األردن

تعل التوقعات لالقتصام ايرمني تجمم الزخ بالنظر
إلى اإلشارات الحميثة عن تجميم المع المولي من
خالك مبامرة لنمن .ومع ذلكم ال يزاك ايرمن عراة
ليصممات المحيية والخارجية .وهناك حاجة إلى ابط
أواع المالية العامة تمريجيا وباطرام واالستمرار في
تنفيذ اإلصالحات في مجاالت االستثمار والعمك
والمشتريات والشرالة بين القطاع العا والخاص
والطاقة من أجك النجاح في تخفيف هذه التحميات
وتحسين الظروف لتحقيق نمو أعيى مستوى وألثر
شموال وتعزيز اإلنتاجية وتحسين رفاهة ايسرة.

أحدث التطورات

وتحسن عجز المعامالت الجارية بشكلكك لكبكيكر عكا 8102
بألثر من  3نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحكيكيم مكمعكومكا
في ذلك بأماء قوي لقطاع الخممات وتراجع الوارمات .ولانت
المحرلات الرئيسية في ذلك قكطكاع الاكيكافكة الكقكويم حكيك
تحسنت صامرات الخممات بنسبة %03م واالنخفاض اللبيكر
في الوارمات بخالف الطاقة .بقيت الكتكحكويكالت الكمكالكيكة مكن
الخارج اعيفةم بينما انخفات تمفقات االسكتكثكمكار ايجكنكبكي
المباشر إلى النصف .وعيى الرغ من أوجه التحسن هذه فكي
إيرامات رسو السفرم وتراجع الوارمات بخالف الطاقةم لمكا
ورم آنفام ظك تمويك القطاع الخارجي يمثك تكحكميكا .ونكتكيكجكة
لذلكم وصك إجمالي احتياطكيكات الكبكنكك الكمكرلكزي ايرمنكي
القابية لالستخما في نكاكايكة عكا  8102إلكى  0821مكيكيكار
موالر (يغطكي  228شكاكر مكن الكوارماتقم مكقكابكك تكغكطكيكة
 427شار من الوارمات في نااية عا 28104
اتسع عجز المالية العامة (بما في ذلك المنحقم وعلك مسكار
ابط ايوااع السابقم حي أغيق عنم  %323من إجمكالكي
الناتج المحيي عا 8102م بزيامة  %027عن المستامف في
الموازنة .ولان هذا بسبب محمومية نمو اإليكرامات (مكقكارنكة
بالمستامف في الموازنةق وارتفاع اإلنفاق المتلرر .ل تتحقكق
تمابير المالية العامة التي استحمثت عا  8102بسبب اعف
الككنككشككاط االقككتككصككاميم وصككعككوبككة ايواككاع االجككتككمككاعككيككة
االقتصامية .ونتيجة لذلكم لان تحكصكيكك الكعكائكمات الكمكحكيكيكة
اعيفام حي سجيت معمك نمو قمره  %321فكقكطم مكقكارنكة
بالمستكاكمف فكي الكمكوازنكة وهكو  .%0221ارتكفكع اإلنكفكاق
المتلرر إلى  %8123من إجمالكي الكنكاتكج الكمكحكيكيم بكزيكامة
 124نقطة مئوية عن مستويات عا 8104م بيكنكمكا انكخكفكض

اإلنفاق الرأسمالي بنسبة تصك إلى  %122من إجمالي النكاتكج
المحيي .انخفات نسبة المين العا إلى إجمالي الناتج المحيكي
هامشيا إلى  %2728في نااية عا  8102نتيجكة السكتكخكما
الحلومة ومائع الخزينة.
لما أن ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض مكعكمك الكمكشكارلكة
في القوى العامية يعلسان اعف توفير فرص العمك .إذ بكيك
معمك البطالة  %0222في الربكع الكثكالك مكن عكا 8102م
بارتفاع طفيف عن المتوسط السكنكوي الكبكالك  %0223عكا
 .8104ل يلن سوق العمك قامرا عيى توفير مكا يكلكفكي مكن
الوظائف الماهرة لشباب ايرمن المتكعكيكمكيكن وتكظكاكر أنكمكاط
الككبككطككالككة بككاسككتككمككرار تككاككمككيك اإلنككا والشككبككاب وخككريككجككي
الجامعات .عالوة عيى ذلكم انخفكض مكعكمك الكمكشكارلكة فكي
القوى العامية في ايرمن إلى  %3222في الربع الكثكالك مكن
عا 8102م أي أقك بلكثكيكر مكن الكمكتكوسكط السكنكوي الكبكالك
 %3228في عا 28104
ومازاك انتشار الفقر وأوجه الحرمان من القاايا المكاكمكة .إذ
أظارت أحم بيانات عن الفقر في الكفكتكرة 8100-8101م
التي سبقت ايزمكة السكوريكةم أن  %0727مكن ايرمنكيكيكن
يككعككيككشككون تككحككت خككط الككفككقككر الككوطككنككي وأن  %02آخككرون
معراون ليفقر حي يقعون تحكت الكخكط مكرة واحكمة عكيكى
ايقك خالك العا  .عيى الرغ من أن التقميرات الكجكميكمة مكن
مسح  8102-8104ستصمر قريبام فمن المتوقع أال يتراجكع
مستوى الفقر وأوجه الحرمان بشلك لبيرم هذا إذا تكراجكعكت.
يعمك شخص واحم فقط من بين لك ثالثة في سن الكعكمكك فكي
ايرمن ويت إعامة تخكصكيكص فكرص الكعكمكك مكن قكطكاعكات
إنتاجية مرتفعة إلى قطاعات إنكتكاجكيكة مكنكخكفكاكة تكزمام فكي
القطاع غير الرسمي .لما أن عمما متزايما من الكعكمكاك لكيك
لميا تأمينات اجتكمكاعكيكة وال عكقكم قكانكونكي .ويكعكنكي الكنكمكو
السلاني المرتفع ليغايةم سواء بكيكن ايرمنكيكيكن أو مكن تكمفكق
الالجئينم أن هناك حاجة إلى خكيكق عكمم اكخك مكن فكرص
العمك لزيامة معمك التشغيك بشلك لبير.

