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على  توؤثر  التي  املالية  الأدوات  بني  التفاعل  يف  انخفا�س  وجود  اإلى  املراجعة  هذه  تو�شلت 

لتحفيز  وال�شريبية،  الإنفاقية  ال�شيا�شات  خالل  من  القت�شاد،  يف  والعر�س  الطلب  جانبي 

للحكومة  اجلارية  النفقات  لتمويل  ال�شرائب  ا�شتخدام  على  الرتكيز  مقابل  القت�شاد، 

الإنفاق  جانب  يف  املرونة  انخفا�س  كذلك  الراأ�شمالية.  النفقات  ح�شاب  وعلى  الأغلب،  على 

احلكومي، حيث وُجد هنالك جمود يف بنود النفقات اجلارية، وهي التزامات �شنوية متزايدة 

�شواء بالأرقام املطلقة اأو بالن�شب، ف�شاًل عن اعتماد ال�شيا�شة املالية نهج الإ�شراف يف الإنفاق 

يف  الراأ�شمايل  الإنفاق  يف  والتقتري  الزدهار،  �شنوات  يف  لالقت�شاد(  املمّكن  )غري  اجلاري 

�شنوات الرتاجع القت�شادي، ما يعني اأنها متا�شي الدورة القت�شادية )دورة الأعمال(، وهو 

وم�شتقر  وا�شح  اقت�شادي  نهج  وجود  لعدم  انعكا�س  وهذا  القت�شادية،  الأدبيات  يخالف  ما 

لالإنفاق احلكومي من حكومة اإلى اأخرى اإل يف حال وجود برامج اإ�شالح اقت�شادي متفق عليها 

مع �شندوق النقد الدويل، وهي برامج رّكزت على تقليل حجم احلكومة. 

اخلارجية  والهبات  املنح  على  املالية  �شيا�شاتها  يف  املتعاقبة  احلكومات  اعتمدت  وقد  هذا، 

للإنفاق على امل�صاريع التنموية يف حال اإدراجها يف املوازنة، وما يرتتب على ذلك من �صروط 

التخطيط  على  القدرة  من  يحد  ما  وال�شتمرارية،  التدفقات  يف  و�شوح  وعدم  والتزامات، 

والتنفيذ ب�شكل اإ�شرتاتيجي. 

اأما يف جانب ال�شيا�شة النقدية، فيعترب القطاع امل�شريف اأحد القطاعات الرائدة يف القت�شادات 

ومتويل  وتعبئتها،  والأجنبية  املحلية  املدخرات  ح�شد  يف  املهم  لدوره  فقط  لي�س  احلديثة، 

االت�صال  حلقة  ميثل  اأ�صبح  لكونه  بل  االقت�صادي،  الن�صاط  ع�صب  ميثل  الذي  اال�صتثمار 

الأكرث اأهمية مع العامل اخلارجي، واأ�شبح تطوره ومتانة اأو�شاعه معيارًا للحكم على �شالمة 

كان  واإذا  واخلارجية.  املحلية  الأموال  روؤو�س  جذب  على  قدرتها  اأو  وقابليتها  القت�شادات 

املحور  ميثل  املركزي  البنك  فاإن  القت�شادية،  القطاعات  اأهم  من  واحدًا  امل�شريف  القطاع 

الرئي�شي لهذا القطاع وزيادة قدرته على املناف�شة والتطور، وذلك ملا يقوم به من دور يف اإدارة 

منو  اأ�ش�س  اإر�شاء  وبالتايل  املايل،  ال�شتقرار  على  واحلفاظ  وامل�شرفية،  النقدية  ال�شيا�شة 

اقت�شادي قابل لال�شتمرار. 

تقدمي
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وقد جنح البنك املركزي يف حتقيق العديد من الأهداف وعلى راأ�شها ال�شتقرار النقدي، ف�شاًل 

تعزيز  وا�شتهدافه  الوطنية،  املدفوعات  اأنظمة  وتطوير  امل�شريف،  اجلهاز  متانة  تعزيز  عن 

اال�صتمال املايل، واإطلقه خطوط ائتمان لدعم القطاعات االإنتاجية، اإال اأنه مل يوؤثر بدرجة 

كبرية على املتغريات القت�شادية احلقيقية الرئي�شية بال�شكل الذي يوازي قدراته، حيث نتج 

ذلك عن �شيا�شته التحفظية جتاه �شعر ال�شرف و�شعيه ملراكمة الحتياطيات الأجنبية كهدف 

اأول من خالل خلق هام�س �شعري بني اأ�شعار الفائدة على الدينار وعلى الدولر الأمريكي، ما 

جعل ال�شيا�شة النقدية مرتبطة بالدورة القت�شادية الأمريكية ب�شكل اأكرب من املحلية.

وخماطبة  ونفقاتها،  حجمها  تقليل  بهدف  احلكومة  هيكلة  باإعادة  املراجعة  هذه  وتو�شي 

البديلة  الطاقة  يف  قطاعية  ا�شتثمارات  يف  للدخول  ال�شتثمارية  ال�شيادية  ال�شناديق 

واملتجددة، واملوا�شالت، واملياه، وهي قطاعات بحاجة ل�شتثمارات كبرية، ويهدد عدم تنميتها 

تنمية الأردن، ف�شاًل عن دعم ال�شناعات التحويلية ودعوة املانحني ل�شخ الأموال واملهارات 

وحت�شني الكفاءات والقيمة امل�شافة فيها، من خالل برامج �شبيهة بربنامج اإجادة املمّول من 

النقد  �شندوق  مع  لالقت�شاد  الأخري  الهيكلي  الإ�شالح  برنامج  ومراجعة  الأوروبي،  الحتاد 

الدويل، ووثوق احلكومات مببداأ حتفيز القت�شاد لتنمية دخلها، ولي�س تنمية دخلها لينكم�س 

القت�شاد، وبالتايل ل حتقق م�شتويات الدخل املرجوة. كذلك تو�شي هذه املراجعة بتطوير 

والتطويرية،  الإبداعية،  القطاعات  يف  وخا�شة  لالإنتاج،  املحفزة  واملمّكنات  الت�شريعات 

واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم واملتناهية ال�شغر.

اأما بالن�شبة لل�شيا�شة النقدية، فمن املطلوب تعزيز التناغم بني ال�شيا�شة النقدية وال�شيا�شة 

مل�شادر متويل  املجال  لتحفيز ال�شتثمار والإنتاج وال�شتهالك من خالل فتح  املرجوة  املالية 

لتحريك  الأردن  يف  لل�شيولة  مرتفعة  منو  معدلت  واإعادة  امل�شريف،  القطاع  خارج  جديدة 

عجلة النمو من خالل تخفي�س �شعر الفائدة حتى واإن بتدخل مبا�شر من قبل البنك املركزي. 
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 أوالً: الربامج االقتصادية واإلصالحية يف مجال السياستني املالية 

والنقدية 

زخم التخطيط و�شعف عمق التطبيق
بتتبع م�شار القت�شاد الأردين، يالَحظ اأن هنالك العديد من اخلطط والربامج الإ�شالحية 

والجتماعية  القت�شادية  املوؤ�شرات  من  العديد  ا�شتهدفت  والتي  والدولية،  الوطنية 

النمو  )ممّكنات  املعّززات  الربامج؛  عليها  ركزت  التي  الأ�شا�شية  الأمور  ومن  والت�شريعية.، 

القت�شادي( املرتبطة بتح�شني البيئة القت�شادية والت�شريعية، حيث جند �شمن اخلطط 

زخمًا يف ا�شتهداف اإ�شالحات تعزز من بيئة العمل، لكن نتائجها مل تنعك�س يف املقابل ب�شكل 

وما  عالية،  م�شتويات  عند  والعجز  املديونية  ن�شب  زالت  فما  الرئي�شية،  املوؤ�شرات  على  كبري 

العديد من  الدخل ورغم  اإن قانون �شريبة  املنح اخلارجية م�شتمرًا، كما  زال العتماد على 

الإجراءات الت�شحيحية عليه، مل يحقق امل�شتوى املرغوب به. ويف جانب القت�شاد احلقيقي 

ال�شنوات،  فاإن معدلت البطالة عالية، ومعدلت النمو غري م�شتقرة، بل مرتاجعة يف بع�س 

اأهداف يف  ومعدلت الت�شخم متذبذة. وال�شوؤال هنا: على الرغم من حتقيق احلكومة عدة 

جمال ال�شيا�شتني املالية والنقدية، فهل اخلطط �شعيفة واإن�شائية اأم اأن اأهدافها فوق طاقة 

ويف  مكّررة،  الأهداف  من  العديد  جند  حيث  الوطنية؟  اخلطط  جمال  يف  وخا�شة  احلكومة 

بع�س الأحيان ل تختلف عن بع�شها �شوى يف ال�شياغة والإخراج فقط.

الأهداف  اأكرب من  ب�شكل  املالية  اأهدافها  الدويل، فقد حققت  النقد  الربامج مع �شندوق  اأما 

اإجراء  يف  ان�شبطت  احلكومة  اأن  جند  حيث  وال�شتدامة،  والبطالة  والنمو  الإ�شالحية 

دون  واملديونية،  املايل  العجز  تقلي�س  على  انعك�س  ما  منها،  ال�شريبية  وخا�شة  الإ�شالحات 

ال�شيا�شات  �شمن  وذلك  احلقيقي،  القت�شاد  على  والأثر  الجتماعية،  الآثار  اإلى  النظر 

القت�شادية املعتمدة على حتليل الدورات القت�شادية.

اأما يف جانب ال�شيا�شة النقدية، ف�شكلت اأزمة عام 1989 وما تبعها من انخفا�س يف قيمة العملة 

وتراجع القت�شاد اإلى م�شتويات حرجة، نقطة حتول يف الفكر نحو ال�شيا�شات التحفظية التي 

تفرت�س م�شتويات مرتفعة من الحتياطيات الأجنبية، وثبات يف �شعر ال�شرف، والتي اأ�شبحت 

املتمثلة بالنمو القت�شادي  النقدية، ومن ثم الأهداف الأخرى  ال�شيا�شة  اأولوية  يف ما بعد 

والبطالة. ومن جانب اآخر، طّور البنك املركزي الأردين الإطار الت�شغيلي ل�شيا�شته النقدية 

مبا يتوافق واأهدافه واأولوياته �شمن مفهوم ال�شيا�شة النقدية غري املبا�شرة اإل اأنها مل تكن 

الأمريكية  النقدية  ال�شيا�شة  تتبع  بل  املحلية  القت�شادية  الدورة  با�شتحقاقات  مربوطة 

وذلك من اأجل املحافظة على هام�س فائدة ل�شالح الدينار مقابل الدولر.
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 وقد اأطلق البنك املركزي يف ال�شنوات الأخرية، مبادرات للتخفيف من هذه ال�شيا�شة يف حال 

القطاعات  لدعم  ائتمان(  )خطوط  مبادرات  تبّنى  حيث  االقت�صادية،  الدورة  مع  تعاك�صها 

الإنتاجية وال�شناعات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم. 

اأ-اخلطط احلكومية يف جمال ال�شيا�شتني املالية والنقدية
1. برنامج التحول القت�شادي والجتماعي 2004-2002

جاء برنامج التحول القت�شادي والجتماعي الذي انطلق العمل به عام 2002 بهدف تنفيذ 

القت�شادي  امللتقى  خالل  وطني  اإجماع  على  ح�شلت  التي  الإ�شالحية  والربامج  ال�شيا�شات 

الربنامج على  ويقوم  املنبثقة عنهما.  املختلفة  العمل  واللجان وفرق  والثاين  الأول  الوطني 

فل�شفة ال�شتثمار يف عمليات الإ�شالح التي ت�شاعد يف الو�شول اإلى التنمية امل�شتدامة، وخا�شة 

والإدارية  املالية  الإ�شالحات  تنفيذ  ويف  وتدريبه،  الأردين  الإن�شان  تعليم  يف  ال�شتثمار 

والق�شائية، ويف حت�شني اخلدمات احلكومية الأ�شا�شية املقدمة للمواطنني، خا�شة يف املناطق 

النائية مع الرتكيز على قطاعات ال�شحة واملياه والت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وتنمية 

املحافظات وحماربة الفقر والبطالة مبنهجية قائمة على مبداأ تعزيز الإنتاجية.

اأهداف برنامج التحول القت�شادي والجتماعي:

والق�شائية. والت�شريعية  والإدارية  املالية  الإ�شالحات  تنفيذ  يف  الإ�شراع  	•

واملايل. النقدي  ال�شتقرار  على  املحافظة  	•

دور القطاع اخلا�س من خالل تعزيز م�شاركته يف عمليات التخا�شية وال�شتثمار يف  تعزيز  	•
امل�شاريع التنموية والتطويرية الكربى.

القرار تت�شم بال�شرعة والدقة وال�شفافية والفاعلية. ل�شنع  جديدة  اآليات  تبني  	•

2. خطة التنمية القت�شادية والجتماعية 2006-2004

على  رّكزت  التي   2006-2004 والجتماعية  القت�شادية  التنمية  خطة  احلكومة  اأعّدت 

ال�شراكة  وتفعيل  وال�شفافية،  امل�شاءلة  مبادئ  وتعزيز  والنقدي،  املايل  ال�شتقرار  ا�شتدامة 

من  التي  القت�شادية  والإجراءات  ال�شيا�شات  واعتماد  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ما 

�شاأنها اأن ت�شهم يف حتقيق نقلة نوعية يف اأداء القت�شاد الوطني، ويف نوعية معي�شة املواطن 

وم�شتواها من خالل ا�شتهداف منو اقت�شادي حقيقي ي�شل اإلى 6% �شنويًا بحلول عام 2006، 

واملحافظة على معدلت ت�شخم مقبولة ل تتجاوز 1.8%، واحلد من م�شكلتي الفقر والبطالة، 

متكني  برامج  وا�شتحداث  املحلية،  التنمية  جمالت  يف  وكمية  نوعية  ا�شتثمارات  بتنفيذ 

ال�شباب والن�شاء، وت�شجيع ال�شتثمار اخلا�س وتعزيزه، بالإ�شافة اإلى ا�شتهداف عجز مايل ل 
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يتجاوز 3% من الناجت املحلي الإجمايل، ومديونية خارجية ل تتجاوز 20% من الناجت املحلي 

الإجمايل بحلول عام 2016.

3. الأجندة الوطنية 2015-2006

جاءت الأجندة الوطنية بهدف و�شع منظومة متكاملة ومتناغمة من ال�شيا�شات والإجراءات 

والقوانني، على ال�شعد ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية. كما هدفت اإلى حت�شني نوعية 

الأردن  حتديات  ومعاجلة  القرار،  �شنع  قاعدة  تو�شيع  طريق  عن  الأردين،  املواطن  حياة 

القت�شادية املزمنة؛ كالبطالة وعجز املوازنة والدين العام، وم�شاعدة الطبقات الأقل حظًا، 

وزيادة حجم الطبقة الو�شطى.

 ،%7 اإلى  لت�شل  البطالة  تخفي�س  اإلى  توؤدي  اإجراءات  جمموعة  »الأجندة«  واقرتحت 

حجم  وتخف�س  اخلارجية،  امل�شاعدات  على  العتماد  تنهي  متوازنة  موازنة  اإلى  والو�شول 

30% من الدخل القومي، وذلك باعتماد مناذج رقمية، ولي�س  الدين اخلارجي اإلى ما ن�شبته 

بالإن�شاء. واقرتحت »الأجندة« كذلك �شيا�شات واإجراءات من �شاأنها ح�شول كل مواطن على 

تاأمني �شحي، اإ�شافة اإلى تخفي�س الفقر من 14% اإلى 10% وزيادة ن�شبة الن�شاء �شمن القوى 

العاملة. كما اأكدت على اأهمية ال�شتمرار يف حتقيق ال�شتقرار النقدي، وذلك بتطوير اأ�ش�س 

الرقابة وتعميق اأثر ال�شيا�شة النقدية.

4. الربنامج التنفيذي 2009-2007

ال�شــتقرار  ناق�شــت  التــي  التو�شــيات  مــن  جمموعــة  علــى  التنفيذي  الربنــامج  احتــوى 

املــايل والنقــدي، و�شــرورة وجــود خطــة وطنيــة ملواجهــة الرتفاع القيا�شي لأ�شعار النفط 

جـذب  علـى  العمـل  اإلى  بالإ�شافة  املواطن،  معي�شة  وم�شتوى  العامة  املالية  على  وانعكا�شاتها 

وتدريبها  الب�شرية  املوارد  لتاأهيل  املوجهة  الربامج  ودعم  العمل،  فر�س  وتوفري  ال�شتثمار 

وت�شغيلها، وتخفي�س عجز املوازنة العامة كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل لت�شل اإلى %3 

خالل خم�س �شنوات، من خالل تر�شيد الإنفاق اجلاري، وحت�شني كفاءة الإنفاق العام، واعتماد 

بنود  الذاتية يف متويل  املوارد  وتعزيز العتماد على  الإنفاق،  الأولويات يف تخفي�س  نظام 

اأنظمة التقاعد، وتطوير النظام ال�شريبي  املوازنة العامة، وا�شتكمال الإ�شالحات يف جمال 

ال�شريبي،  التح�شيل  كفاءة  زيادة  خالل  من  وذلك  وامل�شاواة،  العدالة  يحقق  مبا  وحتديثه 

اأو  ال�شلعة  اإلى  ولي�س  امل�شتحق  املواطن  اإلى  الدعم  وتوجيه  ال�شريبية،  القاعدة  وتو�شيع 

اخلدمة، وتكثيف اجلهود ل�شتغالل اتفاقيات مبادلة الدين اخلارجي و�شراء جانب منه من 

خالل ا�شتخدام جزء من عوائد التخا�شية، وتعزيز القدرات املوؤ�ش�شية يف جمال اإدارة الدين 

العام، واإ�شدار التعليمات الالزمة لقانون معلومات الئتمان، وتعزيز قدرات البنك املركزي يف 
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جمال الرقابة على البنوك يف ظل تطور اأدوات ال�شناعة امل�شرفية واآلياتها، واإقرار قانون 

مكافحة غ�شيل الأموال، وال�شتمرار يف ت�شنيد الدين العام وطرح اأدوات الدين العام.

5. الربنامج التنموي التنفيذي 2013-2011

ال�شابقة،  التنموية  للربامج  مكماًل  ليكون   2013-2011 التنموي  التنفيذي  الربنامج  جاء 

وليمثل خطة عمل احلكومة له. وقد ت�شمن الربنامج التنموي التنفيذي �شبعة حماور اأ�شا�شية 

اإلى الإطار الكمي لالقت�شاد  تناولت القطاعات القت�شادية والجتماعية كافة، بالإ�شافة 

الإ�شالحات  الأعمال،  بيئة  وتطوير  حت�شني  والعدل،  الت�شريع  هي:  املحاور  وهذه  الكلي، 

الجتماعي،  الرفاه  والتقني،  املهني  والت�شغيل  التدريب  دعم  والنقدية،  واملالية  الإدارية 

التعليم العام والتعليم العايل والبحث العلمي والإبداع، ورفع م�شتوى البنية التحتية.

6. برنامج عمل احلكومة 2016-2013

اأهدافه القت�شادية بتحقيق   جاء برنامج عمل احلكومة تكملة للخطط ال�شابقة، ومتثلت 

الآتي: ا�شتدامة النمو القت�شادي احلقيقي مبعدلت تفوق معدل النمو ال�شكاين لي�شل اإلى 

4.5% يف عام 2016، اإلى جانب معدلت ت�شخم م�شتقرة ن�شبيًا وحمفزة للعملية الإنتاجية، 
وحتقيق ال�شتقرار املايل، وخف�س العجز باملوازنة العامة كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل 

الإيرادات  تعظيم  خالل  من   ،2016 عام   %5.7 اإلى   2011 عام   %12.7 من  امل�شاعدات  قبل 

2016، وذلك عن طريق تعديل  2011 وعام  5.9% ما بني عام  النمو بن�شبة  املحلية وزيادة 

قانون �شريبة الدخل وال�شريبة العامة على املبيعات. 

اجلاري،  الإنفاق  �شبط  جانب  اإلى  ال�شريبي،  التهرب  ومنع  ال�شريبي  التح�شيل  كفاءة  ورفع 

على  واملحافظة  النمو،  لتعزيز  الوطنية  الأولويات  بح�شب  الراأ�شمايل  الإنفاق  وتوجيه 

امل�شتوردات  تغطية  لتكفي  الأجنبية  العمالت  من  الحتياطي  وتعزيز  النقدي،  ال�شتقرار 

بحد اأدنى اأربعة اأ�شهر، و�شبط الدين العام الداخلي واخلارجي، بالإ�شافة اإلى تقليل تكاليف 

احلدود  �شمن  م�شتوياته  على  واحلفاظ  لإدارته  املعامل  وا�شحة  خطة  وتبني  القرتا�س، 

املراأة  م�شاركة  وزيادة   ،2016 عام  يف   %11 اإلى  لت�شل  البطالة  معدلت  وتخفي�س  الآمنة، 

يف العملية الإنتاجية، وتخفي�س معدلت الفقر على امل�شتوى الوطني، بالإ�شافة اإلى متكني 

وتوفري  وم�شتدام،  وعادل  فاعل  ب�شكل  الفقرية  لالأ�شر  الدعم  وتوجيه  املحلية،  املجتمعات 

املحلية،  لال�شتثمارات  وحمفزة  اخلارجية  لال�شتثمارات  جاذبة  متكاملة  ت�شريعية  منظومة 

وحتفيز ال�شادرات، بحيث يحقق ذلك منوًا يف ال�شادرات الوطنية خالل الأعوام 2016-2013 

مبا ن�شبته %39.
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7. الربنامج التنموي التنفيذي 2018-2016

تتمثل اأبرز التوجهات التي �شعى الربنامج التنموي التنفيذي اإلى حتقيقها خالل الأعوام من 

2016 حتى 2018، يف حتقيق توازن تنموي بني املحافظات وتقليل التفاوت بينها، من خالل 

اإن�شاء اقت�شادات حملية م�شتدامة، وحت�شني بيئة الأعمال وال�شتثمار وتطويرها، بالإ�شافة 

اإلى دعم ال�شناعة الوطنية، وتعزيز تناف�شية ال�شناعات ال�شغرية واملتو�شطة، والتنويع يف 

م�شادر الطاقة، والبحث عن م�شادر طاقة بديلة لتحقيق اأمن التزود بالطاقة.

8. وثيقة »روؤية الأردن 2025«

لعمل  تف�شيلية  خطة  ولي�س  املدى  بعيدة  وطنية  روؤية   ،»2025 الأردن  »روؤية  وثيقة  متثل 

احلكومة، فهي تت�شمن اأكثـر من 400 �شيا�شة. فعلى �شعيد القت�شاد الكلي، تتمثل الأولويات 

بتحقيق النمو القت�شادي، واحلفاظ على موؤ�شرات الأداء الكلية، واملحافظة على التزامات 

الأردن الدولية يف ما يتعلق باإ�شالح اأوجه اخللل، وخ�شو�شًا بنود الإنفاق العام واملديونية. 

وبح�شب الوثيقة، ت�شمل »الروؤية« النموذج التنموي الذي �شيمّكن الأردن من حتقيق الأهداف 

والتطلعات التي ي�شعى اإلى الو�شول اإليها يف عام 2025، وجهود التنمية الوطنية التي �شيتم 

الرتكيز عليها والقطاعات ذات الأولوية.

وت�شتعر�س الوثيقة اثنني من ال�شيناريوهات، وهما الأ�شا�س وامل�شتهدف املرتبطني بجملة من 

الإجراءات واملبادرات على امل�شتويات القطاعية املختلفة. وبح�شب ال�شيناريو امل�شتهدف، فاإن 

2025، ومبعدل  7.5% يف عام  الوثيقة تتطلع لتحقيق معدلت منو اقت�شادي حقيقي بنحو 

اقت�شادي  منو  حتقيق  اإلى  الأ�شا�س  �شيناريو  ي�شري  حني  يف  الروؤية،  فرتة  امتداد  على   %5.7
اإلى  يتطلع  امل�شتهدف  ال�شيناريو  فاإن  والبطالة،  الفقر  معدلت  �شعيد  وعلى   .%4.8 ن�شبته 

تخفي�س معدلت الفقر والبطالة لت�شل اإلى ما ن�شبته 8 % و9.17% على التوايل، مقارنة مبا 

اأما يف ما يتعلق بن�شبة الدين  10% و11.7%على التوايل، بح�شب �شيناريو الأ�شا�س.  ن�شبته 

الن�شبة  هذه  خف�س  اإلى  ي�شعى  امل�شتهدف  ال�شيناريو  فاإن  الإجمايل،  املحلي  الناجت  اإلى  العام 

لت�شل اإلى 47% مقارنة مع ما ن�شبته 60% ا�شتنادًا ل�شيناريو الأ�شا�س. 

