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توقعات بارتفاع النمو الحقيقي من  2.4%في  2018إلى  3.6%في  ،2020بدعم من ارتفاع إنتاج النفط والغاز وكذلك النشاط غير
النفطي ،في ظل البرنامج الحكومي للتنويع واإلنفاق على البنية التحتية.
ترجيح وصول العجز المالي إلى حوالي  7%من الناتج المحلي اإلجمالي في  ،2019بسبب استمرار مستويات اإلنفاق المرتفعة وسط
تراجع أسعار النفط.
ارتفاع تقديرات التضخم من  0.9%في  2018إلى  2.9%في  ،2019إذا ما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما هو مخطط.
ارتفاع الدين العام على األرجح ألكثر من  50%من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول  ،2020مع استمرار إصدار أدوات الدين لتمويل
العجز ،تزامنا ً مع السعي إلى التخصيص و جذب االستثمارات الخارجية.

توقع استمرار إصالحات دعم النمو في  2019و2020

الرسم البياني  : 1الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

يستمر مسار التطوير والتنويع الحكومي القتصاد سلطنة عمان في دعم القطاعين
النفطي وغير النفطي .ففي قطاع الطاقة ،تلتزم السلطات بتطوير عمليات تكرير
النفط وتوزيعه ورفع القدرة على إنتاج الغاز .أما في االقتصاد غير النفطي،
فتستمر الحكومة في تنفيذ خطط إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في الدقم ومشروع
تطوير بنية تحتية لربط موانئ عمان الرئيسة الثالث وهي صاللة وصحار
والدقم ،والتي يرجح أن تش ّكل مكسبا كبيرا لمشاريع التجارة واالستثمار المحتملة
في السلطنة .ومن المرجح أيضا أن يحصل االقتصاد غير النفطي على المزيد من
الدعم من قطاع السياحة ،حيث تأمل الحكومة تحقيق زيادة على األقل بـ 65%
في عدد السياح بحلول  . 2020ولذلك ،نرى أنه من المحتمل أن يبلغ متوسط
معدل النمو االقتصادي حوالي  3.4%في  2019و ،2020بسبب االنتعاش في
كال القطاعين النفطي (متوسط  3.3%على أساس سنوي) وغير النفطي
(متوسط  3.5%على أساس سنوي).

( ٪النمو السنوي)
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مستقبل قطاع النفط والغاز يبدو واعدا
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على الرغم من مشاركة عمان في اتفاق أوبك لخفض اإلنتاج ،والذي ستخفض
عمان بموجبه إنتاجها من الخام بمقدار  45ألف برميل يوميا (كان معدل التزام
عمان  92%في  2018بحسب الوكالة الدولية للطاقة) ،فإن قطاع الغاز في
عمان هو الذي يقود نمو قطاع الهيدروكربون وعوائده ،خاصة عقب اكتشافات
الغاز الطبيعي حديثًا ومشاريع الشراكة الجديدة مع شركات الطاقة العالمية.
وبالفعل ،سجلت إمدادات الغاز العماني مستويات قياسية جديدة في ،2018
خاصة بسبب ارتفاع إنتاج حقل غاز خزان الذي تش ّغله شركة بريتيش بتروليوم
( )BPبإنتاجية تبلغ  1مليار قدم مكعب يوميا .و بدأت شركة  BPمطلع العام
الجاري العمل في المرحلة ( 2غزير) ،والتي يتوقع أن تضيف  500مليون قدم
مكعب يوميا إلى قدرة عمان اإلنتاجية بحلول  .2021وإضافة إلى ذلك ،أعلنت
شركة تنمية نفط عمان الحكومية أنها اكتشفت احتياطيات غاز مؤكدة ومكثفات
شمال شرق حقل مبروك بحجم  4.7 – 4.4تريليون قدم مكعب و 112مليون
برميل على التوالي ،ومن األرجح أن يبدأ اإلنتاج في هذا الموقع خالل ثالث إلى
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أربع سنوات.

