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التقديم

قيم املجلس االقتصادي واالجتماعي ضمن محور االقتصاد الكلّي ،مراجعات السياستني
ّ

املالية والنقدية ،وبيئة االعمال واالستثمار ،وامتداد اآلثار اإلقليمية والعاملية إلى
األردن .وركز احملور على مدى تناغم السياسات يف خلق بيئة اقتصادية مستقرة
وتنافسية وجاذبة لالستثمار .وتتّ بع مراجعة السياسة واملالية والنقدية يف منهجيتها
تقييم ًا للخطط الرسمية التي تتعامل مع هاتني السياستني ومدى التزام احلكومة يف
حتقيق أهداف تلك اخلطط .وترصد املراجعات أهم املؤشرات املالية والنقدية التي تعكس
أداء السياستني واملؤشرات ذات العالقة بالبيئة االقتصادية الكلية ،كمؤشرات تشجيع
االستثمار واآلثار املترتبة على النمو االقتصادي من العوامل اخلارجية.
أي تقدم
وال بد من اإلشارة الى ضرورة تناغم هذه السياسات وقراءتها بشكل
متواز ،ألن ّ
ٍ
يحرز يف مجال معني سيؤثر على السياسات األخرى ونتائجها ،لذلك فإن املطلوب هو
َ

صياغة إطار متكامل للسياسات يربط ما بني السياسات االقتصادية مبفهموها الواسع
والتبعات االجتماعية التي تترتب عليها ،مع وجود خريطة طريق تبني بوضوح التحوالت
املطلوبة يف كل محور من محاورها القائمة على املواطن واحلكومة والقطاع اخلاص.
كما يجب عدم إغفال أن هناك جملة من االفتراضات التي َ
تؤخذ بعني االعتبار عند
املرجو حتقيقها ،والتي يأتي يف مقدمتها قدرة املؤسسات
تقييم اخلطط واألهداف
ّ
واألفراد العاملني فيها على تنفيذ تلك السياسات ،ووجود القناعة بإحداث التحوالت
املطلوبة ،هذا إلى جانب إيجاد أدوات التنفيذ الالزمة لذلك ،وتوفير أدوات القياس
واملتابعة بشكل منهجي ومتّ سق .فعلى سبيل املثال ،حني يتم تناول قضايا مالية متعلقة
بالضرائب وتعزيز دور املؤسسة الضريبية وحتسني وسائل اجلباية ،فإن االفتراض
ّ
املتوخاة يتمثل يف رغبة املؤسسة بتحقيق ذلك،
الضمني لتنفيذ ذلك ولتحقيق األهداف
وجودة القدرات والكوادر البشرية املؤهلة لتنفيذ تلك السياسات ،لكن هذا االفتراض قد
ال يكون يف مكانه ،فمن املمكن جد ًا أن يكون ضعف القدرات والبشرية وضعف املؤسسات
هو املسؤول عن عدم ترجمة السياسات على أرض الواقع ،كما ورد يف تقرير حالة البالد
لعام .2018
متواز ،ال بد من حتديد أصحاب املصلحة وكيفية تفاعلهم مع القرارات املتخذة،
وبشكل
ٍ
إذ إن املقاومة للتغيير غالب ًا ما تأتي من أصحاب املصالح القادرين على التحشيد وكسب
التأييد كونهم يعرفون طبيعة األضرار أو املصالح املباشرة التي ستنعكس عليهم جراء
القرارات أو السياسات املالية أو االستثمارية اجلديدة ،بينما تبقى فئات كثيرة خارج
دائرة اتخاذ القرار بسبب غياب الهياكل التي متكّ نها من املساهمة يف صنع القرارات أو
السياسات.
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وهذا الواقع االقتصادي والسياسي من شأنه تعقيد صنع السياسات العامة واحليلولة
واملستهدفني لتنفيذ السياسات ،ويجعل من الصعوبة مبكان
دون بناء إجماع بني الفاعلني
َ
فإن عدم القدرة على
ترجمة االستراتيجيات إلى برامج عملية .وضمن السياق نفسهّ ،
التنفيذ ينجم عنه تراجع منسوب الثقة يف املؤسسات العامة ،وهو ما تؤكده العديد من

