
2022 M. LIEPOS MĖN. AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
 

OMANAS 

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  

07-19 2022 m. ženkliai išaugo pasitikėjimas OM finansų sistema. Remiantis Omano centrinio banko atliktos apklausos rezultatais, 
COVID-19 apribojimų panaikinimas ir padidėjusios naftos kainos paskatino OM ekonomikos atsigavimą ir gerokai padidino 
pasitikėjimą makrofinansų sistemos stabilumu 2022 m.  

Confidence in Oman's financial 
system significantly rises in 2022 
- Muscat daily 

07-16 Nacionalinio statistikos ir informacijos centro duomenys parodė, kad sparčiai auga tiesioginės užsienio investicijos. Bendros 
TUI išaugo 6 proc.iki OMR22. 2020 m. pabaigoje sudarė 244 mlrd. OMR, palyginti su 20,98 mlrd. OMR per tą patį 2019 m. 
laikotarpį. Pinigų srautai užsienio investicijose padidėjo 24,5 proc. ir 2020 m. pabaigoje, palyginti su 2019 m. pasiekė 1,261 
mlrd. OMR. 

Foreign direct investment in 
Oman tops OMR22bn - Times of 
Oman 

07-07 Sultonato valstybės skola iki šio liepos mėnesio pabaigos sumažės ir pasieks 18,6 mlrd. OMR, palyginti su 2021 m. pabaiga, 
kuri siekė apie 20,8 mlrd. OMR. Valstybės viešosios pajamos iki 2022 m. gegužės pabaigos padidėjo 49,9 proc. ir pasiekė 
apie 5 mlrd. ir 325 mln. OMR, palyginti su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu. 

Oman's public debt to shrink as 
govt reports spike in revenues - 
Oman Observer 

07-12 Dėl didesnių pajamų iš naftos ir spartaus ekonomikos augimo šiais metais, biudžeto perteklius gegužės mėn. padidėjo dar 163 
mln. RO. Bendras Sultonato biudžeto perteklius 2022 m. sausio–gegužės mėn. padidėjo iki 631 mln. RO, palyginti su 890 mln. 
RO deficitu 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, rodo Finansų ministerijos paskelbti duomenys. 

Oman’s budget surplus increases 
to RO631mn - Muscat daily 

07-03 Pasaulio ekonomikos atsigavimo ir padidėjusios OM produktų paklausos JAV, Indijos ir Artimųjų Rytų rinkose dėka Sultonato 
ne-naftos eksportas pirmąjį šių metų ketvirtį šoktelėjo beveik 40 proc. Visas Omano ne-naftos eksportas 2022 m. pirmąjį ketvirtį 
išaugo 39,9 proc. iki 1,866 mlrd. RO, palyginti su 1,334 mlrd. RO, užfiksuoto tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. 

Oman’s non-oil exports jump 40% 
in Q1 - Muscat daily 

07-23 Remiantis Nacionalinio statistikos ir informacijos centro duomenimis, infliacijos lygis OM šių metų birželį per metus pakilo 2,85 
proc., daugiausia dėl maisto ir gėrimų kainų padidėjimo 6,09 proc. Infliacijos lygis OM birželį, palyginti su ankstesniu gegužės 
mėnesiu, per mėnesį padidėjo 0,45 proc. Pernai gegužę OM metinė infliacija siekė 2,4 proc. 

Inflation surges nearly 3% in June 
- Oman Observer 

07-27 Bendradarbiaudama su OM prekybos rūmais JAV ambasada OM surengė susitikimą dėl Omano ir JAV laisvos ios prekybos 
susitarimo (LPS). Čia esančios JAV ambasados komercijos padalinys teigia, kad prekyba tarp dviejų šalių dėl LPS išaugo 40 
proc. 

Oman, US hold joint meet on free 
trade agreement - Times of Oman 

07-19 OM SGD eksportas išaugo 8 proc. iki 5,9 mln. tonų, palyginti su 5,5 mln. tonų atitinkamu 2021 m. laikotarpiu. Omanas pirmąjį 

šių metų ketvirtį eksportavo 3 mln. tonų SGD, o antrąjį praėjusių metų ketvirtį eksportavo apie 2,9 mln. tonų. SGD eksporto 

augimas dar kartą patvirtina, kad Omano SGD terminalas veikia visu gamybos pajėgumu, kuris yra 11,4 mln. tonų per metus. 

Oman's LNG exports rise by 8% 
to 5.9mn tonnes - Times of Oman 
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OM SGD mėnesinis eksportas siekė 0,9 mln. tonų. OM pradėjo eksportuoti į Puerto Riką Azijos rinkos gavo didžiąją dalį 

Omano SGD eksporto, pradėta eksportuoti į Puerto Riką. 

07-19 Nacionalinio statistikos ir informacijos centro paskelbti duomenys parodė, kad bendras lankytojų, atvykstančių į Omaną, 
skaičius buvo 794 000, o lankytojų, išvykstančių iš Omano iki 2022 m. gegužės pabaigos, skaičius buvo apie 1,5 mln., o tai 
rodo, kad bendras lankytojų, atvykstančių į Omaną 2022 m. gegužę, skaičius padidėjo 36 kartus iki 216 000, palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų mėnesiu, kurį sudarė apie 6 000.  

Omani tourism sector continues 
to make strong recovery - Oman 
Observer 

07-17 OM viešbučių svečių skaičius išaugo 46,2 proc., o užimtumas praėjusių metų gegužės pabaigoje siekė 23,3 proc. Europos 
turistų skaičius užfiksavo didžiausią augimą – 809,4 proc., iki gegužės pabaigos jų skaičius išaugo iki 176 591. 2022 m. 
gegužės mėn. pab. 3–5 žvaigždutėmis įvertintų viešbučių pajamos Omane išaugo 129 proc. 

Oman sees 800% increase in 
European guests - Zawya 

Parengė Ingrida Darašaitė, LR ambasados Jungtinėje Karalystėje pirmoji sekretorė, el. paštas ingrida.darasaite@urm.lt 
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