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من  الم�ستمر،  االنتعا�ش  من  �سنوات  اأربع  مرور  بعد   .i
المتوقع اأن تتباطاأ وتيرة نمو االقت�ساد االأردني في العام 2015 

ب�سبب التداعيات االأمنية، وخا�سًة في الن�سف االأول من ال�سنة. 

التطورات  اأثر  على  تفاقمت  التي  التداعيات،  تلك  اأثرت  فقد 

التام  والإغالق  �صوءًا،  زادت  والتي  والعراق،  �صوريا  في  الأمنية 

ال�صياحة  قطاعّي  على  والعراق،  �صوريا  بين  التجارية  للممّرات 

اإلى  �صوري  لجئ  األف   631 عن  يزيد  ما  دخول  ومع  والتجارة. 

ال�صعيد  على  التحديات  من  ب�صل�صلة  الأردن  ي�صطدم  اأرا�صيه، 

في  �صجل  الذي  البطالة  معدل  تزايد  ذلك  في  بما  التنموي، 

الن�صف الأول من عام 2015 ن�صبة 12.5 بالمئة مقارنًة بـِ 11.9 

بالمئة في الن�صف الأول من عام 2014.

متوا�سع  نحو  على  عافيته  الحقيقي  النمو  ا�ستعاد   .ii
اخُت�سر  لكنه  بالمئة،   3.1 ن�سبة  �سجل  حيث   2014 عام  في 

ب�سكل غير متوقع في الف�سل االأول و�سهد انتعا�ساً �سئياًل في 

الف�سل الثاني من 2015. من جهة الإنتاج، لقد اأّدى النكما�ص 

“الفنادق والمطاعم”، والبناء، والزراعة )بن�صبة  في قطاعات 

4.3 بالمئة،  و1.0بالمئة، و0.8 بالمئة على التوالي( اإلى تباطوؤٍ 

في النمو بمعدل 2.2 بالمئة على اأ�صا�ص �صنوي في الن�صف الأول 

من 2015 )الأبطاأ منذ الن�صف الأول من عام 2010(. وقد عمل 

قطاع المناجم والمحاجر، والقطاع المالي، والتاأمين، وخدمات 

حيث  من  اأّما  كبير.  حٍد  اإلى  النمو  تحفيز  على  الأعمال  قطاع 

مع  النمو  حفز  قد  ال�صادرات  �صافي  في  التح�صن  فاإن  الطلب، 

جمود من جانب الطلب الخا�ص، بينما اأّدت ال�صتثمارات العامة 

الحقيقية(  )بالقيمة  النمو  اإنكما�ص  الى  الحكومي  وال�صتهالك 

في الن�صف الأول من 2015، مقارنة بالفترة الزمنية نف�صها في 

العام 2014. ومن المتوقع اأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 

اأقّل مّما كان متوقعًا  اأي  العام 2015،  الحقيقي 2.5 بالمئة في 

في ال�صابق بما يعادل 100 نقطة اأ�صا�ص، متاأثرًا باأحداث الف�صل 

الأول.

�سعر  وقوة  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  انخفا�ش  يوؤدي   .iii
ال�سرف وفجوة الناتج ال�سلبية اإلى ا�ستمرار البيئة االإنكما�سية. 

�صهدت اأ�صعار الم�صتهلك انكما�صًا بن�صبة 0.7 بالمئة على اأ�صا�ص 

على  بالمئة  و-0.6   2014 اآب/اأغ�صط�ص  ب�صهر  مقارنًة  �صنوي، 

ينح�صر،  الأ�صا�صي  الت�صخم  زال  وما  الفترة.  متو�صط  اأ�صا�ص 

ليبلغ 3.1 بالمئة في اآب/اأغ�صط�ص 2015 )على اأ�صا�ص �صنوي(، 

الطلب  بمرحلية  المتعلقة  ال�صدمات  تاأثير  تال�صي  يعك�ص  مّما 

والعر�ص.