والت�شاور  والتحليل  الدرا�شة  العناقيد مت حتديدها من خالل  من  »الروؤية« عددًا  و�شخ�شت 

باعتبارها عناقيد ذات اأولوية. وت�شمل هذه العناقيد، على �شبيل املثال، ال�شناعات الهند�شية 

وتكنولوجيا  الرقمية  اخلدمات  العالجية،  وال�شياحة  ال�شحية  الرعاية  والإن�شاءات، 

املعلومات، ال�شياحة واملوؤمترات، وعنقود اخلدمات املالية. 
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9. خطة حتفيز النمو القت�شادي 2018– 2022

اإن الهدف من خطة التحفيز القت�شادي، هو م�شاعفة النمو القت�شادي عن م�شتواه احلايل 

لتحقيق زيادة جذرية يف فر�س العمل التي يوفرها القت�شاد ل�شبط م�شتويات البطالة التي 

القت�شادية  القطاعات  معظم  اخلطة  وتغطي  اخلطة،  وبح�شب  الرئي�شي.  التحدي  ت�شكل 

وال�شياحة،  والنقل،  وال�شناعة،  والتجارة  واملياه،  الطاقة،  مثل  للنمو،  املحركة  احليوية 

الأعمال  وريادة  املتخ�ش�شة،  املهنية  واخلدمات  التحتية،  والبنية  والزراعة،  والإن�شاءات، 

وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، اإ�شافة اإلى القطاع الجتماعي واخلدمي كال�شحة والتعليم.

وتعزيز  كفاءة،  اأكرث  ب�شورة  الدعم  توجيه  اإلى  املالية  ال�شيا�شة  جمال  يف  اخلطة  وترتكز 

�شبكة الأمان الجتماعي، وحتفيز القطاعات القت�شادية امل�شتهدفة، مع الأخذ بعني العتبار 

احلالة القت�شادية الكلية والدورة القت�شادية واملتغريات اخلارجية، بحيث تكون ال�شيا�شة 

لن�شب  امل�شطرد  الرتفاع  حالة  يف  وانكما�شية  والتباطوؤ،  الركود  حالة  يف  تو�شعية  املالية 

الت�شخم وذلك بالقدر املمكن. كذلك الإلزام بالن�شب امل�شتهدفة والآمنة لعجز املوازنة العامة 

والدين العام كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل، والإلزام ب�شرورة تغطية الإيرادات املحلية 

للنفقات اجلارية، والإلزام باجلدوى القت�شادية للم�شاريع الراأ�شمالية والأثر القت�شادي، 

عند اإعداد املوازنة. 

ويتطلب تنفيذ هذه ال�شيا�شة ما يلي:

 اأوًل: يف جمال الإنفاق العام: تر�شيد النفقات اجلارية، وزيادة كفاءة النفقات الراأ�شمالية 

وزيادة  القت�شادي،  النمو  لتعزيز  ال�شراكة  م�شاريع  يف  اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  وتعظيم 

كفاءة اخلدمات احلكومية الأ�شا�شية وفاعليتها لتعظيم الأثر التنموي لالإنفاق العام، ودعم 

الالمركزية وتعزيز م�شاركة املجتمعات املحلية يف اإعداد املوازنة العامة.

بالنمو  ال�شريبية  الإيرادات  يف  الزيادة  ربط  مبداأ  اعتماد  الإيرادات:  جمال  يف  ثانيًا: 

القت�شادي، ومعاجلة الت�شوهات ال�شريبية، ورفع كفاءة التح�شيالت، واإيجاد نظام �شريبي 

مب�شط و�شفاف يعمل على تعزيز النمو يف القطاعات التي ت�شهم يف زيادة منو القت�شاد، وزيادة 

كفاءة التح�شيل ال�شريبي من خالل تطبيق التقنيات الالزمة، واحلد من التهرب ال�شريبي، 

اأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف الإجراءات املالية، وزيادة م�شاركة  والتو�شع يف ا�شتخدامات 

املجتمع الدويل يف حتمل اأعباء الالجئني يف الأردن.

و�شمن اإطار ال�شيا�شة النقدية، ي�شتمر البنك املركزي بالعمل على ما يلي:

اأ�شعار الفائدة واأدوات ال�شوق املفتوحة بهدف زيادة  توظيف الأدوات النقدية، مبا فيها   -

الأجنبية،  الحتياطيات  من  مريح  م�شتوى  وبناء  بالدينار،  املحررة  املوجودات  جاذبية 
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مناف�شة،  وبتكلفة  البنوك  لدى  لالإقرا�س  القابلة  الأموال  من  املالئم  احلجم  وتوفري 

املالية،  الثقافة  ون�شر  وتعميقه،  املايل  ال�شتمال  وتعزيز  امل�شريف،  اجلهاز  متانة  وتعزيز 

والعمل على حماية امل�شتهلك، ودعم �شركات التمويل الأ�شغر ومتكينها و�شمولها باملظلة 

الرقابية للبنك املركزي.

ح�شد املزيد من م�شادر التمويل الالزمة لل�شركات املتو�شطة وال�شغرية ومتناهية ال�شغر   -

التجارية  البنوك  وت�شجيع  املرتفعة،  امل�شافة  القيمة  ذات  القت�شادية  والقطاعات 

والإ�شالمية على تاأ�شي�س �شناديق لال�شتثمار من خالل امل�شاهمات اخلا�شة واأخرى للم�شاريع 

الريادية، وال�شتفادة من �شركة املعلومات الئتمانية يف تر�شيد القرارات الئتمانية.

التحتية  البنية  لتحديث  ال�شركاء  مع  والتعاون  الإلكرتوين،  الدفع  قنوات  كفاءة  رفع   -

لأنظمة املدفوعات بهدف تعزيز الكفاءة والأمان.

10.اأهم اآثار الربامج القت�شادية والإ�شالحية على ال�شيا�شتني املالية والنقدية

جناح ال�شيا�شة النقدية يف املحافظة على ال�شتقرار النقدي واملايل.  -1

�شعف التخطيط لل�شيا�شة املالية وخا�شة يف جمال ر�شم املوازنة العامة للدولة من حيث   -2

جانب  من  تقديراتها  و�شعف  جانب،  من  الكلية  القت�شادية  للمتغريات  ا�شتهدافها  عدم 

اآخر.

التي  املوؤ�شرات  على  تركز  اإمنا  القت�شادي،  النمو  جانب  يف  تركز  ل  النقدية  ال�شيا�شة   -3

ت�شهم يف زيادة الحتياطيات من العمالت الجنبية. اأما ال�شيا�شة املالية فرتكز على تاأمني 

املوارد الالزمة لتمويل العجز املايل ولي�س على زيادة النمو القت�شادي.

اأن  عن  ناجت  املديونية  وزيادة  العامة  املوازنة  عجز  وزيادة  القت�شادي  النمو  تراجع    -4

املطلوبة،  القت�شادية  ال�شيا�شة  واأن  ناجحة،  غري  احلالية  القت�شادية  ال�شيا�شات 

ت�شتدعي الدخول يف البعد املوؤ�ش�شي والبتعاد عن ا�شتقاللية ال�شيا�شات عن بع�شها بع�شًا.

البنك  بقرار  يتاأثر  الفائدة  �شعر  اأن  باعتبار  كثريًا  فّعالة  النقدية  ال�شيا�شة  تعد  مل   -5

الفيدرايل الأمريكي، وبالتايل ل بد من اإعادة �شياغة اأهداف البنك املركزي وال�شيا�شة 

القت�شادية، اإ�شافة اإلى ما يقوم به البنك املركزي من اإجراءات لدعم امل�شاريع ال�شغرية 

الناجت  تقارب  حاليًا  كبرية  مالية  �شيولة  هناك  اإن  كما  الأخرى.  والبنوك  واملتو�شطة 

املحلي الإجمايل، اأي اأن كل دينار ُينفق يقابله دينار عر�س نقد، ما يعني عدم القدرة عن 

زيادة دوران النقود التي ُتن�ّشط اجلانب القت�شادي، وهذا يعني �شرورة تكامل ال�شيا�شات 

املختلفة مع بع�شها بع�شًا.
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هناك خلل هيكلي يف املالية العامة للحكومة ناجت عن ت�شخم العاملني يف القطاع العام، ما   -6

لتغطية  املحلية  الإيرادات  للح�شول على مزيد من  التي ت�شغط  نفقات احلكومة  زاد من 

نفقاتها.

تعمل املوازنة العامة حاليًا �شمن نهج حما�شبي فقط، وتعتمد على التقديرات املبالغ فيها،   -7

ما يعني حتميل هذه املبالغة يف التقديرات على العجز املايل.

ب-برامج الت�شحيح القت�شادي مع �شندوق النقد الدويل
تبنى الأردن العديد من برامج الإ�شالح القت�شادي بالتعاون مع �شندوق النقد الدويل، والتي 

الكلي لالقت�شاد الأردين، وذلك بتقليل  اإلى تعزيز ال�شتقرار القت�شادي  هدفت يف جمملها 

املديونية،  ون�شب  العامة،  املوازنة  عجز  بارتفاع  املتمثلة  واخلارجية  الداخلية  الختاللت 

ف�شاًل عن عجز احل�شاب اجلاري يف دعم الحتياطيات الأجنبية، وذلك يف �شوء بيئة عاملية 

2016. وقد  1989 وحتى عام  اليقني ابتداء من عام  واإقليمية �شعبة ت�شودها ظروف عدم 

دخل الأردن �شبعة برامج ت�شحيح مع �شندوق النقد الدويل، متثلت يف برناجمني من ترتيبات 

من  الفرتة  خالل   )EFF( املمتد  للت�شهيل  برامج  وثالثة   ،)SBA( الئتماين  ال�شتعداد 

1989 اإلى عام 2004، وبرنامج ال�شتعداد الئتماين من عام 2012 اإلى عام 2015، اإ�شافة اإلى 

برنامج الت�شهيل الئتماين املمتد احلايل من عام 2016 اإلى عام 2019. 

وقد هدف برنامج الإ�شالح 2012 اإلى تبني �شيا�شات اقت�شادية ُكلّية وقطاعية على امل�شتوى 

القت�شادي  النمو  ودعم  اخلارجية  ال�شدمات  اأثر  من  التخفيف  اأجل  من  والنقدي  املايل 

الربنامج  رّكز  ذلك،  اإلى  وبالإ�شافة  ال�شتثمار.  بيئة  حت�شني  خالل  من  اخلارجي  والقطاع 

على الإنفاق ال�شتثماري وذلك بتنفيذ امل�شاريع التنموية، وا�شتهدف تخفي�س عجز املوازنة 

الإيرادات  رفع  خالل  من  الربنامج  نهاية  مع   %4.5 اإلى  املحلي  الناجت  من  كن�شبة   %6.5 من 

احلكومية، وخف�س خ�شائر �شركة الكهرباء الوطنية لت�شل اإلى تغطية تكلفة الإنتاج مع نهاية 

عام 2015، وخف�س العجز يف احل�شاب اجلاري كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل اإلى %4.3. 

ويف جمال ال�شيا�شة النقدية، ا�شتهدف الربنامج بقاء الحتياطيات الأجنبية �شمن م�شتويات 

مريحة مع ال�شتمرار يف تطبيق ال�شيا�شات النقدية الداعمة لتعزيز جاذبية الدينار. 

اأما برنامج الإ�شالحات الأخري 2016، فقد �شّم ثالثة حماور رئي�شية، هي: ال�شيا�شات املالية 

العامة، وال�شيا�شات النقدية، وال�شيا�شات الهيكلية الرامية اإلى حتفيز النمو وخلق الوظائف، 

مبا يت�شمن تخفي�س العجز الأويل للموازنة لي�شل اإلى ما ن�شبته 2.5% وزيادة الإيرادات مبا 

ن�شبته 1.5%. كما اأكد برنامج الإ�شالحات على �شرورة تخفي�س حد الإعفاء الأدنى لالأفراد 

مبا يتنا�شب مع امل�شتويات العاملية، ورفع ن�شبة ال�شريبة على ال�شركات مبا يتنا�شب مع احلد 
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الإنفاق  وبخا�شة  الأولوية،  بح�شب  الإنفاق  وتوزيع  الأفراد،  على  الدخل  ل�شريبة  الأعلى 

الراأ�شمايل؛ والتخل�س من متاأخرات ال�شداد ب�شكل تدريجي، وا�شتقرار م�شتويات الدين العام 

عند م�شتوى 94% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2016، ومن ثم تخفي�شه ب�شكل تدريجي 

لي�شل اإلى 77% يف عام 2021.

 هذا واأو�شى الربنامج بزيادة ال�شفافية املالية وتقوية البيئة القت�شادية، وتعزيز القدرة 

احتياطيات  على  احلفاظ  يف  النقدية  ال�شيا�شة  ا�شتمرار  �شرورة  مع  لالقت�شاد،  التناف�شية 

كافية من العمالت الأجنبية، وذلك للحفاظ على نظام �شعر ال�شرف الثابت، اإذ اإن ال�شيا�شات 

النقدية املتبعة واأ�شعار الفائدة الرئي�شية على اأدوات ال�شيا�شة النقدية، متوافقة مع الو�شع 

القت�شادي يف اململكة يف ظل انخفا�س معدل الت�شخم الأ�شا�شي، وارتفاع الفجوة بني الناجت 

البنك  لدى  كافية  احتياطيات  وتوافر  البطالة  معدلت  وارتفاع  املمكن،  والناجت  احلقيقي 

املركزي الأردين. واأكد الربنامج على اأهمية اإمتام الإ�شالحات الهيكلية لت�شهيل الو�شول اإلى 

التمويل، وتو�شيع قاعدة امل�شتفيدين من اخلدمات املالية، وذلك من خالل الإ�شراع يف تفعيل 

الأمان  �شبكات  وتقوية  املايل،  ال�شتمال  اإ�شرتاتيجية  وتطبيق  الئتمانية،  املعلومات  مكتب 

الجتماعي، وحت�شني اأطر حوكمة القطاع العام. 

1. اأ�شباب دخول الأردن برامج الت�شحيح مع �شندوق النقد الدويل

�شكل تاأثر الأردن بالأزمات ال�شيا�شية والإقليمية والعاملية بالتزامن مع �شعف اأداء القت�شاد 

الأردين ال�شبب الرئي�شي بدخول الأردن يف برامج الت�شحيح مع �شندوق النقد الدويل، حيث 

اأنه يف ظل انخفا�س املنح اإلى الأردن يف اأوا�شط الثمانينات نتيجة احلرب العراقية الإيرانية، 

القت�شادية  التنمية  خطط  من  العديد  اململكة  اّتبعت  العاملية،  النفط  اأ�شعار  وانخفا�س 

تزايد  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  متويلها،  يف  اخلارجية  القرو�س  على  كبري  ب�شكل  بالعتماد 

املديونية بن�شب تفوق قدرة القت�شاد الوطني، ما اأدى اإلى زيادة مدفوعات �شداد القرو�س 

انهيار �شعر �شرف الدينار  اإلى  اأدت  التي  اأزمة ميزان املدفوعات  للخارج ب�شكل كبري، ودخول 

يف   %25 بن�شبة  الت�شخم  وارتفاع   ،%11 بن�شبة  احلقيقي  املحلي  الناجت  وتخفي�س  الأردين، 

عام 1989، الأمر الذي ا�شطر الأردن اإلى دخول برامج ت�شحيح اقت�شادي مع �شندوق النقد 

الدويل خالل الفرتة 1989-2004، وتخّلل هذه الفرتة تطورات اإقليمية كان لها اآثار �شلبية 

للكويت(، والتي  العراق  الثانية )احتالل  اأزمة اخلليج  نف�شه، متثلت يف  الوقت  واإيجابية يف 

2003، حيث  العراق يف عام  واحتالل  من اخلليج،  اأردين  مليون  ربع  من  اأكرث  اإلى عودة  اأدت 

�شهد الأردن هجرة كبرية للعراقيني، وكان جزء لي�س ب�شيطًا منهم من اأ�شحاب روؤو�س الأموال، 

الأمر الذي اأّثر اإيجابيًا اأي�شًا على النمو القت�شادي، وبخا�شة يف بع�س القطاعات مثل قطاع 

العقارات.
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وبعد تعايف القت�شاد الأردين وت�شجيله معدلت منو جيدة خالل الفرتة 2003-2008، اأّثرت 

الظروف العاملية والإقليمية غري املواتية مرة اأخرى على اأداء اململكة القت�شادي، فتاأثرت 

اململكة بتداعيات الأزمة املالية العاملية يف عام 2009، وما تالها من اأحداث »الربيع العربي« 

التي اأثرت على ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي للعديد من دول املنطقة وما تبعها من اآثار 

�شلبية كان منها الأثر على طرق التجارة الربية التي تربط اململكة مع دول الإقليم، اإ�شافة 

اإلى اأن الأردن ا�شتقبل اأعدادًا كبرية من الالجئني ال�شوريني، ف�شاًل عن تقطع اإمدادات اململكة 

امل�شتقات  من  ال�شترياد  زيادة  اإلى  اأدى  ما   2011 عام  يناير   25 ثورة  بعد  امل�شري  الغاز  من 

النفطية مرتفعة ال�شعر لتوليد الكهرباء. ونتيجة لتلك الظروف تباطاأ النمو ب�شكل ملحوظ، 

الناجت املحلي الإجمايل  12% من  اإلى  2011 لي�شل  وات�شع عجز احل�شاب اجلاري خالل عام 

مقابل 7.1% خالل عام 2010.

مع  بالتعاون  الوطني  لالإ�شالح  خطة  يف  اأخرى  مرة  الأردن  دخل  التحديات،  هذه  واإزاء 

�شندوق النقد الدويل يف عام 2012 ملعاجلة الختاللت التي نتجت عن الظروف ال�شيا�شية 

املوازنة  بعجز  العودة  اإلى  الإ�شالحات  هذه  هدفت  وقد  والإقليمية.  املحلية  والقت�شادية 

من  كن�شبة  العام  الدين  حجم  وتخفي�س  وم�شتدامة،  اآمنة  م�شتويات  اإلى  اجلاري  واحل�شاب 

الناجت املحلي الإجمايل، وحتقيق ال�شتقرار القت�شادي الكلي ال�شمويل وامل�شتدام.

 2015-2012 الربنامج  فرتة  خالل  الأردن  حققها  التي  املحدودة  الإجنازات  من  وبالرغم 

الناجمة عن  ال�صغوط  والعراق، وتزايد  �صوريا  االأمنية يف  االأو�صاع  ا�صتمرار تدهور  نتيجة 

تدفق اأعداد كبرية من الالجئني ال�شوريني اإلى الأردن؛ ا�شتمرت اململكة بالنهج الإ�شالحي مع 

�شندوق النقد الدويل من خالل الدخول بربنامج اآخر للفرتة 2019-2016. 

2. اأهم اآثار برامج الت�شحيح على ال�شيا�شتني املالية والنقدية 

جمال  يف  الإيجابية  النتائج  من  العديد  الدويل  النقد  �شندوق  مع  الت�شحيح  برامج  حّققت 

ال�شتقرار النقدي واإ�شالح الأو�شاع املالية، اإل اأنها تركت �شغوطًا كبرية على م�شتوى معي�شة 

املواطن الأردين متثلت يف زيادة الأعباء ال�شريبية، وانخفا�س القدرة ال�شرائية للدخل. هذا 

وحققت معدلت النمو م�شتويات اإيجابية مدفوعة مبجموعة من الظروف املواتية متثلت يف 

انخفا�س امل�شتوردات، وعودة العديد من الأردنيني وقدوم بع�س العرب نتيجة اأحداث اخلليج 

يف تلك الفرتة، ومنو ال�شادرات، من خالل املناطق ال�شناعية املوؤهلة، اإ�شافة اإلى احلرب على 

العراق وقدوم العديد من العراقيني للمملكة، واأثر ذلك الإيجابي على رفع حجم ال�شتثمار 

ورفع معدلت الإنتاجية خالل ذلك العام.

 وبعد عام 2004، �شهد اأداء القت�شاد الأردين حت�شنًا يف املوؤ�شرات القت�شادية الكلية؛ فنما 
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ارتفاع  نتيجة   2008-2005 الفرتة  خالل   %7.9 مبتو�شط  للمملكة  احلقيقي  املحلي  الناجت 

حجم ال�شتثمارات العراقية يف اململكة، وزيادة الطلب العاملي على ال�شلع واخلدمات الأردنية، 

وا�شرتداد الثقة بالدينار الأردين بعد ربطه بالدولر الأمريكي يف منت�شف الت�شعينات. 

اأما معدلت الت�شخم، ف�شهدت ا�شتقرارًا بالتوافق مع ربط الدينار بالدولر الأمريكي، وكان 

اأكرث ت�شددًا، وقد �شّجلت معدلت الت�شخم ارتفاعًا كبريًا يف عام  ذلك يعك�س ظروفًا نقدية 

2008 نتيجة الرتفاع يف اأ�شعار املحروقات.

اأما العجز املايل، فقد انخف�س ب�شكل ملحوظ خالل فرتة الت�شعينات، حيث تراوح حجم العجز 

بعد املنح املتحقق خالل الفرتة 1989-2004 ما بني 94 اإلى 327 مليون دينار، وهذا يعادل ما 

بني 0.4% اإلى 13% كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل. كما اأدت الإجراءات ال�شريبية التي 

تبنيها يف  التي مت  ال�شريبية  الإعفاءات  بع�س  اإزالة  اإلى  اإ�شافة   ،2016 ِخذت خالل عام  اتُّ

نهاية عام 2015 اإلى زيادة احل�شيلة ال�شريبية بن�شبة 0.3% من الناجت املحلي الإجمايل.

وحول اأثر تطبيق برنامج �شندوق النقد الدويل على الحتياطيات الأجنبية و�شيا�شات �شعر 

ال�شرف، فقد حققت ال�شيا�شة النقدية ال�شتقرار النقدي باحلفاظ على م�شتويات اآمنة من 

الحتياطيات دعمت ا�شتقرار �شعر �شرف الدينار، بدعم جاذبية الدينار الأردين من خالل 

هام�س فائدة اأعلى ل�شالح الدينار مقابل الدولر، اإل اأن ارتفاع اأ�شعار الفائدة على الأدوات 

بني  الفجوة  وارتفاع  الإقرا�س،  تكاليف  ارتفاع  اإلى  اأدى  قد  النقدية،  لل�شيا�شة  الرئي�شية 

الناجت املحلي واملمكن. 

3. اأهم املالحظات على برامج الت�شحيح يف جمال ال�شيا�شتني املالية والنقدية

مل تت�شمن برامج �شندوق النقد الدويل حلوًل واإ�شرتاتيجيات طويلة الأمد، ما اأدى اإلى   ·
ا�شتمرار امل�شكالت الهيكلية يف بنود الإنفاق احلكومي.

الوطني  الكلي لالقت�شاد  الإطار  اإلى  اأهداف كمية قطاعية ل تلتفت  الرتكيز على و�شع   ·
والأطر الت�شريعية الناظمة له.

تناف�شية  اإلى  اللتفات  دون  العام  والدين  العامة  املالية  اأو�شاع  ا�شتدامة  على  الرتكيز   ·
اململكة وزيادة فر�س ال�شتثمار الأجنبي يف اململكة.

يف جانب الإ�شالحات املالية، كان الرتكيز الأكرب على جانب الإيرادات املتمثل يف زيادة   ·
معدلت ال�شريبة، ما اأّثر على تناف�شية ال�شناعات التحويلية يف الأردن.

التحديات  من  عددًا  يواجه  زال  ما  الأردن  اأن  اإل  الربامج،  هذه  اململكة  تنفيذ  رغم   ·
القت�شادية التي اأفرزتها الظروف ال�شيا�شية والقت�شادية والإقليمية والعاملية.

على الرغم من حتقيق ال�شيا�شة النقدية لأهدافها املتمثلة يف املحافظة على ال�شتقرار   ·
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النقدي اإل اأن اأدواتها غري فّعالة ب�شكل كبري يف التاأثري على القت�شاد احلقيقي.

والإجراءات  العامة  املالية  جانب  يف  وخا�شة  الت�شحيح،  برامج  اأهداف  يف  تكرار  هنالك   ·
املتبعة يف معاجلة امل�شاكل الهيكلية.

