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ΚΟΙΝ:

Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ :

“∆ιεθνής Επενδυτικός Οίκος Standard & Poors – Οικονοµία του
Σουλτανάτου του Οµάν – ∆ηµοσιονοµικό Ελλειµµα 20% του Α.Ε.Π.
για το 2016”.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση της οικονοµίας του Σουλτανάτου του
Οµάν, µε ιδιαίτερη αναφορά στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα της οικονοµίας, εµπεριέχει η
πρόσφατη αναλυτική ετήσια έκθεση του Οίκου Standard & Poors, σηµαντικά τµήµατα
της οποίας αναδηµοσιεύονται στον ηµερήσιο οικονοµικό Σαουδαραβικό τύπο. Πιό
αναλυτικά η εν λόγω ετήσια έκθεση αναφέρεται στα εξής:
¾ Για το 2016 το δηµοσιονοµικό έλλεµµα φαίνεται να διευρύνεται ακόµη
περισσότερο και αναµένεται, έως το τέλος τρέχοντος έτους, να φθάσει στο 20%
του Α.Ε.Π., πολύ περισσότερο από το 13% όπως αυτό προβλεπόταν µέχρι
πρόσφατα
¾ για το 2015 η Οµανική Οικονοµία παρουσίασε σχετικά υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης, 6% αύξηση του πραγµατικού Α.Ε.Π., αύξηση που οφείλεται στις
σηµαντικές επενδύσεις που έγιναν στο τοµέα του πετρελαίου και κυρίως
στηριζόµενη στις νέες τεχνολογίες και µεθόδους που συµβάλλουν στην αύξηση
της παραγωγής πετρελαίου, φθάνοντας στο 1 εκατοµµύριο βαρέλια την ηµέρα
¾ παρόλα αυτά, οι συνεχείς µειώσεις της τιµής του πετρελαίου διεθνώς, κατά το
β΄εξάµηνο του 2015 αλλά και κατά το τρέχον έτος, είχαν σαν αποτέλεσµα τη
µείωση των εξαγωγών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Με βάση
τις εξελίξεις αυτές, βελτίωση των οποίων δεν διαφαίνεται στο άµεσο µέλλον, οι
οικονοµικές επιδόσεις του Σουλτανάτου εξαρτώνται άµεσα από την παραγωγή
πετρελαίου η οποία εκτιµάται ότι θα σταθεροποιηθεί στα σηµερινά χαµηλά
επίπεδα
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¾ ο τοµέας του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων συµµετέχουν στην Οµανική
Οικονοµία µε ποσοστό 35% περίπου του ονοµαστικού Α.Ε.Π. της χώρας,
ποσοστό αρκετά χαµηλότερο από το αντίστοιχο 50% του ονοµαστικού Α.Ε.Π. για
το 2014. Παράλληλα οι εξαγωγές πετρελαίου και υδρογονανθράκων για το 2015
κατείχαν ποσοστό σχεδόν 50% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας και
80% και πλέον των εσόδων του προϋπολογισµού. Για τα επόµενα χρόνια
αναµένεται ότι η πραγµατική αύξηση του Α.Ε.Π. δεν πρόκειται να ξεπεράσει το
2%, ποσοστό αρκετά χαµηλότερο συγκριτικά προς τις οικονοµίες άλλων χωρών
µε παρόµοιους δείκτες ανάπτυξης.