استطالعات الرأي ،وبات املطلوب برامج عملية ضمن سقوف زمنية محددة ومراجعات
مستمرة لألهداف التي يجب التوصل إليها ،وأسباب االنحراف عن تلك األهداف .وهذا
ينطبق إلى حد كبير على السياستني املالية والنقدية ،وكذلك السياسة االستثمارية
كمي لقياس متغيراتها ومتابعتها على مدار العام ورصد بدايات
التي ميكن وضع إطار ّ

التغيير فيها.

ضمن هذا احملور ،فإن األبعاد املالية والنقدية واالستثمارية هي التي تشكل اإلطار
ُ
احلفاظ على استقراره بتناغم هذه احملاور ووضوح الرؤيا
الكلّي لالقتصاد ،الذي يرتبط
املتعلقة بهذا الشأن .ومما ال شك فيه أن التحديات التي يواجهها األردن يف السياستني
املالية والنقدية ،وخصوص ًا املالية منها ،على مدى األعوام املاضية ،ساهمت يف خلق
فعجز املوازنة املستمر وعدم
حتديات أخرى على املستويني االقتصادي واالجتماعي،
ْ

مقدرة احلكومة على الشروع بإطالق استثمارات رأسمالية ضخمة وتقدمي خدمات عامة

َ
أضعف فرص النمو االقتصادي ،وهو ما أوصل العجز بعد املنح للشهور الثمانية
كفؤة،
األولى من عام  2019إلى حوالي  891.5مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ  781.4مليون
دينار خالل الفترة نفسها من عام  ،1 2018وكنتيجة غير مباشرة لذلك ارتفعت معدالت
البطالة والفقر .ولذلك ،فإن السيطرة على السياستني املالية والنقدية وتكريسهما
وبشكل عام ،ما زال األردن
ملح ًا.
ٍ
كأداتني رئيسيتني لتحفيز النمو االقتصادي بات أمر ًا ّ
يحتاج إلى املزيد من التناغم والتوافق بني هاتني السياستني الستخدامهما كأداتني
فعالتني يف إدارة الدورة االقتصادية يف البالد.
ّ
ويتجلى ذلك يف صعوبة التحكم يف متغيرات السياسة املالية ،نظر ًا لوجود العديد من
احملددات املرتبطة بعجز املوازنة العامة ،وصعوبة التخلص من حجم كبير من اإلنفاق
اجلاري خصوص ًا بالنسبة ألجور العاملني يف القطاع العام ونفقات خدمة الدين وبقية
َ
النسبة األكبر من النفقات
بنود اإلنفاق العام التي ميكن وصفها باجلامدة ،إذ تشكل
اجلارية .ورغم السعي املتواصل إلى تخفيض نسبة النفقات اجلارية ،فقد وصلت نسبة
هذه النفقات إلى نسبة اإلنفاق الكلّي للشهور الثمانية األولى من عام  2019إلى %91.9
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مقارنة مع  %90.8للفترة نفسها من العام املاضي .2كما ميكن ربط عوامل أخرى ذات أثر،
منها ضعف القدرة على توظيف السياسة املالية لتحفيز النمو ،وضبابية إطار الشراكة
فتراجع النمو
بني القطاعني العام واخلاص ،مما أدى إلى تراجع فعالية السياسة املالية،
ُ

االقتصادي ومعه حصيلة اإليرادات ،وهو ما يعني املزيد من الضغط على صانع السياسة
لتجنُّ ب اتساع عجز املوازنة وبالتالي املديونية .وهي متوالية ودائرة مغلقة يعيش فيها

