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تبنى األردن العديد من برامج اإلصالح االقتصادي؛ بهدف إعادة االستقرار لالقتصاد الكلي من خالل 
التقليل من االختالالت الداخلية واخلارجية املتمثلة بارتفاع عجز املوازنة العامة؛ ونسب املديونية. 
من خالل   (IMF) الدولي النقد  الدولية كصندوق  املؤسسات  قبل  من  اخلطط  هذه  دعم  مت  وقد 
خالل   (EFF) املمتد للتسهيل  برامج  األئتماني (SBA)وثالثة  االستعداد  ترتيبات  من  برنامجني 
الفترة (2004-1989) وبرنامج االستعداد األئتماني (2012-2015)، إضافة إلى برنامج التسهيل 

األئتماني املمتد احلالي (2019-2016).
لم تلتفت العديد من اخلطط االقتصادية املطبقة حتى العام 2004 إلى اخملاطر التي قد تنجم عن 
انخفاض حجم املساعدات اخلارجية املستلمة على االقتصاد الكلي. في حني مت األخذ باحلسبان أثر 
للحكومة ضمن  األداء املالي  املستلمة على  اخلارجية  املساعدات  االرتفاع/ االنخفاض في حجم 
 (2012-2015) لألعوام  الصندوق  مع  األردن  برامج  في  عليها  االتفاق  يتم  التي  الشروط 

و(2016-2019).
ً جلمود  ً واستراتيجيات طويلة؛ نظرا إضافة الى ذلك، لم تتضمن برامج صندوق النقد الدولي حلوال
حجم  من  التقنني  على  ركزت  بل  والتقاعد.  والرواتب؛  األجور؛  مثل:  احلكومي،  االتفاق  بنود  بعض 
اإلنفاق احلكومي حتى  بنود  الهيكلية في  الى استمرار املشكالت  أدى  البنود، ما  الزيادات في هذه 

تاريخه.
عالوة عن ذلك ، فقد ركز البرنامج األخير للحكومة مع صندوق النقد الدولي على استدامة أوضاع 
املالية العامة والدين العام دون االلتفات إلى تنافسية اململكة وزيادة فرص االستثمار االجنبي في 
اململكة. إذ ركزت معظم اإلجراءات على رفع حصيلة اإليرادات احلكومية بشكل كبير، ما يقلل من 
تنافسية اململكة مقارنة مع الدول اجملاورة لها، وبخاصة دول اخلليج العربي، األمر الذي سيقلل من 
القطاع  استثمارات  زيادة حجم  البرنامج، وبخاصة  بُني عليها هذا  التي  األفتراضات  فرص حتقيق 

اخلاص (احمللية؛ واألجنبية) لدفع عجلة النمو االقتصادي.
العامة؛  املالية  مجالي:  في  وبخاصة  بدقة،  وزخمه  املطلوب  اإلصالح  حجم  حتديد  يجب  وعليه، 
والقطاع اخلارجي، احملددة في خطط اإلصالح الوطني بدقة، ومراجعة األطر العامة لهذه األهداف 
برامج  اعتبار  ميكن  ال  فإنه  لذا  بتنفيذها.   ً قدما املضي  على  اململكة  وقدرة  اتساقها  من  للتأكد 
ورفع  االقتصادي  النمو  زيادة  الى  تهدف  التي  الوطنية  االقتصادية  اخلطط  عن   ً بديال الصندوق 

مستويات التنمية في احملافظات. 
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متهيد

تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على برامج إعادة الهيكلة التي نفذتها احلكومات 
التقشفية  االجراءات  بعض  تطبيق  بعد  وخاصة  عام  بشكل  املتعاقبة  األردنية 
والتي تضمنت رفع الضرائب على مجموعة من السلع بداية العام. كذلك، فإن 
اجلدل الذي ثار حول تعديل قانون ضريبة الدخل احلالي كجزء من متطلبات صندوق 
النقد الدولي لضبط املالية العامة والتعامل مع العجز في املوازنة. من املعروف 
مع  احلكومة  وتتفاوض  املالية  االزمات  حالة  في  للصندوق  تلجأ  احلكومات  أن 
الصندوق على اجراءات الواجب اتخاذها ملعاجلة تلك االختالالت. لقد مضى على 
تعاون احلكومات املتعاقبة مع صندوق النقد الدولي أقل من ثالثني عاماً مت خاللها 
 )2015-2012( و   )2004-1989( االئتماني  االستعداد  من  برنامجني  تنفيذ 
والتي   )2019-2016( احلالي  املمتد  االئتماني  التسهيل  برنامج  الى  إضافة 
التحديات  بعض  ومواجهة  األردني  لالقتصاد  الكلي  االستقرار  إعادة  إلى  هدفت 

الهيكلية وبخاصة في اوضاع املالية العامة.

يقدم املركز هذه املراجعة السريعة لهذه البرامج ونتائجها أمالً باملساهمة في 
إثراء النقاش الوطني حول البرنامج واالجراءات احلكومية وللخروج ببعض الدروس املستفادة.

برامج  لدراسة  ودقيقة  شاملة  مراجعة  عن  تغني  ال  السريعة  املراجعة  هذه 
صندوق النقد الدولي التي مت تنفيذها في األردن خالل العقدين املاضني.

وبخاصة  االقتصادي  املرصد  لشعبة  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  أن  النهاية  في  أود 
السيد علي العساف رئيس شعبة املرصد والدراسات االقتصادية على جهوده في 
جمع البيانات وحتليلها، كما اتوجه بالشكر للدكتور عالء الطراونة على مراجعته 
لهذه الورقة ومالحظاته عليها، كذلك أتقدم بالشكر من السيد محمد سالمة 

على املراجعة اللغوية لهذه الدراسة.

مـــــديـر الـــــــــــمـركـز

األستاذ الدكتور موسى شتيوي
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امللخص التنفيذي

تبنى األردن العديد من برامج اإلصالح االقتصادي؛ بهدف إعادة االستقرار لالقتصاد 
الكلي من خالل التقليل من االختالالت الداخلية واخلارجية املتمثلة بارتفاع عجز 
املؤسسات  وقد مت دعم هذه اخلطط من قبل  املديونية.  ونسب  العامة؛  املوازنة 
الدولية كصندوق النقد الدولي )IMF( من خالل برنامجني من ترتيبات االستعداد 
االئتماني )SBA( وثالثة برامج للتسهيل املمتد )EFF( خالل الفترة )-2004

برنامج  إلى  إضافة   ،)2015-2012( االئتماني  االستعداد  وبرنامج   )1989
إلى  البرامج  هذه  وهدفت   .)2019-2016( احلالي  املمتد  االئتماني  التسهيل 
واملشكالت  التحديات  األردني ومواجهة بعض  الكلي لالقتصاد  إعادة االستقرار 

الهيكلية، وبخاصة في أوضاع املالية العامة والقطاع اخلارجي.

تأثر، ومنذ األزمة االقتصادية في أواسط  ومن اجلدير بالذكر أن االقتصاد األردني 
التي مت  الفترة  واإلقليمية، ففي  والسياسية  االقتصادية  الثمانينيات، بالظروف 
الثانية  اخلليج  أزمة  اندلعت   ،1989 العام  الصندوق  برنامج  بتنفيذ  بها  البدء 
باحتالل العراق للكويت والتي أدت إلى عودة أكثر من ربع مليون أردني من اخلليج 
بعامة والكويت بخاصة، ما كان له أثر إيجابي على الوضع االقتصادي في األردن، 

نتيجة استثمارات العائدين من الكويت.

كذلك، وبعد احتالل العراق في العام 2003 شهد األردن هجرة كبيرة للعراقيني، 
وكان جزء ليس بسيطاً منهم من أصحاب رؤوس األموال، األمر الذي أثر إيجابياً 
أيضاً على النمو االقتصادي، وبخاصة في بعص القطاعات. لكن النزاعات احمللية 
واإلقليمية، وال سيما الصراع الداخلي في سورية والعراق، كان لها تأثير سلبي؛ 
احلدود مع  وكان إلغالق   ، السوريني  الالجئني  كبيرة من  أعداداً  األردن  إذ استقبل 
سورية والعراق أثر كبير وسلبي على الصادرات األردنية لهذين البلدين، فقد كان 

األردن معبر ترانزيت لهذين البلدين باجتاه الدول األخرى.

التي مت تطبيق  الفترة  األردني في  االقتصاد  أداء  أن يأخذ تقييم  لذلك، ال بد من 
برامج صندوق النقد الدولي بها، باحلسبان التطورات اإلقليمية التي مت اإلشارة 

إليها ، سواء أكانت هذه اآلثار إيجابية أم سلبية.

وفي ما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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• هدفت احلكومة من خالل الدخول الى برامج الصندوق النقد الدولي الى اعادة 	
الى تصحيح االختالالت  واحملافظة عليه، إضافة  الكلي لالقتصاد  االستقرار 
الهكيلية فيه وبخاصة في مجال املالية العامة وتوفير التمويل الالزم للقيام 

بهذه االصالحات.

• األردن 	 مت تطبيقها في  التي  الدولي  النقد  برامج صندوق  أهداف  تتحقق  لم 
معدالت  وتخفيض  االقتصادي؛  النمو  معدالت  زيادة  مثل:  األداء،  ملؤشرات 

التضخم؛ ومعاجلة االختالالت الهيكلية املزمنة في املالية العامة.

• ارتفعت معدالت النمو االقتصادي بشكل كبير في العام 1992، وبلغت هذه 	
املعدالت حوالي 14 % نتيجة زيادة حجم االستثمارات الناجمة عن العائدين 

من الكويت.

• العديد 	 في  ملحوظاً  حتسناً   2004 العام  بعد  األردني  االقتصاد  أداء  حتسن 
من املؤشرات االقتصادية الكلية،  وباألخص في النمو االقتصادي، إذ منا الناجت 
 )2008-2005( الفترة  خالل   % 7.9 مبتوسط  للمملكة  احلقيقي  احمللي 
بزيادة  ،ومدفوعاً  اململكة  في  العراقية  االستثمارات  حجم  ارتفاع  نتيجة 
الطلب العاملي على السلع واخلدمات األردنية، واسترداد الثقة بالدينار األردني 

بعد ربطه بالدوالر األميركي في منتصف التسعينيات.

• ال تتوافر في جميع برامج الصندوق سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي؛ إذ 	
تركز على اإلصالح املالي في املوازنة العامة والقطاع النقدي بشكل رئيس.

• النقد 	 وصندوق  احلكومة  بني  عليه  املتفق  الزمني  باإلطار  االلتزام  يتم  لم 
الدولي، ما ترك أثر سلبياً على أداء االقتصاد األردني.

• لم تلتفت العديد من اخلطط االقتصادية حتى العام 2004 إلى اخملاطر التي 	
قد تنجم عن انخفاض حجم املساعدات اخلارجية املستلمة على االقتصاد 
حجم  في  االنخفاض  االرتفاع/  أثر  باحلسبان  األخذ  مت  حني  في  الكلي. 
الشروط  ضمن  للحكومة  املالي  األداء  على  املستلمة  اخلارجية  املساعدات 
2015-( لألعوام  الصندوق  مع  األردن  برامج  في  عليها  االتفاق  يتم  التي 

2012( و )2019-2016(.
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• لم تتضمن برامج صندوق النقد الدولي حلوالً واستراتيجيات طويلة؛ نظراً 	
جلمود بعض بنود االنفاق احلكومي، مثل: األجور؛ والرواتب؛ والتقاعد. بل ركزت 
على التقنني من حجم الزيادات في هذه البنود، ما أدى إلى استمرار املشكالت 

الهيكلية في بنود اإلنفاق احلكومي حتى تاريخه.

• لم تتضمن برنامج  الصندوق مراجعة للسياسات التجارية احلالية وسياسات 	
تشجيع الصادرات املتبعة، مع أنه يركز على التقليل من االختالالت الهيكلية 
املتمثلة بارتفاع عجز احلساب اجلاري، ما يؤكد أن البرنامج احلالي الذي مت تبنيه 
باالتفاق مع الصندوق، يركز على وضع أهداف كمية قطاعية ال تلتفت إلى 

اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني واألطر التشريعية الناظمة له.

• استدامة 	 على  الدولي  النقد  صندوق  مع  للحكومة  األخير  البرنامج  يركز 
أوضاع املالية العامة والدين العام دون االلتفات إلى تنافسية اململكة وزيادة 
رفع  اإلجراءات على  ركزت معظم  إذ  اململكة.  االجنبي في  االستثمار  فرص 
اململكة  تنافسية  من  يقلل  ما  كبير،  بشكل  احلكومية  اإليرادات  حصيلة 
مقارنة مع الدول اجملاورة لها، وبخاصة دول اخلليج العربي، األمر الذي سيقلل 
زيادة  وبخاصة  البرنامج،  هذا  عليها  بُني  التي  االفتراضات  حتقيق  فرص  من 
النمو  عجلة  لدفع  واألجنبية(  )احمللية؛  اخلاص  القطاع  استثمارات  حجم 

االقتصادي.

