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Bendra ekonominė informacija  

Pagrindiniai 2022 m. Omano Sultonato industriniai renginiai – oficialioje „Oman Convention & Exhibition Centre“ svetainėje. Whatson | OMAN Convention and Exhibition 
Centre (ocec.om) 

Informacija apie į Omaną atvykstantiems keliautojams taikomus COVID-19 reikalavimus. Travel advice for visitors - FM.gov.om  
 

Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje, kyla maisto produktų ypač kviečių ir kitų pasėlių kainos. Omano valdžia raginama suteikti 
papildomų pagalbos priemonių vietos ūkininkams, kad šie galėtų padidinti maisto produkcijos kiekius ir taip sumažinti maisto 
produktų trūkumo grėsmę. 

Ukraine crisis to affect agri sector, raise 
inflation rate (muscatdaily.com) 

Nuo šiol užsienio subjektams galimas įsigyti akcijų paketas Muskato akcijų biržos (MSX) listinguotose akcinėse bendrovėse 
sieks iki 100%. MSX tampa dar atviresnė užsienio investuotojams. Šis pokytis – dalis žingsnių, kurių Omane imamasi siekiant, 
kad MSX būtų įtraukta į tarptautinius besivystančių rinkų indeksus. Per ateinančius 5 metus Omano valdžia tikisi Muskato 
akcijų biržoje listinguoti 35 valstybinės įmones, iš kurių keletas turėtų būti naftos pramonės. 
 

Oman to list 35 state-owned firms on MSX in 
next 5 years (muscatdaily.com) 

Siekiant stimuliuoti vietos nekilnojamojo turto (NI) rinką, plečiamos užsienio investuotojų teisės Omane. Pirmos klasės leidimą 
gyventi („First class residence card“) turintys užsienio piliečiai galės turėti NI nuosavybę. Tačiau šis leidimas turi teritorinių ir 
kitų apribojimų – dalyje Omano regionų NI išliks prieinamas tik Omano piliečiams. 

Non-Omanis can now own real estate in 
Oman - Oman Observer 

„Oman Tourism Development Company“ drauge su „Diamond Developers“ pradėjo darnaus turizmo komplekso statybų 
projektą „Sustainable City – Yiti“, investicijos siekia 1 mlrd. JAV dol. Projektas turėtų būti baigtas iki 2025 m., projekto tikslas 
– TUI pritraukimas darnaus turizmo pagal „Oman Vision 2040“ strategijos gaires. 

$1 bn Yiti Sustainable City set for 2025 
completion - Oman Observer 

Tikintis keleivių srautų augimo, avialinijos „Oman Air“ ir „SalamAir“ paskelbė apie pratęsiamą strateginę partnerystę, taip 
suteikiant didesnį vidinių bei tarptautinių skrydžių prieinamumą Omano gyventojams. 

Oman Air, SalamAir forge closer commercial 
ties - ch-aviation 

Omano islamiškųjų finansų sektoriui - pozityvios kredito reitingo agentūros „Fitch“ išvados, nors pažymima, kad prieš 10 m. 
pradėtas vystyti sektorius dar turi atlikti nemažai namų darbų.  

Oman’s Islamic Banking on Positive 
Trajectory (fitchratings.com) 
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„Shell Oman“ įrengė pirmąją elektromobilių įkrovimo aikštelę šalyje. Sultonato ekonomikos perėjimas prie mažiau nuo iškastinių 
kurų priklausomos energetikos ir susisiekimo sektorių – svarbūs „Oman Vision 2040“ tikslai. 
 
Tarp Omano ilgalaikių industrinių prioritetų – žaliosios energetikos ir susisiekimo technologijų vystymas. Šalis atvira 
bendradarbiavimui su vystytojasi iš Europos. 

Shell launches its first electric vehicle 
charging hub in Oman - Times of Oman 

Oficialaus vizito metu JK užsienio reikalų sekretorė Liz Truss susitiko su Omano užsienio reikalų ministru Sayyid Badr 
Albusaidi. Aptartas dvišalio bendradarbiavimo potencialas ekonomikos, mokslo ir inovacijų bei kultūros srityse.  
 

Oman's Foreign Minister meets with UK 
Foreign Minister - FM.gov.om 

Sausumos kelių infrastruktūros plėtimas geresnei verslo logistikai; Sultonate planuojama įrengti atskirus greitkelius, skirtus tik 
sunkvežimiams. 

Oman to have toll roads only for trucks - 
Oman Observer 

Soharo, Salalos bei Muskato oro uostų teritorijose įsteigtos 3 naujos laisvosios ekonominės zonos.  Three new free zones established - Oman 
Observer 

Parengė Ieva Valickaitė, LR ambasados Jungtinėje Karalystėje komercijos atašė asistentė, el. paštas i.valickaite@verslilietuva.lt  
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