البــيــان الخـتامـــي لبعثــة صنــدوق النــقــد الـــدولـــي
فـي أطــار مـراجعــته االولــى لــالقتــصاد الــوطــني
تــقــريـــر حــول بعثــة صنـدوق النــقد الــدولــي التــي زارت االردن خــالل الفتــرة مـن  52تــشرين األول الـى
 8تشــرين الثــانــي الجــاري فــي اطــار المــراجعــة األولــى لبــرنامــج االردن االقتـصــادي
مــقــدمــة:
خــفــض صنــدوق النــقـد الـدولـي فــي ختــام مــراجعــته االولــى للمــملكــة ،توقــعاتــه للنـمو االقتـصادي
للــعام الحـالي الــى ( )%5.2بــدال مــن تقــديــراتــه السـابقــة عنــد (  )%5.8عــازيــا ذلــك الــى
الصــدمــات الخــارجيــة.
وطـالب الصنـدوق بضــرورة مــراعــاه التــدرج فــي اجــراء أي تخــفيض في النــسبة العــامــة لضــريبـة
العــامة عــلى المبيــعــات البــالغـــة حــاليــا ( )%61فــي السنــوات المقــبلـة وعــدم االقــدام علــى
التخفـيض إال اذا ظــهرت دالئــل واضــحه عــلى اتســاق حصـيلة االيــرادات مــع المستــوى المتــوقع.
وثمــن صنــدوق النـقد الدولـــي مـهــارة البنــك المــركــزي االردنــي في ادارة الســياســة النـقــدية فــي
السنــوات االخيــرة  ،حــيث يشــكل ســعر الصـرف المــربــوط بالــدوالر االمريكــي ركيــزة مهـمه لالقتــصاد
الدولــي.
واشــار الصنــدوق ان الظــروف السلــبية أثــرت سلــبا عــلى االقتــصاد الوطنــي مــن ناحيـة االنتـاجيــة ،
ونصــيب الفــرد مــن نــمو الدخــل  ،حــيث كــان متأخــرا عن اداء االســواق الصــاعــدة.
واعتــبر صـندوق النقــد الــدولــي أن نــظام االعــفاءات الضــريبـية الحــالــي ال يـشجــع االستــثمــار فــي
المــملــكة عــلى النحــو المــرغــوب فيــه ويــساهــم فــي قــدر كبــير بفــقــدان االيــرادات وفــي ابقــاء
الـديــن العــام عنــد مســتوياتــه الــمــرتفـعة.
واشــار الصــندوق الــى اهمــية تنـفيذ االتفــاق الــذي تــم مؤخــرا مـــع االتـحاد االوروبــي بشــأن تخــفيف
قـواعد المنـشأ بالنسبــة للصـادرات الوطنــية  ،مشيـــرا الــى ان المـوازنــة العــامـــة بحــاجــة لمنـح
اضـافيــة بغــية التغـــلب علـــى ضــغوط االنفـــاق المتـعلــقة بالــالجئــين ودعــم عمــليــة الضــبط المــالــي
الــتي تقــوم بــها الحكــومــة.
كــما ويشــير التــقريــر الــى ان التـحسن المــتوقــع لالقتـصاد االردنــي خــالل العــام  5162واالعــوام
المقــبلة يعتــمد علــى :
-

عدم تدهور البيئة االقليمية.
وعلى تنفيذ االتفاق الذي تم مؤخرا مع االتحاد االوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات
االردنية  ،ومع ذلك ال تزال الصراعات االقليمية واالفاق المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي تشكل
مصادر مهمه لما يواجه النمو من مخاطر التطورات السلبية.
واشــار البيــان لبعثــة صــندوق النــقد الــدولــي ان االردن حقــق نجـاحا كبيــرا فــي معــالجــة
الصـدامــات الخــارجيـة خــالل السـنوات المــاضيــة  ،فقــد احتفـظ االقتــصاد بصــالبتــه وال يــزال
يتـمتــع بسـياســات اقــتصاديــة قــوية  ،ويظــهر ذلـك مــن خــالل:

 ارتباط سعر الصرف بالدوالر االمريكي الذي يعتبر ركيزة مهمه لالقتصاد الوطني. المحافظة على مستويات مريحه من االحتياطيات االجنبية. النظام المالي سليم ويتمتع بمستوى جيد من رأس المال.0

-

تحقق تقدم كبير في الحد من عجز المالية العامه والوصول بأسعار الفائدة الى مستويات منخفضة مما ساعد
على تحفيز االئتمان ودعم النمو.