األردن منذ سنوات ولم ينجح باجتراح حلول لها.
أما السياسة النقدية ،فهي ترتبط بعوامل رئيسية ثالثة ،تتمثل بسعر الصرف ،وأسعار
الفائدة ،واالحتياطي من العمالت األجنبية .وبالنظر إلى ارتباط الدينار بالدوالر
األميركي ،فإن هامش سعر الفائدة يرتبط بتلك مبتغيرات داخلية وخارجية .وقد وفرت
سياسة ربط الدينار بالدوالر ما يشبه حزمة أمان لالقتصاد على مدى األعوام املاضية،
ولكن هذا االرتباط يحدد أيض ًا الهامش الذي تتحرك فيه أسعار الفائدة وقدرتها على
ّ
االستجابة ملتغيرات السوق احمللي ،إذ يسعى البنك املركزي إلى املوازنة بني احتياجات
السوق احمللي وحتركات أسعار الفائدة عاملي ًا على الدوالر ،مبا يضمن استمرارية جاذبية

َ
فرض أسعار
املقيمة بالدينار .وهذا يرتب على صانع السياسة النقدية
الدينار للوادائع َّ
يحد من إمكانية توظيف
فائدة محلي ًا مرتبطة بالتي ُتفرض على الدوالر ،وهو ما
ّ
السياسة النقدية كمحفز للدورة االقتصادية.

ويف جانب االحتياطيات ،فإن رصيد األردن من العمالت األجنبية أظهر استقرار ًا رغم
الكثير من الظروف التي مر بها االقتصاد األردني ورغم التطورات اإلقليمية ،حيث بلغت
قيمتها  11.5مليار دوالر لعام  ،2018وظل رصيد البنك املركزي يتجاوز فاتورة املستوردات
لثالثة شهور .ووفق اإلحصاءات الرسمية لعام  ،2018فإن االحتياطات األجنبية تغطي
فترة  6.3شهر ًا من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات ،وهو أعلى من املعدل املعمول به
عاملي ًا لقياس منعة االقتصاد ومتانة أوضاعه النقدية.
وضمن هذا احملور ،تركزت مراجعات احملور على مدى التزام السياستني املالية والنقدية
بتحقيق أهداف «رؤية األردن  ،»2025والتي تضمنت  11أولوية استراتيجية مرتبطة
بالسياستني .وتكمن أهمية هذه األولويات يف معاجلتها الختالالت املالية العامة وإصالح
ً
وصوال إلى اقتصاد أردني وتنافسي.
االختالالت البنيوية يف منظومة األعمال يف األردن
وتضمنت هذه األولويات إصالحات تعزز من اإليرادات العامة ،وآليات لتحسني اإلنفاق
الرأسمالي وترشيد النفقات العامة اجلارية وضبط الدين العام .ومن األهداف املهمة التي

2

نشرة املالية العامة للحكومة ،املجلد  ،21العدد الثامن.

5

ُ
اإليرادات احمللية
تسعى «رؤية األردن  »2025إلى حتقيقها؛ الوصول إلى نقطة تغطي فيها
ً
َ
كامال ،وهو ما مت حتقيقه نظري ًا يف موازنة عام  ،2019إال أنه لم يثبت
اإلنفاق اجلاري

بعد يف احلسابات اخلتامية للحكومة .وإذا وصل األردن إلى هذه النقطة،
حتققه فعلي ًا ُ

فإن ذلك سيساهم يف تعزيز اإلنفاق الرأسمالي من خالل توجيه جميع املنح واملساعدات
امليسرة التي يحصل عليها األردن لهذه األبواب من اإلنفاق.
والقروض
َّ
وللوصول إلى ذلك ،باشرت احلكومة يف عدد من اخلطوات التي كان أبرزها إقرار قانون
ضريبة الدخل الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام  2019والذي ُيفترض أن يساعد يف