• برامج الصندوق ال ميكن اعتبارها بديالً عن اخلطط االقتصادية الوطنية التي 	
تهدف إلى زيادة النمو االقتصادي، ورفع مستويات التنمية في احملافظات.

وفي ظل هذه املعطيات؛ فقد خرجت الدراسة بجملة من الدروس املستفادة 
والتوصيات:

• إعادة النظر باستمرار تطبيق برامج صندوق النقد الدولي للمرحلة املقبلة، 	
والعمل على إيجاد خطط اقتصادية وطنية بديلة.

• حتديد أولويات اإلصالح التشريعي للقوانني االقتصادية واالنطالق منها نحو 	
وضع أهداف على املستوى القطاعي واجلزئي قابلة للقياس لزيادة الشفافية 

واملساءلة.
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• املالية 	 مجالْي:  في  وبخاصة  بدقة،  وزخمه  املطلوب  اإلصالح  حجم  حتديد 
العامة؛ والقطاع اخلارجي، احملددة في خطط اإلصالح الوطني بدقة، ومراجعة 
األطر العامة لهذه األهداف للتأكد من اتساقها وقدرة اململكة على املُضي 

ُقّدماً بتنفيذها.

• إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل ليس فقط بهدف زيادة إيرادات 	
التهرب  وقف  وخاصة  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  وإمنا  للدولة،  املالية 

الضريبي، وحتفيز النمو االقتصادي.

• الناجحة 	 االقتصادي  األخرى في عملية االصالح  الدول  االستفادة من جتارب 
هيكلية على  اصالحات  اجراء  الصندوق، من خالل  برامج  من  بعد خروجها 

القطاع العام واملوازنة العامة بشكل خاص.
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املقدمة

أثرت األزمة االقتصادية التي مرت بها اململكة خالل الثمانينيات من القرن املاضي 
احلقيقي  احمللي  الناجت  انخفض  إذ  الرئيسية؛  االقتصادية  املؤشرات  العديد من  أداء  على 
بنسبة 11 % وارتفع التضخم بنسبة 25 % في العام 1989، وذلك نتيجة أزمة 
جذور  وتعود  األردني.  الدينار  صرف  سعر  انهيار  إلى  أدت  التي  املدفوعات  ميزان 
اململكة  اتبعت  إذ  املاضي،  القرن  من  الثمانينيات  بداية  فترة  إلى  األزمة  هذه 
العديد من خطط التنمية االقتصادية، واعتمدت في متويلها على القروض واملنح 
الثمانينيات،  منتصف  في  اخلارجية  واملساعدات  املنح  انخفاض  ومع  اخلارجية. 
استمرت احلكومة على العمل بهيكلة نفقاتها، واعتمدت على القروض اخلارجية 
و1988   1987 العامني  وفي  العامة.  املوازنة  في  املسجلة  العجوزات  لتمويل 
اجتهت احلكومة، بشكل كبير، لالقتراض الداخلي لسّد عجز املوازنة، وذلك في 
إلى  أدى  الالزم، ما  اخلارجي  التمويل  اململكة على احلصول على  عدم قدرة  ضوء 
الصرف. سعر  وانهيار  األجنبية،  العمالت  من  املركزي  البنك  احتياطيات  نفاد 

االقتصادي  اإلصالح  خطط  من  العديد  األردن  تبنى  املتغيرات؛  هذه  ضوء  وفي 
االستقرار  إعادة  بهدف  الدولبني؛  والبنك  النقد  صندوق  مع  بالتعاون 
واخلارجية  الداخلية  االختالالت  من  التقليل  خالل  من  الكلي  االقتصادي 
مليزان  اجلاري  واحلساب  املديونية  ونسب  العامة  املوازنة  عجز  بارتفاع  املتمثلة 
الصدمات  من  العديد  من  وبالرغم  األردني.  الدينار  في  الثقة  وإعادة  املدفوعات 
أنها  إال   ،)2004-1989( الفترة  خالل  اململكة  لها  تعرضت  التي  اخلارجية 
على  البرامج  هذه  ضمن  الرئيسية  األهداف  من  بعض  حتقيق  في  جنحت 
العامة. املالية  مجال  في  وبخاّصة  االقتصادي،  اإلصالح  زخم  بطء  من  الرغم 

الدولي  النقد  صندوق  برامج  من  اململكة  خروج  تلت  التي  الفترة  شهدت  وقد 
حتسناً ملحوظاً في العديد من املؤشرات االقتصادية الكلية؛ فقد منا الناجت احمللي 
احلقيقي للمملكة مبتوسط 7.9 % خالل الفترة )2005-2008( مدفوعاً بزيادة 
الطلب العاملي على السلع واخلدمات األردنية، واسترداد الثقة في الدينار األردني 
بعد ربطة بالدوالر األميركي في منتصف التسعينيات. إال أن الظروف االقتصادية 
اإلقليمية والعاملية غير املواتية أثرت سلباً على أداء اململكة االقتصادي، وبخاصة 
وما تالها من أحداث  العام 2009  العاملية في  املالية  باألزمة  اململكة  تأثر  بعد 
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للعديد من  واالقتصادي  السياسي  االستقرار  على  أثرت  التي  العربي”  “الربيع 
دول املنطقة، ما أثر على طرق التجارة البرية التي تربط اململكة مع دول اإلقليم، 
العام  يناير   25 ثورة  بعد  املصري  الغاز  من  اململكة  إمدادات  تقطع  إلى  إضافة 

 .2011

وإزاء هذه التحديات؛ تبنت اململكة خطة لإلصالح الوطني، بالتعاون مع صندوق 
الظروف  عن  نتجت  التي  االختالالت  ملعاجلة   2012 العام  في  الدولي،  النقد 
إلى  اإلصالحات  هذه  هدفت  وقد  واإلقليمية.  احمللية  واالقتصادية  السياسية 
العودة بعجز املوازنة واحلساب اجلاري إلى مستويات مستدامة، وتخفيض حجم 

الدين العام، وحتقيق االستقرار االقتصادي الكلي الشمولي واملستدام.

2015-( البرنامج  فترة  األردن خالل  التي حققها  احملدودة  اإلجنازات  من  وبالرغم 
2012( نتيجة استمرار الصراع السياسي في سورية والعراق، وتزايد الضغوط 
الالجئني السوريني للمملكة؛  الناجمة عن تدفق أعداد كبيرة من  اململكة  على 
استمرت اململكة بالنهج اإلصالحي مع صندوق النقد الدولي من خالل دخولها 
الضوء  إلى تسليط  التقرير  ويهدف هذا   .)2019-2016( للفترة  آخر  ببرنامج 
على برامج اإلصالح االقتصادي التي اتبعها األردن مع صندوق النقد الدولي منذ 
املتوقعة  اآلثار  إلى تقييم  التقرير  كما يهدف  تاريخه.  الثمانينيات وحتى  نهاية 
الدولي،  النقد  صندوق  مع  األخير  املمتد  االئتماني  التسهيل  برنامج  لتطبيق 

واخلروج ببعض الدروس املستفادة.
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أوالً: برامج صندوق النقد الدولي خالل الفترة )2004-1989(

تبنى األردن العديد من اخلطط االقتصادية الهادفة إلى معاجلة االختالالت الهيكلية 
التي يعاني منها االقتصاد، وذلك بعد تأثر اململكة بأزمة ميزان املدفوعات، وانهيار 
سعر صرف الدينار األردني في نهاية الثمانينيات من القرن املاضي. وقد مت دعم 
من   )IMF( الدولي  النقد  الدولية كصندوق  املؤسسات  قبل  من  اخلطط  هذه 
خالل برنامجني من ترتيبات االستعداد االئتماني )SBA( وثالثة برامج للتسهيل 
إلى  البرامج  هذه  هدفت  وقد   .)2004-1989( الفترة  خالل   )EFF( املمتد 
إعادة االستقرار الكلي لالقتصاد األردني، ومواجهة بعض التحديات واملشكالت 
الهيكلية، وبخاصة في أوضاع املالية العامة التي أدت إلى انخراط األردن ببرنامج 
ترتيب االستعداد االئتماني األول العام 1989، مثل: ارتفاع حجم الديون اخلارجية؛ 
مقلق.  بشكل  األجنبية  االحتياطيات  حجم  وانخفاض  املوازنة؛  في  والعجوزات 
الفترة  خالل  اململكة  في  نفذها  التي  الصندوق  برامج   )1( رقم  اجلدول  ويبني 

.)2004-1989(
اجلدول رقم )1(: برامج صندوق النقد الدولي التي مت تنفيذها في اململكة للفترة )2004-1989(

تاريخ االنتهاءتاريخ املوافقةاسم البرنامج

)SBA( 1989/7/141991/1/13ترتيبات االستعداد االئتماني
)SBA( 1992/2/261994/2/25ترتيبات االستعداد االئتماني

1)EFF( 1994/5/251996/2/09برنامج التسهيل املمتد
 )EFF( 1996/2/091999/2/08برنامج التسهيل املمتد
 )EFF( 1999/4/152002/5/31برنامج التسهيل املمتد
 )EFF( 2002/7/032004/7/02برنامج التسهيل املمتد

        *  املصدر: صندوق النقد الدولي

        1- مت إلغاؤها قبل تاريخ انتهاء البرنامج واستبدالها بترتيب جديد مدته ثالث سنوات.

ضمن  السته  البرامج  لهذه  تقييماً   )IMF( الدولي  النقد  صندوق  أجرى  لقد 
العام  في   )Independent Evaluation Office( عن  الصادر  تقريره 
زالت  فما  متواضعاً،  كان  البرامج  هذه  جناح  أن  إلى  الصندوق  خلص  إذ  2005؛ 
هناك العديد من املعوقات والتحديات التي كانت البرامج السابقة تسعى إلى 

حلها ماثلة أمامنا إلى هذا اليوم. 
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لعالقة  الكافي  التحليل  على  تكن حتوي  لم  البرامج  هذه  بأن  التقرير  أفاد  كما 
اإلصالحات االقتصادية املقترحة ضمن البرنامج والنمو االقتصادي. وبالرغم من 
 )2004-1989( الفترة  خالل  االقتصادي  اإلصالح  لبرامج  املتواضع  األداء  هذا 
استطاعت اململكة تخفيض حجم الديون اخلارجية، وإعادة أوضاع املالية العامة 
إلى مستويات قابلة لالستمرار، وإعادة الثقة باالقتصاد الوطني، ما أدى إلى إعادة 

تراكم االحتياطيات األجنبية إلى مستويات مريحة. 

وفي ما يلي ملخص ملا حققته برامج الصندوق النقد الدولي ألهم املؤشرات التي 
تعكس االقتصاد األردني خالل تلك الفترة، إضافة إلى تقييم ألهم مؤشرات األداء 

في هذه املرحلة:

 1.1 معدل النمو االقتصادي
أظهرت نتائج تقييم برامج الصندوق خالل 1989-2004 أن أهداف النمو الفعلية 
فقد  الفترة،  هذه  خالل  البرنامج   توقعات  مع  تتوافق  لم  للمملكة  لالقتصاد 
شهدت معدالت النمو انتعاشاً في العام 1992 بحيث بلغ معدل النمو حوالي 
)14 %( نتيجة انخفاض املستوردات، إضافة إلى عودة العديد من األردنيني وقدوم 
بعض العرب نتيجة أحداث اخلليج في تلك الفترة، ما أنعش مجاالت االستثمار 
املصدر  وكان  الصادرات،  منت    2004 و   2003 العامني  في  بينما  اململكة،  في 
الصناعية  “املناطق  من خالل  اململكة  ارتفاع صادرات  هو  الناجت  لنمو  الرئيسي 
للمملكة،   العراقيني  العديد من  العراق وقدوم  احلرب على  إلى  إضافة  املؤهلة”، 
وكان لهما األثر اإليجابي على رفع حجم االستثمار ورفع معدالت اإلنتاجية خالل 
ذلك العام. ويتضح من الشكل رقم )1(  والذي يبني معدالت النمو االقتصادي 
املتوقعة من قبل الصندوق، وما مت حتقيقه محلياً خالل الفترة 1989-2004، أن 
معدالت النمو املتوقعة من قبل الصندوق لم يتم حتقيقها خالل أغلب السنوات 

باستثناء سنوات محدودة، وبخاصة من بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج.
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الشكل رقم )1(: معدالت النمو االقتصادي املتوقعة من قبل الصندوق، وما مت حتقيقه خالل الفترة 

2004-1989

املصدر: صندوق النقد الدولي

2.1   معدالت التضخم
قبل  من  املستهدف  من  أقل  تكون  أن  إلى  متيل  أنها  التضخم  نتائج  أظهرت 
الصندوق  قبل ربط الدينار بالدوالر األميركي بشكل واضح، وكان ذلك يعكس 
ظروفاً نقدية أكثر تشدداً مما كان متوقعاً منذ العام 1992 وحتى العام 2004. 
وبقي  التسعينيات،  منتصف  منذ  األميركي  بالدوالر  األردني  الدينار  ربط  وبعد 
التضخم أقل مما كان متوقعاً، حتى في الفترات التي منا فيها اإلنفاق احلكومي 

بشكل أسرع مما كان متوقعاً.
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الشكل رقم )2(: معدالت التضخم املتوقعة من قبل الصندوق وما مت حتقيقه خالل الفترة -2004
1989

           املصدر: صندوق النقد الدولي

3.1  املوازنة العامة
انخفض العجز املالي، بشكل ملحوظ ، خالل فترة النصف األول من التسعينيات، 
التي   )SBA( االئتماني االستعداد  ترتيبات  برنامج  أهداف  بكثير  يفوق  ما  وهو 
الفترة  خالل  املتحقق  املنح  بعد  ما  العجز  حجم  تراوح  فقد  آنذاك.  وضعها  مت 
حجم  تراوح  حني  في  دينار،  مليون   )327.3  –  94.4  ( بني  ما   2004-1989
 )783.8-69.9( بني  ما  نفسها  الفترة  خالل  املتحقق  املنح  قبل  املالي  العجز 
مليون دينار. ومن اجلدير بالذكر أن اململكة سجلت وفراً مالياً فعلياً خالل الفترة 
)1992-1996( نتيجة اعتماد احلكومة، بشكل كبير، على سّد العجز من خالل 

املساعدات اخلارجية خالل فترة تطبيق برامج الصندوق.

