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Bendra ekonominė informacija
Pagrindiniai 2022 m. Omano Sultonato industriniai renginiai – oficialioje „Oman Convention & Exhibition Centre“ svetainėje.

Whatson | OMAN Convention and
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Informacija apie į Omaną atvykstantiems keliautojams taikomus COVID-19 reikalavimus.

Travel advice for visitors FM.gov.om
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Omano BVP auga 16 proc. ir siekia 33 mlrd. OMR. Nacionalinio statistikos ir informacijos centro (NCSI) paskelbtais duomenimis, BVP
dabartinėmis kainomis iki 2021 m. pabaigos padidėjo apie 16,1% ir pasiekė 33 mlrd. OMR, palyginti su maždaug 28,4 mlrd. OMR 2020
m. pabaigoje. Bendros valstybės viešosios pajamos iki 2021 m. pabaigos padidėjo 28,7% ir pasiekė apie 10,9 mlrd. OMR, palyginti su
maždaug 8,5 mlrd. OMR 2020 m. pabaigoje, o bendros valstybės išlaidos sumažėjo 5,9% iki 12,2 mlrd. OMR.

Oman's GDP rises by 16%,
reaches OMR33 billion - Times of
Oman

06-22

Omano ekonomika auga vis sparčiau. Valstybės biudžeto pajamos išaugo 29,6% ir 2021 m. pabaigoje siekė 11,195 mlrd. OMR,
palyginti su patvirtintu 8,640 mlrd. OMR biudžetu. Padidėjimas siejamas su pagerėjusiomis naftos kainomis tarptautinėse rinkose.
Faktinės valstybės išlaidos 2021 m. pabaigoje padidėjo 14,1% ir pasiekė 12,418 mlrd. OMR, palyginti su patvirtintais 10,880 mlrd.
OMR viešųjų išlaidų skaičiavimais.

Oman’s economy growing at an
accelerating pace - Times of Oman

06-30

Faktinis Omano biudžeto deficitas 2021 m. pabaigoje buvo 1,223 mlrd. OMR (3,18 mlrd. USD), 45,4% mažesnis, palyginti su
prognozuotu 2.240 mlrd. OMR deficitu dėl naftos kainų ir pajamų iš naftos augimo. Valstybės pajamos 2021 m. pabaigoje, palyginti
su patvirtintu 8,640 mlrd. OMR biudžetu, padidėjo 29,6 % ir pasiekė 11,195 mlrd. OMR. Šis augimas siejamas su naftos kainų
pagerėjimu tarptautinėse rinkose.

Oman’s actual budget deficit
declines 45.4pc in 2021
(tradearabia.com)

06-21

Infliacijos lygis Omano Sultanate 2022 m. gegužę, palyginti su 2021 m. geguže, padidėjo 2,4%. Naujausiais Nacionalinio statistikos ir
informacijos centro (NCSI) duomenimis, infliacijos lygis, palyginti su 2022 m. balandžio mėn., stabilizavosi. Duomenys rodo, kad maisto
kainų indekso padidėjimą 2022 m. gegužę lėmė pagrindinių grupių kainų augimas, tokių kaip švietimas 5,1%, maisto produktai ir
nealkoholiniai gėrimai - 5%, transportas - 3,5%, sveikata - 2,8%, įvairios prekės ir paslaugos - 1,5%, poilsis ir kultūra - 1,5%, restoranai
ir viešbučiai - 1,3%, baldai, namų apyvokos įranga ir planinė namų ūkio priežiūra - 0,7%, būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras 0,7%. Tuo tarpu tabako grupė sumažėjo 0,1%.

Oman's inflation rate rises by 2.4%
in May - Times of Oman
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Omano investicijų institucija (OIA), įgyvendindama ekonomikos įvairinimo strategiją, atsisakys šešių investicijų į energetikos, gamybos,
turizmo ir logistikos sritis. Tokiu būdu siekiama sumažinti priklausomybę nuo naftos ir leisti privačiam sektoriui tapti šalies ekonomikos
lyderiu ir stiprinti savo vaidmenį skatinant nacionalinę plėtrą, o visa tai yra pagrindiniai „Oman Vision 2040“ tikslai. Pasitraukimo
strategija prasidės parengus tris savo aktyvus pirminiams viešiems pasiūlymams: „Muscat Stock Exchange“ (MSX), tiesiogiai OIA

Oman Investment Authority to exit
six investment projects - Times of
Oman

priklausantį gamybos projektą ir du OQ projektus. Be to, OIA iš dalies ir visiškai pasitrauks iš dviejų „Asyad Group“ projektų ir visiškai
pasitrauks iš kelių Omano viešbučių ir kurortų valdymo.
06-06