بينما  تو�سعي  نحو  على  النقدية  ال�سيا�سة  ت�ستمر   .iv
انكما�صية  بيئة  موؤازاة  في   . مت�سددة  المالية  ال�سيا�سة  تبقى 

على  الأردني  المركزي  الم�صرف  عمل  الناتج،  فجوة  وات�صاع 

تموز/يوليو  في  اأ�صا�ص  نقطة   25 بنحو  الفائدة  اأ�صعار  تخفي�ص 

تموز/ منذ  اأ�صا�ص  نقطة   125 بلغ  تراكمي  )انخفا�ص   2015

في  المركزية  للحكومة  المالي  العجز  وتح�صن   .)2013 يوليو 

كبير  حد  اإلى  ذلك   ،2015 العام  من  الأولى  ال�صبعة  الأ�صهر 

ب�صبب انخفا�ص النفقات على نحٍو فاق النخفا�ص في الإيرادات 

بالن�صبة للناتج العام. ومن المتوقع اأن ي�صيق العجز المالي )بما 

في ذلك الهبات( بن�صبة 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

في 2015. من �صاأن ذلك، بالإ�صافة اإلى النمو المعتدل، اأن يوؤدي 

اإلى ارتفاع بن�صبة الدين الإجمالي اإلى الناتج المحلي الإجمالي. 

نهيت المراجعة النهائية التي اأجراها �صندوق النقد الدولي 
ُ
وقد اأ

الأردن ب�صكل ناجح،  الإئتماني )SBA( في  الإ�صتعداد  لإتفاق 

حيث تم �صرف ما يقارب الـ 400 مليون دولر اأميركي في اآب/

اأغ�صط�ص 2015.

عام  خالل  الجاري  الح�ساب  يت�سع  اأن  المتوقع  من   .v
2015، اذ اأن اأثر اال�سطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات 

وانخفا�ش التحويالت �سيفوق النتائج المحققة من انخفا�ش 

واردات الطاقة. لقد �صّجل الح�صاب الجاري في الن�صف الأول 

المحلي  الناتج  من  بالمئة   4.2 )اإلى  اإنخفا�صًا   2015 عام  من 

والخدمات  ال�صلع  ا�صتيراد  انخفا�ص  نتيجة  ذلك  الإجمالي( 

)على  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  مئوية  نقطة   6.3 بن�صبة 

اأثر انخفا�ص واردات الطاقة(، الذي قابله جزئيا اإنخفا�ص في 

الناتج  من  مئوية  نقطة   4.3 بن�صبة  والخدمات  ال�صلع  �صادرات 

المحلي الإجمالي ب�صبب ا�صطرابات في التجارة وتقل�ص الهبات 

اأن  المتوقع  من  العام،  لهذا  بالن�صبة  اأما  المالية.  والتحويالت 

ي�صل العجز في الح�صاب الجاري اإلى 7.1 في المئة من الناتج 

اأ�صعار  انخفا�ص  تاأثير  ت�صاوؤل  ب�صبب  وذلك  الإجمالي،  المحلي 

الموارد النفطية التي بداأت في التراجع في حزيران/يونيو 2014 

مع ارتفاع الواردات غير النفطية.

التداعيات  االأردن معالجة  االأكبر في  التحدي  يبقى   .vi
االأمنية من جّراء االأزمة في �سوريا والعراق. تفتر�ص القاعدة 

الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يبلغ  اأن  توقعت  التي  الأ�صا�ص، 

الحقيقي ن�صبة 3.7 بالمئة في العام 2016، اأن اأحداث الن�صف 

ما  التي  التداعيات  با�صتثناء  مرحلية،   2015 العام  من  الأول 

قد  الأو�صاع  في  تدهور  واأي  التجارة.  على  بثقلها  ترمي  زالت 

في  حاد  اإرتفاع  يتبعه  القت�صادية،  المخاطر  تفاقم  اإلى  يوؤدي 
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التمويل  توافر  ر�صد  ال�صروري  كما من  العالمية.  النفط  اأ�صعار 

العالمية.  الراأ�صمالية  الأ�صواق  ظروف  ل�صعف  نظرًا  الخارجي 

اأما الإ�صالحات، وبالأخ�ص في ما يتعلق بتنويع م�صادر الطاقة 

للنمو على  بالن�صبة  الأعمال، فتب�صر خيرًا  اأن�صطة  وتطوير مناخ 

المدى المتو�صط.        
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