تعزيز اإليرادات احمللية يف حال واصلت احلكومة البناء عليه من خالل تعزيز منظومة

التحصيل الضريبي وأمتتة هذه املنظومة لرفع كفاءة التحصيل واحلد من التهرب
الضريبي.
كما يساهم هذا القانون يف ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية ،إذ يتميز عن سابقه برفع عدد
شرائح الدخل من ثالث شرائح إلى ست شرائح ،بحيث تتناسب النسب الضريبية مع دخل
املكلَّف .ومع ذلك ،ما زالت احلكومة بحاجة لاللتزام بتنفيذ مجموعة من اإلجراءات التي
تساهم يف حتقيق األولويات االستراتيجية الواردة يف «رؤية األردن  .»2025وبالنظر
إلى ما أشير إليه سابق ًا حول اجلاهزية املؤسسية ،فإن اإليرادات املتحققة من القانون
املقدر يف املوازنة ،وهو ما يشير إلى أن تعديل القانون دون أن
اجلديد لم حتقق املطلوب أو
َّ

يرافقه تغيير يف النهج واآلليات لن يحقق الهدف املنشود.

كما ركزت مراجعة َدور السياستني املالية والنقدية على خطة حتفيز النمو االقتصادي

( ،)2022-2018إذ احتوت هذه اخلطة على مجموعة من األهداف التي ترنو إلى إصالح
بيئة األعمال وتوجيه الدعم بكفاءة إلى مستحقّ يه مبا يعزز شبكة األمان االجتماعي
وحتفيز القطاعات االقتصادية األساسية .وتقاطعت األهداف التي تضمنتها اخلطة على
صعيد السياسة املالية مع تلك التي وردت يف وثيقة «رؤية األردن  .»2025وعلى صعيد
مدخرات األردنيني نحو وجهاتها االستثمارية
السياسة النقدية ،كانت التوصية بتوجيه ّ
الفُ ضلى التي تساهم يف دفع عجلة النمو االقتصادي من أبرز ما ورد يف هذه اخلطة .وهذه

بدورها أهداف عامة ال خالف على أهميتها ،ولكن من الصعب قياسها وحتديد اجلهات
سببه قصور األداء أم عوامل خارجة عن
القائمة عليها ،أو معرفة إن كان عدم حتقيقها ُ

إرادة صانع السياسات.

كما مت مراجعة برنامج التصحيح االقتصادي الذي تنفذه احلكومة حتت إشراف صندوق
َّ
املتوقع انتهائه قبل نهاية عام  .2019ويتضمن
النقد الدولي الذي بدأ يف عام  2016ومن
هذا البرنامج إصالحات لالختالالت البنيوية يف املالية العامة واملرتبطة بتصحيح برامج
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دعم السلع واإلعفاءات ،ورفع كفاءة اجلهاز احلكومي يف تعزيز اإليرادات العامة واحلد من
التهرب الضريبي والسيطرة على الفاقد يف الكهرباء واملياه والذي شكّ ل  %0.5من الناجت
احمللي اإلجمالي يف عام .2018
وعلى الرغم من وجود هذه البرامج واخلطط وحتقيق عدد من أهدافهاّ ،إل أن احلكومة ما
زالت بحاجة للقيام ببعض اإلصالحات والتعجيل بها للبناء على ما مت حتقيقه وحتسني
بيئة االقتصاد الكلي بهدف ترسيخ االستقرار االقتصادي وجذب املزيد من االستثمارات.
وقد قامت احلكومة يف شهر تشرين األول  2019بإطالق حزمة من اإلجراءات بعنوان
«حزمة اإلجراءات احلكومية» ضمن البرنامج الوطني «على خطى النهضة» ،اشتملت على
أربعة محاور هي :تنشيط االقتصاد الوطني وحتفيز االستثمار ،واإلصالح اإلداري واملالية
العامة ،وحتسني املستوى املعيشي للمواطن ،وحتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ومن اإلصالحات الواجب اإلسراع بتنفيذها على صعيد السياسة املالية ،إصالح اخللل يف
القطاع العام من خالل تعزيز كفاءة القطاع العام وترشيد نفقاته وصياغة إطار لتحديد
أولويات اإلنفاق التنموية وتوزيعها وربطها باألهداف العامة ،وهذا غير معمول به اآلن.
كذلك ،فإن تطوير البيئة االستثمارية إلى جانب تطبيق القانون بعدالة على اجلميع،
يعد املدخل اآلخر واملهم لتحسني أداء القطاع مبؤسساته كافة ،إذ ال يجور أن يكون هناك
ّ