Eksportas iš Omano 2021-2022 m. išaugo daugiau nei 50%. Kaip rodo Nacionalinio statistikos ir informacijos centro mėnesiniame
statistikos biuletenyje paskelbti duomenys, nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. sausio mėn. užfiksuotas 55,9% eksporto augimas. Prekių
eksportas iš Omano pernai siekė 17,145 mlrd. OMR. Pajamos iš naftos ir dujų sudarė 10,03 mlrd. OMR, o ne naftos eksportas atnešė
dar 5,79 mlrd. OMR. Reeksportas šaliai uždirbo 1,32 mlrd. OMR. 2022 m. tiek naftos, tiek ne naftos produktų eksportas sausį viršijo
2021 m. vertes. Omanas iš naftos ir dujų 2022 m. sausio pab. uždirbo 1,15 mlrd. OMR, palyginti su 724,8 mln. OMR 2021 m. sausio
pab.

Exports from Oman jump more
than 50 percent in a year - Times of
Oman
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Omano elektros ir vandens tiekimo įmonė (OPWPC) planuoja pritraukti daugiau nei 480 mln. OMR arba 1,250 mlrd. USD investicijų į
kelis atsinaujinančios energijos ir vandens sektoriaus projektus. Bendrovė Al Dakhiliyah gubernijoje planuoja statyti dvi saulės jėgaines,
kurių bendra galia sieks 1000 MW. Tikimasi, kad dėl projektų bus nuspręsta iki šių metų pabaigos.

Oman plans projects worth
OMR480mn in renewable energy
and water sector - Times of Oman
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Jo didenybė sultonas Haitham Bin Tarik paskelbė karališkąjį dekretą, kuriuo rekonstruojama Ministrų Taryba. Energetikos ir mineralų
ministru paskirtas inžinierius Salim Al Awfi, Fondų ir religinių reikalų ministru - dr. Mohammed Al Maamari, Sveikatos apsaugos ministru
- dr. Hilal Al Sabti.

New Ministers appointed in Oman I
Times of Oman - Times of Oman

06-06

Omano gyventojai, kurie planuoja aplankyti Europą atostogų arba dirbo tikslais, turi laukti iki dviejų mėnesių Šengeno vizoms gauti,
todėl jiems yra sudėtinga ir brangu įvykdyti suplanuotą kelionę. To priežastis - staigus turistų, norinčių skristi į Europą, antplūdis, kai
dėl COVID-19 pandemijos negalėjo to padaryti.

Travel boom causing long wait for
Schengen visas - Times of Oman
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Omanas ir Tanzanija įsteigė savitarpio investicijų fondą, kurio tikslas – investuoti į kelis sektorius, įskaitant žemės ūkį, žvejybą ir kasybą.

Oman, Tanzania set up mutual
investment fund – Middle East
Monitor

06-15

Tikimasi, kad Irano prekyba su Omanu per kalendorinius metus iki 2023 m. kovo pab. padidės beveik 50%. Mohsen Zarrabi,
vadovaujantis Irano ir Omano jungtiniams prekybos rūmams, teigia, kad prekyba tarp Irano ir Omano einamųjų kalendorinių metų
pabaigoje pasieks 2 mlrd. USD tikslą, palyginti su 1,336 mlrd. USD. Zarrabi teigė, kad per tą patį laikotarpį Irano eksportas į Omaną
turėtų siekti 1,2 mlrd. USD.

Iran expects trade with Oman to
increase by 50% in year to March
2023 (presstv.ir)

06-28

Egipto prezidentas siūlo Omano verslininkams galimybes investuoti. Egipto Arabų Respublikos prezidentas Abdul Fattah el Sisi
antradienį Maskate svečių namuose „Al Alam Palace“ susitiko su Omano verslininkais ir verslininkėmis. Susitikimo tikslas – skatinti
abiejų šalių verslo ir investicijų santykius. Egipto prezidentas patvirtino savo šalies pasirengimą pasiūlyti visas paskatas Omano
investuotojams, norintiems investuoti į įvairias ekonomikos sritis. Jis taip pat pabrėžė itin svarbų abiejų šalių privataus sektoriaus
vaidmenį. Prekybos, pramonės ir investicijų skatinimo ministras Qais Mohammed Al Yousef pasakė kalbą, kurioje teigė, kad vizitas yra

Egyptian President offers
opportunities to Omani
businessmen for investments Times of Oman

nuoširdus noras plėtoti augančią partnerystę strateginiuose ekonomikos sektoriuose ir stiprinti investicijų ir komercinių mainų
pastangas taip, kad būtų atspindėti abiejų šalių lyginamieji ir konkurenciniai pranašumai.
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