ثانياً: السياسة املالية 

اإن حتقيق ال�شيا�شة املالية بكفاءة عالية يتطلب اأن يكون هناك تفاعل بني الأدوات املالية التي 

توؤثر على جانبي الطلب والعر�س يف القت�شاد، من خالل ال�شيا�شات الإنفاقية وال�شريبية، 

جانب  على  �شيا�شاتها  يف  تركز  املتعاقبة  الأردنية  احلكومات  اأن  غري  القت�شاد.  لتحفيز 

للحكومة  اجلارية  النفقات  لتمويل  ال�شرائب  با�شتخدام  وذلك  القت�شاد،  من  الكلي  الطلب 

من  احلكومة،  على  يتوجب  فاإنه  وبالتايل  الراأ�شمالية.  النفقات  ح�شاب  وعلى  الأغلب،  على 

حيث املبداأ النظري القت�شادي، اأن ت�شمن ا�شتخدام الإيرادات ال�شريبية ب�شكل يحفز النمو 

القت�شاد  يف  الكلي  العر�س  نوعية  حت�شني  �شاأنها  من  راأ�شمالية  نفقات  بتمويل  القت�شادي 

وبالتايل تعوي�س اأثر ال�شريبة.

اأن  املمكن  من  حيث  الأجل،  طويلة  اأهداف  وجود  دولة  اأي  يف  املالية  ال�شيا�شة  تتطلب  كما 

الطويل،  املدى  على  منتج  ا�شتثماري  اإنفاق  لتمويل  الق�شري  املدى  على  عجزًا  الدولة  تتحمل 

وعليه يجب اأن تاأخذ احلكومة بعني العتبار الآثار طويلة الأمد للقرارات التابعة لل�شيا�شة 

على  القت�شادية  والتكاليف  الفوائد  بدرا�شة  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وفق  وتقوم  املالية، 

اأن  من  انطالقًا  وذلك  الطويل،  املدى  على  القت�شادية  والتكاليف  والفوائد  الق�شري،  املدى 

متويل النفقات الراأ�شمالية )اأو اجلارية(، ُيرّتب تكاليف على الأجيال امل�شتقبلية، ما ي�شر 

با�شتدامة هذه ال�شيا�شات. بالإ�شافة اإلى ذلك، يجب على ال�شيا�شة املالية اأن تكون ا�شتباقية 

ملراحل الدورة القت�شادية ل اأن ت�شّكل ردة فعل متاأخرة.

للبنك  النقدية  ال�شيا�شة  مع  للحكومة  املالية  ال�شيا�شة  تتوافق  اأن  بد  ل  اآخر،  جانب  ومن 

املركزي، خا�شة اأن حتركات ال�شيا�شة النقدية حتتاج لفرتة انعكا�س على املتغريات احلقيقية 

املالية،  ال�شيا�شة  من  القت�شاد(  على  املطلوب  الأثر  وحتقيق  القرار  اتخاذ  بني  )ما  اأطول 

املالية وتنا�شقها مع  لل�شيا�شة  للدولة  النقدية  ال�شيا�شة  ا�شتباقية  فاإنه يجب �شمان  ولذلك 

بع�شها بع�شًا وعدم تناق�شها. ففي وقت النكما�س القت�شادي، يجب على ال�شيا�شة النقدية 

اأن تتخذ اإجراءات تو�شعية من �شاأنها اأن حتفز النمو القت�شادي لتتكامل مع ال�شيا�شة املالية 

التي تخدم الهدف نف�شه.

ي م�شطلح »ال�شيا�شة املالية« للمملكة من خالل موقع وزارة املالية، جند اأن اإ�شرتاتيجية  ويف تق�شّ

ر�شم  يف  اأ�شا�شي  بدور  املالية  وزارة  »ت�شطلع  اأنه:  على  ت  ن�شّ  ،2010-2008 للفرتة  الوزارة 



18

ال�شيا�شة املالية للدولة والإ�شراف على تنفيذها وتوجيه ال�شتثمار احلكومي، بالإ�شافة اإلى 

اإدارة الدين احلكومي الداخلي واخلارجي، وحتقيق التكامل بني ال�شيا�شة املالية وال�شيا�شة 

النقدية خدمة لالقت�شاد الوطني«، كما جاء يف اإ�شرتاتيجية الوزارة لالأعوام 2013-2011 

املايل  ال�شتقرار  لتعزيز  املالية  ال�شيا�شة  ور�شم  حتقيق  يف  املالية  وزارة  من  »اإميانًا  اأنه:  من 

وحتفيز النمو القت�شادي«. وورد ذكر ال�شيا�شة املالية يف هذه الإ�شرتاتيجية بني اأهداف وزارة 

املالية اأي�شًا على النحو التايل: »ر�شم ال�شيا�شة املالية ب�شكل يعزز ال�شتقرار املايل والنقدي 

الن�صاط االقت�صادي،  النمو يف  البيئة اال�صتثمارية، وحتفيز  اململكة، وي�صاهم يف حت�صني  يف 

مالية  عجوزات  ي�شتهدف  متو�شط  مايل  اإطار  وتنفيذ  ت�شميم  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن 

اإطار م�شتوى املديونية العامة التي حددها قانون  �شمن نطاق قدرة القت�شاد الوطني، ويف 

دور  وتقليل  تدريجيًا  الذات  على  العتماد  درجات  زيادة  ذلك  يراعي  وبحيث  العام،  الدين 

احلكومة يف االقت�صاد واإعطاء دور اأكرب للقطاع اخلا�ص للم�صاهمة ب�صكل فاعل يف الن�صاط 

القت�شادي«.

ورغم اأن ال�شيا�شة املالية متثل جمموعة من الإجراءات احلكومية الهادفة لتح�شني تناف�شية 

مركز  عن  �شادرة  درا�شة  بح�شب  الت�شعينات  منذ  رّكزت  املالية  ال�شيا�شة  اأن  اإل  القت�شاد، 

الدرا�شات الإ�شرتاتيجية عام 2000، على تخفيف عجز املوازنة تدريجيًا، وهو الهدف الذي 

تركيز  اأن  اأي   ،1989 عام  الأردن  اجتاحت  التي  القت�شادية  الأزمة  منذ  به  العمل  ا�شتمر 

ال�شيا�شة املالية اأ�شبح لي�س يف حتفيز القت�شاد بل يف تقليل عجز املوازنة، وكانت فيه املدر�شة 

الفكرية امل�شيطرة هي ما تن�س عليه برامج الت�شحيح القت�شادي، والتي كان الأردن ملتزمًا 

بتطبيقها بالتعاون مع البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل من خالل اإجراءات عديدة، من 

�شمنها احلد من العجز املزمن يف املوازنة، وتنمية الإيرادات املحلية، وتر�شيد الإنفاق. بهذا 

لت�شبح  وتو�شعت  املحلي،  الإنتاج  لر�شوم  بدياًل   1988 اأواخر  ال�شتهالك يف  اأ�شبحت �شريبة 

�شريبة املبيعات 7% يف عام 1994، ثم رفعتها يف عام 1995 اإلى 10% وو�شعت قاعدتها، ثم 

ارتفعت قيمتها اإلى 16% يف ال�شنوات الالحقة، حتى باتت ت�شكل 33% تقريبًا من دخل اململكة 

بن�شبة  واملطاعم  الفنادق  مبيعات  على  الت�شعينات  يف  اإ�شافية  �شرائب  وُفر�شت  ال�شريبي. 

5%، و�شرائب خدماتية على فواتري الت�شالت  بن�شبة  ال�شفر  10%، و�شريبة على تذاكر 

وغريها، واأ�شبحت ال�شرائب ن�شبًا مئوية بدًل من قيم مطلقة، وبذلك اأ�شبحت ُتفر�س على 

القيمة ولي�س على النوع. بهذا كلما ارتفعت اجلودة التي ُترتجم عادة اإلى �شعر اأعلى حت�شل 

احلكومة على �شريبة اأعلى بالقيمة املطلقة على املنتج.

وبينما خّف�شت احلكومة، بح�شب توجيهات البنك و�شندوق النقد الدوليني ر�شوم اجلمارك 

يف ظل توقيع اتفاقيات النفتاح القت�شادي، فاإنها ا�شتبدلت الر�شوم اجلمركية بال�شرائب 
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انخفا�س  من  اأكرب  بقدر  النوعية  ال�شريبة  ر�شوم  ترفع  كانت  ال�شنوات  بع�س  ويف  النوعية، 

الر�شوم اجلمركية، كاأن ُتخف�س الأخرية بن�شبة 15% وترفع الأولى بن�شبة 16%. كما اأجرت 

الر�شوم  احلكومة تعديالت كثرية على قانون �شريبة الدخل بهدف تقليل الإعفاءات ورفع 

تعديل  يف  املتعاقبة  احلكومات  وا�شتمرت  الدخل.  �شريبة  عبء  يف  امل�شاركة  رقعة  وتو�شيع 

قانون ال�شريبة �شواء يف تعديل م�شتويات ال�شرائب، اأو تقليل ال�شرائح، وهي حالة م�شتمرة 

من  اعـتبارًا  واحـدة  دائـرة  يف  واملبيعات  الدخـل  �شريبة  دائـرتا  واندجمت  حينه،  حتى 

2004/8/16 مبوجب القانون املعدل لكل من قانون �شريبة الدخل وقانون �شريبة املبيعات 

حتت ا�شم دائرة �شريبة الدخل واملبيعات. 

ملكية  نقل  عمليات  من  بالعديد  احلكومة  قامت  فقد  التخا�شية،  اأو  اخل�شخ�شة  جمال  ويف 

اأو�شح  املوؤ�ش�شات وال�شركات الإنتاجية لتح�شني كفاءتها، كما  لها وخا�شة  التابعة  املوؤ�ش�شات 

تقرير تقييم التخا�شية، لكنها اكت�شفت اأي�شًا اأن من فوائد التخا�شية احل�شول على تدفقات 

نقدية اآنية كبرية ت�شد العجز يف حينه، وتقلل من ال�شغط على النفقات اجلارية التي ا�شتمرت 

يف الرتفاع على مر ال�شنني، وخا�شة اأن غالبية النفقات اجلارية تفتقد اإلى املرونة كالرواتب 

والأجور والعالوات ونفقات التقاعد وغريها. وقّل�شت احلكومة التعيينات فيها يف بادئ الأمر، 

والتوظيف  التعيني  توجه  التخا�شية،  نتيجة  امل�شتقلة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  انبثاق  مع  لكن 

اإلى هذه املوؤ�ش�شات وب�شكل اأكرب منه يف احلكومة املركزية، حيث اأن رواتبها مل تكن خا�شعة 

لرواتب نظام اخلدمة املدنية، وبذلك فقد كانت اأكرث ارتفاعًا وجاذبية للراغبني يف العمل يف 

القطاع العام من العمل يف اجلهاز احلكومي املركزي، ما اأدى اإلى ارتفاع النفقات اجلارية رغم 

التخا�شية.

التي  املوؤ�ش�شات  عمل  حت�شني  بهدف  الإجراءات  من  بالعديد  املتعاقبة  احلكومات  قامت  كما 

يزال  ما  التح�شني  اأن  غري  الدخل،  و�شريبة  كاجلمارك  الدولة  خلزينة  الإيرادات  توفر 

وتو�شياتها  املانحة  للجهات  املتتالية  الدرا�شات  والدليل على ذلك هو  املطلوب،  امل�شتوى  دون 

بتح�شني عمل هذه املوؤ�ش�شات، وهو ما مل يتم تطبيقه كاماًل حتى تاريخه. فمثاًل كانت اإحدى 

يف  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  املمول   )2014( الثاين  الإ�شالح  م�شروع  تقارير  تو�شيات 

ل بالـ700 مدقق على  الأردن، اأن تعاد هيكلة دائرة ال�شريبة بحيث يتم ا�شتبدال 100 حم�شِّ

الإف�شاحات ال�شريبية، لتقل ن�شبة التدقيق من حوايل 40% من الإف�شاحات اإلى 10 باملائة، 

واأن  التح�شيل؛  اإلى  املدققني  نقل  التدقيق من خالل  التح�شيل بدًل من  الرتكيز على  وليتم 

يتم اأي�شًا وفق تو�شيات م�شروع الإ�شالح امل�شار اإليه، ربط دوائر اجلمارك بالأرا�شي والبنوك 

مل  ما  وهو  ال�شريبي،  التهرب  من  للحد  ومواطنه  والإنفاق  الدخل  على  للوقوف  وال�شريبة 

ُيطّبق حتى الآن. 
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اأن هنالك �شعفًا يف التخطيط، ويعك�س  ويف جمال التخطيط املايل ور�شم املوازنات، يالَحظ 

ذلك الن�شب العالية بني املُقّدر الذي يرد يف املوازنة واإعادة التقدير التي تظهر عند اإعداد 

املوازنات للعام التايل وبني الأرقام الفعلية التي تظهر يف اآخر املطاف، حيث جند اأن الإيرادات 

متفائلة جدًا، واأن التوجه نحو تخفي�س النفقات متفائل اأي�شًا، وهذا ما ل يعك�شه الواقع.

اأ. الإنفاق احلكومي
 )Procyclical( القت�شادية  الدورة  مع  متما�شية  اإنفاقية  �شيا�شات  املالية  وزارة  اتبعت 

وهو ما يتعار�س مع مبادئ النظرية القت�شادية، حيث �شهدت الفرتة بني عامي 2005 و2008 

فرتة تو�شع يف كل من الناجت املحلي الإجمايل والنفقات احلكومية )انظر ال�شكل رقم 1(، اإذ 

بلغ معّدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي باملتو�شط 8%، بينما بلغ معدل منو النفقات 

القت�شادية  الظروف  حت�شن  نتيجة  هذا  وجاء  نف�شها،  للفرتة   %13 باملتو�شط  احلكومية 

الأردنية نتيجة تدفق ال�شتثمارات الأجنبية والتحويالت العراقية، ف�شاًل عن حت�شن اأداء 

كان  كما  التحويلية،  وال�شناعات  الإ�شكان،  قطاع  مثل  القت�شادية  القطاعات  من  العديد 

لتح�شن الطلب العاملي والإقليمي اأثر اإيجابي على الأداء القت�شاد الأردين.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه الفرتة قد متيزت بـ »تخرج« الأردن من �شاد�س برنامج اإ�شالحي 

والإيرادات  الإنفاق  على  اخلارجية  الرقابة  فانتهت  الدويل،  النقد  �شندوق  مع  عليه  متفق 

)وهو ما يقوم به ال�شندوق حني ُيقر�س بلدًا ما، وي�شع �شروطًا وحوافز وموانع ُيّتفق عليها مع 

البلد املعني، وُتراجع ويراقب تنفيذها ب�شكل دوري(. 

ال�شكل رقم )1(: معدلت منو النفقات والنمو القت�شادي احلقيقي للفرتة 2017-2005

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.
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اأما يف فرتة 2009-2010، والتي رافقت تداعيات الأزمة املالية العاملية وردود الفعل الأردنية 

التحوطية عليها، فقد �شهدت تراجعًا يف كل من النمو القت�شادي، ومنو النفقات العامة. اإذ 

كذلك   .2009 عام  خالل   %2.3 اإلى  الإجمايل  املحلي  للناجت  احلقيقي  النمو  معدل  انخف�س 

�شّجلت النفقات احلكومية منوًا �شالبًا بلغ ن�شبة 4.5%. اأما عام 2011 املتمثل يف بداية »الربيع 

العربي« وما رافقه من انقطاع للغاز الطبيعي من م�شر، فقد �شهدت النفقات احلكومية ارتفاعًا 

بلغت ن�شبته 19.1%، ومل ت�شاهم هذه الزيادة يف حتفيز النمو القت�شادي الذي بلغ %2.6، 

ارتفعت  التي  النفقات اجلارية، وعلى وجه اخل�شو�س الإعانات  الزيادة كانت يف  وذلك لأن 

املعونة  من  خمتلفة  اأنواع  فيها  مبا  الأ�شا�شية،  ال�شلع  دعم  نتيجة  دينار  مليون   647 مبقدار 

املخ�ش�شة للفقراء وذوي الدخل املحدود.

بن�شبة  النفقات  فيها  ارتفعت  اقت�شادي  انكما�س  فرتة  كانت  فقد   ،2017-2012 الفرتة  اأما 

مرة  ذلك،  وميثل  فقط؛   %2.59 بن�شبة  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  فيها  ومنا   ،%3.3
اإنفاق متما�شية مع الدورة القت�شادية. وبينما كان الناجت املحلي الإجمايل  اأخرى، �شيا�شة 

اآثار  اإلى  اأدى  احلقيقي ي�شهد انكما�شًا فعليًا، قررت احلكومة تخفي�س التو�شع يف الإنفاق، ما 

عك�شية على الأعمال التجارية، وتعميق الركود القت�شادي الكلي. 

وهي  احلكومي،  الإنفاق  عن  احلديث  حني  الأهمية  من  تخلو  ل  مالحظة  اإيراد  هنا  وميكن 

تفاعلية  املالية  ال�شيا�شة  اأن  على  يدل  الأعمال  دورة  مع  املتما�شي  الإنفاق  يف  النهج  هذا  اأن 

 )Strategic Fiscal Policy( اإ�شرتاتيجية  منها  اأكرث   )Reactionary Fiscal Policy(

وجدير  القادمة)1(.  لالأجيال  اأف�شل  م�شتقبل  متكني  وكيفية  القت�شاد  م�شتقبل  اإلى  تتطلع 

دورة  مع  متما�شية  فيها  الإنفاق  �شيا�شات  كون  يف  تتميز  النامية  الدول  غالبية  اأن  بالذكر 

الأعمال وذلك ل�شعف موؤ�ش�شاتها)2(.

1.  Andrew Abbott and Philip Jones. Procyclical government spending: Patterns of pressure and 
prudence in the OECD. Economics Letters, Volume 111, Issue 3, June 2011, Pages 230-232.

2.  Paolo Manasse 2006.. «Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions—A View from 
MARS,» IMF Working Paper, WP/06/27
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ب-النفقات اجلارية والراأ�شمالية
ب�شفتها  احلكومة  اأن  يف  الراأ�شمالية  والنفقات  اجلارية  النفقات  بني  الف�شل  اأهمية  تكمن 

موظفًا/خادمًا اأو موّكاًل من ال�شعب)3(، يجب اأن تكون نفقاتها اجلارية متدنية، لكي ل يكون 

الكثري  تنفق  فال  مرتهلة  غري  مرنة  تكون  اأن  اأي  احلكومة)4(،  حجم  ت�شخيم  الإنفاق  هدف 

مما حت�شله من ال�شعب على نف�شها، واأن تكون نفقاتها الراأ�شمالية مرتفعة لأنها ا�شتثمار يف 

راأ�س مال البلد)5( ب�شقيه الب�شري والبنيوي لتح�شني ممّكنات الإنتاج وتوظيفها ب�شكل ميّكن 

امل�شاركة الوا�شعة والتنمية املحلية، ويعظم القيم امل�شافة يف القت�شاد، وبالتايل القت�شاد 

الكلي ومعدلت منوه ب�شكل مت�شاعد دون احلاجة لالعتماد على املواد اخلام الأولية )وهو ما 

يعاين الأردن من �شح كبري فيه بالأ�شا�س(. واملالحظ من اجلدول رقم )1( عدم وجود مرونة 

يف بنود ميزانية الدولة، ففي عام 2017 كانت تعوي�شات العاملني والتقاعد ت�شكل 37% من 

النفقات اجلارية، وخم�ش�شات اجلهاز الع�شكري 32.7% من النفقات اجلارية، والفوائد على 

البنود ل  اأن هذه  املعروف  النفقات اجلارية. ومن  12% من  الداخلية واخلارجية  القرو�س 

والدعم/املنح  الإعانات  جمموع  اإن  كما  خل�شو�شيتها،  نظرًا  تخفي�شها  احلكومة  ت�شتطيع 

وامل�شاعدات الجتماعية ي�شكل ما ن�شبته 8.4% من النفقات اجلارية. 

اأما النفقات الراأ�شمالية فت�شكل حوايل 13% من جممل النفقات لعام 2017، لكن هذه الن�شبة 

بند  حتت  مدرج  هو  ما  اأن  حيث  الفعلية،  الراأ�شمالية  النفقات  احت�شاب  مت  ما  اإذا  تنخف�س 

نفقات  اأنها  على  احت�شابها  ميكن  التي  البنود  من  الكثري  على  يحتوي  الراأ�شمالية  النفقات 

جارية كرواتب واأجور وا�شتهالك وغريه. 

3.  Stiglitz, Joseph (1988). «Principal and Agent». Princeton, Woodrow Wilson School -Discussion 
Paper (12). Retrieved 2009-06-14.

4. Kenjiro Ara. «Capital Theory and Economic Growth,»The Economic Journal, Vol. 68, No. 271 
(Sep., 1958), pp. 511-527

5. Kenjiro Ara. “Capital Theory and Economic Growth,”The Economic Journal, Vol. 68, No. 271 
(Sep., 1958), pp. 511-527
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اجلدول رقم )1(: النفقات اجلارية والراأ�شمالية 2010 - 2018 )مليون دينار(

201020112012201320142015201620172018البند

474757406203605667146616691971137866النفقات اجلارية

87.2%87.0%87.1%85.8%85.5%85.6%90.2%84.4%83.2%ن�شبة من اإجمايل الإنفاق

88410141176126713201345137013871396تعوي�شات العاملني

17.7%19.5%19.8%20.3%19.7%20.9%19.0%17.7%18.6%ن�شبة من النفقات اجلارية 

308265236271480403444380549ا�شتخدام ال�شلع واخلدمات

7.0%5.3%6.4%6.1%7.1%4.5%3.8%4.6%6.5%ن�شبة من النفقات اجلارية 

الفوائد )القرو�س 
الداخلية واخلارجية(

3984305837379269148358561020

13.0%12.0%12.1%13.8%13.8%12.2%9.4%7.5%8.4%ن�شبة من النفقات اجلارية 

300948960340298291241288378الإعانات

4.8%4.0%3.5%4.4%4.4%5.6%15.5%16.5%6.3%ن�شبة من النفقات اجلارية 

91102183193206117124110128الدعم/املنح )دعم ال�شلع(

1.6%1.5%1.8%1.8%3.1%3.2%3.0%1.8%1.9%ن�شبة من النفقات اجلارية 

745862982104711161163121312791321تقاعد وتعوي�شات

16.8%18.0%17.5%17.6%16.6%17.3%15.8%15.0%15.7%ن�شبة من النفقات اجلارية 

225236224311357279263203225م�شاعدات اجتماعية

2.9%2.9%3.8%4.2%5.3%5.1%3.6%4.1%4.7%ن�شبة من النفقات اجلارية 

169917981757177919201997221623252413خم�ش�شات اجلهاز الع�شكري

30.7%32.7%32.0%30.2%28.6%29.4%28.3%31.3%35.8%ن�شبة من النفقات اجلارية 

975710111392116213284437نفقات متنوعة 

5.6%4.0%3.1%1.8%1.4%1.9%1.6%1.0%2.0%ن�شبة من النفقات اجلارية 

9611057675102111381098102910601152النفقات الراأ�شمالية

12.8%13.0%12.9%14.2%14.5%14.4%9.8%15.6%16.8%ن�شبة من اإجمايل الإنفاق

570867976878707778517714794881739018اإجمايل النفقات

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

والإعانات  الدعم  جمموع  يفوق  الدين  فوائد  على  الإنفاق  اأن  اإلى  هنا  التنويه  من  بد  ول 

وامل�شاعدات الجتماعية، وهو اآخذ يف الت�شاعد بالن�شبة للنفقات اجلارية. كما اإن جزءًا من 

هذه الفوائد يذهب ل�شداد الدين اخلارجي، وبالتايل فاإنه يعترب نوعًا من ت�شدير الداخل اإلى 

اخلارج ول ي�شتفاد منه حمليًا. اأما اجلزء الذي ُيدفع حمليًا، فيذهب اإلى البنوك املرخ�شة، 
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والتي تعود غالبية ملكيتها لغري اأردنيني، ويوؤدي اإلى خلق تباعد يف ثروات الأفراد والتقليل 

من العدالة الجتماعية بني اأ�شحاب املال )املودعون( والعاملني، وهي اأمور اأكد على خطورتها 

الباحثون عامليًا)6(.

باملتو�شط  دينار  مليون   90 احلايل  الع�شكري  اجلهاز  خم�ش�شات  يف  الزيادة  متو�شط  بلغ  لقد 

خالل الفرتة 2010-2017، وبلغت ن�شبتها 32.7 % من اإجمايل النفقات اجلارية، وهي مرتفعة 

ا�شتخدامها لتحقيق الأهداف القت�شادية  العامة يف  املوازنة  ن�شبيًا، وتعّمق من جمود بنود 

بتوجيه الإنفاق.

فعلى  واخلدمات،  ال�شلع  ا�شتخدام  بند  يف  واملتمثلة  احلكومي  للجهاز  الإدارية  النفقات  اأما 

اإنفاقها من ال�شلع  اأن  اإل  الرغم من ا�شتهداف احلكومة العديد من الأهداف لرت�شيد الإنفاق 

واخلدمات �شهد فقط تراجعًا يف عامي 2012 و2013 لريتفع بعد ذلك، حيث و�شلت ن�شبته من 

النفقات اجلارية 5.3% يف عام 2017.