مبا  واسع  نطاق  على  تغير  قد  احلكومية  اإليرادات  تكوين  فإن  آخر؛  جانب  من 
يتماشى مع أهداف اإلصالحات الهيكلية املالية املوضوعة في البرامج، بحيث أن 
محاوالت إجراء إصالحات على نظام الضرائب والتعريفات اجلمركية على الواردات 
من أجل منع تآكل اإليرادات في ما يتعلق بالناجت احمللي اإلجمالي، قد فشلت في 
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محلها  حلت  التي  السابقة  االستهالك  ضريبة  واستهلكت  هدفها.  حتقيق 
مرور  مع  نطاقها  توسع  التي  العريضة  القاعدة  ذات  واخلدمات  السلع  ضريبة 
الوقت، ولكن بوتيرة أعلى من املتوقع. وأدت اإلصالحات الضريبية على الدخل إلى 
تخفيض معدالت الضرائب الهامشية وتخفيض عدد النطاقات الضريبية، ولكن 
واخلصومات  النطاق  الواسعة   الضريبية  اإلعفاءات  من  للحّد  املبذولة  اجلهود 
االستثمارية لم تنجح إال جزئيا، وتراوحت قيم االيرادات احلكومية املتحقق خالل 

الفترة 1989-2004 ما بني ) 593.8 – 2147.2( مليون دينار.

تقدم محدود في  يحرز سوى  لم  التسعينيات،  أوائل  في  احلاد  االنخفاض  وبعد 
الناجت  من   %  35 نحو  احلكومية  النفقات  مجموع  بلغ  وقد  النفقات.  توحيد 
اإلنفاق  حجم  وتراوح  املنح.  على  استحواذ  عملية  آخر  حتى  اإلجمالي  احمللي 
 )2931  –992.6  ( بني  ما   2004-1989 الفترة  خالل  املتحقق  احلكومي 
قائماً  السابقة  النفقات  في  اجلمود  أوجه  من  العديد  يزال  وما  دينار.  مليون 
ترشيد  مت  قد  أنه  احلاالت، أهمها  التقدم في بعض  إحراز بعض  الرغم من  على 
أزمة  أعقاب  في  تطويره  مت  الذي  األجل  مفتوحة  الغذائية  اإلعانات  نظام 
للفقراء.  املستهدف  املباشر  الدعم  بنظام  عنه  واالستعاضة   ،1989-1988
املالي. أنه لم يحرز أي تقدم يذكر في معاجلة مشكلة العجز  إضافة إلى ذلك 
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الشكل رقم )3(: نسبة املوازنة العامة من الناجت احمللي اإلجمالي املتوقعة من قبل الصندوق، وما مت 

حتقيقه خالل الفترة 2004-1989

املصدر: صندوق النقد الدولي

4.1  احلساب اجلاري
املتعلقة بتخفيض عجز احلساب اجلاري  أن اإلصالحات االقتصادية  التقرير  يبني 
لم تكن ضمن املستوى املطلوب باستثناء برنامجي ترتيب االستعداد االئتماني 
التحويالت  بدون  اجلاري  احلساب  نسب  تراوحت  وقد  و2002.   1992 لألعوام 
2004- الفترة  خالل  املتحققة   )GDP( اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الرسمية 
1989 بني )-0.01 %( و )-22.5 %(، في حني تراوحت نسب احلساب اجلاري مع 
التحويالت الرسمية من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( املتحققة خالل الفترة 

تطبيق برامج الصندوق بني )12.5 %( و )-16 %(.



19

   مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنية                       برامج صندوق النقد الدولي )األردن(: 1989-2016 النتائج والدروس املستفادة  

الشكل رقم )4(: نسبة احلساب اجلاري مع وبدون التحويالت الرسمية من الناجت احمللي اإلجمالي 
املتوقعة من قبل الصندوق، وما مت حتقيقه خالل الفترة  2004-1989

املصدر: صندوق النقد الدولي.
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ثانياً: برنامج االستعداد االئتماني للفترة )2015-2012(

لقد شهدت الفترة التي تلت خروج اململكة من برامج صندوق النقد الدولي منذ 
العام 2004 حتسنا ملحوظاً في العديد من املؤشرات االقتصادية الكلية، إذ منا 
 )2008-2005( الفترة  خالل   % 7.9 مبتوسط  للمملكة  احلقيقي  احمللي  الناجت 
الثقة  واسترداد  األردنية،  واخلدمات  السلع  على  العاملي  الطلب  بزيادة  مدفوعاً 
في الدينار األردني بعد ربطة بالدوالر األميركي في منتصف التسعينيات، إال أن 
االقتصاد األردني تعرض للعديد من الصدمات اخلارجية التي أدت لوضع السياسات 

االقتصادية الكلية أمام ضغوطات كبيرة خالل العام 2011. 

على  سلبي  بشكل  العاملية  االقتصادية  واألزمة  اإلقليمية  التوترات  أثرت  فلقد 
إضافًة لذلك،  املباشر.  األجنبي  واالستثمار  العاملني  وحواالت  السياحي  الدخل 
الغاز  إلمدادات  املتكرر  االنقطاع  أدى  وقد  عاملياً.  والغذاء  النفط  أسعار  ارتفعت 
الطبيعي من مصر خالل العام 2011، نتيجة االعتداء على خط الغاز العربي في 
النفطية مرتفعة السعر  زيادة االستيراد من املشتقات  شبه جزيرة سيناء، إلى 
لتوليد الكهرباء. ونتيجة لذلك تباطأ النمو بشكل ملحوظ ، واتسع عجز احلساب 
 )GDP( اجلاري خالل العام 2011 ليصل إلى 12.0 % من الناجت احمللي اإلجمالي
مقابل 7.1 % خالل العام 2010. وقد سعت السياسة املالية للتخفيف من أثر 
العامة  العجز األولي للموازنة  ارتفاع  إلى  أدى  املواطنني، ما  هذه الصدمات على 
مقارنة   )GDP( الناجت احمللي اإلجمالي من  ليصل إلى 9.6 %  املساعدات(  )باستثناء 
بحوالي 5.6 % من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( في العام 2010. عالوة على 
ذلك، ازدادت اخلسائر املتحققة على شركة الكهرباء الوطنية لتشكل ما نسبته 
4.9 % من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( في العام 2011 الضطرارها الستخدام 
الوقود املرتفع الثمن في توليد الكهرباء بعد أن كانت الشركة تغطي تكاليفها 
قبل العام 2010. إضافة إلى ذلك، فإن خسائر املؤسسات املستقلة )عدا شركة 
الكهرباء( والتي تعادل 1.1 % من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( جاءت نتيجة 
اخلسائر املتحققة  لشركة املياه. وقد ساهمت خسائر شركة الكهرباء الوطنية 
العام  القطاع  دين  إجمالي  زيادة  العامة في  املوازنة  املياه وعجز  وخسائر شركة 
ليصل إلى 70.7 % من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( في نهاية العام 2011 

مقارنة بحوالي 67.1 % من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( في نهاية 2010.
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وقد ازدادت حدة الضغوط اخلارجية على االقتصاد األردني مع بداية العام 2012. 
فبسبب االنخفاض الكبير في إمدادات الغاز املصري بعد تعرض خط الغاز لالعتداء 
أبريل، ازدادت مستوردات الوقود  فبراير ونيسان/  مره أخرى في شهري شباط/ 
املستخدم لتوليد الكهرباء بشكل كبير، ما شكل ضغطاً على احتياطيات البنك 
اإلمدادات  هذه  أن  إال  املصري،  للغاز  التدفقات  بعض  ورود  من  وبالرغم  املركزي. 

بقيت منخفضة ولم يكن من املمكن االعتماد عليها. 

وعلى صعيد آخر، ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 19.0 % خالل النصف األول 
أسعار  تراجع  إلى  إضافًة  بالتعافي،  العاملني  حواالت  وبدأت   ،2012 العام  من 
إذ   ،2012 العام  من  األول  النصف  نهاية  في  مبستوياتها  مقارنة  عاملياً  النفط 
واصلت اجتاهها في الهبوط في األجل املتوسط. وعلى الرغم مما سبق، فإن ظروف 
عدم اليقني في املنطقة والزيادة في أسعار النفط تبقى من أهم مصادر الضعف 

اخلارجي.

النقد  لصندوق  احلكومة  واخلارجي، جلأت  املالي  االستقرار  على  احلفاظ  أجل  من 
الدولي إلجراء برنامج استعداد ائتماني ملعاجلة االختالالت التي يعانيها االقتصاد 
لتخفيض عجز  اإلجراءات  من  العديد  باتخاذ  احلكومة  فقامت  الفترة.  تلك  في 
املوازنة العامة، أهمها إزالة الدعم عن معظم املشتقات النفطية، وعملت على 
تعديل أسعار املشتقات األخرى بشكل تدريجي ابتداًء من تشرين األول/ أكتوبر 
وقد كان التأخر في اإلجراءات  2012، عالوة على قيامها برفع تعرفه الكهرباء. 
املاضي  يونيو  حزيران/  حتى  مارس  آذار/  شهر  في  اتخاذها  مقرراً  كان  التي 
العتبارات اجتماعية، ومت تعويضه من خالل اتخاذ بعض اإلجراءات اإلضافية. وفي 

ما يلي عرض ألهداف البرنامج التي مت االتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي:

السياسات  الكلي، وذلك من خالل تطبيق  االقتصاد  احلفاظ على استقرار  أوالً: 
بيئة  في  اخلارجية  االختالالت  لتخفيض  املناسبة  والهيكلية  والنقدية  املالية 
اجملهود،  هذا  من  وكجزء  اليقني.  عدم  ظروف  تسودها  صعبة  وإقليمية  عاملية 
ستقوم احلكومة بوضع آلية شفافة ومستدامة ألسعار الطاقة، متضمنًة إعادة 
الوطنية وبقية شركات اخلدمات العامة إلى وضع تكون قادرة  شركة الكهرباء 

عنده على تغطية تكاليفها.
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وتوفير  الدعم  وتوجيه  وشمولية،  عدالة  أكثر  حكومية  سياسات  وضع  ثانياً: 
فرص أفضل لفئات اجملتمع الفقيرة، و إزالة الدعم للفئات ذات الدخل املرتفع.

ثالثاً: دعم النمو والوضع اخلارجي في األمد املتوسط، وذلك من خالل استهداف 
إصالحات هيكلية لتحسني مناخ االستثمار.

ضمن البرنامج باالستناد إلى  اإلطار الكلي لالقتصاد للعام 2012  لقد مت بناء 
مستواها  نصف  يعادل  مستوى  عند  مصر  من  الغاز  إمدادات  استمرار  فرضية 
باحلسبان حتسن  يعد متحفظاً، آخذين  االفتراض  هذا  وألن   .2011 العام  خالل 
تدفق الغاز منذ شهر أيار/ مايو، فهو يؤكد قدرة االقتصاد األردني على مواجهة 
احتماالت أكثر سوءاً. إذ يتم تخفيض اعتمادية األردن على املشتقات النفطية 
مرتفعة الثمن، وبخاصة الديزل املستخدم لتوليد الكهرباء، في حال توفرت بدائل 

جديدة. 

وفي ما يلي ملخص ملا حققته برامج الصندوق النقد الدولي ألهم املؤشرات التي 
تعكس االقتصاد األردني خالل تلك الفترة، إضافة إلى تقييم ألهم مؤشرات األداء 

في هذه املرحلة.