الرسم البياني  :3الميزان المالي والدين العام
( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي)

النمو غير النفطي متعلق باستراتيجية التنويع
إلى جانب الخطة التي وضعتها لتحقيق "رؤية عمان  ،"2020من المرجح أن
يؤدي التزام الحكومة العمانية الراسخ با ستراتيجية التنويع التي تعمل على تطوير
قطاعات رئيسة تتضمن التصنيع والمواصالت والخدمات اللوجستية والسياحة،
إلى دعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي مستقبال .ومن المتوقع أن تخفف
المكاسب المحتملة في هذه القطاعات من التراجع المتوقع في الطلب االستهالكي
خالل السنتين القادمتين ،على أثر البدء المحتمل في فرض ضريبة القيمة
المضافة في  . 2019ولذلك نتوقع أن يستمر الزخم اإليجابي ويرتفع النمو المتوقع
للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من  3.0%في  2018إلى  3.3%في
 2019و 3.6%في .2020

يتوقع أن يرتفع التضخم في السنتين القادمتين جنبا إلى جنب مع االنتعاش
االقتصادي .ففي حال بدء العمل بضريبة القيمة المضافة كما هو مخطط في
النصف الثاني من  ،2019نتوقع أن يرتفع التضخم السنوي من التقديرات
البالغة  0.9%في  2018إلى حوالي  2.9%في  .2019ولكن التأثير األولي
سيتالشى ،وسيتراجع التضخم إلى حوالي  1.4%في .2020
الرسم البياني  :2التضخم
( ٪النمو السنوي)
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زيادة النفقات سترفع العجز في الموازنة العامة في 2019
ويتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية العمانية إلى حوالي  7%من الناتج المحلي
اإلجمالي في  2019مع اعتماد الحكومة سياسة توسع مالي لدعم النمو
االقتصادي .ولكن العجز سيتقلص إلى حوالي  6.0%من الناتج المحلي اإلجمالي
في  ،2020بدعم من ارتفاع العوائد نتيجة ارتفاع اإلنتاج النفطي الحقيقي وغير
النفطي .كما سيؤدي تطبيق الرسوم الضريبية المتوقعة على المشروبات السكرية
ومنتجات التبغ ،والبدء المحتمل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في  ،2019إلى
المزيد من اإليرادات غير النفطية.
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السلطات تموّل العجز من خالل المزيد من إصدارات الدين وتخصيص
المؤسسات المملوكة للدولة
لقد تسبب استمرار اإلنفاق المرتفع لعمان بارتفاع مستويات الدين العام من 13%
في  2015إلى ما يقارب  50%من الناتج المحلي اإلجمالي ،األمر الذي أدى إلى
سلسلة من تخفيض التصنيف االئتماني ،حيث يقع تصنيف عمان دون نطاق
درجات االستثمار وفق  S&Pوأعلى بقليل فقط من درجات التصنيف غير
االستثماري وفق كل من فيتش وموديز .ومع ذلك ،نجحت السلطات في إصدار
أدوات دين سيادي ،ولو بكلفة عالية ،لس ّد العجز المالي ،مقابل أصول ثروة
سيادية متواضعة نسبيا .حيث باعت عمان صكوكا ألجل سبع سنوات بقيمة 1.5
مليار دوالر في بداية الربع الرابع من  ،2018في ثاني إصدار دين لها هذه السنة
بعد بيعها ما قيمته  6.5مليار دوالر من السندات التقليدية في يناير .2018
وإضافة إلى ذلك ،تسعى الحكومة أيضا لجذب استثمارات خارجية ،حيث تخطط
لتخصيص شركتي كهرباء ،وهما الشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة مسقط
لتوزيع الكهرباء (مجموع األصول  3.2مليار دوالر) ،مما يساعد على خفض
تكاليف الدعم الحكومي.
مستقبل االقتصاد مشجع بالرغم من المخاطر
تأتي مخاطر خفض النظرة المستقبلية لالقتصاد العماني بشكل رئيسي من
استمرار عجوزات الميزانية وتراكم الدين العام ،األمر الذي يمكن أن يؤثر على
تصنيفها اال ئتماني .غير أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية
المتوقع السنة القادمة سترفع العائدات غير النفطية وتحسن في الميزانية خالل
السنتين القادمتين .وفي حال شاركت عمان في الجولة اإلضافية المحتملة لخفض
إنتاج أوبك في  ،2019سيكون لذلك تأثير بسيط على اإلنفاق العام والنمو
االقتصادي .ولكن ارتفاع عوائد إنتاج الغاز ونشاط القطاع غير النفطي قد يمكن
أن يعوض أكثر من هذه المخاطر.
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