اآلفاق المستقبلية
من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحيي تمريجيكا إلكى
 %828عككا  8102و  %822عككيككى الككمككمى الككمككتككوسككط.
ويتوقف هذا االنتعا الذي تقومه الصكامرات عكيكى اسكتكعكامة
استقرار االقتصام اللييم ووجوم بيئة خارجية ماعمةم بما في

الشكل  1األردن  /أماء القطاع الخارجي

الشكل  .2األردن  /ميناميات سوق العمك
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ذلك المع الرسمي لما ورم فكي مكبكامرة لكنكمنم وانكخكفكاض
تليفة توليم الطاقةم واستقرار أسعار النفط المولية.
ومن المتوقع أن تتراجع الاغوط عكيكى مكيكزان الكمكعكامكالت
الجارية تمريجيا مكع تكحكسكن الكمكيكزان الكتكجكاري مكن خكالك
انتعا الصامرات وانخفاض الوارمات المكرتكبكطكة بكالكطكاقكة.
والعوامك المواتية الرئيسية هي إعامة فتكح الكحكموم الكعكراقكيكة
واتفاقات التجارة واالستكثكمكار الكمكرتكبكطكة بكاكام والكمكشكارلكة
ايسرع من المتوقع من جانب الشرلات المحيية فكي اتكفكاقكيكة
االتحام ايوروبي .من المتوقع أن تلون تكمفكقكات االسكتكثكمكار
ايجنبي المباشر والكتكمفكقكات الكمكتكعكممة ايطكراف والكثكنكائكيكة
والخاصة المولّمة ليميون هي مصامر التمويك الرئيسية.
ومن المتوقع تاييق عجز المالكيكة الكعكامكة عكا  8102مكن
خالك التعبئة القوية لكييكرامات الكمكحكيكيكةم مكمفكوعكة بكقكانكون
اريبة المخك الجميم .عيى الممى المتوسط م من المتوقكع أن
ينخفض الرصيم ايولي (بما فكي ذلكك الكمكنكحق بكنكسكبكة %0
تقريبا من إجمالي الناتج المحيي مكع تكحكقكيكق تكمابكيكر لكزيكامة
اإليرامات واسترمام تلاليكف الكلكاكربكاء والكمكيكاه .ومكن شكأن
ابط أوااع الكمكالكيكة الكعكامكة وتكوقكع زيكامة الكتكمفكقكات فكي
الموازنة إلى تحسين ميناميات المين عيى الممى المتوسط.
ن التوسع الكمكيكو وإصكالح بكرنكامكج الكتكحكويكالت الكنكقكميكة
ليمساعمة االجتكمكاعكيكة الكتكابكع لصكنكموق الكمكعكونكة الكوطكنكيكة
سيتيحان مفعة قوية ليحم من الفقرم للن الكتكقكم عكيكى الكمكمى
الطويك سيعتمم عيى خيق فرص العمك.

الليي في ايرمن وحالة بيمان الشرق ايوسط والخييجم يملكن
أن يلون لتمهور المالية العامة في البكيكمان الكمكصكمرة لكيكنكفكط
تأثير لبير عيى تمفكقكات الكتكحكويكالت واالسكتكثكمكار ايجكنكبكي
المباشر والمساعمات ايجنبية والصامرات .فاستمرار ارتفكاع
القمرة التنافسية النسبية يقوض آفاق التصمير.

من ايهمية بملان االنتااء بنجاح وفي الوقكت الكمكنكاسكب مكن
استعراض البرنامج الثاني ليتسايك الكمكمكمم الكتكابكع لصكنكموق
النقم المولي.

المخاطر والتحديات
يجب استمرار تلييف االقتصام الكلكيكي لكواكع ايرمن بكقكوة
عيى طريق خفض العجز والميون .ويكمكلكن الرتكفكاع أسكعكار
الفائمة العالمية وتقييكم واكع السكيكولكة أن يكمكثكالن تكحكميكات
بالنظر إلى ارتفاع إجمالي متطيبات التمويك الخارجي .عالوة
عيى ذلكم وبالنظر إلى االرتباط الوثيق بين حكالكة االقكتكصكام

)التغير السنوي بالنسبة المئوية ما ل يُذ َلر غير ذلكق
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