2.1  معدل النمو االقتصادي
أظهرت نتائج النمو الفعلية املتحققة لالقتصاد للمملكة خالل الفترة -2015
2012 أنها لم تتوافق مع توقعات البرنامج خالل هذه الفترة، وبقيت في حالة 
قبل  من  املتوقعة  االقتصادي  النمو  معدالت   )1( رقم  الشكل  ويبني  تباطؤ. 
الصندوق، وما مت حتقيقه في االقتصاد خالل الفترة 2012-2015. ولقد تراوحت 
نسب معدالت النمو االقتصادي املتحققة خالل هذه الفترة بني )2.5 -3.2(، في 
حني أن البرنامج وضع نسب معدالت مستهدفة خالل تلك الفترة بني )4.5-3(، 
وعليه يالحظ عدم تناغم نسب معدالت النمو املستهدفة لبرنامج الصندوق مع 

ما مت حتقيقه من نسب منو محلياً.
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الشكل رقم )5(: معدالت النمو االقتصادي املتوقعة من قبل الصندوق، وما مت حتقيقه في االقتصاد 

األردني خالل الفترة 2015-2012.

املصدر: صندوق النقد الدولي والبنك املركزي األردني

2.2  معدالت التضخم
ملحوظاً  ارتفاعاً   2013 و   2012 العامني  خالل  التضخم  معدالت  سجلت 
نتيجة االرتفاع في أسعار احملروقات، وهو معاكس ملا توقعه الصندوق بأن معدالت 
التضخم في اململكة ستشهد انخفاضاً خالل النصف األخير من العام 2012 
وفي العام 2013 ، إال أن معدالت التضخم تراوحت بني )4.52  %-4.82 %(، وأن 
العام  باالنخفاض لغاية  واستمر  بالعام 2014  بدأ  التضخم  انخفاض معدالت 
خالل  لالقتصاد  املتحققة  التضخم  معدالت   :)6( رقم  الشكل  ويبني   .2015

الفترة 2015-2012. 

0

1

2

3

4

5

2012 2013 2014 2015

 معدل النمو المتحقق معدل النمو المستهدف للبرنامج



25

   مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنية                       برامج صندوق النقد الدولي )األردن(: 1989-2016 النتائج والدروس املستفادة  

الشكل رقم )6(: معدالت التضخم املتحققة محلياً خالل الفترة 2015-2012

املصدر:البنك املركزي األردني.

3.2  املوازنة العامة
يالحظ أن بنود املوازنة العامة للمملكة قد حققت إجنازات محدودة، وهنالك تناغم 
بني أهداف البرنامج املستهدفة في املوازنة من قبل الصندوق، وما مت حتقيقه في 
االقتصاد من ناحية السياسات باستثناء اإلصالحات الهيكلية املالية املوضوعة 
في البرنامج للنفقات الرأسمالية؛ إذ اعتمد البرنامج على هدف زيادة النفقات 
الرأسمالية لتعزيز اإليرادات احلكومية، إال أن ذلك لم يتحقق بشكل فاعل؛ فقد 
لتخفيض  الفترة   تلك  في  اخلارجية  واملساعدات  املنح  على  احلكومة  اعتمدت 
الرأسمالية  النفقات  تراوحت  وقد  ملحوظ،   بشكل  للمملكة  املالي  العجز 
للحكومة املتحققة خالل فترة البرنامج بني )675.4 - 2,285.0( مليون دينار، 
مع  مقارنة  الصندوق  قبل  من  املتوقعة  العامة  املوازنة   )2( رقم  اجلدول  ويبني 

املوازنة الفعلية خالل الفترة 2015-2012.
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اجلدول رقم )2(: املوازنة العامة املتوقعة من قبل الصندوق مقارنة مع املوازنة الفعلية خالل الفترة 
.2012-2015

 
2012201320142015

الفعلياملتوقعالفعلياملتوقعالفعلياملتوقعالفعلياملتوقع

إجمالي اإليرادات 
واملساعدات اخلارجية

5,596.05,054.36,185.05,758.96,579.07,267.66,949.06,797.1

4,663.04,726.95,264.05,119.85,721.06,031.16,178.05,910.9اإليرادات احمللية  

3,333.03,351.43,757.03,652.54,082.04,037.14,407.04,097.1إيرادات ضريبية

934.0327.3921.0639.1858.01,236.5771.0886.2املساعدات  اخلارجية 

7,047.06,878.27,501.07,076.98,117.07,851.18,757.07,722.7إجمالي  اإلنفاق  

6,292.06,202.86,278.06,055.96,788.06,713.67,320.06,624.5النفقات اجلارية 

1,790.0675.41,944.01,021.02,114.01,137.52,285.01,098.2النفقات الرأسمالية

العجز/ الوفر الكلي

925.6-2,579.0-583.5-2,396.0-1,318.0-2,237.0-1,824.0-2,384.0-بعد املساعدات

1,812.8-1,808.0-1,820.0-1,538.0-1,957.1-1,316.0-2,151.3-1,451.0-قبل املساعدات

املصدر: صندوق النقد الدولي والبنك املركزي األردني

4.2 احلساب اجلاري والدين العام
يالحظ أن أثر تطبيق البرنامج على تخفيض عجز احلساب اجلاري لم يكن ضمن 
فترة  خالل  املتحققة  اجلاري  احلساب  عجز  قيم  وتراوحت  املطلوب،  املستوى 
تطبيق البرنامج بني )1,852-3,345( مليون دينار. إضافة إلى ذلك لم يسهم 
املتغيرات اخلارجية  العديد من  العام نتيجة  الدين  البرنامج في تخفيض حجم 
احمللي  الناجت  من  العام  الدين  نسبة  وارتفعت  اإلقليمية،  الظروف  فرضتها  التي 
اإلجمالي )GDP( املتحققة مبعدالت قياسية؛ إذ بلغت في العام 2015 حوالي 
93.4 %.ويبني اجلدول رقم )3( احلساب اجلاري ونسبة الدين العام من الناجت احمللي 
اإلجمالي )GDP( املتوقع من قبل الصندوق، وما مت حتقيقه خالل الفترة -2015

.2012
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اجلدول رقم )3(: احلساب اجلاري ونسبة الدين العام من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( املتوقع من قبل 

الصندوق، وما مت حتقيقه خالل الفترة 2015-2012

 

2012201320142015

املتحققاملتوقعاملتحققاملتوقعاملتحققاملتوقعاملتحققاملتوقع

2,418-1,447-1,852-2,010-2,488-2.363-3,345-3,128-احلساب اجلاري

نسبة الدين اخلارجي من
23.322.523.230.32331.621.635.3 الناجت احمللي اإلجمالي 

نسبة الدين الداخلي من
55.957.759.856.360.957.561.758.1 الناجت احمللي اإلجمالي

نسبة الدين العام من
79.280.283.086.683.989.183.393.4 الناجت احمللي اإلجمالي 

املصدر: صندوق النقد الدولي والبنك املركزي األردني.
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ثالثاً: برنامج التسهيل االئتماني املمتد )2019-2016(

أن  إال  املمتد )2015-2012(،  االئتماني  التسهيل  برنامج   بالرغم من تطبيق 
اململكة ما زالت تواجه عدداً من التحديات االقتصادية التي كانت موجودة قبل 
تطبيقه، مثل: تباطؤ معدالت النمو االقتصادي؛ وارتفاع البطالة، وبخاصة في 
من  كبيرة  أعداد  استضافة  كلفة  ارتفاع  إلى  إضافة  واإلناث؛  الشباب  صفوف 
زيادة عجز  إلى  أدت  العامة، إذ  املالية  أوضاع  أثرت في   التي  السوريني  الالجئني 
املوازنة وارتفاع الدين العام حلوالي 93 % من الناجت وارتفاع عجز احلساب اجلاري. 
ويهدف البرنامج احلالي الذي تبناه األردن، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خالل 
مجال  في  الهيكلية  اإلصالحات  من  العديد  اتباع  إلى   )2019-2016( الفترة 
االستقرار  على  للحفاظ  وذلك  الشمولي،  النمو  وحتفيز  العامة  املالية  ضبط 

االقتصاد الكلي ورفع تنافسية االقتصاد الوطني وقدرته على خلق الوظائف. 

لقد منا الناجت احمللي اإلجمالي مبا نسبته 2.75 % باملتوسط خالل الفترة )-2015
2011( مقارنة مبتوسط منو بلغت نسبته 6.5 % خالل الفترة )2010-2002( 
احمللي.  االقتصاد  في  الوظائف  خلق  احتياجات  لتلبية  املناسبة  النسبة  وهي 
وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط اخلام خالل العام 2014 قد ساهم، بشكل 
إيجابي، في تخفيض عجز احلساب اجلاري، إال أنه ما زال مرتفعاً نتيجة انخفاض 

دخل السياحة وحواالت العاملني والصادرات السلعية. 

تهدف حزمة اإلجراءات اإلصالحية في مجال املالية العامة إلى استقرار مستويات 
الدين العام عند مستوى 94 % من الناجت في العام 2016. ومن ثم تخفيضه بشكل 
تدريجي ليصل إلى 77 % من الناجت في العام 2021. وقد اتفقت بعثة الصندوق 
مع وزارة املالية على أن اإلصالحات املالية املطلوبة للوصول إلى املستويات الهادفة 
مع احلفاظ على اإلنفاق الرأسمالي، وإصالح اإلعانات التحويلية بحوالي 4.5 % من
اإليرادات  هيكل  تقوية  على  التركيز  مع   )2019-2017( الفترة  خالل  الناجت 
واحلفاظ على حتقيق شركة الكهرباء الوطنية على مستويات استرداد الكلفة 
استرداد  مستوى  إلى  املياه  سلطة  وصول  إلى  إضافة  التشغيلية،  الناحية  من 

الكلفة في العام 2020.
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وستركز اإلصالحات متوسطة األمد، حسب رأي الصندوق، على جانب اإليرادات 
واإلصالحات في ما يتعلق بالضريبة على امللكية مع التركيز على شبكات األمان 
االجتماعي. إذ يتوقع من  احلكومة أن تقوم بالتركيز على اإلعفاءات الضريبية؛ 
وتبسيط الهيكل الضريبي؛ وتوسيع القاعدة الضريبية لضريبة الدخل. وينصح 
الدخل  ضريبة  قبل  الضريبية  باإلعفاءات  املتعلقة  باإلصالحات  البدء  الصندوق 
من  والتخّلص  الرأسمالي؛  اإلنفاق  وبخاصة  األولوية،  حسب  اإلنفاق  توزيع  مع 
متأخرات السداد بشكل تدريجي )وبخاصة الصحة(. وستبدأ احلكومة بتطبيق 

هذه اإلصالحات على النحو التالي:

• إصالح هيكل اإلعفاءات الضريبية اعتباراً من بداية العام 2017، وبخاّصة مبا 	
يتعلق باإلعفاءات اجلمركية والضريبية العامة على املبيعات، وتطبيق نظام 

أكثر شفافية وعدالة.

• إدراج تخفيض اإلعفاءات ضمن مشروع املوازنة العامة للعام 2017 والذي 	
سيتضمن تخفيض العجز األولي للموازنة ليصل إلى ما نسبته 2.5 % كما 
سيتأتى  والتي  اإليرادات  جانب  في   % 1.5 نسبته  مبا  إصالحات  ستتضمن 

معظمها من تخفيض اإلعفاءات على الضريبة العامة للمبيعات.

• بوضع مشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل، وتقدميه في نهاية العام 	 البدء 
2016 للبرملان، متضمناً تخفيض حّد اإلعفاء األدنى لألفراد مبا يتناسب مع 
املستويات العاملية، ورفع نسبة الضريبة على الشركات مبا يتناسب مع احلّد 
األعلى لضريبة الدخل على األفراد، وتقوية إطار حتويل األسعار بني الشركات 
)Transfer Pricing(، ووضع حّد أدنى لدخل الشركات اخلاضع للضريبة 

للتقليل من التهرب الضريبي.

• على 	 يجب  إذ  االجتماعي؛  األمان  شبكات  تعزيز  مع  اجلاري  اإلنفاق  احتواء 
احلكومة االلتزام بنسب االرتفاع في األجور للقطاع العام بحّد أعلى 1.5 % 

سنوياً خالل الفترة )2019-2017(.
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• تخفيض متأخرات السداد بشكل تدريجي.	

• احلفاظ على مستوى استرداد الكلفة التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية، 	
وتخفيض الدعم القطاعي للكهرباء، وتعديل التعرفة بشكل أوتوماتيكي مبا 

يتناسب مع أسعار املشتقات النفطية عاملياً.

• زيادة الشفافية املالية.	

• تقوية البيئة االقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد.	

• احلفاظ على مستويات آمنة من االحتياطيات للحفاظ على استقرار سعر 	
صرف الدينار.