¾ οι εκτιµήσεις για το 2016, όσον αφορά το Κατά Κεφαλή Α.Ε.Π. είναι ότι δεν
πρόκειται να υπερβεί τα 15.300 $ ενώ µέχρι το 2019 εκτιµάται ότι θα
παρουσιάσει σχετική ανάκαµψη και θα φθάσει στα 17.000 $, πολύ χαµηλότερο
από τα 20.600 $, στην τετραετία 2011-2014
¾ ελάχιστη πρόοδος αναµένεται επίσης στην εφαρµογή του προγράµµατος της
Οµανοποίησης (αντίστοιχο της Σαουδοποίησης για την Σαουδική Αραβία),
πρόγραµµα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ηµεδαπών υπηκόων µε σκοπό την
µείωση του αριθµού των αλλοδαπών εργαζοµένων. Η καθυστέρηση στην
εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος οφείλεται κυρίως στην
αναντιστοιχία των προσόντων και του µορφωτικού επιπέδου µεταξύ των
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και εκείνων που εργάζονται στο δηµόσιο και
απολαµβάνουν µεγαλύτερων απολαβών και προνοµίων. Παρόλα αυτά, οι
πρωτοβουλίες που έλαβε η κυβέρνηση, όπως πάγωµα µισθών, κατάργηση bonus
και άλλων βοηθηµάτων, θα µπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο για την µείωση
της ανεργίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα
¾ η ευελιξία της νοµισµατικής πολιτικής είναι περιορισµένη, δεδοµένης της
σύνδεσης του Οµανικού Ριαλίου µε το αµερικανικό δολάριο. Η σύνδεση αυτή
παρέχει ένα σταθερό σηµείο αναφοράς για το σύνολο της Οµανικής οικονοµίας,
κυρίως επειδή οι εξαγωγές πετρελαίου και οι σχετικές συµβάσεις τιµολογούνται
στο αµερικανικό νόµισµα. Από τον Απρίλιο 2014 και µετά, το Οµανικό Ριάλι έχει
ανατιµηθεί έναντι του Αµερικανικού ∆ολαρίου έως και 11%.
Υπό την µακρόχρονη ηγεσία του Σουλτάνου και Αρχηγού του Κράτους, Sultan
Qaboos bin Said Al Said, η χώρα παρουσίασε σταθερή βελτίωση σε θέµατα ανάπτυξης
και άνοδο του βιοτικού επιπέδου µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού. Το Σουλτανάτο
κατατάσσεται στην 70η θέση στον παγκόσµιο πίνακα του Αναπτυξιακού Προγράµµατος
των Ηνωµένων Εθνών. Παρόλο που η πρόοδος αυτή βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση από
τα υψηλά έσοδα των εξαγωγών πετρελαίου, κατά ένα µεγάλο ποσοστό οφείλεται επίσης
στην αποτελεσµατική πολιτική που εφαρµόσθηκε όλα αυτά τα χρόνια, µέσω της
δηµιουργίας και λειτουργίας θεσµών, όπως η “Συµβουλευτική Συνέλευση” (Majlis Al
Shoura) και το “Συµβούλιο του Κράτους” (Majlis Al Dawla), σώµατα που έχουν ενεργό
ρόλο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής.
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Παρόλα αυτά, ο Σουλτάνος έχει την απόλυτη εξουσία ενώ τα µέλη της
Συµβουλευτικής Συνέλευσης εκλέγονται απευθείας από τον λαό µε την διενέργεια
εκλογών. Τα µέλη του Συµβουλίου του Κράτους τοποθετούνται απευθείας από τον
Σουλτάνο, γεγονός που εµπεριέχει τον κίνδυνο της µείωσης της αποτελεσµατικότητας
καθώς και της προβλεψιµότητας στη λήψη των απόφασεων.
Ο Σουλτάνος εξακολουθεί να είναι αγαπητός από την συντριπτική πλειοψηφία
του πληθυσµού, αλλά η πιθανή διαδοχή της εξουσίας παραµένει ένας αστάθµητος
παράγοντας, δεδοµένου ότι η χώρα δεν έχει βιώσει έως σήµερα παρόµοιες διαδικασίες
οµαλής µετάβασης της εξουσίας και δεν έχει την απαραίτητη προηγούµενη εµπειρία.
Παρόλο που όλες οι εκτιµήσεις συγκλίνουν στο γεγονός της οµαλής µετάβασης της
εξουσίας, δεν αποκλείεται η χώρα να περάσει µία περίοδο σχετικής αστάθειας και
αβεβαιότητας, εφόσον η βασιλική οικογένεια δεν συµφωνήσει σε εύλογο χρονικό
διάστηµα στον υποψήφιο διάδοχο.
Η πιστοληπτική ικανότητα τέλος της Οµανικής οικονοµίας, σύµφωνα µε τον
διεθνή οίκο, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την έκρυθµη κατάσταση που επικρατεί
στην γειτονική Υεµένη, όπου το Σουλτανάτο έχει υιοθετήσει ουδέτερη στάση απέναντι
στις εµπόλεµες πλευρές. Η Οµανική οικονοµία κατατάσσεται στην βαθµίδα ΒΒΒ-/Α-3.
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