اأعاله،  اأطول مما ورد  الراأ�شمالية على فرتة  النفقات  النفقات اجلارية كن�شبة من  ولتحليل 

اإلى  2000-2018، مق�شمة  ت�شتعر�س املراجعة تطورات الإنفاق اجلاري والراأ�شمايل للفرتة 

مراحل خمتلفة. فيبني اجلدول رقم )2( النفقات اجلارية والراأ�شمالية للفرتة 2003-2000، 

الأردن  وتاأثر  النمو،  معدلت  ب�شعف  متيزت  التي  الثانية  اخلليج  حرب  قبل  ما  فرتة  وهي 

 .%100 الناجت املحلي تفوق  اإلى  العراقي، ون�شبة دين عام  النظام  خاللها بال�شغوطات على 

النفقات  جمموع  اإلى  الراأ�شمالية  النفقات  ن�شبة  فاإن   ،)2( رقم  اجلدول  من  وا�شح  هو  وكما 

اإلى  23% خالل تلك الفرتة، كما ارتفعت ن�شبتها  اإلى   %15 العامة ارتفعت ب�شكل مطرد من 

النفقات اجلارية من 18% اإلى 30%، ما يعني ب�شكل عام توجه الإنفاق اإلى ال�شتثمار ب�شكل 

الإ�شالح  برنامج  مع  تزامنت  �شنوات  وهي  العجاف،  ال�شنوات  يف  الأردين  القت�شاد  يف  اأكرب 

2002، وانتهى يف عام  القت�شادي املتفق عليه مع �شندوق النقد الدويل، والذي بداأ يف عام 

2004، واأعلن الأردن مع انتهائه تخرجه من برامج الإ�شالح القت�شادي بنجاح. 

6.  Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century , 2017.
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اجلدول رقم )2(: النفقات اجلارية والراأ�شمالية للفرتة 2000-2003 )مليون دينار(

2000200120022003ال�شنة

1851191319002164النفقات اجلارية

336404496646النفقات الراأ�شمالية

2187231723962810جمموع النفقات العامة

23%21%17%15%ن�شبة النفقات الرا�شمالية من النفقات العامة

30%26%21%18%ن�شبة النفقات الرا�شمالية اإلى النفقات اجلارية

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ويبني اجلدول رقم )3( توجهات النفقات اجلارية والراأ�شمالية يف الفرتة 2004-2008، وهي 

فرتة الرخاء التي تلت حرب اخلليج الثانية وغزو العراق، وقدوم عدد كبري من امل�شتثمرين 

ال�شبعينات )ما بعد حرب  ب�شكل يقارب فرتة  النمو  الأردن، وارتفاع معدلت  اإلى  العراقيني 

1980(، والتي تعترب فرتة ذهبية بالن�شبة لالأردن، حيث ارتفعت فيها  1973 وحتى  اكتوبر 

معدلت النمو لت�شل باملتو�شط اإلى 8% خالل الفرتة 2008-2004.

اجلدول رقم )3(: النفقات اجلارية والراأ�شمالية للفرتة 2004-2008 )مليون دينار(

20042005200620072008ال�شنة

23782908311837444473النفقات اجلارية

803630794843959النفقات الراأ�شمالية

31813538391245875432جمموع النفقات العامة

18%18%20%18%25%ن�شبة النفقات الراأ�شمالية من النفقات العامة

21%23%25%22%34%ن�شبة النفقات الراأ�شمالية اإلى النفقات اجلارية

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

يالَحظ من اجلدول رقم )3(، تراجع ن�شبة النفقات الراأ�شمالية اإلى النفقات العامة والنفقات 

اجلارية يف �شنوات الرخاء 2004-2008، وهي �شنوات متيزت برتاجع ن�شبة الدين العام اإلى 
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الناجت املحلي الإجمايل ب�شكل كبري، ما يعني تو�شع احلكومة يف النفقات اجلارية خالل فرتة 

الرخاء بدًل من التو�شع يف النفقات الراأ�شمالية، حيث انخف�شت ن�شبة النفقات الراأ�شمالية 

من النفقات العامة من 25% يف عام 2004 اإلى 18% يف عام 2008، كما انخف�شت ن�شبة النفقات 

الراأ�شمالية اإلى النفقات اجلارية من 34% يف 2004 اإلى 21% يف 2008. ورمبا اأُ�شيعت فر�شة 

مهمة هنا لال�شتثمار يف منو الأردن يف ال�شنوات الالحقة وتنمية اقت�شاده ب�شكل م�شتدام لو 

اأن اأوجه الإنفاق توجهت اإلى عك�س ما اجتهت اإليه يف هذه الفرتة. ويالحظ اأي�شًا اأن معدلت 

تفوق  ن�شب  اإلى  ارتفعت  والتي  البطالة،  معدلت  انخفا�س  اإلى  توؤد  مل  ارتفاعه  رغم  النمو 

15%، ما يعني ان النمو مل يوؤد اإلى حل م�شكلة البطالة وتوفري فر�س عمل لالأردنيني. 

ن�شبة  ارتفاع  فُيظهر   ،2018-2009 ال�شنوات  يف  الإنفاق  معدلت   )7()4( رقم  اجلدول  يبني 

النفقات الراأ�شمالية اإلى النفقات العامة واجلارية يف عام 2009، ثم تراجعها تدريجيًا حتى 

عام 2012، وال�شبب يف ذلك هو التو�شع الكبري يف اإن�شاء الوحدات امل�شتقلة عام 2008، ما رّتب 

ذلك  بعد  الرتاجع  يف  الن�شبة  لتعود   2009 عام  يف  املوازنة  على  وراأ�شمالية  مالية  التزامات 

العربي«  »الربيع  بداية  اإلى  و�شوًل  مت�شق  ب�شكل  القت�شادي  النمو  معدلت  تراجع  لتوائم 

واآثاره على الأردن. 

اأما عن عن كفاءة الإنفاق الراأ�شمايل، فت�شري العديد من الدرا�شات اإلى عدم انعكا�شه يف خلق 

وخا�شة  الإن�شاءات،  قطاع  يف  الراأ�شمايل  الإنفاق  معظم  يرتكز  حيث  جديدة،  عمل  فر�س 

اإلى اأعمال ال�شيانة والتو�شعة يف املباين احلكومية، ويذهب جزء ب�شيط  الطرق، بالإ�شافة 

النمو القت�شادي وخلق فر�س عمل،  للحكومة، وت�شاهم يف  مل�شاريع تنموية تدر دخاًل  جدًا 

بالآثار  يكتفي  بل  بحتة،  تنموية  لأغرا�س  موّجهًا  لي�س  ال�شتثماري  الإنفاق  فاإن  وبالتايل 

التنموية غري املبا�شرة.

اجلدول رقم )4(: معدلت الإنفاق يف ال�شنوات 2009-2018 )مليون دينار(

 2009201020112012201320142015201620172018

4586474757406203605667146616691971137866النفقات اجلارية

14449611057675102111381098102910601152النفقات الراأ�شمالية

6030570867976878707778517714794881739018اإجمايل النفقات

ن�شبة النفقات الراأ�شمالية 
12.8%13.0%12.9%14.2%14.5%14.4%9.8%15.6%16.8%23.9%من النفقات العامة

ن�شبة النفقات الراأ�شمالية 
14.6%14.9%14.9%16.6%16.9%16.9%10.9%18.4%20.3%31.5%اإلى النفقات اجلارية

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

)7( الأرقام جميعها فعلية با�شتثناء اأرقام عام 2017 )معاد التقدير( وعام 2018 )متوقع(.
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مرات  عدة  انقطع  والذي  امل�شري،  الغاز  من  الأردن  واردات  انخفا�س  اأثر  جليًا  بدا  اأي�شًا، 

قبل اأن ينقطع ب�شكل كامل، ما �شاهم يف ارتفاع النفقات اجلارية يف عام2011، وا�شتمرارها 

 2012 الطاقة يف عام  اأ�شعار  القرار برفع  اتخاذ  2014 مع   -  2012 ال�شنوات  يف الرتفاع يف 

ل�شداد دين �شركة الكهرباء الذي كفلته احلكومة، ودخول الأردن برناجمي ت�شحيح �شابعًا 

التوايل وح�شول تداعياتهما  2012 و2016 على  الدويل يف عامي  النقد  وثامنًا مع �شندوق 

على القت�شاد الأردين، حيث اأن هذه الربامج تركز بطبيعتها على رفع اإيرادات احلكومة دون 

معاجلة فّعالة للنفقات اجلارية.

اإن ارتفاع ن�شبة النفقات اجلارية اإلى النفقات الراأ�شمالية بهذا ال�شكل يعني فقدان ال�شيا�شة 

املالية املرونة لال�شتثمار يف القت�شاد، وكبح قدرة احلكومة من خالل ال�شيا�شة املالية على 

ال�شتثمار يف البنية التحتية التي اأ�شبحت بحاجة ما�ّشة اإلى التحديث، اأو حتديث القت�شاد 

الذي يواجه حتديات كبرية يف زمن العوملة والقت�شاد املعريف. 

احلكومية  النفقات  غالبية  باأن  اجلزم  املمكن  فمن  جارية،  نفقات  هي  النفقات  معظم  ولأن 

على  اللتزامات  من  يزيد  ما  احلكومة،  حجم  من  ت�شّخم  لأنها  احلقيقي  بالقت�شاد  �شارة 

رفع  اأن  اإلى  الدرا�شات  وت�شري  القرتا�س.  اأو  ال�شرائب  رفع  اإلى  واحلاجة  الكلي  القت�شاد 

اأثرهما الالحق، حيث �شتحتاج احلكومة يف حال  اأو القرتا�س هما �شّيان يف  ال�شرائب الآن 

ل�شداد  بل  فقط  الدين  اأ�شول  ل�شداد  ل  لحقًا  ال�شرائب  رفع  اإلى  ال�شتهالكي  القرتا�س 

الفوائد املرتتبة عليه، خا�شة اأن القرتا�س من اأجل الإنفاق ال�شتهالكي ل يوؤدي اإلى رفع 

وترية النمو احلقيقي وتعظيم دخل احلكومة لحقًا، بل يزيد من اأعبائها، ويقلل من فاعليتها، 

في�شعف القت�شاد الكلي)8(. 

ت-الإيرادات احلكومية
الكلية  والإيرادات  اخلارجية  واملنح  وال�شريبية  املحلية  الإيرادات   )5( رقم  اجلدول  يبني 

للفرتة 2004-2017، ويقارن معدلت التغري يف كل من هذه البنود من �شنة اإلى اأخرى هبوطًا 

و�شعودًا. ومن املالحظ اأن الإيرادات الكلية تتذبذب من �شنة اإلى اأخرى وخا�شة بعد 2008.

8. Daniel Mitchell.» The Impact of Government Spending on Economic Growth,» The Heritage 
Foundation, March 15, 2005. https://www.heritage.org/budget-and-spending/report/the-
impact-government-spending-economic-growth



28

اجلدول رقم )5(: الإيرادات املحلية وال�شريبية واملنح اخلارجية والإيرادات الكلية 
للفرتة 2010-2017 )مليون دينار(

ال�شنة
الإيرادات 

املحلية
معدل 

التغري)%(
الإيرادات 
ال�شريبية 

معدل 
التغري)%(

املنح 
اخلارجية 

معدل 
التغري)%(

الإيرادات 
الكلية 

معدل 
التغري)%(

20042147.2 1428.8 811.3 2958.5 
20052561.819.31765.823.6500.338.3-3062.13.5

20063164.423.52133.520.8304.339.2-3468.713.3

20073628.114.72472.115.9343.412.83971.514.5

20084375.320.62758.111.6718.3109.25093.628.3

20094187.84.3-2879.94.4333.453.6-4521.211.2-

20104261.11.82986.33.7401.720.54662.83.1

20114198.91.5-3062.22.51215202.55413.916.1

20124726.912.63351.49.4327.373.1-5054.26.6-

20135119.88.33652.59.0639.195.35758.913.9

20146031.117.84037.110.51236.593.57267.626.2

20155910.92.0-4097.11.5886.228.3-6797.16.5-

20166233.65.54254.33.88365.7-7069.64.0

20176717.67.84343.52.1707.715.3-7425.35.0

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ولت�شهيل بيان التغيــرات يف بنـود الإيرادات، يلخ�س اجلدول رقم )6( معـــدلت التغيــــر لكل 

2005-2008، كانت  2017، فالفتـرة الأولى  2005 اإلى عام  بنـــد يف الفرتات الثالث من عام 

بتداعيات  الأردن  بتاأثر  متثلت   ،2011-2009 الثانية  والفرتة  مرتفع،  اقت�شادي  منو  فرتة 

الأزمة املالية العاملية، والفرتة الثالثة 2012-2017، اأتت بعد »الربيع العربي« وماأزق الطاقة 

ومتثل معدلت النمو القت�شادية املنخف�شة.
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اجلدول رقم )6(: متو�شط التغري يف بنود الإيرادات 

الفرتة
متو�شط التغري 

يف الإيرادات 
املحلية

متو�شط التغري 
يف الإيرادات 

ال�شريبية

متو�شط التغري يف 
املنح اخلارجية

متو�شط التغري يف 
الإيرادات الكلية

2008-200519.518.011.114.9

2011-20091.3-3.656.52.7

2017-20128.36.111.16.0

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ترتفع  كانت  ال�شريبية،  ومنها  املحلية،  الإيرادات  فاإن   ،)6( رقم  اجلدول  يف  مبني  هو  وكما 

بن�شبة عالية جدًا يف الفرتة الأولى التي كان معدل النمو القت�شادي فيها 18%، وهي فرتة 

متيزت اأي�شًا بنمو املنح اخلارجية، اأي اأن هذه الفرتة ت�شتحق فعاًل اأن ت�شمى »الفرتة الذهبية« 

القت�شاد  كان  التي  الثانية  الفرتة  وتتميز  اجلديد.  القرن  يف  الأردين  القت�شاد  تاريخ  يف 

فيها يرتاجع بانخفا�ص متو�صط التغري يف االإيرادات نتيجة الرتاجع يف الن�صاط االقت�صادي 

وبدء ظهور اأثر اأزمة الطاقة على القت�شاد الأردين، على الرغم من الرتفاع الكبري يف املنح 

ب�شبب  اخلارجية  املنح  متو�شط  ارتفاع  فيها  يالحظ  والتي  الثالثة  الفرتة  اأما  اخلارجية. 

اأن  غري  العربي،  الربيع  بداية  يف  الأردن  مع  املانحني  وتعاطف  لالجئني  الأردن  ا�شتقبال 

النمو  الأولى، وذلك لأن معدلت  الفرتة  مع  مقارنة  ب�شيطة  بن�شبة  كانت ترتفع  الإيرادات 

القت�شادية كانت متدنية.

يبني ما ورد اأعاله اأن اإيرادات الدولة تعتمد، كما هو معمول به يف غالبية دول العامل، على 

اأي�صًا  ن�صتدل  كما  حلكومته،  مرتفعًا  دخًل  يوًلد  الناجح  فاالقت�صاد  االقت�صادي،  الن�صاط 

رفع  اإلى  توؤد  مل  وال�شتهالك،  الإنتاج  تكاليف  بارتفاع  متيزت  التي  الأخرية  الفرتة  اأن  على 

الإيرادات مب�شتويات كبرية، وبالتايل فاإن النهج ال�شحيح هو حتفيز النمو القت�شادي، واإن 

معدلت النمو القت�شادي املرتفعة �شتوؤدي اإلى اإيرادات حكومية مرتفعة. 

اأما بالن�شبة لالإيرادات احلكومية يف الأعوام 2016 و2017 و2018، فيبني اجلدول رقم )7( 

املنح  يبني  كما  اجلارية،  والنفقات  الكلية  الإيرادات  من  كل  اإلى  ون�شبتها  املحلية  الإيرادات 

اخلارجية للفرتة نف�شها ون�شبتها لالإيرادات الكلية، وذلك بالعتماد على بيانات م�شروع قانون 

الرئي�شية  البنود  العامة، وبع�س  الإيرادات  اأي�شًا  2018. ويبني هذا اجلدول  ل�شنة  املوازنة 

فيها لالأعوام 2016 و2017 و2018 )متوقع(.
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اجلدول رقم )7(: الإيرادات املحلية واملنح اخلارجية 2016-2018 )مليون دينار(
\

201620172018البند

623467187796الإيرادات املحلية 

%92%90%88ن�شبة لالإيرادات الكلية

%92%94%90ن�شبة للنفقات اجلارية

425443445146الإيرادات ال�شريبية 

%66%65%68ن�شبة لالإيرادات املحلية

945938980ال�شرائب على الدخل والأرباح

115108125ال�شرائب على امللكية

28842993.13689ال�شرائب على ال�شلع واخلدمات 

311304.3351ال�شرائب على التجارة واملعامالت الدولية

197923742650الإيرادات غري ال�شريبية

%34%35%32ن�شبة لالإيرادات املحلية

836708700املنح اخلارجية 

%8%10%12ن�شبة لالإيرادات الكلية

707074258496جمموع الإيرادات العامة

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

تغطي الإيرادات املحلية يف املتو�شط 90% من النفقات اجلارية والإيرادات الكلية لعام 2017، 

اأو كليهما ل لكي ت�شتثمر يف  اأن تعتمد على املنح  اأو  اأن تقرت�س  اإلى  اأي اأن احلكومة بحاجة 

التنمية بل ملواجهة التزاماتها امللّحة واملتنامية نحو موظفيها، ما يعني اأي�شًا اأنها لن ت�شتطيع 

اأن تعتمد على نف�شها يف املدى الق�شري اأو املتو�شط.

اأي�شًا، بالنظر اإلى التح�شيل ال�شريبي، ت�شكل الإيرادات ال�شريبية 65% من الإيرادات املحلية 

لعام 2017 والباقي من الإيرادات غري ال�شريبية )ر�شوم وخالفه(، ما يعني اأن الر�شوم على 

بيع اخلدمات احلكومية ت�شاف وكاأن احلكومة مل ت�شتخدم الدخل من ال�شريبة لتقدمي هذه 

اخلدمات. وبينما ت�شكل ال�شرائب على الدخل والأرباح ما ن�شبته 14% من الإيرادات املحلية 

توجه  اأو  االقت�صادي،  الن�صاط  يف  للرتاجع  نتيجة  وذلك  بالتنازل،  اآخذة  فاإنها   ،2017 لعام 

جزء اأكرب من املنتجني نحو القت�شاد غري املنًظم. 
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وحتظى ال�شرائب على ال�شلع واخلدمات على ن�شيب كبري من الإيرادات املحلية حيث ت�شكل 

45% من الإيرادات املحلية، ما يعني اأن احلكومة تعتمد ب�شكل كبري على �شريبة املبيعات، واأن 

تكاليف  وترفع  وامل�صتهلك،  املنتج  ترهق  كبرية  �صريبية  حتديات  يواجه  االإنتاجي  الن�صاط 

الإنتاج وال�شتهالك معًا، وتقلل من تناف�شية ال�شلع امل�شّدرة من الأردن، حيث تناف�س �شادرات 

الأردن ب�شكل عام يف ال�شعر ولي�س يف تعقيد املنتجات اأو قيمتها امل�شافة. 

ورغم اأن الأردن بلد منفتح عامليًا، فاإن التوجه احلايل لرفع ال�شرائب على التجارة اخلارجية 

ومعدات  اآليات  من  تتكون  امل�شتوردات  غالبية  اأن  ومبا  �شرتتفع.  امل�شتوردات  اأ�شعار  اأن  يعني 

ال�شباب  من  العمل  �شوق  اإلى  الدخول  ن�شبة  ب�شرعة خا�شة لأن  الأخرية  ومركبات )تتنامى 

تناف�شية  تنخف�س  اأن  املتوقع  فاإن  لئقة(،  عامة  موا�شالت  فيه  تتوفر  ل  بلد  يف  مرتفعة 

التفوق  ولي�س  ال�شعرية  املناف�شة  على  الأردن  تناف�شية  تعتمد  �شابقًا،  ُذكر  فكما  الإنتاج. 

والقيمة امل�شافة يف الإنتاج، وقد انخف�شت حاليًا مع رفع اأ�شعار الطاقة والر�شوم وال�شرائب، 

اأو  اأخرى  بالد  اإلى  بالتوّجه  �شواء  الأردنية  ال�شوق  من  مهمة  ا�شتثمارات  خروج  اإلى  اأدى  ما 

باإغالق امل�شانع وال�شركات. 

التناق�س تدريجيًا،  اآخذة يف  اإلى الإيرادات املحلية  اأن ن�شبة املنح اخلارجية  اأي�شًا  يالَحظ 

2017، والأمر نف�شه ينطبق على قيمة املنح املطلقة، من  10% عام  2016 اإلى  12% عام  من 

836 مليون دينار عام 2016 اإلى 708 ماليني دينار عام 2017. اإذ مبا اأن اللتزامات ال�شنوية 

ارتفاع  �شيعني  املنح  انخفا�س  فاإن  لديها،  مالية  اأي مرونة  من  امل�شتحقة على احلكومة حتد 

وترية القرتا�س ل�شد العجز يف النفقات اجلارية.

ث-عجز املوازنة
للدولة  العامة  الإيرادات  على  العام  الإنفاق  م�شتوى  ارتفاع  املوازنة،  عجز  مبفهوم  ُيق�شد 

خالل فرتة زمنية معينة؛ يعني حدوث فجوة مالية )Fiscal Gap( بني الإيرادات العامة 

وحت�شب  العامة،  والنفقات  الإيرادات  بني  بالفرق  الفجوة  هذه  وتقا�س  العامة؛  والنفقات 

كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل. وكما هو ُمَبنينَّ يف ال�شكل رقم )2(، جند اأن الأردن قد حّقق 

وفرًا خالل الفرتة ما بني عامي 1992 و1997 لي�شل بعد ذلك العجز اإلى 1824 مليون دينار 

اإليه العجز. ونتيجة لدخول الأردن برنامح  2012، وهو امل�شتوى الأعلى الذي و�شل  يف عام 

الت�شحيح مع �شندوق النقد الدويل وتنفيذ حزمة اإجراءات، انخف�س العجز لي�شل اإلى 879 

مليون دينار يف عام 2016.
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ال�شكل رقم )2(: العجز/ الوفر بعد امل�شاعدات

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ويف ما يخ�س العالقة ما بني عجز املوازنة والنمو القت�شادي والبطالة، يبني ال�شكل رقم )3( 

ي�شري  حيث  امل�شاعدات،  بعد  احلكومة  موازنة  يف  العجز  يف  والتغري  والبطالة  النمو  معدلت 

التغري ال�شالب اإلى انخفا�س يف عجز املوازنة بعد امل�شاعدات عن تلك يف ال�شنة التي �شبقتها، 

والتغري املوجب يعني ارتفاعًا يف عجز املوازنة عن ال�شنة التي �شبقتها. وميكن هنا مالحظة اأن 

اأعلى ن�شبة ارتفاع يف عجز املوازنة كانت يف العامني 2005 و2009.

ال�شكل رقم )3(: معدلت النمو والبطالة 2017-2003

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.



تقرير حالة البالد: تقييم دور السياستنَي  املالية والنقدية يف االقتصاد األردين

33

النمو يف القت�شاد احلقيقي ومعدل  اأنه ل يوجد عالقة ترابطية بني معدل  املالَحظ  ومن 

البطالة، ما يعني اأن القت�شاد غري موّلد لفر�س عمل لالأردنيني، ويكمن تف�شري هذه الظاهرة 

يف اأن كال النمو القت�شادي والإنفاق احلكومي ل يوؤديان اإلى تخفي�س معدل البطالة.

ج-الدين العام
يغطي البحث يف حتليل الدين العام الفرتة 2004 – 2017، كما هو مبني يف اجلدول رقم )8(. 

واإجمايل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  كن�شبة  ومنّوه  العام  الدين  اإجمايل  البيانات  وتغطي 

الدين املحلي ومنوه كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل، والر�شيد القائم للدين العام اخلارجي 

ون�شبته من الناجت املحلي الإجمايل. 