ولقد تضمن البرنامج ثالثة محاور رئيسية: سياسات املالية العامة؛ والسياسات 
النقدية؛ والسياسات الهيكلية لتحفيز النمو وخلق الوظائف. وقد بينت وثائق 
الصندوق بأن البرنامج قد مت االتفاق عليه مع احلكومة. وتالياً أبرز مكونات برنامج 

الصندوق ضمن محاوره الرئيسية:

1. السياسة املالية للحكومة
إجراء  على  الدولي  النقد  صندوق  مع  اتفقت  قد  احلكومة  أن  البرنامج  في  جاء 
البرنامج؛  فترة  خالل  تدريجي  بشكل  العامة  املالية  أوضاع  لتقوية  إصالحات 
ما  اإلجراءات  هذه  حجم  )بلغ  اإلجراءات  من  العديد  بتطبيق  احلكومة  قامت  إذ 
نسبته 0.8 % من الناجت في العام 2016( من أجل العمل على استقرار حجم 
الدين العام في العام 2016 ، فقد استقر مستواه عند حوالي 94.0 % من الناجت 
هذه  تخفيض  إلى  اإلجراءات   هذه  من خالل  احلكومة  وتهدف  اإلجمالي.  احمللي 
النسبة لتصل إلى 77 % بحلول العام 2021. كما اتفق الصندوق مع احلكومة 
الرأسمالي  اإلنفاق  في  احلكومة  الستمرار   حيز  إيجاد  باحلسبان  يؤخذ  أن  على 
إصالحات  استهداف  خالل  من  وذلك  االجتماعية،  اإلعانات  حجم  على  واحلفاظ 
مستوى  على   )2019-2017( الفترة  خالل  الناجت  من   % 4.5 بنسبة  مالية 
احلكومة املركزية من خالل استهداف نقاط الضعف الهيكلية طويلة األجل في 
جانب اإليرادات واحلفاظ على مستوى استرداد الكلفة لشركة الكهرباء الوطنية.
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لقد أبدت احلكومة التزامها بهذا البرنامج؛  إذ اتفقت احلكومة مع البعثة على 
إدراج سلطة املياه )WAJ( مع شركة الكهرباء الوطنية ضمن عجز املوازنة اجملمع 
الذي يعّد من أحد األهداف الكمية للبرنامج، وذلك في ضوء احلاجة إلى االستمرار 
في اإلنفاق الرأسمالي ضمن هذين القطاعني. وقد أدت اإلجراءات الضريبية التي 
مت اتخاذها على التبغ واملشروبات الكحولية واملشتقات خالل العام 2016، إضافة 
إلى إزالة بعض اإلعفاءات الضريبية التي مت تبنيها في نهاية العام 2015 إلى زيادة 
احلصيلة الضريبية بنسبة 0.3 % من الناجت والتي لم يتم تضمينها في اإلطار 
بتبني  احلكومة  كما قامت   )2019-2017( لألعوام  الصندوق  لبرنامج  الكمي 
بعض اإلصالحات األخرى في جانب اإليرادات غير الضريبية، مثل: إعادة النظر في 
الضريبي  التحصيل  لرفع  األراضي  شراء  على  والضرائب  الرسوم  تخفيض  قرار 
الطاقة  وقطاع  الصحي  القطاع  ضمن  السداد  متأخرات  حجم  من  للتخفيض 
وضمان استقرار الدين العام. ويبني اجلدول التالي اإلجراءات االقتصادية  التي مت 
اقتراحها من قبل احلكومة والتوافق عليها مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، 
وذلك  لضمان استقرار الدين العام قبل البدء بالبرنامج في العام 2017. كما 
اتفقت البعثة مع احلكومة على تخصيص 0.4 % من ودائع احلكومة وأصولها 

األخرى لتخفيض متأخرات السداد وللحّد من الزيادة في الدين العام.
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اجلدول رقم )4(: اإلجراءات االقتصادية للحكومة في العام 2016

البند

األثر املالي

مليون 
دينار

نسبة من 
الناجت

103.90.4اإليرادات الضريبية )إجراءات دائمة(

15.80.1    رفع أسعار التبغ مبقدار 5 قروش للعلبة
3.80.0    رفع أسعار التبغ مبقدار 10 قروش للعلبة في منطقة العقبة اخلاصة

52.80.2    رفع أسعار الديزل والكاز البنزين مبقدار 2.5 قرش/ لتر
3.60.0    رفع الضريبة اخلاصة على املشروبات الكحولية

28.00.1    إزالة اإلعفاء الضريبي لضريبة املبيعات للعام2015

50.30.2اإليرادات غير الضريبية )إجراءات دائمة(

35.70.1    رفع رسوم نقل امللكية على السيارات املستعملة
14.70.1    تقليل مصروف االهتالك على السيارات املستوردة املستعملة

69.00.2تخفيض اإلنفاق اجلاري )ملرة واحدة(

223.20.8اجملموع
املصدر: وزارة املالية

بأنه  الصندوق  مع  عليه  االتفاق  مت  الذي  البرنامج  وثائق  خالل  من  ويالحظ 
يحتوي على ثالث نقاط رئيسية متعلقة بإدارة السياسة املالية:

• التركيز على جانب اإليرادات في تخفيض عجز املوازنة العامة؛ إذ ينص اإلنفاق 	
على تخفيض اإلعفاءات على الضريبة العامة على املبيعات واجلمارك، إضافة 
إلى تعديل قانون ضريبة الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية. كما مت االتفاق 
على تخفيض نسبة الضريبة العامة على املبيعات إلى 12 % بدالً من 16 %، 
وعلى أن تبقى شركة الكهرباء الوطنية ضمن وضع استرداد الكلفة التشغيلية 

في  الكلفة  استرداد  وضع  إلى  لتصل  املياه  لشركة  مشابهة  خطة  ووضع 
العام 2020.

• واإلعانات 	 الرأسمالي  اإلنفاق  وبخاصة  األولويات،  حسب  اإلنفاق  ترتيب 
التحويلية. كما مت االتفاق على احلّد من ارتفاع فاتورة األجور للقطاع العام.
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• تخفيض الدين العام من حوالي 94 % في نهاية العام  2016 إلى حوالي 	
77 % العام 2021.

2. السياسات النقدية 
أشار البرنامج إلى ضرورة استمرار السياسة النقدية في احلفاظ على احتياطيات 
كافية من العمالت األجنبية، وذلك للحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت. إذ 
السياسة  أدوات  الرئيسية على  الفائدة  املتبعة وأسعار  النقدية  السياسات  إن 
معدل  انخفاض  ظل  في  اململكة  في  االقتصادي  الوضع  مع  متوافقة  النقدية، 
التضخم األساسي وارتفاع الفجوة بني الناجت احلقيقي واملمكن وارتفاع معدالت 
البطالة وتوافر احتياطيات كافية لدى البنك املركزي األردني. كما أكدت احلكومة 
على نيتها بتطبيق إصالحات من شأنها تعزيز مرونة وعمق النظام املالي كتحسني 
اإلطار الرقابي، إذ سيتم تعديل قانون مؤسسة ضمان الودائع وتطبيق متطلبات 
بازل )III(، إضافة إلى تعزيز دور مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل 
تعديل قانون مكافحة غسيل األموال، وتطوير آليات الرقابة على شركات التأمني 

وقطاع التمويل.

3. السياسات الهيكلية لتعزيز خلق الوظائف والنمو
أجل  من  عميقة  هيكلية  بإصالحات  القيام  احلكومة  نية  على  البرنامج  أكد 
تعزيز النمو املستدام، وزيادة حجم فرص العمل املستحدثة، وتهدف اإلصالحات 
إلى زيادة مشاركة القوى العاملة والتقليل من حجم اقتصاديات الظل، وتعزيز 
احلوكمة  وتعزيز  والطاقة،  املياه  قطاعْي  استدامة  على  والتأكيد  األعمال،  بيئة 
في القطاع العام. ولتعزيز مناخ بيئة األعمال وتنافسية االقتصاد الوطني، تركز 
تبسيط  خالل  من  الشركات  وتشغيل  إنشاء  كلف  من  التقليل  على  احلكومة 
اإلجراءات، وتقوية اإلطار القانوني حلماية املستثمر، وذلك من خالل اإلسراع في 
النافذة االستثمارية، والتقليل من االزدواجية في املعامالت املطلوبة من  إنشاء 
ملراقبة  مستقلة  مؤسسات  وإنشاء  اإلدارية،  اإلجراءات  وحتسني  املستثمرين، 

األسواق. 
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كما تتضمن اإلصالحات الهيكلية تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوسيع قاعدة 
مكتب  عمل  بدء  في  اإلسراع  خالل  من  وذلك  املالية،  اخلدمات  من  املستفيدين 
لالشتمال  استراتيجية  وتطوير   )Credit bureau( االئتمانية  املعلومات 
التنافسية،  لتعزيز  اإلجراءات  من  العديد  البرنامج  تضمن  لذلك  إضافة  املالي. 
االجتماعي، وحتسني  األمان  االقتصاد، وتقوية شبكات  املرأة في  وزيادة مشاركة 
أطر حوكمة القطاع العام. وقد تضمن البرنامج العديد من املؤشرات الهيكلية 
)Structural Benchmarks( املتعلقة باإلطار اإلداري للمالية العامة، وإدارة 
الدين وقطاعْي املياه والصحة، والقطاع املالي والوصول إلى التمويل، إضافة إلى 
كما وضعت بعض  بعض املؤشرات الهيكلية املتعلقة بتحسني بيئة األعمال. 
املعايير الهيكلية كشروط قبل البدء بالبرنامج. وتضمن البرنامج أيضاً بعض 
التالية  اجلداول  وتبني   .)2017-2016( لألعوام  والتأشيرية  الكمية  األهداف 
Structural Bench�( الهيكلية  واملؤشرات  والتأشيرية  الكمية  ،ألألهداف 

.)marks
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اجلدول رقم )5(: األهداف الكمية والتأشيرية

البند
Aug�
2016Sep-2016Dec�2016Mar-

2017
-Jun
2017

مؤشرات األداء

عجز املوازنة األولي للحكومة املركزية 
والتحويالت  املساعدات  باستثناء 
وسلطة  الوطنية  الكهرباء  لشركة 

املياه )سقف( باملليون دينار

7217301,040168172

)سقف(  للموازنة  اجملمع  العجز 
باملليون دينار

9189841,386265372

لدى  الدولية   االحتياطيات  صافي 
البنك املركزي )أرضية( باملليون دوالر

12,19012,22513,89412,82012,345

على  السداد  متأخرات  لتراكم  سقف 
القروض اخلارجية 

00000

األهداف التأشيرية

)أرضية(  االجتماعي  احلكومي  اإلنفاق 
باملليون دينار

1,1601,3051,740460920

25,70925,85626,39826,73326,973الدين العام  )سقف( باملليون دينار

)سقف(  األجل  قصير  العام  الدين 
مليون دينار

1,5001,5001,5001,5001,500

املركزية  للحكومة  الدائنة  الذمم 
517517517517517)سقف( مليون دينار

شركة  على  احمللية  السداد  متأخرات 
الكهرباء الوطنية )سقف(

00000

سلطة  على  احمللية  السداد  متأخرات 
املياه )سقف(

00000

املركزي  للبنك  احمللية  األصول  صافي 
503-1,058-1,893-698-763-)سقف( باملليون دينار

املصدر: صندوق النقد الدولي
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اجلدول رقم )6(: املؤشرات الهيكلية لفترة ما قبل برنامج الصندوق

الهدف االقتصادياإلجراء

تطبيق إجراءات مالية لضمان استقرار الدين العام 
 2016 العام  نهاية  في  ليصبح  الناجت  من  كنسبة 

مساوياً ملستواه في العام 2015.
تقوية أوضاع املالية العامة واستقرار الدين العام.

وتطبيق  احلكومية  االستثمارات  إلدارة  وحدة  إنشاء 
خطة عملها.

إدارة االستثمارات احلكومية بشكل أفضل.

حتسني الشفافية.نشر احلسابات املالية اجملمعة للعام 2015

إعادة تنظيم وحدة االقتصادي الكلي واملالية العامة 
في وزارة املالية.

حتسني اإلدارة املالية العامة.

وضع خطة متويل ربعية لالثني عشر شهراً املقبلة 
وسلطة  الوطنية  الكهرباء  شركة  مع  بالتنسيق 

املياه.

األهداف  أن  والتأكد من  العام  الدين  آجال  زيادة متوسط 
التأشيرية للدين ميكن حتقيقها.

إعالن نية احلكومة إلبقاء شركة الكهرباء الوطنية 
فترة  خالل  التشغيلي  الكلفة  استرداد  وضع  عند 

البرنامج وتفعيل التعديل األوتوماتيكي للتعرفة.
تقوية أوضاع املالية العامة واستقرار القطاع.

           املصدر: صندوق النقد الدولي
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رابعاً: اآلثار االقتصادية املتوقعة في حال تطبيق برنامج التسهيل االئتماني 
املمتد لصندوق النقد الدولي)IMF( خالل الفترة )2021-2017(

املتفق عليه مع احلكومة  البرنامج  الدولي في حال تطبيق  النقد  توّقع صندوق 
االختالالت  إنهاء  خالل  من  وذلك  احمللي،  املستوى  على  الكلي  االستقرار  حتقيق 
الداخلية، وبخاّصة في مجال املالية العامة، وتخفيض الدين العام اخلارجي، ورفع 

وتيرة النمو االقتصادي إلى حوالي 4 % منذ العام 2019 وحتى العام 2021. 