اال انـــه وبالــرغـــم مـــن هـذه النــجاحــات  ،ال تــزال هــنالــك عــده تحـديــات تشــكل ضـغطــا عــلى
االقــتصــاد الوطــني  ،منــها عــلى سبــيل المثـــال:
-

نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي ما زال دون اقل من المستوى الممكن.
ارتفاع البطالة وخاصة بين الشباب والنساء.
الظروف االقليمية بما في ذلك طول أمد الصراعات وازمه الالجئين السوريين التي ال تزال تؤثر على اداء
االسواق  ،والمالية العامة واالستثمار والحساب الجاري الخارجي.
وأشار التقرير الى ان اداء االقتصاد االردني من حيث االنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل كان متأخرا
حتى قبل الصدمات الخارجية وذلك منذ اندالع االزمه المالية العالمية.
وهذا يتطلب اعادة النظر في السياسات وتنفيذ إصالحات لدفع عجلة االستثمار واالنتاجية ووضع الدين
العام على مسار هبوطي ثابت نحو مستويات أكثر استدامه  ،وتعزيز العدالة وتحسين الظروف االجتماعية
واالقتصادية  ،وأكد التقرير انه من الضروري إجراء ضبط تدريجي مطرد ألوضاع المالية العامة  ،تقوده
إصالحات على صعيد االعفاءات الضريبية وضريبة الدخل من اجل استقرار وتخفيض الدين العام
والمساعدة في وضع المالية العامة على ركيزة هيكلية أقوى  ،ومن شأن هذه الركيزة أن تساعد في ايجاد
هامش أمان أفضل لمواجهه الصدمات المستقبلية ومعالجة احتياجات االنفاق العاجلة  ،وتحسين عدالة العبء
الضريبي بين القطاعات وتعزيز توزيع الدخل  ،فنظام االعفاءات الضريبية الحالي ال يشجع االستثمار
والوظائف على النحو المرغوب  ،ويغلب عليه تفضيل الشرائح السكانية مرتفعة الدخل على حساب الشرائح
االخرى.
واشار تقرير صندوق النقد الدولي  ،انه في ضوء توقع ان يواجه االقتصاد االردني مخاطر على المدى
المتوسط  ،فمن الضروري ان يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم في مواعيده المحددة حتى تتمكن السلطات
من تنفيذ السياسات واالصالحات المزمعة.
حيث في اخر تقديرات محدثه لتأثير الالجئين السوريين على االقتصاد الكلي  ،يشير خبراء الصندوق الى
وجود تأثير سلبي متناقص ولكنه مستمر على النمو وميزان المدفوعات والمالية العامة  ،وبينما ارتفع حجم
التمويل الميسر والمنح المقدمة خارج الموازنة بمقتضى " وثيقة االردن" فثمة حاجه الى منح اضافية
للموازنة العامة بغية التغلب على ضغوط االنفاق المتعلقة بالالجئين ودعم عملية الضبط المالي التي تقوم بها
الحكومة  ،حيث تشير تقديرات خبراء الصندوق الى نقص المنح ضمن الموازنة بمقدار ( )010مليون
دوالر أمريكي لعام  ،8012وفي ظل غياب هذا الدعم االضافي تبرز مخاطر جادة تهدد استقرار الدين العام
وامكانية تخفيضه في الفترة  8012-8012رغم الضبط المالي الشامل.
الــسيـاســات واالصــالحــات الــرامـــية للحــفــاظ عـــلى استـقرار االقتــصــاد الكــلي وتعــزيــز النــمــو
الــشامــل:
يوضح التقرير انه تم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ االصالحات الهيكلية المتفق عليها  ،حيث بدأ برنامج
االصالح الوطني بداية مشجعه  ،فقد تم نشر استراتيجية إلدارة الدين العام  ،واعداد دراسة عن الدعم
المتبادل للطاقة  ،واعتماد آلية لتعديل تعرفة الكهرباء  ،غير ان هنالك اصالحات مهمه اخرى تأخر تنفيذها ،
مثل ( قانون التفتيش لتخفيض التكاليف المصاحبة بالنسبة لمنشآت االعمال ،ونشر دراسة عن الدعم
المتبادل في قطاع الكهرباء) االمر الذي يتطلب ضرورة التعجيل بتنفيذها لتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أفضل
لممارسة االعمال.
ويضيف التقرير  ،انه من الضروري تنفيذ اصالحات المالية العامة لدعم عملية الضبط المالي عن طريق
إجراءات داعمه لإليرادات والعدالة ،حيث تضع الحكومة حاليا اللمسات االخيرة على تفاصيل إصالح
اإلطار المعني باإلعفاءات الضريبية للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية  ،وهي خطوة في
1