اجلدول رقم )8(: الدين العام واملحلي والأجنبي 2017-2004

 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017

اإجمايل الدين 
74317524814889499394109551259014482176102067422651248762609327269العام 

1.38.39.85.016.614.915.021.617.49.69.84.94.5 النمو 

الن�شبة املئوية 
للناجت املحلي 

ال�شمي
91.884.376.373.860.264.867.170.780.286.789.093.495.195.3

اإجمال الدين 
املحلي )موازنة 

وموؤ�ش�شات 
م�شتقلة(

20822467296136955754708679809996126781344014621154861579415402

-18.520.024.855.723.112.625.326.86.08.85.92.02.5 النمو 

الن�شبة املئوية 
25.727.627.730.536.941.942.548.857.756.357.558.157.553.9للناجت 

اإجمايل 
الر�شيد القائم 

للدين العام 
اخلارجي 

5349505751875253264038694611448749327235803093911029911867

9.946.711.016.99.715.2-46.619.22.7-2.61.349.7-5.5 النمو 

الن�شبة املئوية 
66.156.748.643.316.922.924.621.922.530.331.635.337.541.5للناجت 

80918925106751213115593169121876220477219662385225437266372744528,600الناجت املحلي 

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ويبني اجلدول اأن اإجمايل الدين املحلي )موازنة وموؤ�ش�شات م�شتقلة( ارتفع مبعدل �شنوي بلغ 

1025 مليون دينار، واإجمايل الر�شيد القائم للدين العام اخلارجي مبعدل 501 مليون دينار. 

ولكي تت�شنى املقارنة بني م�شتويات الدين املختلفة من حيث اجتاهاتها، فقد جرى بيانها يف 
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ال�شكل رقم )4( لإعطاء �شورة عن تذبذبها ووترية التغري فيها. ومن املالحظ اأن عام 2008 

ُيظهر انخفا�شًا ملمو�شًا يف اإجمايل الر�شيد القائم للدين العام اخلارجي لأن الأردن اختار اأن 

يعيد �شراء املرتتب عليه لنادي باري�س، بيد اأن الأردن زاد يف ذلك العام من قرو�شه املحلية 

مببلغ 2059 مليون دينار. وبالتايل انخف�شت ن�شبة الدين اخلارجي اإلى الناجت املحلي الإجمايل 

من 66.1% يف عام 2004 اإلى 22.5 يف عام 2012 على ح�شاب الدين الداخلي والذي ارتفع من 

25.7% اإلى 57.7%، الأمر الذي ي�شغط ب�شكل كبري على التمويل املتاح للقطاع اخلا�س.

ولرمبا كان �شداد دين نادي باري�س قد قّلل من م�شتوى الدين اخلارجي مبا يحفه من خماطر 

 ،%2.3 املتو�شط  يف  تتجاوز  ل  منخف�شة  فائدة  مبعدل  دينًا  ا�شتبدل  لكنه  العملة،  تقلبات 

وا�شتخدم اأموال التخا�شية التي كانت الفر�شة لإيجاد »�شندوق الأجيال«، ك�شندوق �شيادي 

يقوم بال�شتثمار يف املمّكنات القت�شادية الالزمة لتحقيق التنمية جياًل بعد جيل.

امل�شادر  من  وبخا�شة  احلكومة،  اقرتا�س  ازدياد  و2011   2009 عامي  بني  الفرتة  و�شهدت 

املحلية )رمبا ل�صهولتها يف بادئ االأمر وعدم وجود �صروط قا�صية ومفاو�صات طويلة ومرهقة 

كما يحدث مع �شندوق النقد الدويل عادة(، يف ما ارتفع الدين مبعدل 15% �شنويًا. وارتفع 

اأنواع  ال�شكل رقم )4( م�شتويات  12% �شنويًا. ويبني  2011 و2016 بن�شبة  الدين بني عامي 

الدين الثالثة )الدين الإجمايل، الدين املحلي، الدين الأجنبي( من خالل ن�شبة كل منها من 

الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة 2016-2004.

ال�شكل رقم )4(: الدين العام املحلي واخلارجي 2004-2016 )مليون دينار(

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.
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ومن اجلدير باملالحظة اأن اإجمايل الدين كان 92% يف عام 2004. ي�شاف اإلى ذلك اأن الدين 

كان يف اأدنى م�شتوياته يف عام 2008 ب�شبب دفع دين نادي باري�س املذكور اأعاله. كما اإن الأردن، 

ويف الفرتات التي يقل فيها تعر�شه لل�شدمات اخلارجية، فاإنه يقرت�س حمليًا؛ وذلك هو م�شدر 

القرتا�س الأ�شهل، غري اأنه الأكرث تكلفة من ناحية معدل الفائدة. وخالل فرتات ال�شطراب 

الإقليمي مثل »الربيع العربي« والأزمة ال�شورية، كان القرتا�س الأردين ي�شتهدف املوؤ�ش�شات 

الأجنبية  املوؤ�ش�شات  من  القرتا�س  مييل  حيث  حدة،  اأكرث  ب�شورة  املانحة  والدول  الدولية 

والدول املانحة اإلى كونه مي�شرًا )اأقل تكلفة(، خا�شة اإذا كان القر�س من جملة املعونات اأو 

هذه  يف  املوافقة  يف  �شرعة  واأكرث  ا�شرتاطًا  اأقل  واملوؤ�ش�شات  الدول  ت�شبح  اأي�شًا،  امل�شاعدات. 

الفرتات، ما يجعلها املرجع الأف�شل لالقرتا�س.

ال�شكل رقم )5(: ن�شبة الدين العام اإلى الناجت املحلي الإجمايل 2003-1992

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

اأما عن قدرة الأردن على ا�شتدامة اأو�شاعه املالية وخا�شة للمديونية العامة، فهنالك العديد 

املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  وم�شتقباًل،  حاليًا  الدولة،  قدرة  تقي�س  التي  املوؤ�شرات  من 

وخدمة ديونها، وبالتايل ل بد من حتديد امل�شتوى الآمن لن�شبة الدين اإلى الناجت )العتبة( 

والذي يحقق ال�شتدامة.

على   2001 ل�شنة   )26( رقم  واإدارته  العام  الدين  قانون  من   )23( املادة  ن�شت  الأردن،  ويف 

ما يلي: »على الرغم من اأي ن�س خمالف ل يجوز اأن يزيد الر�شيد القائم للدين العام يف اأي 

وقت من الأوقات على60% من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�شعار اجلارية لل�شنة الأخرية التي 

تتوافر عنها البيانات«. ولكن املادة غري مفّعلة حتى الآن بح�شب املادة )24(، حيث ن�شت على 

اأنه:« ت�شري اأحكام املادة )22( واملادة )23( من هذا القانون اعتبارًا من التاريخ الذي ُيقّرر 
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جمل�س الوزراء«، علما باأن جمل�س الوزراء مل يقر البدء بهذه املادة حتى الآن. كما اإن الن�شبة 

املحددة يف القانون غري مبنية على اأ�ش�س علمية. وجتدر الإ�شارة هنا اإلى اأنه ُينظر اإلى العتبة 

اقت�شاديًا من حيث الأثر ولي�س فقط من حيث املالءة املالية، حيث اأن زيادة م�شتوى الدين عن 

م�شتوى معني ي�شبح له اأثر �شلبي على القت�شاد من جانب اآخر.

اأما خدمة الدين الدين العام، فيالَحظ من اجلدول رقم )9( ارتفاع اإجمايل الفوائد املدفوعة 

ب�شكل كبري من 430 مليون دينار يف عام 2011 اإلى 856 مليون دينار عام 2017، وذلك نتيجة 

ارتفاع حجم الدين العام، ويف هذا الإطار، فقد ارتفع اإجمايل الفوائد املدفوعة على الدين 

اخلارجي من 96 مليون دينار يف عام 2011 اإلى 269 مليون دينار عام 2017، اأما فوائد الدين 

الداخلي، فقد ارتفعت من 376 مليون دينار يف عام 2011 اإلى 587 مليون دينار عام 2017.

اجلدول رقم )9(: خدمة الدين العام

 2011201220132014201520162017

 1. خدمة الدين العام 
)داخلي وخارجي( موازنة

2.8053.9974.11105.15276.19967.21788.1565

اإجمايل الفوائد الأ�شا�س النقدي 
430583737926914835856)مليون دينار(/ موازنة

96100102176204213269فوائد الدين اخلارجي/ موازنة

334483635750710622587فوائد الدين الداخلي/ موازنة

37641437460110821343709اأق�صاط الدين اخلارجي

 �شعر الفائدة ال�شمني 
2.62.72.62.82.92.52.8)الدين اخلارجي(

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ح-العبء ال�شريبي يف الأردن 
يعّد موؤ�شر العبء ال�شريبي )الإيرادات ال�شريبية اإلى الناجت املحلي الإجمايل( من املوؤ�شرات 

معينة  زمنية  فرتة  خالل  �شرائب  من  املجتمع  تكبده  اأو  دفعه  ما  جمموع  يبني  حيث  املهمة، 

الأحد  من�صوبة  فعًل  املجتمع  يدفعها  التي  ال�صرائب  اإجمايل  اأنه  اأو  العام،  الن�صاط  لتمويل 

املوؤ�شرات التي تدل على دخل املجتمع مثل الناجت املحلي الإجمايل اأو الناجت القومي الإجمايل. 

ويالحظ من خالل ال�شكل رقم )6( اأن م�شتويات العبء ال�شريبي مرتفعة ن�شبيًا، وقد انخف�س 

ب�شكل ملحوظ بعد عام 2007 من 20.4% لي�شل اإلى 15.3% يف عام 2017، ويرجع ذلك اإلى 

الإعفاءات التي منحتها احلكومة الأردنية للم�شتثمرين من جانب، واإلى تاأثري قانون �شريبة 

 24 بقيمة  وللعائلة  دينار  األف   12 بقيمة  لالأفراد  اإعفاءات  منح  الذي   2009 ل�شنة  الدخل 
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األف دينار، الأمر الذي اأعفى 90% من املكّلفني، ف�شاًل عن تزايد التهربات ال�شريبية، والتي 

مت تقديرها بح�شب درا�شة للمجل�س القت�شادي والجتماعي عام 2014 بحوايل 695 مليون 

دينار لعام 2012. اأما العبء ال�شريبي ال�شامل، والذي ي�شتمل على الر�شوم وال�شرائب الأخرى 

والقتطاعات التاأمينية، فقد و�شل اإلى %30.8.

)GDP ال�شكل رقم )6(: العبء ال�شريبي )ن�شبة اإجمايل ال�شرائب اإلى

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ال�شريبي،  التهرب  لتغطية  ال�شريبة  لرفع معدلت  اأن احلكومة قد جلاأت  ال�شتنتاج  وميكن 

وعليه فاإن الفئة التي تدفع ال�شرائب، تدفع اأكرث من طاقتها ال�شريبية، ويعترب هذا اإجهادًا 

لبع�س القطاعات، وخا�شة الإنتاجية منها ملا له من اآثار �شلبية على تناف�شية تلك القطاعات 

وبح�شب  امل�شروعات.  من  املطلوب  العائد  ومعدل  التمويل  تكاليف  على  �شلبيًا  ينعك�س  ما  اأو 

قانون ال�شريبة ل�شنة 2014، يدفع ال�شخ�س العتباري ال�شريبة على النحو التايل:

- قطاع ال�شناعة: %14.

- قطاع البنوك: %35.

- بقية القطاعات: %20.

املواد  تعدين  و�شركات  الكهرباء،  وتوليد  توزيع  و�شركات  الأ�شا�شية،  الت�شالت  �شركات 

املالية  وال�شركات  املالية  الو�شاطة  و�شركات  التامني،  واإعادة  التاأمني  و�شركات  الأ�شا�شية، 

والأ�شخا�س العتباريني الذين ميار�شون اأن�شطة التاأجري التمويلي: %25.

على  �شلبية  اآثار  له  يكون  قد   ،2018 ل�شنة  املقرتح  الدخل  �شريبة  قانون  تعديل  اإن  كما 
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القت�شاد الأردين حيث �شريفع من العبء ال�شريبي املفرو�س على القت�شاد، وُيدخله مرحلة 

�شريبة  على  احلكومة  اأجرتها  التي  التعديالت  اأخذ  مت  ما  اإذا  وخا�شة  ال�شريبي،  الإجهاد 

املبيعات يف بداية عام 2018. وعليه ل بد اأن تاأخذ احلكومة بعني العتبار اأثر الإجراءات 

ال�شريبية على �شريبة املبيعات يف حال قررت رفع �شريبة الدخل، وذلك بتخفي�س �شريبة 

املبيعات مقابل رفع �شريبة الدخل، وذلك من اأجل اأن تعزز من عدالة توزيع الدخل.

مرتبة  اأن   )7( رقم  ال�شكل  من  ُيالحظ  خمتارة،  دول  مع  لالأردن  ال�شريبي  العبء  ومبقارنة 

الأردن تقع يف مرتبة متو�شطة، اإذ بلغ ترتيب الأردن 12 من بني 24 دولة. كما اإن الأردن اأعلى 

من امل�شتوى العاملي واأقل من منطقة اليورو.

ال�شكل رقم )7(: ن�شبة الإيرادات ال�شريبية اإلى الناجت املحلي الإجمايل مقارنة 
بعدد من الدول خالل الفرتة 2017-2009

امل�شدر: البنك الدويل، قاعدة البيانات، موؤ�شرات التنمية العاملية، 2018.

خ-هل جنحت ال�شيا�شة املالية يف حتقيق النمو القت�شادي؟
يتبني مما �صبق اأن ال�صيا�صة املالية تعاين من نقاط ال�صعف التالية:

�شواء  �شنوية متزايدة  التزامات  النفقات اجلارية وهي  املرونة، حيث ت�شكل  عدم وجود   .1

بالأرقام املطلقة اأو بالن�شب اجلزء الأكرب من موازنة احلكومة، ُي�شاحبها ُعجوزات مزمنة 

وتكاليف مرتفعة خلدمة الدين، واقرتا�س متزايد منذ عام 2009 وحتى الآن.

يف  لالقت�شاد(  املمّكن  )غري  اجلاري  الإنفاق  يف  الإ�شراف  نهج  املالية  ال�شيا�شة  اعتمدت   .2

�شنوات الرخاء، والتقتري يف الإنفاق الراأ�شمايل يف �شنوات الرتاجع القت�شادي، ما يعني 

اأنها متا�شي الدورة القت�شادية )دورة الأعمال( وباأوجه اإنفاق غري ممّكنة لالقت�شاد، وهو 

ما يخالف تو�شيات املدار�س القت�شادية كافة، ويزيد من ال�شرر بدًل من حتقيق النفع 
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الدول  يف  للحكومة  )اجلاري(  ال�شتهالكي  الإنفاق  اأن  على  تتفق  فالأدبيات  والتنمية. 

النامية ي�شر بالتنمية ويجعل احلكومة اأقل فعالية وكفاءة)9(. 

ل يوجد نهج اقت�شادي وا�شح وم�شتقر لالإنفاق احلكومي من حكومة اإلى اأخرى اإل يف حال   .3

وجود برنامج اإ�شالح اقت�شادي متفق عليه مع �شندوق النقد الدويل، وهذه الربامج مل توؤدِّ 

يف اأي من الأحوال اإلى تقليل حجم احلكومة. 

حني تلتـزم احلكومة اأو احلكومات مع برنامج �شندوق النقد الدويل، فاإنها عادة ما تقلل من   .4

الإنفاق الراأ�شمايل، وت�شتمر يف النفقات اجلارية )للمحافظة على ال�شتقرار الداخلي(، 

وتتجه ب�شكل حما�شبي اإلى رفع الر�شوم وال�شرائب لتلبية رغبة ال�شندوق، وهي اللتـزام 

ب�شداد الدين العام.

اعتماد احلكومات املتتالية يف �شيا�شاتها املالية على املنح والهبات اخلارجية لالإنفاق على   .5

امل�صاريع التنموية يف حال اإدراجها يف املوازنة، وما يرتتب على ذلك من �صروط والتزامات، 

والتنفيذ  التخطيط  على  القدرة  من  يحد  ما  املنح،  تدفقات  ا�شتمرارية  يف  و�شوح  وعدم 

ب�شكل اإ�شرتاتيجي.

اآنية ل�شد العجز يف النفقات اجلارية،  ترحيل اللتزامات والتوجه نحو قرارات وحلول   .6

الت�شعينات  اأوائل  للحكومات كما حدث يف  املنطقة  الناجمة عن تقلبات  املكا�شب  وجتيري 

مع حرب اخلليج الأولى، وبداية القرن احلايل مع حرب اخلليج الثانية، واإلقاء اللوم على 

املحلية  العربي« والالجئني كم�شبب لالأزمات القت�شادية  كـ»الربيع  املتغريات اخلارجية 

اآنية وغري  مالية تفاعلية  �شيا�شة  نتيجة  الرتاجع القت�شادي  بدًل من حتمل م�شوؤولية 

اإ�شرتاتيجية. 

ت�شّخم حجم احلكومة اإلى م�شتويات ترهق القت�شاد مع عدم انعكا�س هذا الت�شخم على   .7

جودة اخلدمة احلكومية. 

9.  James L. Butkiewicz and Halit Yanikkaya. «Institutions and the Impact of Government 
Spending on Growth,» Journal of Applied Economics, Volume 14, Issue 2, November 2011, 
Pages 319-341.
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ثالثاً: السياسة النقدية

ُيعّد القطاع امل�شريف اأحد القطاعات الرائدة يف القت�شادات احلديثة، لي�س فقط لدوره املهم 

يف ح�صد املدخرات املحلية واالأجنبية وتعبئتها ومتويل اال�صتثمار الذي ميثل ع�صب الن�صاط 

القت�شادي، بل لكونه اأ�شبح ميثل حلقة الت�شال الأكثـر اأهمية مع العامل اخلارجي. واأ�شبح 

تطوره ومتانة اأو�شاعه معيارًا للحكم على �شالمة القت�شادات وقابليتها اأو قدرتها على جذب 

القطاعات  اأهم  من  واحدًا  امل�شريف،  القطاع  كان  واإذا  واخلارجية.  املحلية  الأموال  روؤو�س 

على  قدرته  وزيادة  القطاع  لهذا  الرئي�شي  املحور  ميثل  املركزي  البنك  فاإن  القت�شادية، 

املناف�شة والتطور، وذلك ملا يقوم به من دور يف اإدارة ال�شيا�شة النقدية وامل�شرفية، واحلفاظ 

على ال�شتقرار املايل، وبالتايل اإر�شاء اأ�ش�س منو اقت�شادي قابل لال�شتمرار. واإن وجود �شفافية 

اجتاه  معرفة  اأن  حيث  الأردين،  القت�شاد  يف  الثقة  من  مزيدًا  يعطي  النقدية  ال�شيا�شة  يف 

ال�شيا�شة النقدية حول الق�شايا الراهنة وال�شتعداد حلدوث اأي ق�شية م�شتقبلية يعترب من 

اأهم عنا�شر جذب ال�شتثمار العربي والأجنبي.

يف  املركزي  البنك  قبل  من  اتباعها  يتم  التـي  ال�شيا�شة  اأنها  على  النقدية  ال�شيا�شة  وتعّرف 

حماولة للتحكم بالعر�س النقدي لتوجيه النمو القت�شادي. كما اإن الهدف الرئي�شي للبنوك 

حتقيق  يتم  اأن  ومبجرد  الفائدة،  باأ�شعار  والتحكم  النقدي  ال�شتقرار  حتقيق  هو  املركزية 

البنك  ويلعب  البطالة.  من  واحلد  النمو  وهو  ياأتي،  الثاين  الهدف  فاإن  النقدي،  ال�شتقرار 

املركزي دورًا مهمًا يف املحافظة على ال�شتقرار القت�شادي من خالل احلفاظ على م�شتوى عام 

م�شتقر لالأ�شعار، و�شعر �شرف عملة ثابت، وجعل اأ�شعار الفائدة مطابقة مع الو�شع القت�شادي 

للبالد. ويتم تطبيق ال�شيا�شة النقدية من خالل اإجراءات مثل تعديل �شعر الفائدة، �شراء 

ال�شندات احلكومية اأو بيعها، وتغييـر احتياطي البنك املركزي.

اأ-اأهداف ال�شيا�شة النقدية للبنك املركزي الأردين
اأنه  1971 وتعديالته يف اأهدافه على  ين�س قانون البنك املركزي الأردين رقم )23( ل�شنة 

اململكة«.  يف  النقدي  ال�شتقرار  على  احلفاظ  اإلى  املركزي  للبنك  النقدية  ال�شيا�شة  »تهدف 

وُيق�شد بال�شتقرار النقدي؛ ا�شتقرار امل�شتوى العام لأ�شعار ال�شلع واخلدمات، وا�شتقرار �شعر 

�شرف الدينار الأردين، حيث يعتبـر نظام �شعر ال�شرف الثابت مع الدولر الأمريكي الركيـزة 

الأ�شا�شية لل�شيا�شة النقدية التـي يديرها البنك املركزي منذ الت�شعينات ب�شكل م�شتقل، اأي 

اأن احلفاظ على ال�شتقرار النقدي هو هدف البنك املركزي.

خالل  من  كم�شاهمة  البنك  روؤية  يف  القت�شاديني  النمو  اأو  التنمية  اإلى  الإ�شارة  وترد 

ال�شتقرار النقدي واملايل، والتـي تن�س على »ال�شتمرار يف احلفاظ على ال�شتقرار النقدي 

ترد  كما  اململكة.«.  يف  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  حتقيق  يف  ي�شاهم  مبا  واملايل 
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الإ�شارة اإلى ذلك اأي�شًا يف ر�شالة البنك ب�شيغة: »املحافظة على ال�شتقرار النقدي املتمثل يف 

ا�شتقرار �شعر �شرف الدينار الأردين وا�شتقرار امل�شتوى العام لالأ�شعار وامل�شاهمة يف توفري بيئة 

ا�شتثمارية جاذبة وحمفزة للتنمية القت�شادية والجتماعية من خالل توفري هيكل اأ�شعار 

فائدة مالئم وتطبيق �شيا�شات رقابية احرتازية جزئية وكلية ت�شاهم يف حتقيق ال�شتقرار 

امل�شريف واملايل، بالإ�شافة اإلى توفري اأنظمة مدفوعات وطنية اآمنة وكفوؤة وتعزيز ال�شتمال 

املايل وحماية امل�شتهلك املايل ويف �شبيل ذلك يوظف البنك موارده الب�شرية واملالية واملادية 

والتقنية واملعرفية بال�شكل الأمثل.«.

ويرد م�شطلح النمو القت�شادي اأي�شًا ب�شكل اأو�شح الفقرة )4/اأ( من قانون البنك املركزي، 

اململكة  النقدي يف  اإلى احلفاظ على ال�شتقرار  املركزي  البنك  »يهدف  اأنه  حيث تن�س على 

يف  واملايل  امل�شريف  ال�شتقرار  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  الأردين  الدينار  حتويل  قابلية  و�شمان 

العامة  القت�شادية  ال�شيا�شات  وفق  املطرد  القت�شادي  النمو  ت�شجيع  يف  وامل�شاهمة  اململكة 

ال�شتقرار  لتحقيق  الئتمان  »تنظيم  على:  )4/ب/6(  ال�شاد�س  البند  وين�س  للمملكة.«. 

النقدي واملايل ومتطلبات النمو القت�شادي«. 

ال�شيا�شة  ر�شم  يف  تتمثل  املهام  من  عددًا  املركزي  البنك  يتولى  املعلنة،  اأهدافه  ولتحقيق 

النقدية،  ال�شيا�شة  اأدوات  من  منظومة  ا�شتخدام  خالل  من  وتنفيذها،  اململكة  يف  النقدية 

والعمالت  الذهب  من  اململكة  باحتياطي  والحتفاظ  الأردين،  الدينار  �شرف  �شعر  و�شيا�شة 

الأجنبية واإدارته. كما يقوم البنك املركزي بتنظيم الئتمان يف القت�شاد الأردين لتحقيق 

الأوراق  اإ�شدار  عن  ف�شاًل  ال�شامل،  القت�شادي  النمو  ومتطلبات  واملايل  النقدي  ال�شتقرار 

النقدية وامل�شكوكات.

من جهة اأخرى، يقوم البنك املركزي بالرقابة على البنوك والإ�شراف عليها، مبا يكفل �شالمة 

مراكزها املالية، وحماية حقوق املودعني وامل�شاهمني وفق اأحكام الت�شريعات النافذة وقواعد 

احلوكمة املوؤ�ش�شية، وكذلك الرقابة والإ�شراف على اأي موؤ�ش�شة مالية ل�شمان �شالمة مركزها 

مهمة  يتولى  املركزي  البنك  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�شافة  النافذة.  الت�شريعات  اأحكام  وفق  املايل 

تنظيم نظام املدفوعات الوطني وتطويره مبا ي�شمن توفري نظم اآمنة وكفوؤة للدفع والتقا�س 

والت�شوية.

ويعتمد البنك املركزي منذ بداية الإ�شالحات القت�شادية على التدخل ب�شكل غـري مبا�شر 

تقرير  يف  املبا�شر  التدخل  حق  مينحه  البنك  قانون  اأن  من  الرغم  على  النقدية،  ال�شوق  يف 

فوائد البنوك كما هو مبني يف املادة )41(:
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املادة )41(: 

عادة اخل�شم ومنح  »اأ- يعلن البنك املركزي بني احلين والآخر اأ�شعار الفائدة التي يتقا�شاها لإ

ال�شلفات.