وفي ما يلي حتليل حول أهم املؤشرات االقتصادية املستهدفة ضمن برنامج 

الصندوق.

1.4  أثر تطبيق برنامج الصندوق على النمو االقتصادي املتوقع

تتبناه  الذي  الهيكلي  اإلصالح  دعم  إلى  الدولي  النقد  صندوق  برنامج  يهدف 
احلكومة، وبخاّصة في مجال تقوية املالية العامة، وتخفيض الدين العام، ودعم 
النمو الشمولي، وذلك للحفاظ على االستقرار الكلي القتصاد اململكة، وخلق 
في  للمرأة  االقتصادية  املشاركة  وزيادة  البطالة،  نسب  لتخفيض  الوظائف 

اجملتمع. كما يبني 

البرنامج التوقعات حول حجم االستهالك واالستثمار منذ العام 2016 وحتى 
وتخفيض  احمللي،  االستثمار  زيادة  ضرورة  على  البرنامج  ركز  إذ  2021؛  العام 

االستهالك، كما هو مبني في الشكل رقم )7(.
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)GDP( مكونات الناجت احمللي اإلجمالي كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي :)الشكل رقم )7

      املصدر: صندوق النقد الدولي

من   % 10.7 نسبته  ما  إلى  احلكومي  االستهالك  انخفاض  البرنامج  يتوقع  إذ 
الناجت في نهاية العام 2021 وانخفاض االستهالك احمللي إلى 83.8 % من الناجت، 
كما يتوقع أن يرتفع حجم االستثمار احمللي احلكومي واخلاص ليصل إلى 21.8 % 
من الناجت، وانخفاض فجوة االدخار واالستثمار )عجز احلساب اجلاري( ليصل إلى 
ما نسبته 6.2 % في العام 2021. أما فيما يتعلق بالنمو االقتصادي احلقيقي، 
فيتوقع البرنامج ارتفاع وتيرة النمو االقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى حوالي 
4 % سنوياً من العام 2019 وحتى العام 2021 مدفوعاً بارتفاع حجم اإلنفاق 
واحمللية(،  )األجنبية؛  اخلاص  للقطاع  االستثمارات  وزيادة  احلكومي،  االستثماري 
املوازنة  ارتفاع حجم االستثمارات احلكومية من مخصصات  البرنامج  يتوقع  إذ 
ومن املنح واملساعدات اخلارجية من حوالي 1,189 مليون دينار في نهاية العام 
أي  11.9 %؛  نسبته  2017، بارتفاع  العام  نهاية  في  دينار  مليون   1,330 إلى   2016
بارتفاع نسبته باملتوسط 9.9 % خالل الفترة )2016-2021(، وارتفاع حجم 
علماً  مليارات دوالر في العام 2021.  االستثمار األجنبي املباشر إلى حوالي 3 
آثار  تقلل من  أن  املمكن  التي من  الضعف  البرنامج قد حدد بعض مواطن  بأن 

البرنامج على النمو االقتصادي كاستمرار األزمة السورية، واستمرار إغالق أسواق 

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

120.0
140.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

استثمار القطاعات  
 االخرى

 االستثمار الحكومي

استهالك القطاعات  
 االخرى

 االستهالك الحكومي

نسبة من 



41

   مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنية                       برامج صندوق النقد الدولي )األردن(: 1989-2016 النتائج والدروس املستفادة  

الدول احمليطة، وبخاصة العراق وسورية. كما يالحظ بأن اإلجراءات التي فرضها 
البرنامج لم تساعد في رفع وتيرة  صندوق النقد الدولي على احلكومة ما قبل 
النمو االقتصادي أو تقليل فجوة الناجت والتي ارتفعت في العام 2016 عما كانت 
عليه في العام 2015. كما لم يسهم البرنامج السابق )SBA( في احلّد من 
قيام  دون   2006 العام  منذ  املتباطئ  منوه  واستمرار  املمكن  للناجت  النمو  وتيرة 

احلكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للحّد منه. 

 
الشكل رقم )8(: فجوة الناجت ومنو الناجت احلقيقي املمكن1(

ويرتبط االنخفاض في الناجت احمللي املمكن بعوامل دميوغرافية عّدة، مثل: معدل 
النمو السكاني؛ والتطور التكنولوجي؛ وتوافر عناصر اإلنتاج وآليات استخدامها 
كما أن تصحيح االختالالت في مختلف القطاعات وفي مجال املالية  بكفاءة. 
سيساهم في إطالة أمد التباطؤ في النمو املمكن. إذ إن اإلصالحات في أسواق 
العمل احمللية ما زالت تتم بوتيرة منخفضة، ومعدالت تدفقات االستثمار األجنبي 
 2006 العام  في  متحقق  أعلى مستوى  من  وأقل  منخفضة،  زالت  ما  املباشر 
بنسبة 56.5 % كنسبة من إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي، وباألرقام املطلقة، ما 

يشير إلى تباطؤ وتيرة تراكم رأس املال في اململكة.

1-   مت استخدام )HP Filter( وذلك الحتساب الناجت املمكن وفجوة الناجت احمللي من خالل بيانات البنك املركزي األردني.
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الشكل رقم )9(: معدالت النمو االقتصادي املتوقعة ضمن برنامج الصندوق واملتحققة للفترة 

)2018-2016(

 املصدر: صندوق النقد الدولي والبنك املركزي األردني

يالحظ من الشكل رقم )9( بأن نسبة اإلجناز املتعلقة بالنمو االقتصادي الفعلي، 
ركزت  وقد  األخير،  الدولي  النقد  صندوق  لبرنامج   % 71.4 حوالي  بلغت  قد 
اإلصالحات خالل برنامج صندوق النقد الدولي )IMF( لألعوام )2015-2012( 
إصالح شبكات  على  العمل  دون  كافة   بأشكاله  السلعي   الدعم  إزالة  على 
إلى عدد  األوضاع االجتماعية، وقاد  أوالً، ما ساهم في تدهور  األمان االجتماعي 
.2012 العام  من  نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  في  وبخاصة  التظاهرات،  من 

على  وتعتمد  القطاعات،  حترير  تدعم  الصندوق  برامج  جميع  بأن  يالحظ  كما 
حتفيز النمو االقتصادي من خالل االنفتاح التجاري الذي لم يتم ربطه خالل جميع 
للمملكة  التصديرية  القطاع  قدرات  الصندوق مع  دخولها مع  مت  التي  البرامج 
ودون االلتفات إلى اإلصالحات الهيكلية في اجملال التشريعي واإلداري. فاإلصالح 
الهيكلي في اململكة منذ أزمة ميزان املدفوعات في العام 1989 غالباً ما كان 
املؤسسات  مع  النمو  لتحفيز  البرامج  بانتهاء  وينتهي  منسق،  وغير  انتقائياً 
اإلصالحات  تنفيذ  املراد  للقطاعات  اخلارجي  التمويل  انتهاء  مع  أو  الدولية 

االقتصادية فيها. 
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التطرق  دون  التنفيذ  قيد  وضعها  يتم  ما  غالباً  االقتصادية  اإلصالحات  أن  كما 
إلى التشاور مع القطاعات ذات العالقة أو مراجعة هذه اإلصالحات، وتالفي نقاط 
هذا  في  الكفؤة  غير  احلكومية  السياسات  عن  ناجتة  تكون  رمبا  التي  الضعف 
اجملال. كما يالحظ بأن جميع برامج الصندوق لم تتطرق إلى القطاعات اجلزئية 
كمشكالت التي يعاني منها القطاع الزراعي والصناعي في اململكة كتسويق 
اتفاقية  التفاوض في  وإقليمياً، فإعادة  األردني محلياً  الزراعي والصناعي  املنتج 
مع  احلكومي  القطاع  لعمل  كثمرة  تأت  لم  األوروبي  واالحتاد  األردن  بني  التجارة 
بل  األوروبية،  لألسواق  األردنية  املنتجات  وصول  صعوبة  ملعاجلة  اخلاص  القطاع 
  . جاء نتيجة التطورات السياسية وأثر أزمة اللجوء السوري على الدول األوروبية
وعليه؛ البد لهذه البرامج من أن تركز أوالً على إصالح القطاع احلكومي؛ وتعزيز 
في  الثقة  لزيادة  الفساد  ومكافحة  القانون  وسيادة  واملساءلة  الشفافية 
اعتماد  اململكة من خالل  االقتصادي في  احلكومة، وقدرتها على قيادة اإلصالح 

النهج التشاوري مع األطراف األخرى. 

2.4   أثر تطبيق برنامج الصندوق على املوازنة العامة

االئتماني  االستعداد  ترتيب  برنامج  خالل   )IMF( الدولي  النقد  صندوق  قام 
في  مبني  هو  ،كما  العامة  املالية  إنفاق  مضاعف  باحتساب   )2015-2012(
قصير  الرأسمالي  احلكومي  اإلنفاق  مضاعف  بأن  يالحظ  إذ   .)7( رقم  اجلدول 
إلى  يشير  التوالي، ما  على  و)2.4-2.1(   )1.1-1.0( يتراوح بني  األجل  وطويل 
أهمية اإلنفاق احلكومي الرأسمالي في دفع عجلة النمو االقتصادي في اململكة 

في األجلني القصير واملتوسط. 
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اجلدول رقم )7(: مضاعف اإلنفاق احلكومي في األردن

البند 
اإلنفاق 
اجلاري

اإلنفاق 
الرأسمالي

السلع 
واخلدمات

مدفوعات 
الفائدة

اإلنفاق 
العسكري

األجوراإلعانات

النموذج األول

-------------------------1.1***0.4مضاعف قصير األجل
-------------------------2.3**0.8ملضاعف طويل األجل

النموذج الثاني

--------------------1.0*1.1**-----مضاعف قصير األجل
--------------------2.1*2.4**-----ملضاعف طويل األجل

النموذج الثالث

---------------0.3-1.0*1.0***-----مضاعف قصير األجل
---------------0.7-2.1**2.2***-----ملضاعف طويل األجل

النموذج الرابع

----------0.6-----0.9**1.1***-----مضاعف قصير األجل
----------1.1-----2.01.7***-----ملضاعف طويل األجل

النموذج اخلامس

-----0.1-----------0.9**1.1**-----مضاعف قصير األجل
-----0.3-----------2.1**2.4**-----ملضاعف طويل األجل

النموذج السادس

1.4---------------1.0*1.0***-----مضاعف قصير األجل

3.1---------------2.2*2.1**-----ملضاعف طويل األجل
           املصدر: صندوق النقد الدولي

أما اإلنفاق اجلاري احلكومي؛ فقد وجد بأن أثره ليس ذا داللة إحصائية. ولكن عند 
تفصيل مكونات اإلنفاق اجلاري، يالحظ بأن اإلنفاق احلكومي على السلع واخلدمات 
يتراوح بني )0.9-1.0( في الفترة قصيرة األجل و)1.7-2.2( في الفترة طويلة 
األجلني  في  مضاعفها  حجم  ارتفاع  من  فبالرغم  واألجور؛  الرواتب  أما  األجل. 
الطويل والقصير، إال أنه ليس ذا داللة إحصائية، وكذلك األمر بالنسبة لإلنفاق 
العسكري واإلعانات ومدفوعات الفائدة، ما يشير إلى أن تقوية إصالحات املالية 
أكبر من  بشكل  العسكري  واإلنفاق  واألجور  الرواتب  في  تتركز  أن  يجب  العامة 
بأن  باحلسبان  أخذنا  إذا  واخلدمات، وبخاّصة  السلع  على  اجلاري  احلكومي  اإلنفاق 
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حجم احلكومة )مقاساً مبجموع اإليرادات احمللية واإلنفاق الكلي إلى الناجت احمللي 
اإلجمالي( قد بلغ باملتوسط خالل الفترة )2006-2016( حوالي 56.9 %. كما 
تنصح العديد من الدراسات بعدم تطبيق إجراءات التقشف املالي، وتقوية املوازنة 

العامة قبل الوصول إلى معدل منو اقتصادي مستدام.

3.4  أثر تطبيق برنامج الصندوق على خلق الوظائف لألردنيني

الشمولي  النمو  حتفيز  ضرورة  على  املمتد  االئتماني  التسهيل  برنامج  ركز 
أثر هذه  البرامج لم تقم بقياس  أن جميع هذه  اململكة، إال  الوظائف في  وخلق 
السياسات املنوى إتباعها في برنامج صندوق النقد الدولي )IMF(، فمنذ بداية 
البرنامج ما زالت نسب البطالة تراوح نسب ما قبل البرامج. كما يالحظ ارتفاع 
بلغ  إذ   ،% 15.8 نسبته  ما   2016 العام  من  الرابع  الربع  البطالة خالل  معدل 
بارتفاع نسبته  لإلناث للفترة نفسها  مقابل 24.8 %  املعدل للذكور 13.8 % 
الواضح  التفاوت  كما يالحظ  العام 2015.  الفترة نفسها من  نقطة عن   2.2
البطالة  العاصمة واحملافظات، والتفاوت في معدالت  البطالة بني  معدالت  في  

بني الذكور واالناث.