االتجاه الصحيح  ،ومن المتوقع ان يساعد هذا االصالح في توسيع الوعاء الضريبي ،وسد جانب كبير من
الفجوة المالية التي تقدر بحوالي ( )%3من إجمالي الناتج المحلي للفترة .8012-8012
ويوضح التقرير انه حتى يمضي اصالح اطار االعفاءات الضريبية على النحو المخطط  ،ينبغي مراعاه
التدرج في اجراء أي تخفيض في النسبة العامة للضريبة العامة على المبيعات البالغة حاليا ( )%10في
السنوات القادمة وعدم االقدام على التخفيض اال اذا ظهرت دالئل واضحه على اتساق حصيلة االيرادات مع
المستوى المتوقع  ،وينبغي ان يضمن االصالح ايضا حماية شرائح السكان منخفض الدخل من االعباء التي
تنشأ عند الغاء االعفاءات في عام .8012
وقد ثمن التقرير ادارة البنك المركزي السياسة النقدية في السنوات االخيرة مما ساعد على انعاش نمو
االئتمان المقدم للقطاع الخاص والتوسع فيه  ،موضحا ان البنك المركزي سيواصل استخدام سعر الصرف
المربوط بالدوالر كركيزة للسياسة النقدية ومراعاه التوازن الدقيق بين الحاجه للحفاظ على اوضاع داعمه
لالقتصاد نظرا للتضخم المنخفض ومستوى االحتياطيات المريح ودولره الودائع المنخفضة والحاجة للحفاظ
على هامش مريح من االحتياطيات االجنبية.
كما وثمن التقرير  ،سياسة الحكومة االردنية على ما حققته من تقدم واصالحات الستعادة التوازن التشغيلي
لشركه الكهرباء الوطنية والحفاظ علية ،اضافة الى التقدم المحقق في في التعامل مع مشكالت قطاع المياه.
واضاف التقرير ،ان االصالحات الجارية فيما يتعلق بالنظام المالي تعتبر مشجعه في مواجهه الصدمات ،
حيث ال يزال الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من راس المال والربحية وجودة االصول وخاصة عند
مقارنتها بأجهزة مصرفية اخرى في المنطقة حيث يتسم الجهاز المصرفي بدرجه عالية من كفاية راس المال
في مواجهه الصدمات.
ويــرتكــز بـرنــامــج الحكــومــة عــلى اصــالحـات لتــيسير الحــصـول عــلى التــمويــل وتحـسيــن بيــئة
االعــمــال وتشـجيــع تهيئــة ظــروف أفـــضل فــي ســوق العــمل  ،وهــذا يتــطلب:
-

وضع استراتيجية لزيادة الوصول الى التمويل وزيادة مستوى العمق المالي فهناك مجال كبير أمام االردن
لتحسين الوصول الى الخدمات المالية وزيادة اتساقها مع العمق المالي والتنمية االقتصادية.

-

هناك حاجة للتعجيل بمعالجة الروتين االداري  ،فقد اوضحت المناقشات مع ممثلي قطاع االعمال ان الحاجة
ملحة لتبسيط العملية التنظيمية وتعزيز استقرار القوانين ووضوح االجراءات وسيادة القانون وتشريع قانون
التفتيش.

-

هناك حاجة إلجراءات شاملة لتشجيع زيادة فرص العمل للمواطنين حيث ان الضغوط الناشئة عن أعداد
الالجئين الكبيرة في سوق العمل ادت الى زيادة التكلفة النسبية للتوظيف في القطاع الرسمي مما يؤثر في
الغالب على االردنيين والشركات الصغيرة اكثر من أي اطراف اخرى.

-

واشار الصندوق الى وجود حاجة إلقامه مراكز( )HUBSللشركات الصغيرة والمتوسطة يدعمها القطاع
العام.
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