مؤسسات عامة ال تخضع لرقابة أجهزة الرقابة بينما ينعكس أداؤها وسلوكها على عجز

املوازنة.
وال بد من استكمال العمل على تطوير نهج ضريبي شامل يتخلّله مراجعة األعباء
الضريبية على القطاعات االقتصادية كافة ،ويأخذ بعني االعتبار اإلجهاد الضريبي
وإزالة التشوهات الضريبة .فعلى احلكومة اإلسراع مبراجعة اإلعفاءات الضريبية ،ال
سيما املمنوحة للمناطق التنموية ،والعمل على إصالح جميع االختالالت املرتبطة
بهذه اإلعفاءات ،مبا يعزز اإليرادات العامة ،ويحقق العدالة الضريبية بني املتنافسني يف
القطاع اخلاص.
وبالنسبة للسياسة املالية أيض ًا ،فإنه ال بد من اإلسراع بتعديل وإقرار التشريعات الناظمة
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،وذلك لتحفيز هذه الشراكة بهدف زيادة اإلنفاق
الرأسمالي ُ
املفّ ز للنمو االقتصادي ،نظر ًا حلاجة األردن إلى مشروعات كبرى تسهم يف
خلق الوظائف وحتفيز النمو.
وعلى مستوى السياسة النقدية ،جنحت احلكومة يف احلفاظ على املتانة املصرفية
يؤمل أن يتعزّ ز دورها املتعلق بإدارة الدورة
للبنوك العاملة يف األردن ،ومن جهة أخرى َ

االقتصادية ،وذلك بوصفها أداة محفزة للنمو االقتصادي.
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وميثل السوق املالي أداة مهمة يجب تفعيلها يف مجال السياسة النقدية ،إذ عانى هذا
السوق يف اآلونة األخيرة من تراجع ملحوظ يف معدالت التداول ،ولذلك فإن املجلس يرى
ممولة للقطاعني العام واخلاص من خالل
أنه من الضروري تنشيط السوق املالي كأداة ِّ

تطوير سوق ثانوي معني بإصدار وتداول األسهم اجلديدة ،وتداول السندات احلكومية
وغير احلكومية ،وإتاحة االستثمار للمواطنني يف السندات احلكومية ،مما مينح فرصة
للمواطنني الستثمار أموالهم بالتوازي مع منح الفرصة للحكومة باحلصول على مصادر
جديدة للتمويل.
أن على احلكومة أن تراعي حساسية مسألة االقتراض الداخلي من البنوك احمللية،
كما ّ
حتد من هذا النوع من االقتراض بحيث ال يؤثر على فرص القطاع اخلاص
ويجب عليها أن
ّ

من االقتراض من البنوك احمللية ،ذلك أن اقتراض القطاع اخلاص يساعد على توسيع
أعمال وبالتالي تعزيز النمو االقتصادي وخلق املزيد من فرص العمل.
إن اخلروج من مأزق النمو املتباطئ يتطلب إجراءات استثنائية تراعي احلفاظ على
ّ
االستقرار الكلي ،ولكن يجب عدم تكرار السياسات نفسها ويف الوقت نفسه ُّ
توقع نتائج
مختلفة .لقد عانى االقتصاد من مشكلتني يف السنوات األخيرة ،هما الضبابية وصعوبة
القدرة على التنبؤ ،والتغيير غير املدروس يف العديد من السياسات ،مما أفقدها العديد
ّ
ولعل استعراض مراجعات هذا احملور تؤشر على احملاوالت غير املكتملة
من مضامينها.

لتحقيق جناحات تعالج االختالالت الهيكلية يف االقتصاد .والتوصية األبرز يف هذا
اإلطار هي وضع إطار متوسط املدى ،والعمل على إصدار ميثاق اقتصادي يضمن استقرار
السياسات ودميومتها ،مبا يوفر مناخ ًا مناسب ًا الستعادة الثقة وتوفير البيئة املالئمة
لتوظيف املدخرات.

8