املرخ�صة  للبنوك  االئتمانية  الت�صهيلت  لتقدمي  العامة  ال�صروط  املركزي  البنك  يقرر  ب- 

قرا�س املتخ�ش�شة. وموؤ�ش�شات الإ

اأو  النقدي  اال�صتقرار  تهدد  اأنها  يرى  طارئة  اأو  حرجة  ظروف  يف  املركزي  للبنك  يجوز  ج- 

امل�صريف يف اململكة منح ت�صهيلت ائتمانية ا�صتثنائية لبنك مرخ�ص وفق �صروط يحددها 

املجل�س وي�شادق عليها مجل�س الوزراء«.

املادة )43(:

با�شتثناء  املتخ�ش�شة،  الإقرا�س  وموؤ�ش�شات  املرخ�شة  للبنوك  ي�شدر  اأن  املركزي  »للبنك 

البنوك واملوؤ�ش�شات املالية املرخ�شة للعمل بال�شتثمار وفق ال�شريعة الإ�شالمية، اأوامر تن�شر 

يف اجلريدة الر�شمية وبو�شائل الإعالم الأخرى، يحدد فيها ما يلي:

وموؤ�ش�شات  املرخ�شة  البنوك  تتقا�شاها  التي  الفوائد  ملعدلت  والأعلى  الأدنى  احلد  اأ- 

الإقرا�س املتخ�ش�شة على ت�شهيالتها الإئتمانية التي متنحها للعمالء وذلك دون التقيد 

باأحكام اأي ت�شريع اأو نظام اآخر يتعلق بالفوائد اأو املرابحة

على الأدنى ملعدلت العمولت التي تتقا�شاها على ت�شهيالتها الإئتمانية واإدارة  ب-احلد الأ

ح�شابات العمالء وعلى خدماتها لهم.

قرا�س  على ملعدلت الفوائد التي تدفعها البنوك املرخ�شة وموؤ�ش�شات الإ ج-احلد الأدنى والأ

املتخ�ش�شة على الودائع لديها.

يف  عليه  املن�شو�س  الوجه  على  والعمولت  الفوائد  معدلت  املركزي  البنك  يحدد  مل  د-اإذا 

اأ، ب، ج، من هذه املادة اأو األغي اأي اأمر كان قد اأ�شدره بذلك، فللبنوك املرخ�شة  الفقرات 

وال�شركات املالية اأن تتقا�شى من عمالئها الفوائد والعمولت واأن تدفع الفوائد لعمالئها 

دون التقيد باحلدود التي ي�س عليها اأي قانون اأو نظام للمرابحة اأو الفوائد وذلك وفقًا 

للتعليمات التنظيمية التي ي�شدرها البنك املركزي«.

اإعادة  املبا�شرة فقط، من خالل �شعر  البنك املركزي يركز فقط على الأدوات غيـر  اأن  غيـر 

اخل�شم، و�شعر فائدة اتفاقية اإعادة ال�شراء، و�شعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة، ون�شبة 

ميكن  التي  ال�شتثناءات  بع�س  وجود  من  بالرغم  البنوك،  ودائع  على  الإلزامي  الحتياطي 

ا�شتخدامها يف الظروف ال�شتثنائية كالتي مير بها القت�شاد حاليًا.



تقرير حالة البالد: تقييم دور السياستنَي  املالية والنقدية يف االقتصاد األردين

43

ب-الإطار الت�شغيلي لل�شيا�شة النقدية يف الأردن
تلعب ال�شيا�شة النقدية دورًا حموريًا يف اإر�شاء املقومات الأ�شا�شية للنمو القت�شادي امل�شتدام، 

يعتبـر  النقدي  ال�شتقرار  بتحقيق  املتمثل  النقدية،  لل�شيا�شة  الرئي�شي  الهدف  اأن  �شيما  ل 

مبثابة املرتكز الأ�شا�شي حلفز ال�شتثمارات املحلية، وجذب ال�شتثمارات اخلارجية التـي ُتعّد 

من املحركات الرئي�صية لعجلة الن�صاط االقت�صادي. فقد اأثبتت الدرا�صات النظرية والواقع 

العملي اأن الدول التـي مل تتمكن من حتقيق ال�شتقرار النقدي واجهت من امل�شاكل ما ل ح�شر 

ال�شتقرار  من  عالية  درجة  بلوغ  اأن  على  اأي�شًا  الواقع  هذا  دّل  كما  املجال.  هذا  يف  لتعداده 

و�شيا�شات  ر�شيدة،  مالية  ل�شيا�شات  الدول  هذه  تبنـي  عن  مبعزل  يتم  اأن  ميكن  ل  النقدي 

اقت�صادية حمفزة للن�صاط االقت�صادي وم�صجعة للمبادرات الفردية، وجاذبة لل�صتثمارات 

املحلية والأجنبية على حد �شواء.

الأدوات  من  وا�شعة  جمموعة  اإدارة  اإلى  النقدية  الأردين  املركزي  البنك  �شيا�شة  وت�شتند 

بني  ما  يف  القتـرا�س  فائدة  معدلت  توجيه  بهدف  املفتوحة،  ال�شوق  وعمليات  النقدية 

البنوك لليلة واحدة حول امل�شتويات امل�شتهدفة وفقًا ل�شعر الفائدة الرئي�شي للبنك املركزي 

اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق امل�شرفية  )CBJ Main Rate(، وبالتايل التاأثري على اجتاهات 

مبا ين�شجم مع التطورات القت�شادية املحلية والعاملية. وتتمثل هذه الأدوات يف �شعر اإعادة 

اخل�شم، و�شعر الفائدة على اتفاقيات اإعادة ال�شراء لليلة واحدة واأ�شبوع و�شهر واأكثـر، و�شعر 

ويعتبـر  املركزي.  للبنك  الرئي�شي  الفائدة  و�شعر  واحدة،  لليلة  الإيداع  نافذة  على  الفائدة 

�شعر الفائدة على نافذة الإيداع احلد الأدنى لنطاق اأ�شعار الفائدة لدى البنك املركزي لليلة 

واحدة، و�شعر الفائدة على اتفاقيات اإعادة ال�شراء لليلة واحدة احلد الأعلى للنطاق.

ال�شكل رقم )8(: الإطار الت�شغيلي لل�شيا�شة النقدية يف الأردن

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018.
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الأردين  الدينار  الفائدة على  اأ�شعار  ما بني  فائدة  �شعر  املركزي هام�س  البنك  ي�شتهدف  كما 

و�شعر الفائدة على الدولر الأمريكي )Federal Funds Target Rate(، والتـي تعطي 

على  وتنعك�س  الدينار،  جاذبية  على  وحتافظ  اإّدخاري،  كوعاء  اأف�شلية  الأردين  الدينار 

انخفا�س معدل الدولرة، وبالتايل تراكم احتياطيات اأجنبية عند م�شتويات مريحة، الأمر 

الذي يدعم �صيا�صة �صعر ال�صرف املربوط بالدوالر االأمريكي. لكن كما هو ملحظ يف ال�صكل 

رقم )9(، فاإن هام�س �شعر الفائدة غري ثابت، ويتحرك �شمن نطاق 2 اإلى 2.5 خالل الفرتة ما 

بعد عام 2014. كما يالحظ اأن الهام�س كان مرتفعًا يف عام 2008، وهي الفتـرة التي خّف�س 

املالية  لالأزمة  ا�شتجابة  كبيـر  ب�شكل  الفائدة  اأ�شعار  الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي  فيها 

لدى  الأجنبية  الحتياطيات  فيها  انخف�شت  التي  الفتـرة  وهي   ،2012 عام  وكذلك  العاملية، 

البنك املركزي الأردين ب�شكل كبري.

وعلى الرغم من ا�شتهداف الهام�س، يعلن البنك املركزي، يف بيانات �شحفية، اأن هنالك اأهدافًا 

اأخرى تعك�س اأولويته يف حتريك اأ�شعار الفائدة على اأدوات ال�شيا�شة النقدية غيـر املحافظة 

الدينار، تتمثل يف م�شتوى تغطية الحتياطيات الأجنبية  ل�شالح  الفائدة  �شعر  على هام�س 

لأ�شهر امل�شتوردات، واملتغريات الكلية مثل الت�شخم، والنمو القت�شادي، والبطالة.

ال�شكل رقم )9(: هام�س �شعر الفائدة بني الدينار الأردين و�شعر الفائدة على الدولر الأمريكي

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018. 
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ت-الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي الأردين 
يقوم البنك املركزي بالحتفاظ باحتياطيات اململكة من الذهب والعمالت الأجنبية واإدارتها، 

اأوجه ال�شتثمار املالئمة لها، وحتديد ن�شب مكونات هذه الحتياطيات  حيث يقوم بتحديد 

الأمان والربحية  العاملية، مبا يوفر عنا�شر  املالية  ال�شرف والأ�شواق  اأ�شواق  وفقًا لتطورات 

بالحتفاظ  املرخ�شة  للبنوك  املركزي  البنك  وي�شمح  الحتياطيات.  لهذه  وال�شيولة 

مبوجودات اأجنبية دون قيود، واإدارة هذه املوجودات �شمن تعليمات البنك املركزي. 

العامل  مع  الأردن  معامالت  �شجل  يعد  الذي  الأردين  املدفوعات  ميـزان  مكونات  وبتحليل 

اخلارجي وبالتايل م�شادر الحتياطيات الأجنبية، جند اأن هنالك عجزًا كبيـرًا يف احل�شاب 

امل�شتوردات  ناق�س  )ال�شادرات  الأردين  التجاري  امليـزان  يف  العجز  الرئي�شي  �شببه  اجلاري 

هذا  لتغطي  الراأ�شمايل  واحل�شاب  اخلدمات  ميـزان  يف  التحويالت  جاءت  ولكن  ال�شلعية(. 

العجز، ولت�شجل فائ�شًا يف امليـزان الكلي يف العديد من ال�شنوات، الأمر الذي �شاهم يف مراكمة 

املركزي  البنك  �شيا�شات  اأن  فية  �شك  ل  ومما  املركزي.  البنك  لدى  الأجنبية  الحتياطيات 

على  �شغوطًا  وّلدت  التي  ال�شتثنائية  الظروف  يف  وخا�شة  منا�شبة،  كانت  اجلانب  هذا  يف 

الحتياطيات الأجنبية.

بالودائع  بعوامل داخلية متمثلة بالحتفاظ  يتاأثر م�شتوى الحتياطيات  اآخر،  ومن جانب 

بالعمالت الأجنبية، وهو ما ي�شمى بالدولرة، وعليه تاأتي �شيا�شة البنك املركزي هنا والرامية 

اإّدخاري، من خالل املحافظة على هام�س �شعري  اإلى تعزيز جاذبية الدينار الأردين كوعاء 

ل�شالح اأ�شعار الفائدة على الأدوات النقدية املحررة بالدينار الأردين.

حيث  الأردين،  املركزي  البنك  لدى  الأجنبية  الحتياطيات  م�شار   )10( رقم  ال�شكل  ويبني 

بتداعيات  متاأثرة   2012 عام  يف  حاد  ب�شكل  لتنخف�س   2011 عام  حتـى  كبيـر  ب�شكل  ازدات 

اأ�شعار  يف  احلاد  والرتفاع  م�شر،  من  الطبيعي  الغاز  اإمدادات  يف  والتعثـر  العربي«  »الربيع 

الطاقة، وتدفق الالجئني، وعدم و�شول املزيد من امل�شاعدات، والإعالن عن تطبيق اإجراءات 

تق�شفية يف الأردن، ولتعاود بعد ذلك يف عام 2012 الرتفاع، حيث دخل الأردن برنامج اإ�شالح 

جديد مع �شندوق النقد الدويل، وتدفقت املنح وامل�شاعدات، ومن اجلدير ذكره هنا اأن البنك 

النقدية  اأدواته  على  الفائدة  اأ�شعار  رفع  خالل  من  ت�شّددية،  نقدية  �شيا�شة  اتخذ  املركزي 

بواقع 175 نقطة اأ�شا�س خالل عام 2012. 

كذلك �شهد عام 2016 انخفا�شًا يف الحتياطيات الأجنبية )مل يكن حادًا كالذي �شهده عام 

الدويل  النقد  اآخر مع �شندوق  اإ�شالحي  اأخرى بتطبيق برنامج  الأردن مرة  بداأ  اإذ   ،)2012

انطوى على �شيا�شات ت�شّددية معاك�شة للدورة القت�شادية، حيث رفع البنك املركزي اأ�شعار 

الفائدة على اأدواته النقدية. 
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ال�شندوق  مع  املمتد  الإ�شالح  برنامج  موؤ�شرات  بح�شب  املركزي  البنك  ويلتـزم  هذا، 

�شايف  تقل  ل  باأن   )Performance Criteria and Indicative Targets(

الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي الأردين عن 11.5 مليار دولر، وقد حقق البنك 

املركزي متطلبات ال�شندوق يف هذا اجلانب. 

               

ال�شكل رقم )10(: الحتياطيات الأجنبية لدى البنك املركزي 1994-2017 )مليون دولر اأمريكي(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018. 

وهنا  كفايتها،  مدى  لقيا�س  كاٍف  غيـر  الأجنبية  الحتياطيات  حلجم  املطلق  املقيا�س  ويعّد 

تعّرف الأدبيات القت�شادية العديد من موؤ�شرات الكفاية، يف مقدمتها تغطية الحتياطيات 

�شتة  اإلى  ثالثة  بني  ما  تتـراوح  املوؤ�شر  هذا  يف  املعيارية  الن�شبة  اإن  كما  امل�شتوردات،  لأ�شهر 

الأجنبي  النقد  لحتياطيات  املطلق  امل�شتوى  فقط  لي�س  املهم  العن�شر  فاإن  وبالتايل  اأ�شهر. 

وحده، بل حجم امل�شتوردات كذلك من ال�شلع واخلدمات. فاإن زادت امل�شتوردات ب�شورة اأ�شرع 

�شحيح.  والعك�س  يتناق�س،  الحتياطيات  تغطيها  التي  الأ�شهر  عدد  فاإن  الحتياطيات،  من 

اأن  ويالحظ  امل�شتوردات،  لأ�شهر  الأجنبية  الحتياطيات  تغطية   )11( رقم  ال�شكل  وُيظهر 

وقد  �شهر.   3.5 هو  لها  م�شتوى  اأدنى  واأن   ،2012 عام  يف  �ُشجلت  التغطية  يف  امل�شتويات  اأعلى 

�شّجلت تغطية الحتياطيات 6.9 �شهر يف عام 2017. 
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ال�شكل رقم )11(: تغطية الحتياطيات الأجنبية لأ�شهر امل�شتوردات خالل الفرتة 2017-2001

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018.

النقد  عر�س  اإلى  الحتياطيات  ن�شبة  الحتياطيات،  كفاية  مدى  تقي�س  التـي  الن�شب  ومن 

الدين  اإلى  الحتياطيات  ن�شبة  وكذلك   ،%20 عن  يقل  ل  اأمثل  بحد  مقارنة   %26 والبالغة 

اخلارجي ق�شري الأجل، والبالغة 952% مقارنة بحد اأمثل اأدناه 150%. كما اإن الحتياطيات 

من العمالت الأجنبية لدى البنك املركزي تغطي اأكثـر من مْثلي ودائع غيـر املقيمني بالعمالت 

 Reserve( الأجنبية لدى اجلهاز امل�شريف. واأخيـرًا هناك موؤ�شر مقيا�س كفاية الحتياطي

Adequacy Metric(، والذي يقوم باحت�شابه �شندوق النقد الدويل، وي�شري اإلى تراكم 
تدريجي لالحتياطيات اإلى نحو 125% على املدى املتو�شط.

لكن  ممتاز،  الأجنبية  الحتياطيات  كفاية  مدى  اأن  ُيالحظ  جميعها،  املقايي�س  وبح�شب 

احلقيقي،  بالقطاع  الإ�شرار  دون  التغطية  اأو  الحتياطيات  من  الأمثل  امل�شتوى  ما  ال�شوؤال: 

حيث اأن البنك املركزي ت�شّدد يف �شيا�شته للو�شول اإلى هذا امل�شتوى، وبالتايل قد يوؤدي اإلى 

�شياع فر�س متويل القطاعات احلقيقية نتيجة ارتفاع اأ�شعار الفائدة للمحافظة على هام�س 

�شعر الفائدة ما بني الدينار والدولر الأمريكي. 

الدولرة  معدلت  اأدواته  على  الفائدة  لأ�شعار  اإدارته  �شمن  املركزي  البنك  ويراقب  هذا، 

تعتبـر  والتـي  امل�شريف(،  اجلاهز  يف  الودائع  اإجمايل  اإلى  الأجنبية  بالعملة  الودائع  )ن�شبة 

اأن  اإلى  ال�شكل رقم )12(  ال�شوق. وي�شري  الدينار وتعك�س خماوف  موؤ�شرًا على مدى جاذبية 

معدلت الدولرة انخف�شت ب�شكل كبيـر لت�شل اأدنى م�شتوى لها هو 22% يف عام 2011. وب�شبب 

من  العديد  اأقدم  الأردين،  القت�شاد  يف  النمو  وتباطوؤ  الإقليمـية  ال�شيا�شية  ال�شطرابات 

الأفراد اإلى حتويل جزء من الودائع من الدينار الأردين اإلى الدولر الأمريكي، الأمر الذي 

اأدى اإلى ارتفاع الدولرة اإلى 29%، وانعك�س على م�شتوى الحتياطيات الأجنبية التـي و�شلت 
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اإلى 6.6 مليار دولر، ونتيجة لذلك ا�شتجاب البنك املركزي برفع اأ�شعار الفائدة على اأدواته 

النقدية بواقع 175 نقطة اأ�شا�س، الأمر الذي �شاهم يف تراجع الدولرة وارتفاع الحتياطيات 

الأجنبية. هذا ويالحظ من ال�شكل رقم )12( اأن معدلت الدولرة ارتفعت مرة اأخرى يف عامي 

2016 و2017 الأمر الذي يبـرر حترك البنك املركزي برفع اأ�شعار الفائدة على اأدواته خالل 

هذين العامني ملواجهة اأثر تخوف املودعني من �شالمة اأو�شاع القت�شاد، وخا�شة يف �شوء تبني 

احلكومة الأردنية جملة من الإ�شالحات النكما�شية تزامنًا مع تباطوؤ النمو القت�شادي. 

 ال�شكل رقم )12(: الودائع يف البنوك بالدينار وبالعمالت الأجنبية مقّيمة بالدينار للفرتة 2017-2000

اأما عن اآثار حجم الحتياطيات الأجنبية وحتقيق ال�شتقرار النقدي على القت�شاد الأردين، 

ال�شتثمارات  تدفق  وزياد  الأجنبي  امل�شتثمر  ثقة  بزيادة  النقدي  ال�شتقرار  �شاهم  فقد 

الأجنبية، والتي �شاهمت بدورها يف متويل عجز احل�شاب اجلاري مليزان املدفوعات، وتعزيز 

الت�صّددية،  ال�صيا�صة  بني  ما  متبادلة  علقة  وجود  يلحظ  وعليه،  االقت�صادي.  الن�صاط 

وخا�شة  الأجنبية  ال�شتثمارات  تدفق  وبني  القت�شادية،  البيئة  ا�شتقرار  من  تعّزز  التي 

اإذ توفر هذه ال�شيا�شة الأمان للم�شتثمرين الأجانب بوجود  �شمن حميط ملتهب وم�شطرب، 

ال�شتثمارات  وتوطني  جذب  على  وتعمل  م�شتقر،  �شرف  و�شعر  مريحة،  اأجنبية  احتياطيات 

الأجنبية التي بدورها تخفف من اآثار العجز يف احل�شاب اجلاري، وتدعم تراكم الحتياطيات 

الأجنبية كذلك، وهذا ما يعك�شه ال�شكل رقم )13( حيث ات�شعت فجوة عجز احل�شاب اجلاري 

مليـزان املدفوعات لت�شل اإلى 10.6% من الناجت املحلي الإجمايل عام 2017، ما �شّكل �شغطًا على 

الحتياطيات الر�شمية من العمالت الأجنبية لدى البنك املركزي لت�شل اإلى 12.2 مليار دولر 

يف نهاية عام 2017 مقابل 12.8 مليار دولر يف نهاية عام 2016، وقد خّفف من هذا ال�شغط 

تدفق ال�شتثمارات الأجنبية بن�شبة 4.2% يف نهاية عام 2017.
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ال�شكل رقم )13(: احل�شاب اجلاري و�شايف تدفق ال�شتثمار الأجنبـي املبا�شر
GDP كن�شبة من FDIاإلى اململكة 

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018. 

ث-�شيا�شة �شعر ال�شرف املّتبعة من ِقبل البنك املركزي
ثابت،  �شرف  �شعر  باّتباع  معظمها  متيـّزت  املراحل  من  بالعديد  ال�شرف  �شعر  �شيا�شة  مّرت 

واأي�شًا تعوميه. ومن خالل  العمالت،  �شلة من  اأو  الدينار الأردين بعملة منفردة،  ُربط  حيث 

ال�شتعرا�س التاريخي ل�شيا�شة �شعر ال�شرف، جند اأن الدينار الأردين كان مرتبطًا باجلنيه 

الإ�شرتليني على اأ�شا�س �شعر تعادل جنيه اإ�شرتليني واحد لكل دينار يف عام 1957. ليتحول 

اجلنيه  لنخفا�س  نتيجة  وذلك   ،1967 عام  يف  الأمريكي  بالدولر  الربط  اإلى  ذلك  بعد 

دولر   2.8 والبالغ  اجلنيه  تخفي�س  قبل  �شائدًا  كان  الذي  نف�شه  التعادل  ب�شعر  الإ�شرتليني 

اإلى الربط  1975، مت فك ارتباط الدينار بالدوالر االأمريكي والتحول  لكل دينار. ويف عام 

البنك املركزي  1988، عّوم  اأواخر عام  ال�شحب اخلا�شة )SDR(. ويف  ب�شّلة وحدة حقوق 

�شعر �شرف الدينار. وقد جنم عن هذه ال�شيا�شة خالل الفتـرة املتبقية من عام 1988 وال�شهر 

الأول من عام 1989 انخفا�س �شعـر �شرف الدينار ب�شكل كبيـر بلغ حوايل 50% مقابل الدولر 

الأمريكي عند  الدولر  الدينار مقابل  �شعر �شرف  ُثّبت   ،1989 �صباط  االأمريكي. ومع بداية 

�شعر و�شطي بلغ 540 فل�شًا للدولر الأمريكي. وبتاريخ 1995/10/23، قّرر البنك املركزي ربط 

الدينار بالدولر الأمريكي عند �شعر و�شطي هو 709 فل�شات للدولر بهدف حتقيق درجة اأكبـر 

اأّما باقي العمالت الأجنبية الرئي�شية الأخرى، فيتم  من ال�شتقرار يف �شعر �شرف الدينار. 

حتديد �شعر �شرفها مقابل الدينار وفقًا لتطورات اأ�شعار �شرف تلك العمالت مقابل الدولر يف 

اأ�شواق النقد العاملية.
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اأن �شيا�شة �شعر ال�شرف يف  اإلى  النقد الدويل  وت�شري العديد من الدرا�شات وتقارير �شندوق 

الأردن واملتمثلة بربطه بالدولر الأمريكي، قد خدمت القت�شاد الأردين، وخا�شة يف �شوء 

البيئة القت�شادية وال�شيا�شة الإقليمية امل�شطربة، ولكن يبقى ال�شوؤال هنا: ما تاأثري �شعر 

ال�شرف على ظروف التجارة، وهل �شعر ال�شرف مقّيم باأعلى من القيمة احلقيقية اأم العك�س؟ 

ومن املوؤ�شرات التي يتم تتبعها يف هذا ال�شياق، �شعر ال�شرف احلقيقي الفّعال الذي ياأخذ بعني 

االعتبار املعاملت التجارية للدولة مع ال�صركاء التجاريني واالأ�صعار الن�صبية �صمن اأو�صاط 

اإلى اأن �شعر ال�شرف  مرجحة )اأوزان( بح�شة التجارة مع كل بلد. وي�شري ال�شكل رقم )14( 

يعطي  وهذا  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خالل  الأردن  يف  ارتفاعًا  �شهد  قد  الفّعال،  احلقيقي 

موؤ�شرات على انخفا�س تناف�شية ال�شادرات الأردنية نتيجة زيادة م�شتوى الأ�شعار يف الأردن 

ن�شبيًا مع ال�شركاء التجاريني.