الشكل رقم )10(: معدالت البطالة في اململكة للعام 2016

             
              املصدر: دائرة االحصاءات العامة.
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4.4  أثر تطبيق برنامج الصندوق على االستثمار األجنبي املباشر 

تأثر   ،2009 العام  في  العاملية  واملالية  االقتصادية  باألزمة  اململكة  تأثرت  منذ 
االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى اململكة، إذ انخفض بنسب كبيرة، وبخاّصة 
في العام 2010 بنسبة 30.0 % وفي العام 2015 بنسبة 26.5 % ليصل إلى 
حوالي 1,092.6 مليون دينار في العام 2016 منخفضاً مبا نسبته 56.5 % عن 

أعلى مستوى وصله في العام 2006، كما هو مبني في الشكل رقم )11(. 

الشكل رقم )11(: االستثمار األجنبي املباشر الوارد للمملكة )2016-2000(

              املصدر: البنك املركزي األردني.

لقد تركزت جميع االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة للمملكة في الشركات 
املبادرات  من  العديد  برزت  قد  بأنه  ويالحظ  عمان.  بورصة  في  واملدرجة  القائمة 
أنه  إال  اململكة.  في  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  حجم  زيادة  إلى  الهادفة 
وبالرغم من جميع املبادرات الهادفة إلى رفع حجم االستثمارات األجنبية املباشرة 
القطاعات  من  العديد  في  املساهمة  نسب  انخفاض  يالحظ  للمملكة،  الواردة 
في بورصة عمان منذ األزمة املالية العاملية، وبخاصة ضمن قطاع اخلدمات، في 



47

   مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنية                       برامج صندوق النقد الدولي )األردن(: 1989-2016 النتائج والدروس املستفادة  

املالي، وال سيما في قطاع  القطاع  األجانب في  حني استقرت نسبة مساهمة 
تقيس  )والتي  اململكة  في  الضريبة  نسبة  إجمالي  مقارنة  خالل  ومن  البنوك، 
قيمة الضرائب واملساهمات اإلجبارية من قبل الشركات في القطاعات اخملتلفة 
بعد األخذ باحلسبان اإلعفاءات الضريبية كنسبة من األرباح التجارية للشركات، 
ويتم استثناء الضرائب على األفراد والضرائب التي جتمع من قبل الشركات، وحتول 
واخلدمات(  السلع  على  املبيعات  وضرائب  املضافة  القيمة  كضريبة  للحكومة 
ميكن أن نفسر انخفاض حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر للمملكة خالل 

الفترات املاضية.

الشكل رقم )12(: إجمالي نسبة الضريبة إلى أرباح الشركات العام 2016

املصدر: البنك الدولي.

يالحظ ارتفاع معدل الضرائب مقارنة مع دول اخلليج العربي خالل العام 2016، 
العالم  مع  مقارنة  الدولية  التجارة  على  الضرائب  نسبة  ارتفاع  يالحظ  كما 
الدولي،  البنك  بيانات  حسب  العام 2011  في   % 5.3 بلغت حوالي  إذ  العربي؛ 
في حني بلغت حوالي 4.82 % بالنسبة للعالم العربي، ما يدل على عدم قدرة 
اململكة على املنافسة جلذب املستثمرين األجانب، وبخاّصة مع دول اخلليج العربي 
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من الناحية الضريبية. وفي حال قيام اململكة بتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي 
نسب  فإن   )IMF( الدولي  النقد  صندوق  مع  بالتعاون  احلكومة  تبنته  الذي 
الضرائب سترتفع بشكل كبير، كون حجم اإلصالحات املالية املطلوبة هي حوالي 
 4.5 % من الناجت خالل فترة البرنامج، األمر الذي سيؤثر في  قدرة القطاع اخلاص 
واملستثمرين اخلارجيني على قيادة دفة النمو االقتصادي في اململكة. كما وجدت 
مجموعة من الدراسات االقتصادية بأن أثر االستثمار األجنبي املباشر في مجمل
التدفقات  هذه  من  كبيراً  جزءاً  ألن  وذلك  محدود،  أثر  ذو  اإلنتاج  عوامل  إنتاجية 
وليس  اخلفيفة،  التحويلية  والصناعات  االستخراجية  الصناعات  في  يتركز 
االستثمارات في  أن  واملرتفعة، كما  املتوسطة  التكنولوجيا  ذات  الصناعات  في 
املناطق الصناعية املؤهلة تتركز في املنسوجات واملالبس، وهي صناعة منخفضة 
التكنولوجيا، كما أن العديد من العاملني ضمن هذه الصناعات ليسوا أردنيني. 
وعليه؛ فإن إمكانية االستفادة من التكنولوجيا املتاحة في هذه املناطق محدودة. 
في ظل  املال، وبخاصة  رأس  تراكم  في حركة  تؤثر  لم  التخاصية  بأن  وجد  كما 
انخفاض حجم هذه التدفقات مقارنة مع العديد من الدول النامية واملتقدمة.

   

5.4 أثر تطبيق برنامج الصندوق على االحتياطيات األجنبية وسياسات سعر الصرف

على  باحلفاظ  سيبقى  النقدية  السياسة  هدف  أن  على  الصندوق  برنامج  أكد 
مستويات آمنة من االحتياطيات للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار. وقد 
ذكر البرنامج أن انخفاض أسعار النفط عاملياً منذ العام 2014 وإتباع سياسة 
نقدية توسعية، سيساهم في دفع عجلة النمو االقتصادي في األجل املتوسط، 
كما توقع الصندوق أن ترتفع تكاليف االقتراض بشكل تدريجي نتيجة التطورات 
في السياسة النقدية في الواليات املتحدة األميركية. كما أكد التقرير ضرورة أن 
تركز السياسة النقدية على وجود نسب مناسبة من االحتياطيات للحفاظ على 
املركزي احلفاظ على جاذبية  البنك  الصرف، ما يتطلب من  استقرار نظام سعر 
املتحدة  الواليات  في  الفائدة  أسعار  تطورات  ظل  في  وبخاصة  األردني،  الدينار 
األميركية؛ إذ على البنك أن يحافظ على هامش فائدة مقبول بني أسعار الفائدة 
املتحدة  الواليات  في  الفائدة  أسعار  ارتفاع  توقع  وفي ظل  والدوالر.  الدينار  على 

بداية  نقطة منذ   75 بحوالي  الفائدة  برفع أسعار  املركزي  البنك  األميركية، قام 



49

   مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنية                       برامج صندوق النقد الدولي )األردن(: 1989-2016 النتائج والدروس املستفادة  

العام احلالي، وذلك للحفاظ على حجم مريح من االحتياطيات لدعم االستقرار 
النقدي في اململكة، إال أن ارتفاع أسعار الفائدة على األدوات الرئيسية للسياسة 
املستوى  انخفاض  في ظل  اإلقراض، وبخاّصة  ارتفاع كلف  الى  أدى  قد  النقدية 
العام لألسعار، وارتفاع الفجوة بني الناجت احمللي واملمكن. وتوقع الصندوق ارتفاع 
في  مبني  هو  كما  البرنامج،  فترة  خالل  والعمالت  الذهب  من  املوجودات  صافي 

اجلدول رقم )8(.

اجلدول رقم )8(: االحتياطيات األجنبية املتوقعة ضمن سيناريو األساس في برنامج الصندوق

2016120172018201920202021البند 
صافي املوجودات من 

الذهب والعمالت 
)مليون دوالر(

15,88815,82916,85418,03819,16020,202

نسبة التغطية 
للمستوردات )شهر(

8.48.18.38.58.68.6

  املصدر: صندوق النقد الدولي

إال أن توقعات الصندوق لم تتحقق للعام 2016 ؛ إذ وصل صافي املوجودات من 
البرنامج  يدلل على ضعف قدرة  دوالر، ما  مليار  والعمالت حوالي 14.8  الذهب 
على توقع ديناميكية السوق األردنية، وعكس التوقعات ضمن القطاعات األخرى 
التطورات  على  وعكسها  واخلدمات،  للسلع  اخلارجية  والتجارة  العامة  كاملالية 
النقدية املتوقعة خالل فترة البرنامج. كما يالحظ بأن هدف الصندوق من زيادة 
حجم الدين اخلارجي للمملكة هو توفير العمالت األجنبية الالزمة لضمان توافر 
كميات مناسبة من االحتياطيات األجنبية خالل فترة البرنامج، إذ إن اإلصالحات 
القطاع  وبخاّصة  االقتصادي،  النمو  زخم  من  ستثبط  البرنامج  ضمن  املالية 
األجنبية  االحتياطيات  حجم  في  سلباً  سيؤثر  ما  واخلدمات،  للسلع  التصديري 
اخلارجية  اخملاطر  زيادة  إلى  السياسةبالضرورة  وستؤدي هذه  املركزي.  البنك  لدى 

التي سيتعرض لها االقتصاد األردني مستقبالً،

في العام 2016 وصل صافي الذهب من العمالت والذهب حوالي 14,812.4 مليون دوالر؛ أي بانخفاض عن القيمة املقدرة في . 1

البرنامج بحوالي مليار دوالر.
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وال سيما في ظل توقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في السوق األميركية، ما 
يعيدنا بالذاكرة إلى أزمة العام 1989 التي عانت منها اململكة جراء ارتفاع الدين 

العام اخلارجي بنسب كبيرة.

 

6.4  قدرة البرنامج على التخفيف من االختالالت اخلارجية  

يعاني األردن منذ فترة طويلة من اختالالت في ميزانه التجاري للسلع واخلدمات، 
عدم  حالة  زيادة  من  باململكة  احمليطة  للدول  اإلقليمية  التوترات  ساهمت  وقد 
اليقني وتقطع طرق املواصالت، وبخاصة نتيجة إغالق احلدود بني العراق وسورية 
في ظل تراخي احلكومة عن دعم املصدر األردني، ومساعدته في ترويج منتجاته 
إذ  اململكة.  عليها  تعتمد  التي  التقليدية  لألسواق  بديلة  أسواق  وإيجاد  عامليا، 
يالحظ ارتفاع تركز صادرات ومستوردات اململكة في عدد قليل من الدول، كما هو 

مبني في اجلدول رقم )9(.

اجلدول رقم )9(: تركز الصادرات الوطنية واملستوردات للعام 2016

املستورداتالصادرات الوطنية 

نسبة التركز الدولةنسبة التركز الدولة

14.0الصني  الشعبية23.8الواليات املتحدة 
12.1السعودية14.8السعودية

7.0الواليات املتحدة7.9الهند
4.6أملانيا7.6العراق

4.6اإلمارات5.4اإلمارات
4.4ايطاليا5.3الكويت

3.5تركيا2.7قطر
3.3اليابان2.2لبنان

53.4اجملموع69.8اجملموع
املصدر: مت احتسابه باالعتماد على بيانات التجارة الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة.
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ويدل ذلك على اخلطر الكبير الذي من املمكن أن تتعرض له اململكة في حال إغالق 
إحدى هذه األسواق أو منع دخول املنتجات األردنية إليها؛ نتيجة ظروف سياسية 
مرتفعاً  املدفوعات  ميزان  في  العجز  بقاء  الصندوق  برنامج  توقع  وقد  فنية.  أو 
خالل الفترة )2016-2017( وذلك لتوقع استمرار انخفاض الصادرات والسياحة 
التحويالت اخملصصة لالجئني السوريني،  إلى انخفاض  العاملني، إضافة  وحواالت 

وتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 8.5 % من الناجت في األمد املتوسط. 
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات

نتيجة لتأثر اململكة باألزمة االقتصادية التي مرت بها خالل الثمانينيات من القرن 
املاضي على أداء العديد من املؤشرات االقتصادية؛ فقد تراجعت مستويات النمو 
االقتصادي في اململكة لتصل إلى مستويات متدنية ال تتناسب مع الطموحات 
واألهداف املوضوعة من قبل احلكومة والصندوق ضمن برامجها اإلصالحية، وذلك 
نظراً للعدم مرونة هذه البرامج، وأخدها باحلسبان بعض املؤثرات اخلارجية التي 
من املمكن أن تبطىء زخم اإلصالح االقتصادي في اململكة. وقد تبنى األردن عدداً 
من برامج اإلصالح االقتصادي التي هدفت إلى حتقيق االستقرار الكلي. وقد ركزت 
إلى  بها  والعودة  العام،  والدين  العامة  املالية  إدارة  على  مبعظمها  اخلطط  هذه 
األعوام    خالل  االقتصادي  لإلصالح  برنامج  بتنفيذ  األردن  قام  إذ  آمنة.  مستويات 
من أجل مواجهة   )IMF( الدولي النقد  بالتعاون مع صندوق   )2004-1989(
الصدمات اخلارجية التي تعرض لها، واحلفاظ على االستقرار الكلي. ورغم تنفيذ 
التحديات االقتصادية  من  يواجه عدداً  زال  األردن ما  أن  البرامج، إال  اململكة هذه 

التي أفرزتها الظروف السياسية واالقتصادية اإلقليمية والعاملية. 

