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أطلق اليوم برنامج "األجندة الوطنية لمستقبل سوريا" ) (NAFSالتابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) في بيروت موقعه اإللكتروني الجديد ينشر عبره آخر منشوراته وأخباره وكل ما يتعلق بعمله.
والبرنامج ،الذي أطلقته اإلسكوا عام  ، 0200أنشأ منصة حوار تقني يشارك فيها الخبراء السوريون والمعنيون بوضع مبادئ
رؤية لسوريا 0202وتطوير سيناريوهات وبدائل سياسات للتحضير لمرحلة ما بعد االتفاق السياسي.
برنامج األجندة الوطنية لمستقبل سوريا يتابع الحوار مع شريحة واسعة من المعنيين السوريين لضمان ملكيتهم للعمل المنجز
خالل السنوات األولى وضمان قدرته على عكس الواقع المتغير داخل سوريا بما يحافظ على اتصال البدائل المطروحة بأرض
الواقع مع مراعاة تسارع المتغيرات التي تطرأ عليه.
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زيادة كبيرة في حصة المنتجات العمانية من إجمالي الصادرات العالمية
ُعمان
 02أيار/مايو 0202
"اإلسكوا" تقيس أداء وهيكل التجارة في السلطنة–
كتبت :رحمة الكلبانية–
أكد تقرير صادر عن اللجنة االقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا) التابعة لمنظمة األمم المتحدة أن تجارة الخدمات في السلطنة
ارتفعت بشكل كبير ،حيث تضاعفت حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي ثالث مرات تقريبًا.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان «أداء وهيكل التجارة في سلطنة عمان «أن الزيادة في حصة تجارة الخدمات في الناتج المحلي
اإلجمالي كانت قوية بشكل خاص في أواخر التسعينات ومنذ منتصف عام .0202
مشيرا إلى أن السلطنة تتمتع بسياسات ولوائح أكثر صرامة نسبيًا في تجارة التجزئة وخدمات االتصاالت والخدمات العمالية من
المتوسطات العالمية والعربية.
أوصى بإجراء إصالحات في عدة مجاالت منها تحرير تجارة الخدمات الذي من الممكن أن ينعكس إيجابا على اقتصادها.
ورصد التقرير تباينًا في أداء السلطنة في تجارة البضائع وجذب االستثمار األجنبي المباشر على مدار العقدين الماضيين وعدم
بقاء الصادرات والواردات على المستويات التي تحققت في أوائل  0222و.0202
وقال إن السلطنة سجلت مستويات عالية من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في النصف الثاني من عام  ،0222ولم تكن
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الخارج سابقًا مرتفعة للغاية لكنها ارتفعت في  ،0202وانخفضت قليال في اآلونة
األخيرة.
تنوع الصادرات
ووفقًا لمؤشر تنويع الصادرات فقد تمكنت السلطنة من تنويع محفظة صادراتها بعد أن شهدت نوعا من التدهور في عام .0222
وقد تحسن توغلها في أسواق التصدير بشكل مطرد منذ عام  ،0222بعد انخفاضه في أواخر التسعينات وفقًا لمؤشر اختراق
سوق التصدير.
وشهدت السلطنة زيادة كبيرة في حصة المنتجات التي تصدرها من إجمالي الصادرات العالمية من جميع السلع .ومنذ ،0222
ضا باسم الهامش المكثف في
وارتفعت حصتها في إجمالي الصادرات العالمية إلى البلدان التي تصدر إليها  ،والتي يشار إليها أي ً
أسواق هاميلز -كلينو .إال أنها لم تتمكن من الحفاظ على المستوى الذي حققته في عام .0202
وق ال التقرير :إن صادرات السلطنة شهدت فترات صعود وهبوط على مدى العقدين الماضيين بسبب ارتباطها بتقلبات أسعار
النفط ،حيث تزامن االنخفاض الحاد في حصة الناتج المحلي اإلجمالي للصادرات منذ عام  0200مع االنخفاض الكبير في
أسعار النفط في الفترة ذاتها.
واستنادا إلى مؤشر تشابه الصادرات ،تعد دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنافسين الرئيسيين للسلطنة في األسواق
العالمية ،إال أن مستوى التنافس شهد انخفاض منذ .0202
وكانت حصة الوقود المعدني والزيوت ومنتجات تقطيرها في صادرات السلطنة مرتفعة جدًا حيث وصلت إلى حوالي  ٪22في
عام  ،0222وحصلت على المركز الثاني بين أهم المنتجات المستوردة في عام  .0202كما كانت المفاعالت النووية والغاليات
واآلالت واألجهزة الميكانيكية ،واآلالت والمعدات الكهربائية ذات حصص استيراد عالية.
وتوسعت صادرات السلطنة بين عامي  0222و 0202لتشمل منتجات وأسواق جديدة ،حيث توزعت حصة التغيير هذه لدولة
اإلمارات العربية المتحدة والبحرين بنسبة  ،%22ولفيتنام بنسبة  ،%02وبرزت دول أمريكا واالتحاد األوروبي ورابطة
التجارة الحرة األوروبية كوجهات تغطي أسواقًا جديدة لصادرات عمان.
ورصد التقرير ارتفاعا في حصة السلطنة من الواردات بعد أن كانت معتدلة بين عامي  0222و 0222بشكل ملحوظ منذ ذلك
الحين ،وذكرت :على الرغم من تحقيقها مكاسب كبيرة في النصف الثاني من التسعينات وألفينات القرن الماضي ،فإن معظم هذه
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المكاسب قد تم تعويضها في النصف األول من  .0202وتمكنت السلطنة من التخصص في استيراد منتجات أكثر تطورا على
مدار العقد الماضي وتسلقت بعض المواقع في التصنيف العالمي ،إال أنها شهدت بعض التراجع خالل األعوام القليلة الماضية.
آفاق جيدة
ووفقا لإلسكوا تمتلك منطقة التجارة الحرة لدول غرب إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى آفاقًا جيدة نسبيًا لصادرات
السلطنة .موضحةً بأن دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول منطقة التجارة العربية الحرة تعد الوجهات التقليدية والحالية
لصادرات السلطنة.
وقد انخرطت عُمان في التجارة البينية للصناعة إلى حد كبير نسبيا مع الدول اآلسيوية ،باستثناء الصين والهند واليابان وتركيا،
وذلك حسب ما أوضح مؤشر التجارة داخل الصناعة الذي يقيس مدى تداول المنتجات التي تنتمي إلى نفس الصناعة بين بلدين.
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