وتفرت�س �شيا�شة �شعر ال�شرف التي يتبعها البنك املركزي يف الوقت احلايل واملتمثلة ب�شيا�شة 

القت�شاد  ظروف  ت�شبه  لالأردن  القت�شادية  الظروف  اأن  الأمريكي،  الدولر  مقابل  التتبيث 

الأمريكي، وهذا افرتا�س غري �شحيح.

ال�شكل رقم )14(: �شعر ال�شرف احلقيقي الفّعال

http://unctadstat.unctad.org :امل�شدر



تقرير حالة البالد: تقييم دور السياستنَي  املالية والنقدية يف االقتصاد األردين

51

ج-ال�شيولة املحلية. 

يبني ال�شكل رقم )15( العالقة بني التغيـر يف عر�س النقد مبفهومه الوا�شع )M2( والناجت 

اأثر  توافق  العام  الجتاه  ويظهر   ،2017-2000 الفرتة  خالل  احلقيقي  الإجمايل  املحلي 

ال�صيولة على الن�صاط االقت�صادي االأردين، فال�صيولة ممّكن للتبادل االقت�صادي بني االأطراف 

جميعها. ولكن التذبذب يف عر�س النقد من عام اإلى اآخر، يبني عدم وجود ا�شتقرار يف الطلب 

على النقود. 

ال�شكل رقم )15(: عر�س النقد ومنو الناجت املحلي الإجمايل 2017-2006

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018.

كما يبني ال�شكل رقم )16( العالقة بني اأ�شعار املنتجني ال�شناعيني وعر�س النقد، والتي تعك�س 

اأثر ال�شيولة املحلية على اأ�شعار الإنتاج بتحديد اأثر ال�شوق )اأثر التجارة(، والذي يعك�س اأي�شًا 

ت�شخم تكاليف الإنتاج، وهي عالقة �شعيفة كما هو وا�شح من ال�شكل، اإذ اإن تغيـرات عر�س 

اأ�شعار املنتجني، وبالتايل ل يوؤثر حجم ال�شيولة يف القت�شاد  النقد ل تعك�س التغيـرات يف 

الأردين يف حجم الطلب على املنتجات ال�شناعية يف الأردن، ومن املالحظ من ال�شكل اعتماد 

عام  يف  ارتفعت  قد  فنجدها  العام،  يف  الأ�شا�شية  ال�شلع  اأ�شعار  حتركات  على  املنتجني  اأ�شعار 

2008 ب�شكل كبيـر نتيجة ارتفاع اأ�شعار النفط. ومن جانب اآخر، اأّثرت الظروف اجليو�شيا�شية 

وما ترتب عليها من اإغالق للحدود مع كل من �شوريا والعراق اإلى انخفا�س الطلب على منتجات 

ال�شناعات التحويلية يف الأردن، ما اأدى اإلى انخفا�س اأ�شعارها.

الرغم من دعم  املهم، وعلى  القطاع  الفائدة لإقرا�س هذا  اأ�شعار  اأن   ومن اجلدير ذكره هنا 

البنك املركزي جلزء منها، ما تزال مرتفعة وتتاأثر بحجم ال�شيولة يف ال�شوق امل�شرفية، حيث 
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ل البنوك ا�شتثمار ال�شيولة الفائ�شة لديها يف ال�شندات و/اأو يف نافذة الإيداع لدى البنك  ُتف�شّ

املركزي و/اأو منحها اإلى القطاع اخلا�س باأ�شعار فائدة تفوق معدلت العائد من امل�شاريع، ما 

يجعلها غيـر جمدية من الناحية القت�شادية. 

ال�شكل رقم )16(: التغري يف اأ�شعار املنتجني ال�شناعيني وعر�س النقد2 للفرتة 2017-2006

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018.

ويبني ال�شكل رقم )17( تذبذب معدلت الت�شخم يف الأردن، حيث �شهدت معدلت مرتفعة 

�شهدت  كما  عنها،  الدعم  واإزالة  النفطية  امل�شتقات  اأ�شعار  ارتفاع  نتيجة   2008 عام  يف  جدًا 

الأعوام 2009 و2015 و2016 معدلت منو �شالبة متاأثرة بانخفا�س اأ�شعار امل�شتقات النفطية 

2017، فقد ارتفع معدل الت�شخم لي�شل  من جانب والطلب الكلي من جانب اآخر. اأما يف عام 

اإلى 3.3% جاء جزء منه نتيجة الإجراءات ال�شريبية التـي فر�شت على بع�س ال�شلع، ف�شاًل 

عن ارتفاع اأ�شعار امل�شتقات النفطية الناجم عن ارتفاع اأ�شعار النفط العاملية. اأما العالقة بني 

ال�شكل رقم )17(، ويرجع  النقد2، فهـي عالقة �شعيفة كما هو وا�شح من  الت�شخم وعر�س 

ذلك اإلى اأن جزءًا كبيـرًا من الت�شخم ناجت عن عن اآثار خارجية و/اأو تعديالت يف ال�شيا�شة 

الت�شـخم  النقدية على  ال�شيا�شة  �شيطرة  اأن  ا�شتنتاج  القت�شادية وال�شرائب، وعليه، ميكن 

تتاأثر ب�شكل كبيـر باأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية والتـي ت�شّعر عامليًا، ف�شاًل عن اأثر قرارات ال�شيا�شة 

املالية، وخا�شة الإجراءات ال�شريبية، وحترير اأ�شعار امل�شتقات، واإزالة الدعم، والتي اأثرت 

ب�شكل كبري على معدلت الت�شخم.
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ال�شكل رقم )17(: معدلت الت�شخم مقابل التغري يف عر�س النقود باملفهوم الوا�شع للفرتة 2017-2000

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018. 

ح-هام�س �شعر الفائدة يف ال�شوق امل�شرفية
ف هام�س �شعر الفائدة يف ال�شوق امل�شرفية على اأنه الفرق بني �شعر الفائدة على الودائع  يعرنَّ

�شعر  بني  ال�شمي  الهام�س   )10( رقم  اجلدول  ويبني  القرو�س،  على  الفائدة  و�شعر  لأجل 

الدويل،  البنك  بيانات  قاعدة  بح�شب  القرو�س  على  الفائدة  و�شعر  الودائع  على  الفائدة 

ويبني اأي�شًا معدل الت�شخم لبيان الهام�س احلقيقي بعد اإنقا�س الت�شخم من الهام�س ال�شمي. 

ولقد مت انتقاء ثماين دول من املنطقة التـي تتوفر لدى قاعدة بيانات البنك الدويل كامل 

املعلومات عنها لإمتام هذه العملية احل�شابية. ويعترب الهام�س احلقيقي املقيا�س الأف�شل بني 

املعايري، حيث يبني حقيقة ما تتقا�شاه البنوك بعد احت�شاب معدلت الت�شخم. 

ويالحظ اأن الهام�س ال�شمي )الفارق بني الفائدة على الإقرا�س وعلى الودائع( يف الأردن هو 

 .6.25 4.98، وهو ثاين اأعلى هام�س ا�شمي بعد اجلزائر، حيث اأن الهام�س ال�شمي لديها هو 

كما اإن لبنان متتعت يف عام 2015 باأقل هام�س ا�شمي هو 1.11. وبالن�شبة لالأردن، فاإن الهام�س 

فيها يزيد على الهام�س يف م�شر، وهي دولة �شهدت ا�شطرابات كبيـرة نتيجة الربيع العربي، 

لال�شتثمار  موؤ�شرًا  يعترب  والذي  الت�شخم،  تخفي�س  خالل  من  احلقيقي  الهام�س  واحُت�شب 

وال�شتهالك.

وهنالك العديد من الأ�شباب التي اأدت اإلى ارتفاع الهام�س يف الأردن، من بينها مزاحمة القطاع 

وبالتايل  العجز  معدلت  ارتفاع  �شوء  ففي  التمويل،  على  احل�شول  يف  اخلا�س  للقطاع  العام 



54

زيادة الطلب على التمويل من قبل احلكومة، فاإن هذا يخلق اأثرًا �شعريًا، الأمر الذي ينعك�س 

ال�شرائب  ب�شبب  يكون  قد  اآخر  جانب  ومن  بالرتفاع،  القرو�س  على  الفائدة  اأ�شعار  على 

�شوء  ويف  للحكومة،  �شرائب  اأرباحها  من   %35 البنوك  تدفع  حيث  البنوك،  على  املرتفعة 

انخفا�س املرونة على الطلب على القرو�س، تنقل البنوك اجلزء الأكبـر من عبء ال�شريبية 

على املقتـر�س، وذلك برفع اأ�شعار فائدة القرو�س. 

اجلدول رقم )10(: الهام�س ال�شمي والهام�س احلقيقي لأ�شعار الفائدة لعدد من الدول

الهام�س احلقيقيالهام�س ال�شميمعدل الت�شخمالدولة
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2.953.351.45-4.58.93.32.94.86.256.256.256.256.251.752.65اجلزائر
2.83.32.71.84.144.084.14.184.174.541.280.81.482.37-0.4البحرين

-5.71-5.32-4.88-2.74-10.17.19.510.110.44.264.364.624.784.695.84م�شر

1.575.88-5.315.014.164.474.981.110.510.64-4.24.54.82.90.9الأردن
-1.05-0.65-0.040.16-4.82.92.72.93.33.032.942.542.252.251.77الكويت

4.81-0.54-3.28-5.12-1.651.481.521.361.113.35-56.64.81.93.7لبنان
0.131.722.062.73-42.91.310.13.393.033.023.062.830.61ُعمان
1.91.93.13.11.93.743.713.693.612.831.841.810.590.510.93قطر

امل�شدر: �شندوق النقد الدويل، قاعد البيانات، 2018، البنوك املركزية )اجلزائر، البحرين، م�شر، الأردن، الكويت، لبنان، 
عمان، قطر( التقارير ال�شنوية، اأعداد خمتلفة.

 Liqidity( وي�شري التحليل يف هذه اجلزئية اإلى اإمكانية وجود ما ي�شمى بـ »م�شيدة ال�شيولة

Trap(«، وهي احلالة التي ل ت�شتجيب فيها البنوك لل�شيا�شة النقدية، لأنها متلك معدلت 
مرتفعة من ال�شيولة، وترف�س اإقرا�شها �شواء من خالل رفع �شعر الفائدة، اأو من خالل زيادة 

ال�صروط على العميل، فتقل معدالت االإقرا�ص، وبينما ي�صخ البنك املركزي ال�صيولة للبنوك 

ل تقوم الأخيـرة بتوفريها كقرو�س للقطاع اخلا�س.

خ-ال�شيا�شة النقدية وحتفيز الإقرا�س 
ي�شري ال�شكل رقم )18( اإلى توزيع الت�صهيلت االئتمانية بح�صب الن�صاط االقت�صادي، حيث 

ا�شتحوذ قطاع الإن�شاءات على 24% من اإجمايل الت�شهيالت باملتو�شط خالل الفتـرة 2013-

مقدمة  ت�شهيالت  غالبيتها  يف  هي  والتـي  »اأخرى«،  بند  �شمن  م�شنفة  ت�شهيالت  تلتها   ،2017

خدمات ومرافق عامة  ثم   ،%19 بن�شبة  العامة  التجارة  تلتها  ثم   ،%23 بن�شبة  لالأفراد 

بن�شبة 14%، يف ما جاءت ال�شناعة بن�شبة 11%، وال�شياحة والفنادق واملطاعم بن�شية %3، 
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واخلدمات املالية بن�شبة 3%، واأخيـراً خدمات النقل بن�شبة 2%، وكل من الزراعة التعدين 

بن�شبة %1.

ال�شكل رقم )18(: توزيع الت�صهيلت االئتمانية بح�صب الن�صاط االقت�صادي 
باملتو�شط خالل الفرتة 2017-2013

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018.

اأما عن معدلت منو الت�شهيالت، فيالحظ من ال�شكل رقم )19( بلوغها م�شتويات قيا�شية يف 

الفتـرة 2004-2008، وهي الفتـرة التـي �شبقت الأزمة املالية العاملية، و�شهدت حت�شنًا كبيـرًا 

يف القطاعات القت�شادية كافة يف الأردن. اأما خالل الأزمة املالية العاملية وتداعياتها على 

معدل  و�شل  حيث  كبيـرًا،  انخفاظًا  الئتمانية  الت�شهيالت  �شهدت  فقد  الأردين،  القت�شاد 

2008، وجاء ذلك على الرغم من  1.4% يف عام  اإلى القطاع اخلا�س  منو الت�شهيالت املقدمة 

عدم  وحالة  البنوك  تخوف  اأن  اإل  النقدية،  ال�شيا�شة  اأدوات  على  الفائدة  اأ�شعار  تخفي�س 

اليقيني، �شاهمت يف اإحجام البنوك عن منح الت�شهيالت رغم وجود ال�شيولة الكافية والكبرية 

لديها. 
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ال�شكل رقم )19(: معدلت منو الت�شهيالت الئتمانية

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، قاعدة البيانات الإح�شائية، 2018. 

ومن املالَحظ جناح جهود البنك املركزي على الرغم من الظروف القت�شادية وت�شجيعه ملنح 

الت�شهيالت، حيث عّدل البنك هيكل اأ�شعار الفائدة لتحديث الإطار الت�شغيلي لل�شيا�شة النقدية 

مرتني، الأولى يف اأيار 2012 با�صتحداث ثلث اأدوات جديدة، والثانية يف �صباط 2015؛ حيث 

اإ�شدار  على  ا�شتمل  النقدية،  ال�شيا�شة  اأدوات  على  الفائدة  اأ�شعار  هيكل  على  تعدياًل  اأجرى 

�شهادات اإيداع لأجل اأ�شبوع واحد، واعتماد �شعر فائدة مرجع )CBJ Main Rate( لتعزيز 

قدرة البنوك على اإدارة �شيولتها بفعالية وكفاءة، ومبا يكفل تلبية احتياجاتها الت�شغيلية، 

وت�شجيع  املختلفة،  الوطني  القت�شاد  لقطاعات  املتنامية  التمويلية  الحتياجات  وتوفري 

اإقرا�س القطاع اخلا�س لتعزيز النمو القت�شادي.

ال�شناعة،  لقطاعات  التمويل  لتوفري  الأجل  متو�شطة  �شلف  ملنح  برناجمًا  البنك  اأطلق  كما 

واآجال  بتكاليف  املعلومات  تكنولوجيا  وقطاع  والزراعة،  املتجددة،  والطاقة  وال�شياحة، 

فكرة  وتتلخ�س  الإنتاج.  على  وقدرتها  تناف�شيتها  ورفع  القطاعات  تلك  دعم  بهدف  مالئمة 

حاليًا  تبلغ  منخف�شة  بتكاليف  املرخ�شة  للبنوك  �شلف  مبنح  املركزي  البنك  بقيام  الربنامج 

1.75% )متثل �شعر اإعادة اخل�شم مطروحًا منه هام�س 2%( لتقوم بدورها باإعادة اإقرا�شها 

5%، وباآجال منا�شبة  اإلى   %4.75 للقطاعات امل�شتفيدة باأ�شعار فائدة م�شجعة بلغت حوايل 

تتواءم مع الحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، تبلغ 10 �شنوات لقطاع الطاقة املتجددة، 

وخم�س �شنوات لباقي القطاعات امل�شمولة بالربنامج. وجتاوز اإجمايل ال�شلف املمنوحة �شمن 
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الربنامج حوايل 185 مليون دينار – من اأ�شل نحو مليار دينار اأردين اأتاحها البنك املركزي لهذا 

الربنامج )وهي تعادل 5% من اإجمايل الت�شهيالت املبا�شرة بالدينار(. كما و�ّشع البنك املركزي 

مظلة الربنامج لي�شمل البنوك الإ�شالمية نظرًا لتزايد الطلب على املنتجات والبدائل التي 

تقدمها البنوك الإ�شالمية العاملة باململكة، مبا يتيح التمويل املتوافق مع ال�شريعة الإ�شالمية 

ويوفره للجهات امل�شتفيدة من الربنامج والراغبة باحل�شول عليه؛ حيث مت توقيع اتفاقيات 

وكالة بال�شتثمار مع البنوك الإ�شالمية. وجاء القانون املعدل للبنك املركزي الأردين رقم 

)24( ل�شنة 2016، مت�شمنًا العديد من املواد التـي تف�شي اإلى تعزيز ا�شتقاللية البنك؛ حيث 

تخّلى يف بع�س التعديالت عن منح الت�شهيالت للحكومة، ما يوؤمن مزيدًا من ال�شتقاللية عن 

ال�شغوطات احلكومية.

حت�شني الو�شول اإلى التمويل لل�شركات املتو�شطة وال�شغرية

اأهم  واأحد  العامل،  يف  القت�شاد  ركائز  اأهم  اإحدى  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  متثل 

98% من اإجمايل ال�شركات يف  جمالت خلق فر�س العمل، حيث ت�شكل هذه امل�شاريع حوايل 

الغالبية العظمى من دول العامل، وتوفر ما بني 40 اإلى 60% من جمموع فر�س العمل، بحيث 

يعتبـر تعزيز و�شول ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة للتمويل بتكاليف واآجال منا�شبة من اأهم 

املحاور الرئي�شية لتعزيز ال�شتمال املايل.

ويف هذا املجال، قام البنك املركزي منذ عام 2013، بالتعاون مع الوزارات املعنية وموؤ�ش�شات 

متويل دولية واإقليمية، بح�شد متويل لقطاع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة )اأكرث من 95% من 

ال�شركات الأردنية ُت�شّنف على اأنها �شغرية اأو متو�شطة احلجم( باأ�شعار فائدة مناف�شة ولآجال 

منا�شبة، ف�شاًل عن �شمانات للقرو�س املمنوحة. وقد قّدم البنك املركزي برامج متويل موجهة 

لقطاعات ال�شناعة وال�شياحة والطاقة املتجددة والزراعة وتكنولوجيا املعلومات )مبا فيها 

ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة( وقام بالعديد من املبادرات احلكومية كاإن�شاء برامج و�شناديق 

للتنمية ملا له من اأثر كبري يف تعزيز خطط ال�شتمال املايل.

نهاية  يف  دينار  مليون   211 حوايل  الأ�شغر  التمويل  �شركات  قرو�س  اإجمايل  بلغ  وقد  هذا، 

2015. كما و�شل عدد املقرت�شني  180 مليون دينار يف نهاية عام  2016 مقارنة بحوايل  عام 

اإلى 390417 مقتـر�شًا يف نهاية عام 2016 مقابل 357833 مقتـر�شًا يف نهاية عام 2015، اأي 

بن�شبة منو بلغت 9%. كما ارتفع متو�شط حجم القرو�س من 487 دينارًا يف نهاية عام 2015 

اإلى 519 دينارًا يف نهاية عام 2016 اأي بن�شبة منو بلغت %7.
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ال�شكل رقم )20(: اإجمايل قرو�س �شركات التمويل الأ�شغر

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، تقرير ال�شتقرار املايل، 2016. 

د-الرقابة على اجلهاز امل�شريف
تقوم دائرة الرقابة على اجلهاز امل�شريف يف البنك املركزي بالتحقق من �شالمة الأو�شاع املالية 

للبنوك ومراقبتها والإ�شراف عليها مبا يكفل �شالمة مراكزها املالية، وحماية حقوق املودعني 

وامل�شاهمني يف البنوك وفق اأحكام الت�شريعات النافذة، وقواعد احلوكمة التي ي�شعها البنك 

الرقابة على و�شع  الغاية. كما تعمل دائرة  لهذه  التي ي�شدرها  التعليمات  املركزي مبوجب 

و�شفافة،  عادلة  بطريقة  عمالئها  مع  بالتعامل  البنوك  لقيام  الالزمة  وال�شوابط  القواعد 

التنمية  ال�شمعة، ويكفل م�شاهمتها يف  مبا يعزز تناف�شيتها، وي�شاهم يف حمايتها من خماطر 

القت�شادية امل�شتدامة وا�شتقرار النظام امل�شريف واملايل.

وتتمتع البنوك مب�شتويات اأمان ممتازة، حيث اأن ن�شبة الديون غري العاملة )الديون املتعرثة( 

من اإجمايل الديون �شمن م�شتويات متدنية بلغت 4.3% يف نهاية عام 2016، وهي متوافقة مع 

اأف�شل املمار�شات العاملية. 
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ال�شكل رقم )21(: ن�شبة الديون غري العاملة من اإجمايل الديون

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، تقرير ال�شتقرار املايل، اأعداد خمتلفة. 

التي قد تتعر�س  املخاطر  ملواجهة  البنوك  به من قبل  املحتفظ  املال  راأ�س  ن�شبة كفاية  اأما 

لها، فقد حافظت هذه الن�شبة كما هو مو�شح يف ال�شكل رقم )22( على هام�س مريح فوق احلد 

الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين والبالغ 12%، واحلد الأدنى املقرر من جلنة بازل 

2006، حيث بلغت  اأعلى م�شتوياتها يف نهاية عام  اإلى  8%. وقد و�شلت هذه الن�شبة  والبالغ 

21.4%، وقد نتج هذا الرتفاع امللحوظ ب�شكل رئي�شي عن قيام معظم البنوك بزيادة روؤو�س 
اأموالها خالل عام 2006، وحتقيقها لأرباح مرتفعة، ما انعك�س ب�شكل اإيجابي على ن�شبة كفاية 

راأ�س املال لديها، ثم انخف�شت ن�شبة كفاية راأ�س املال يف نهاية عام 2008 اإلى 18.4%، متاأثرة 

بتداعيات الأزمة املالية العاملية، بالإ�شافة اإلى تطبيق البنك املركزي ملعايري اأكرث ت�شّددًا يف 

احت�شاب الن�شبة بالتوافق مع متطلبات جلنة بازل.
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اجلدول رقم )22(: ن�شبة كفاية راأ�س املال

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، تقرير ال�شتقرار املايل، اأعداد خمتلفة. 

موؤ�شر ال �شتقرار املايل يف الأردن:

من  يتكون  الأردن،  يف  املايل  ال�شتقرار  حالة  عن  يعرّب  جديدًا  موؤ�شرًا  املركزي  البنك  طّور 

ثالثة موؤ�شرات فرعية تتعلق بالقطاع امل�شريف والقت�شاد الكلي و�شوق راأ�س املال، وترتاوح 

قيمته بني �شفر وواحد، حيث اأنه كلما اقرتبت القيمة من ال�شفر، دّل ذلك على وجود �شعف 

يف النظام املايل، وكلما اقرتبت القيمة من الواحد ازدادت درجة ال�شتقرار يف النظام املايل، 

حيث مت تطوير هذا املوؤ�شر بعد درا�شة العديد من التجارب الدولية يف بناء موؤ�شر ال�شتقرار 

املايل اخلا�س بها، وقد بنّي املوؤ�شر الذي بلغت قيمته يف نهاية عام 2016 حوايل 0.5 باأن درجة 

املايل،  ال�شتقرار  تقرير  الأردين،  املركزي  )البنك  جيدة  الأردن  يف  املايل  النظام  ا�شتقرار 

 .)2016

ذ-مزاحمة القطاع العام للقطاع اخلا�س يف القرتا�س
لالإقرا�س،  املعّدة  الأموال  بعر�س  يقوم  امل�شريف  القطاع  اأن  القت�شادية  النظرية  تفتـر�س 

وهي اإجمايل الودائع مطروح منها الحتياطيات الإلزامية ليقابلها الطلب على القرو�س من 

القطاعات القت�شادية والأفراد. وهنا عند �شعر فائدة معني، يتحّدد حجم الئتمان امل�شريف 

املركزي من جانب، وحجم  البنك  اأ�شعار فائدة  اأي�شًا على  الأ�شا�س  املمنوح، والذي يعتمد يف 

الطلب، ولذا فاإن اقرتا�س احلكومة من ال�شوق املحلية يزيد من الطلب على القرتا�س، وعليه 

للقطاع اخلا�س من  املوّجه  لالإقرا�س  املتاحة  الأموال  الفائدة من جانب، وتقل  اأ�شعار  تزيد 
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القرتا�س،  على  ال�شركات  يزاحم  العام  القطاع  اأن  اإلى  ت�شري  درا�شات  وهناك  اآخر.  جانب 

وُيبّطئ عجلة ال�شتثمار اخلا�س. ولر�شد اأثر مزاحمة احلكومة للقطاع اخلا�س يف احل�شول 

الت�شهيالت  اأنواع  ي�شمل  والذي  امل�شريف،  الئتمان  حجم  اأخذ  مت  املحلي،  القرتا�س  على 

احلكومي  القطاع  اأن   )23( رقم  ال�شكل  من  يالحظ  حيث  امل�شريف،  اجلهاز  من  كافة  املقدمة 

يزاحم القطاع اخلا�س يف احل�شول على التمويل، حيث انخف�شت ح�شة القطاع اخلا�س من 

الئتمان املحلي )الت�شهيالت املبا�شرة وغيـر املبا�شرة املمنوحة من القطاع امل�شريف( من %81 

2017، ويف املقابل زادت ن�شبة الئتمان املحلي للقطاع العام  71% يف عام  اإلى   2003 يف عام 

الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع  اأي�شًا يتمثل يف  اأثرًا �شعريًا  الكمـي  29%، ويوّلد هذا الأثر  اإلى  لت�شل 

على الإقرا�س. 