الدولي  النقد  صندوق  برامج  من  اململكة  خروج  تلت  التي  الفترة  شهدت  لقد 
احمللي  الناجت  منا  الكلية، إذ  االقتصادية  املؤشرات  العديد من  في  حتسنا ملحوظاً 
احلقيقي للمملكة مبتوسط 7.9 % خالل الفترة  )2005-2008( مدفوعاً بزيادة 
الطلب العاملي على السلع واخلدمات األردنية، واسترداد الثقة في الدينار األردني 
بعد ربطة بالدوالر األميركي في منتصف التسعينيات. إال أن الظروف االقتصادية 
اإلقليمية والعاملية غير املواتية أثرت سلباً في أداء اململكة االقتصادي، وبخاّصة 
أحداث  من  تالها  وما   2009 العام  في  العاملية  املالية  باألزمة  اململكة  تأثر  بعد 
من  للعديد  واالقتصادي  السياسي  االستقرار  في   أثرت  التي  العربي”  “الربيع 
دول املنطقة، ما أثر على طرق التجارة البرية التي تربط اململكة مع دول اإلقليم، 
العام  يناير   25 ثورة  بعد  املصري  الغاز  من  اململكة  إمدادات  تقطع  إلى  إضافة 
هذه التحديات تبنت اململكة خطة لإلصالح الوطني بالتعاون مع  وإزاء   .2011
صندوق النقد الدولي للفترة )2012-2015( ملعاجلة االختالالت التي نتجت عن 
الظروف السياسية واالقتصادية احمللية واإلقليمية. وقد هدفت هذه اإلصالحات 
وتخفيض  مستدامة،  مستويات  إلى  اجلاري  واحلساب  املوازنة  بعجز  العودة  إلى 
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حجم الدين العام، وحتقيق االستقرار االقتصادي الكلي الشمولي واملستدام.
للفترة  البرنامج  فترة  خالل  األردن  حققها  التي  احملدودة  اإلجنازات  من  وبالرغم 
ونتيجة استمرار الصراع السياسي في سورية والعراق، وتزايد   )2012-2015(
الضغوط على اململكة جراء تدفق أعداد كبيرة من الالجئني السوريني للمملكة، 
استمرت اململكة بالنهج اإلصالحي مع صندوق النقد الدولي من خالل دخولها 
ببرنامج آخر للفترة )2016-2019(. وفي ما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها 

الدراسة:

• هدفت احلكومة من خالل االنضمام لبرامج الصندوق النقد الدولي الى اعادة 	
االختالالت  الى تصحيح  واحملافظة عليه، اضافة  الكلي لالقتصاد  االستقرار 
الالزم  التمويل  وتوفير  العامة،  املالية  مجال  في  وبخاصة  فيه،  الهكيلية 

للقيام بهذه اإلصالحات.

• األردن 	 مت تطبيقها في  التي  الدولي  النقد  برامج صندوق  أهداف  تتحقق  لم 
معدالت  وتخفيض  االقتصادي؛  النمو  معدالت  زيادة  مثل:  األداء،  ملؤشرات 

التضخم؛ ومعاجلة االختالالت الهيكلية املزمنة في املالية العامة.

• وبلغت 	  ،  1992 العام  في  االقتصادي بشكل كبير  النمو  ارتفعت معدالت 
عن  الناجمة  االستثمارات  حجم  زيادة  نتيجة   % 14 حوالي  املعدالت  هذه 

العائدين من الكويت.

• العديد 	 في  ملحوظاً  حتسناً   2004 العام  بعد  األردني  االقتصاد  أداء  حتسن 
من املؤشرات االقتصادية الكلية،  وباألخص في النمو االقتصادي، إذ منا الناجت 
 )2008-2005( الفترة  خالل   % 7.9 مبتوسط  للمملكة  احلقيقي  احمللي 
بزيادة  ،ومدفوعاً  اململكة  في  العراقية  االستثمارات  حجم  ارتفاع  نتيجة 
الطلب العاملي على السلع واخلدمات األردنية، واسترداد الثقة بالدينار األردني 

بعد ربطه بالدوالر األميركي في منتصف التسعينيات.

• ال تتوافر في جميع برامج الصندوق سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي؛ إذ 	
تركز على اإلصالح املالي في املوازنة العامة والقطاع النقدي بشكل رئيس.
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• النقد 	 وصندوق  احلكومة  بني  عليه  املتفق  الزمني  باإلطار  االلتزام  يتم  لم 
الدولي، ما ترك أثر سلبياً على أداء االقتصاد األردني.

• لم تلتفت العديد من اخلطط االقتصادية حتى العام 2004 إلى اخملاطر التي 	
قد تنجم عن انخفاض حجم املساعدات اخلارجية املستلمة على االقتصاد 
حجم  في  االنخفاض  االرتفاع/  أثر  باحلسبان  األخذ  مت  حني  في  الكلي. 
الشروط  ضمن  للحكومة  املالي  األداء  على  املستلمة  اخلارجية  املساعدات 
2015-( لألعوام  الصندوق  مع  األردن  برامج  في  عليها  االتفاق  يتم  التي 

2012( و )2019-2016(.

• نظراً 	 لم تتضمن برامج صندوق النقد الدولي حلوالً واستراتيجيات طويلة؛ 
جلمود بعض بنود االنفاق احلكومي، مثل: األجور؛ والرواتب؛ والتقاعد. بل ركزت 
على التقنني من حجم الزيادات في هذه البنود، ما أدى إلى استمرار املشكالت 

الهيكلية في بنود اإلنفاق احلكومي حتى تاريخه.

• لم تتضمن برنامج  الصندوق مراجعة للسياسات التجارية احلالية وسياسات 	
تشجيع الصادرات املتبعة، مع أنه يركز على التقليل من االختالالت الهيكلية 
املتمثلة بارتفاع عجز احلساب اجلاري، ما يؤكد أن البرنامج احلالي الذي مت تبنيه 
باالتفاق مع الصندوق، يركز على وضع أهداف كمية قطاعية ال تلتفت إلى 

اإلطار الكلي لالقتصاد الوطني واألطر التشريعية الناظمة له.

• استدامة 	 على  الدولي  النقد  صندوق  مع  للحكومة  األخير  البرنامج  يركز 
أوضاع املالية العامة والدين العام دون االلتفات إلى تنافسية اململكة وزيادة 
رفع  على  اإلجراءات  ركزت معظم  إذ  اململكة.  في  االجنبي  االستثمار  فرص 
اململكة  تنافسية  من  يقلل  ما  كبير،  بشكل  احلكومية  اإليرادات  حصيلة 
مقارنة مع الدول اجملاورة لها، وبخاصة دول اخلليج العربي، األمر الذي سيقلل 
زيادة  وبخاصة  البرنامج،  هذا  عليها  بُني  التي  االفتراضات  حتقيق  فرص  من 
النمو  عجلة  لدفع  واألجنبية(  )احمللية؛  اخلاص  القطاع  استثمارات  حجم 

االقتصادي.
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• برامج الصندوق ال ميكن اعتبارها بديالً عن اخلطط االقتصادية الوطنية التي 	
تهدف إلى زيادة النمو االقتصادي، ورفع مستويات التنمية في احملافظات.

وفي ظل هذه املعطيات؛ فقد خرجت الدراسة بجملة من الدروس املستفادة 
والتوصيات:

• إعادة النظر باستمرار تطبيق برامج صندوق النقد الدولي للمرحلة املقبلة، 	
والعمل على إيجاد خطط وبدائل أخرى.

• حتديد أولويات اإلصالح التشريعي للقوانني االقتصادية واالنطالق منها نحو 	
وضع أهداف على املستوى القطاعي واجلزئي قابلة للقياس لزيادة الشفافية 

واملساءلة.

• املالية 	 مجالْي:  في  وبخاصة  بدقة،  وزخمه  املطلوب  اإلصالح  حجم  حتديد 
العامة؛ والقطاع اخلارجي، احملددة في خطط اإلصالح الوطني بدقة، ومراجعة 
األطر العامة لهذه األهداف للتأكد من اتساقها وقدرة اململكة على املُضي 

ُقّدماً بتنفيذها.

• إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل ليس فقط بهدف زيادة إيرادات 	
التهرب  وقف  وخاصة  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  وإمنا  للدولة،  املالية 

الضريبي، وحتفيز النمو االقتصادي.

• الناجحة 	 االقتصادي  االصالح  في عملية  األخرى  الدول  االستفادة من جتارب 
اصالحات هيكيلة على  برامج الصندوق، من خالل اجراء  بعد خروجهم من 

القطاع العام واملوزانة العامة بشكل خاص.
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املراجع

• 	 ،)2004-1989( لألعوام  األردن  في  الدولي  النقد  صندوق  برامج  تقييم 
مكتب التقييم املستقل،  صندوق النقد الدولي، واشنطن، الواليات املتحدة 

األميركية، 2005.

• النقد 	 صندوق  برنامج التسهيل االئتماني املمتد للفترة )2015-2012(،  
الدولي، واشنطن، الواليات املتحدة األميركية، 2005.

• لبعثة 	 واملراجعات   )2021-2017( االئتماني  االستعداد  ترتيب  برنامج 
الصندوق مع احلكومة ، املوقع صندوق النقد الدولي.

• التقارير املالية السنوية لوزارة املالية.	

• التقارير السنوية للبنك املركزي األردني.	

• قاعدة  بيانات البنك الدولي.	

• قاعدة بيانات دائرة اإلحصاءات العامة.	
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مركز الدراسات االستراتيجية
اجلامعة األردنية 

 

 
تبنى األردن العديد من برامج اإلصالح االقتصادي؛ بهدف إعادة االستقرار لالقتصاد الكلي من خالل 
التقليل من االختالالت الداخلية واخلارجية املتمثلة بارتفاع عجز املوازنة العامة؛ ونسب املديونية. 
من خالل   (IMF) الدولي النقد  الدولية كصندوق  املؤسسات  قبل  من  اخلطط  هذه  دعم  مت  وقد 
خالل   (EFF) املمتد للتسهيل  برامج  األئتماني (SBA)وثالثة  االستعداد  ترتيبات  من  برنامجني 
الفترة (2004-1989) وبرنامج االستعداد األئتماني (2012-2015)، إضافة إلى برنامج التسهيل 

األئتماني املمتد احلالي (2019-2016).
لم تلتفت العديد من اخلطط االقتصادية املطبقة حتى العام 2004 إلى اخملاطر التي قد تنجم عن 
انخفاض حجم املساعدات اخلارجية املستلمة على االقتصاد الكلي. في حني مت األخذ باحلسبان أثر 
للحكومة ضمن  األداء املالي  املستلمة على  اخلارجية  املساعدات  االرتفاع/ االنخفاض في حجم 
 (2012-2015) لألعوام  الصندوق  مع  األردن  برامج  في  عليها  االتفاق  يتم  التي  الشروط 

و(2016-2019).
ً جلمود  ً واستراتيجيات طويلة؛ نظرا إضافة الى ذلك، لم تتضمن برامج صندوق النقد الدولي حلوال
حجم  من  التقنني  على  ركزت  بل  والتقاعد.  والرواتب؛  األجور؛  مثل:  احلكومي،  االتفاق  بنود  بعض 
اإلنفاق احلكومي حتى  بنود  الهيكلية في  الى استمرار املشكالت  أدى  البنود، ما  الزيادات في هذه 

تاريخه.
عالوة عن ذلك ، فقد ركز البرنامج األخير للحكومة مع صندوق النقد الدولي على استدامة أوضاع 
املالية العامة والدين العام دون االلتفات إلى تنافسية اململكة وزيادة فرص االستثمار االجنبي في 
اململكة. إذ ركزت معظم اإلجراءات على رفع حصيلة اإليرادات احلكومية بشكل كبير، ما يقلل من 
تنافسية اململكة مقارنة مع الدول اجملاورة لها، وبخاصة دول اخلليج العربي، األمر الذي سيقلل من 
القطاع  استثمارات  زيادة حجم  البرنامج، وبخاصة  بُني عليها هذا  التي  األفتراضات  فرص حتقيق 

اخلاص (احمللية؛ واألجنبية) لدفع عجلة النمو االقتصادي.
العامة؛  املالية  مجالي:  في  وبخاصة  بدقة،  وزخمه  املطلوب  اإلصالح  حجم  حتديد  يجب  وعليه، 
والقطاع اخلارجي، احملددة في خطط اإلصالح الوطني بدقة، ومراجعة األطر العامة لهذه األهداف 
برامج  اعتبار  ميكن  ال  فإنه  لذا  بتنفيذها.   ً قدما املضي  على  اململكة  وقدرة  اتساقها  من  للتأكد 
ورفع  االقتصادي  النمو  زيادة  الى  تهدف  التي  الوطنية  االقتصادية  اخلطط  عن   ً بديال الصندوق 

مستويات التنمية في احملافظات. 

برامج صندوق النقد الدولي (األردن): 
2016-1989

النتائج والدروس املستفادة

إعداد
أ.د موسى شتيوي

 علي العساف
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