ب�شكل  التاأكد  ال�شداد، وزيادة ظروف عدم  التخوف من حالت عدم  �شاهم  اآخر،  ومن جانب 

كبري اأي�شًا يف الت�شدد يف منح البنوك الت�شهيالت للقطاع اخلا�س وتف�شيل ال�شيولة وال�شتثمار 

يف الأوراق املالية احلكومية اخلالية من املخاطرة، وذات العائد املجزي ن�شبيًا. وجتدر ال�شار 

ة هنا اإلى حجم ودائع البنوك غري امل�شتغّلة، وانخفا�س معدل دوران النقد، والذي ينعك�س يف 

حجم الئتمان املقدم من قبل البنوك.

 

ال�شكل رقم )23(: ن�شبة الئتمان املحلي للقطاع اخلا�س والقطاع العام

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهريةـ، اأعداد خمتلفة.
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ر-الإ�شرتاتيجية الوطنية لال�شتمال املايل
العوامل؛  من  عدد  من  املايل  لال�شتمال  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  و�شع  اإلى  احلاجة  انبثقت 

ما  اإذا  متدنية  ن�شبة  وهي   ،%24.6 بلغت  الأردن  يف  للبالغني  املايل  ال�شتمال  ن�شبة  اأن  اأّولها 

قورنت بالبلدان الأخرى الواقعة �شمن فئة م�شتويات الدخل يف العامل نف�شها على الرغم من 

اأنها الأعلى بني النظراء يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، ما يدّل على اأن الن�شبة 

الأغلب من البالغني م�شتبعدة من النظام املايل الر�شمي، حيث ل حت�شل على فر�شة م�شاركة 

فاعلة يف عملية التنمية ول ت�شتفيد منها.

ال�شكل رقم )24(: حماور الإ�شرتاتيجية الوطنية لال�شتمال املايل

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الإ�شرتاتيجية الوطنية لال�شتمال املايل، 2017.

�شيا�شة البنك املركزي وبرناجمه لتعزيز ال�شتمال املايل:

قام البنك املركزي بالعديد من الإجراءات لتعزيز بيئة مالئمة لال�شتمال املايل وتفعيلها، 

وذلك من خالل التايل:

اإ�شدار نظام �شركات التمويل الأ�شغر لي�شكل مرجعية قانونية لالإطار التنظيمي والرقابي  	•
للبنك املركزي على هذا القطاع، ما �شيعزز من فر�س ال�شركات متناهية ال�شغر وال�شغرية 

باحل�شول على التمويل.

الأخرى. امل�شرفية  غري  املالية  املوؤ�ش�شات  لت�شمل  املركزي  البنك  رقابة  تو�شيع  	•
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اأن�شاأ  حيث  املجتمع،  يف  وامل�شرفية  املالية  الثقافة  ون�شر  املايل،  امل�شتهلك  حماية  تعزيز  	•
اجلهاز  مع  املتعاملني  �شكاوى  تلقي  عن  امل�شوؤولة  امل�شتهلك  حماية  دائرة  املركزي  البنك 

امل�شريف، ف�شاًل عن اإطالق حمالت توعية باخلدمات امل�شرفية ا�شتهدفت فئة ال�شباب يف 

اجلامعات الأردنية.

وحت�شيل  عر�س  كنظام  دفع  اأنظمة  ا�شتحداث  عرب  الوطني  املدفوعات  نظام  تطوير  	•
اإلى  الو�شول  يف  كبيـر  �شاأن  من  له  ملا  النقال  بالهاتف  الدفع  ونظام  اإلكرتونيًا،  الفواتري 

ال�شكان يف املناطق النائية وتوفري اخلدمات املالية الرئي�شية دون تكبد عناء الو�شول اإلى 

البنك وتكلفته، وا�شتخدام الو�شائل املالية التقليدية، ما ي�شهم ب�شكل فّعال يف رفع الكفاءة 

املالية وتخفي�س التكاليف، وخدمة العمالء غري امل�شرفيني.

2015/12/15 كان له اأثر اإيجابي على  بتاريخ  الئتمانية  املعلومات  ل�شركة  	التـرخي�س  	•
زيادة فر�س احل�شول على التمويل، ما ي�شاعد يف تعزيز ال�شتمال املايل. 

 Alliance for financial( املايل  لال�شتمال  العاملي  للتحالف  املركزي  البنك  ان�شم  	•
املتعلقة  واملعايري  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  لتعزيز   )inclusion

بال�شتمال املايل. 

التزامه  املايل،  العاملي لال�شتمال  التحالف  اإلى  ان�شمامه  البنك املركزي، بحكم  اأعلن  كما  	•
بزيادة ال�شتمال املايل من م�شتواه احلايل البالغ 24.6%، كما هو يف نهاية عام 2015 اإلى 

من  التخفيف  اإلى  بالإ�شافة  البالغني،  ال�شكان  �شمن  وذلك   ،2020 عام  نهاية  يف   %36.6
فجوة الو�شول املايل بني اجلن�شني من 53 % اإلى %35.

ز-تقييم دور ال�صيا�صة النقدية يف الن�صاط االقت�صادي
يتبني من التحليل اأعاله اأن ال�شيا�شة النقدية تركز على املحافظة على �شعر �شرف الدينار 

اإدارة  به  ما تقوم  املركزي، وهذا  البنك  املعلنة من قبل  الأهداف  النقدي، وهي  وال�شتقرار 

هذه املوؤ�ش�شة بنجاح تام. غيـر اأن ال�شيا�شة النقدية، كما يبني التحليل، بعيدة عن امل�شاركة 

ركائز  اإحدى  املايل  ال�شتقرار  كون  حيث  من  اإل  النمو  معدلت  حتفيز  عملية  يف  الفّعالة 

التنمية يف الأردن والعامل، واإطالق جمموعة من املبادرات لتحفيز التمويل املقدم للقطاعات 

الإنتاجية غري اأن حجمه ما يزال حمدودًا. 

ففي جمالت البحث كلها يف ال�شيا�شة النقدية، يتبني اأن هذه ال�شيا�شة تركز ب�شكل اأ�شا�شي 

على جوانب ال�شتقرار النقدي و�شالمة اأو�شاع البنوك ب�شكل اأكرب من تركيزها على التاأثري 

اأن احلكومة ت�شتفيد فقط من دور ال�شيا�شة النقدية يف  اأي�شًا  يف القطاع احلقيقي، ما يعنـي 
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جانب املحافظة على �شعر ال�شرف، وهو اأمر مهم و�شروري لتوفري بيئة اأعمال م�شتقرة واآمنة، 

بينما ل توؤثر هذه ال�شيا�شة ب�شكل فّعال يف معدلت الت�شخم اأو حتفيـز ال�شتثمار من خالل 

ا�شتهداف اأ�شعار فائدة متدنية.

القطاع  على  املركزي  البنك  اأدخلها  التي  والتطويرات  الإجنازات  اإلى  هنا  الإ�شارة  وجتدر 

امل�شريف من خالل تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال الرقابة وال�شتقرار املايل واأنظمة 

املدفوعات الوطنية وموؤخرًا اإطالق اإ�شرتاتيجية ال�شتمال املايل، الأمر الذي يعزز من البيئة 

القت�شادية. 

 

الخالصات والتوصيات

اخلال�شات:
بّينت الدرا�شة تدين التفاعل بني ال�شيا�شة املالية وال�شيا�شة النقدية يف التنمية القت�شادية 

يف الأردن، وتركيز ال�شيا�شة املالية على متويل العجز يف املوازنة دون تقليل النفقات اجلارية 

فعليًا، بينما تركز ال�شيا�شة النقدية على ا�شتقرار �شعر �شرف الدينار. فال�شيا�شة املالية مقّيدة 

اقت�شادية  اأعباء  من  عليه  يرتتب  وما  احلكومة  يف  التوظيف  حجم  نتيجة  املرونة  وقليلة 

متزايدة من رواتب ومزايا وتقاعد واإنفاق جاٍر متزايد على مر ال�شنني مبعدلت تفوق معدلت 

النمو القت�شادي اأحيانًا، وهي اأعباء دائمة ومتنامية. كما اإن ال�شيا�شة النقدية كانت بعيدة 

اأي�شًا حتـى ال�شنوات الثالث املا�شية عن امل�شاركة يف النمو والتنمية وروافدهما، وتركز فقط 

ال�شعبة  العمالت  من  الحتياطي  نتيجة  يتحقق  ما  وهو  الدينار،  �شرف  �شعر  ا�شتقرار  على 

لدى البنك املركزي، وبدرجة اأقل كفاءة وفعالية من خالل الفارق بني �شعر الفائدة للدينار 

والدولر يف امل�شارف الأردنية املرخ�شة.

التو�شيات:
اقت�شادية  �شيا�شة  ليجاد  والنقدية  املالية  ال�شيا�شتني  بني  والت�شبيك  التن�شيق  زيادة   .1

املوؤ�ش�شي  البعد  الدخول يف  ف�شاًل عن �شرورة  بد من وجودها حاليًا،  ومتكاملة ل  �شاملة 

والبتعاد عن ا�شتقاللية ال�شيا�شات عن بع�شها بع�شًا.

اإلى برنامج  اأهدافها املرجوة منها، ونحن بحاجة  مل حُتّقق برامج �شندوق النقد الدويل   .2

وطني فّعال يقابل برنامج ال�شندوق.
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النمو  معدلت  حتفيـز  مقابل  ونفقاتها،  حجمها  تقليل  بهدف  احلكومة  هيكلة  اإعادة   .3

العمل  فر�س  حيث  من  للتوظيف  جاذبية  اأكثـر  اخلا�س  القطاع  ي�شبح  لكي  القت�شادي 

واملزايا، وخا�شة بالن�شبة للعمالة ذات املهارات املتدنية و�شبه املاهرة، ومن حيث اجلذب 

الطبيعي للعمالة والت�شغيل.

هيئة  واإيجاد  القطاعية  التنظيمية  الهيئات  من  العديد  اإلغاء  ميكن  الق�شري،  املدى  على   .4

دوائرها  بع�س  ودمج  الهيئات  يف  العاملني  املوظفني  عدد  وتقليل  واحدة،  تنظيمية 

بالوزارات. 

لكي يكون لدى احلكومة القدرة على حتقيق معدلت منو مرتفعة، م�شتدامة، ومتنامية،   .5

اأكرث فاعلية وتناغم  ل بد من مراجعة ال�شيا�شتني املالية والنقدية معًا ليكون لهما دور 

وتواوؤم، واإل فاإن دور احلكومة يف حتقيق معدلت منو عالية �شيكون حمدودًا. ول توجد 

�شيا�شة اقت�شادية واحدة بل يوجد مبادرات وخطط وتوجهات، يف حني يجب اأن تو�شع 

والبـرامج  واخلطط  للحكومات  ملزم  كقانون  رمبا  الكلي،  لالقت�شاد  كهذه  �شيا�شة  وت�شدر 

والإ�شرتاتيجيات كافة، وحتتاج هكذا �شيا�شة ل�شياغتها اإلى م�شاركة فّعالة من القطاعني 

العام )التنفيذي والت�شريعي( واخلا�س )ول نق�شد هنا غرف ال�شناعة والتجارة فقط بل 

�شائر الأطياف ذات العالقة( واملجتمع املدين 

6.  على املدى الق�شري، يجب ت�شجيع ال�شتثمار الأجنبـي واملحلي املبا�شر )ا�شتثمارات تفوق 

املال(  �شوق  اإلى  ال�شتثمار  )كعودة  املبا�شر  وغيـر  املوؤ�ش�شة(،  املال  راأ�س  حجم  من   %10

لرفع معدلت النمو والت�شغيل. وهنالك العديد من اجلهود، اأحدها مبادرة منح اجلن�شية 

لكبار امل�شتثمرين وهو جهد م�شكور، ومن اجلدير بالذكر اأن هذه املمار�شة بداأت يف حكومة 

م�شر بدران يف اأوائل الثمانينات، وتوقف العمل بها ب�شكل مفاجئ يف عام 2005، ولذا فاإن 

العودة اإليها خطوة حميدة ل�شتقطاب امل�شتثمرين من الدول التـي تعاين من ا�شطرابات 

ولال�شتفادة من اأمن الأردن واأمانه كميزة مطلقة على بع�س دول اجلوار. 

ال�شيادية  ال�شناديق  خماطبة  يجب  املتقدمة،  الدول  من  امل�شتثمرين  ل�شتقطاب   .7

املوا�شالت،  واملتجددة،  البديلة  الطاقة  قطاعية:  ا�شتثمارات  يف  للدخول  ال�شتثمارية 

الأردن،  تنمية  تنميتها  عدم  ويهدد  كبيـرة،  ل�شتثمارات  بحاجة  قطاعات  وهي  واملياه. 

وميكن تذليل العقبات اأمامها ومنحها امتيازات ب�شرعة وخ�شو�شية مماثلة اأو م�شابهة ملا 

مت اإجراوؤه يف التعامل مع تاأ�شي�س ال�شندوق ال�شعودي الأردين لال�شتثمار.
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التاأثر بانك�شاف �شبه كلي للمتغيـرات الإقليمية والعاملية، ما يعنـي اأن التح�شن يف الدورة   .8

وحوالت  )ا�شتثمارات  خارجية  تدفقات  على  الغالب  يف  يعتمد  يزال  ما  القت�شادية 

مغتـربني اأو مهاجرين وم�شاعدات دولية-قرو�س ومنح(، وهو اأمر �شار ينقل القت�شاد من 

اأو ثالث، وهي دورة ق�شرية لالأعمال،  اإلى متدنية يف غ�شون �شنتني  معدلت منو مرتفعة 

وهذا اأمر ناجم عن كون هذه التدفقات تذهب يف الغالب اإلى القطاع العقاري، بينما يوؤثر 

كبيـر.  ب�شكل  منه  املُ�شّدر  ال�شناعي وخا�شة  القطاع  اإغالق احلدود على  اأو  الغاز  انقطاع 

ولتح�شني التناف�شية، ل بد من �شيا�شة �شناعية رائدة )هنالك عدة ن�شخ غيـر مفّعلة من هذه 

ال�شيا�شة لدى الوزارات املعنية، ومت اإجنازها منذ اأكثـر من ع�شر �شنوات(، ودعم ال�شناعات 

امل�شافة  والقيمة  الكفاءات  وحت�شني  واملهارات  الأموال  ل�شخ  املانحني  ودعوة  التحويلية، 

فيها، من خالل برامج �شبيهة بربنامج »اإجادة« املمول من الحتاد الأوروبي، والذي ا�شتمر 

من 2001 اإلى 2006 بتكلفة 45 مليون يورو، كما ميكن ال�شتفادة من اتفاقية املانحني يف 

والتموين. فالرتكيز احلايل  ال�شناعة والتجارة  البـرامج بقيادة وزارة  لو�شع هذه  لندن 

على �شرب غور العجز ل يوّجه هذه الأموال اإلى حت�شني ال�شناعات التحويلية، وهي عادة 

عماد اأي اقت�شاد نا�شئ وحتى املتقدم منها، فاخلدمات يجب اأن توجد لتمكني ال�شناعة.

والبديهية  النظرية  الناحية  من  �شحيح  )وهو  جديد  اقت�شادي  فكري  مبداأ  اعتماد   .9

وامل�شاهدات الإح�شائية( قائم على اأن حكومات الدول الغنية عادة ما تكون غنية اأي�شًا، 

وحكومات الدول الفقيـرة عادة ما تكون فقيـرة )اإل كما يف حال الأردن حيث العتماد 

على امل�شاعدات واملنح الريعية وال�شتدانة(، لذا يجب البتعاد عن التفكيـر يف �شداد الدين 

من خالل رفع الر�شوم وال�شرائب، وهي اإجراءات توؤدي يف جمملها اإلى تقليل الدخل املتاح 

للم�شتهلك، وبالتايل اإ�شعاف الطلب الكلي، ورفع التكاليف على املنتجني، فتقلل احلكومة 

بذلك من ربحيتهم واإجنازاتهم كما هو م�شاهد حاليًا. 

الدويل، والذي  النقد  الأخيـر لالقت�شاد مع �شندوق  الهيكلي  الإ�شالح  10. مراجعة برنامج 

تثق  اأن  هو  احلل  وممّكناته.  الكلي  القت�شاد  اإلى  �شحيح  غيـر  حما�شبي  ب�شكل  ينظر 

احلكومات مببداأ حتفيـز القت�شاد لتنمية دخلها، ولي�س تنمية دخلها لينكم�س القت�شاد، 

وبالتايل ل حتقق م�شتويات الدخل املرجوة. 

11. البتعاد اآنيًا ومبا�شرة عن اأي تو�شيات توؤدي اإلى رفع تكاليف الإنتاج باأنواعها على القطاع 

اخلا�س ملا يعانيه من اإرهاق �شريبي واأعباء جنمت عن رفع اأ�شعار الطاقة واإغالق الأ�شواق 

فال�شيا�شات  العاملية.  امل�شتقرة  الأ�شواق  ولوج  على  القدرة  عدم  يف  وا�شتمرار  التقليدية 

املتقدمة  الدول  قبل  من  املتبعة  ال�شيا�شات  تلك  حتاكي  اأن  يجب  الأردنية،  القت�شادية 

حني كانت يف بداياتها، ولي�س بعد اأن اأ�شبحت متقدمة وثرية ينعم اأهلها برغد العي�س، 
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فيـزداد الطلب فيها على الإجازات والرفاه. كما اإن تقليل حجم احلكومة وحت�شني اأحوال 

وممّكنات الإنتاج وحمايتها متطلب مهم للو�شول اإلى التنمية كما فعلت الدول العظمـى قبل 

اأن ت�شبح عظمى)10(.

الإبداعية،  القطاعات  يف  خا�شة  لالإنتاج،  املحفزة  واملمّكنات  الت�شريعات  تطوير   .12

ت�شكل  التـي  ال�شغر  واملتناهية  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  والتطويرية، 

99.6% من عدد املوؤ�ش�شات يف الأردن، بحيث ي�شهل عليها المتثال ال�شريبي ويخفف عنها 
العبء ال�شريبي لتحفيـز انتظامها، ورفع قيمتها امل�شافة، واأن يوؤخذ بعني العتبار م�شالح 

هذه املوؤ�ش�شات حني و�شع الت�شريعات وخا�شة القت�شادية منها.

على  اأثره  من  والتحقق  القت�شادي،  اأثره  درا�شة  دون  اقت�شادي  قرار  اأّي  ي�شدر  اأّل   .13

القطاعات كافة والقت�شاد الكلي، والوقوف على ما اإذا كان الأثر )موجبًا اأو �شالبًا( دائمًا، 

وهو اأمر اأقرته حكومات �شابقة ومل يتم اللتزام به.

14. دعوة �شندوق ا�شتثمار اأموال ال�شمان الجتماعي اإلى ال�شتثمار ب�شكل اأكبـر يف القت�شاد 

الوطني لتحفيز �شوق املال وقطاع العقار وال�شناعات املختلفة. 

هذه لي�شت الإجراءات املطلوبة كافة، فهنالك الكثيـر املطلوب حت�شينه ومتكينه للعودة   

ملعدلت منو مرتفعة وحتقيق التنمية، ولقد مت تناوله يف الكثيـر من الدرا�شات التـي مل 

يوؤخذ بع�شها بعني العتبار ب�شبب �شعف اأو فقدان املرونة يف ال�شيا�شة املالية. 

اأما التو�شيات يف جمال ال�شيا�شة النقدية، فهي:

ال�شتثمار  لتحفيـز  املرجوة  املالية  وال�شيا�شة  النقدية  ال�شيا�شة  بني  التناغم  تعزيز   .1

امل�شريف،  القطاع  والإنتاج وال�شتهالك من خالل فتح املجال مل�شادر متويل جديدة خارج 

الأردنيني  اأن  حيث   ،2022-2018 القت�شادي  النمو  حتفيـز  »خطة  به  اأو�شت  ما  وهو 

ن�شبة مرتفعة  البنوك، وهي  الر�شمي على قطاع  التمويل  90% يف  من  اأكرث  يعتمدون يف 

عامليًا، وحان اأوان تخفي�شها.

ل يجوز تبني �شيا�شة نقدية م�شتقلة على غرار املوجودة يف الوليات املتحدة الأمريكية؛   .2

يديرها  الأردن  يف  بينما  م�شتقلة،  �شركة  املتحدة  الوليات  يف  ال�شيا�شة  هذه  يدير  فمن 

ال�شتقاللية  تكون  اأن  ميكن  فال  حلكومة،  اإلى  توؤول  كاملة  موجوداتها  ر�شمية  موؤ�ش�شة 

10  Ja-Joon Chang (2012), 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism, Bloomsbury Press.
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باجتاه واحد، ول بد لها اأن تتداخل مع ال�شيا�شة املالية. كما ل بد من و�شع �شيا�شة �شاملة 

النقدية  وال�شوق  ال�شلع  و�شوق  العمل  �شوق  يف  املختلفة  املوؤ�شرات  مع  الإ�شكاليات  حتل 

واملالية لتداخلها مع بع�شها بع�شًا، وتوؤثر يف الجتاهني ولي�س باجتاه واحد.

اإن ال�شيا�شة النقدية مل تعد فّعالة كثريًا بالنظر اإلى اأن �شعر الفائدة يتاأثر بقرار البنك   .3

الفيدرايل الأمريكي، وبالتايل ل بد من التاأكيد على �شرورة اإعادة �شياغة اأهداف البنك 

املركزي وال�شيا�شة القت�شادية، اإ�شافة اإلى ما يقوم به البنك املركزي من اإجراءات لدعم 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة والبنوك الأخرى. كما اإن هناك �شيولة مالية كبرية حاليًا 

ما يعني  نقد،  ُينَفق يقابله دينار عر�س  اأن كل دينار  اأي  املحلي الإجمايل،  الناجت  تقارب 

عدم القدرة عن زيادة دوران النقود التي تن�ّشط اجلانب القت�شادي، وهذا يعني �شرورة 

تكامل ال�شيا�شات املختلفة مع بع�شها بع�شًا.

على  تركيزها  �شوء  يف  القت�شادي  النمو  جانب  على  النقدية  ال�شيا�شة  تركيز  زيادة   .4

املوؤ�شرات التي ت�شاهم يف زيادة الحتياطيات من العمالت الأجنبية فقط، حتى اأن الربامج 

التي تدخل بها احلكومة مع �شندوق النقد الدويل اأ�شبحت ت�شتهدف زيادة الحتياطيات 

النمو  زيادة  ولي�س  املايل  العجز  لتمويل  الالزمة  املوارد  وتاأمني  الأجنبية  العمالت  من 

القت�شادي. 

التـي متّتع بها  لل�شيولة يف الأردن، قريبة من تلك  اإعادة معدلت منو مرتفعة  ل بد من   .5

الأردنيون يف الفتـرة 2004-2008، لتحريك عجلة النمو من خالل تخفي�س �شعر الفائدة 

حتـى لو بتدخل مبا�شر من قبل البنك املركزي، وهو ما اتبعته الكثيـر من الدول كاليابان 

والوليات املتحدة والحتاد الأوروبي لت�شريع دوران عجلتي الإنفاق والإنتاج.

واحدة  �شركة  )ولي�س  الئتماين  التقييم  لتوفري  الأقل  على  �شركتني  اإيجاد  يف  الإ�شراع   .6

ل�شمان عدم ح�شول الحتكار( لتفعيل قانون الئتمان الذي �شدر يف عام 2002، كما هو 

معمول به يف الكثري من الدول، وجعل ال�شركات مملوكة بالكامل للقطاع اخلا�س.

تنفيذ تو�شيات خطة حتفيـز النمو القت�شادي 2018-2022، يف كل ما يتعلق بال�شيا�شة   .7

النقدية، واإكمال ما بداأ البنك املركزي بتنفيذه على وجه ال�شرعة.

يجب اأن تعمل احلكومة مع اجلهات املعنية على خلق �شوق وتطويرها ُتعنى بتداول ال�شندات   .8

احلكومية وغري احلكومية. فوجود �شوق كهذه �شوف ي�شاعد يف تطبيق ال�شيا�شة النقدية 

اأ�شعار الفائدة. كذلك، فاإن  بفاعلية مرتفعة، وبالتايل التاأثري بدرجة اأعلى على ت�شعري 

وجود �شوق لل�شندات ي�شاعد اأي�شًا يف طرح خيار اآخر للتمويل بدًل من القرتا�س البنكي.


