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في قلب معركة األردن لمكافحة كوفید-19
(AR/NEWS/SEARCHNEWS?TYPE=NEWS%20ARTICLE/) بلدان في دائرة الضوء
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جندي أردني یقدم التحیة والزھور للناس أثناء مغادرتھم أحد منتجعات البحر المیت حیث أمضوا فترة الحجر الصحي لمدة 14 یوما. (الصورة:
(KHALIL MAZRAAWI/POOL/REUTERS

21 یولیھ 2020

في حوار مع فریق "بلدان في دائرة الضوء"، یتعمق وزیر المالیة األردني محمد العسعس في استعراض اآلثار االقتصادیة لجائحة
كوفید-19 على بالده، والسیاسات التي یحرصون على تنفیذھا للحد من التداعیات وحمایة الفئات الضعیفة، ودور التمویل السریع من

الصندوق في التخفیف من وطأة الجائحة وإفساح المجال للحكومة لالستثمار في المجاالت الحیویة أثناء األزمة.

كیف أثرت جائحة كوفید-19 على االقتصاد األردني؟

تشیر توقعات الصندوق إلى انكماش االقتصاد األردني في عام 2020 - ألول مرة منذ عقود. وھو ما یدعو للقلق بصفة خاصة ألننا استطعنا من
قبل أن نحقق نموا بمتوسط قدره 2% رغم ما تعرض لھ اقتصادنا من صدمات إقلیمیة ودولیة مطولة على مدار العقد الماضي بلغت 44% من
إجمالي الناتج المحلي، وحتى أثناء تنفیذ استراتیجیة ضخمة لضبط أوضاع المالیة العامة. وبالتالي فإن ھذا االنكماش ھو دلیل واضح تماما على

ضخامة أثر الجائحة.

ومن المتوقع كذلك أن یكون تباطؤ النشاط االقتصادي العالمي عقبة أمام االستثمار األجنبي المباشر، وتحویالت العاملین في الخارج، والتجارة،
والسیاحة حیث كانت ھذه األخیرة تشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي في فترة ما قبل الجائحة. وباإلضافة إلى ذلك، لدینا أكثر من 250 ألف

عامل من عمال الُمیاومة تضرروا بسبب اإلغالق العام، فضال على منشآت األعمال التي تواجھ ضائقة نقدیة.

لكنني أعتقد أننا استطعنا تحویل ھذه المحنة إلى منحة. فقد استجبنا لھذه األزمة بتدابیر عاجلة على مستوى سیاسة المالیة العامة والسیاسة النقدیة، وإذ
اقترنت ھذه التدابیر بقوة أساسیاتنا االقتصادیة بما فیھا استدامة القدرة على تحمل الدین وسالمة النظام المالي، استطعنا أن نعزز الثقة في االقتصاد.

وأدى ذلك إلى إصدار ثنائي الشریحة من سندات الیوروبوند التي تجاوز اإلقبال على المشاركة فیھا كل التوقعات وبأسعار فائدة تنافسیة بلغت
4,95% للسندات بأجل استحقاق خمس سنوات و5,85% للسندات بأجل استحقاق عشر سنوات.

كذلك استطاع االقتصاد أن یتكیف بشكل جید مع األوضاع. فعلى سبیل المثال، یمكن االستعانة بالشركات المبتدئة المتألقة في مجال التكنولوجیا
لتیسیر النشاط االقتصادي في المنطقة وسط القیود على السفر عبر الحدود. وباإلضافة إلى ذلك، یدخل األردن حالیا في سالسل اإلمداد العالمیة؛

فاألمر ال یقتصر على أننا نتمتع باالكتفاء الذاتي في إنتاج األقنعة الوقائیة، بل نقوم أیضا بتصدیرھا.
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ما اإلجراءات التي اتخذتموھا حتى اآلن للتصدي للجائحة وحمایة الفئات األكثر ضعفاً؟

تأتي استجابة األردن لجائحة فیروس كورونا متماشیة مع المبدأ العام المعتمد، وھو إعطاء األولویة لسالمة اإلنسان. فبعد ظھور عدد قلیل من حاالت
اإلصابة بالعدوى، كان األردن من أوائل البلدان التي طبقت اإلغالق العام الصارم. وكرسنا جھودنا إلجراء اختبارات الفحص بأسعار معقولة وعلى
نطاق واسع، ووزعنا األغذیة والمستلزمات األساسیة على األسر، وخفضنا ضریبة المبیعات على أھم المعدات الوقائیة. ونتیجة لذلك، أصبح لدینا

واحد من أدنى معدالت اإلصابة بفیروس كورونا للفرد في العالم، وبالتالي استطعنا أن نعمل على إعادة فتح االقتصاد بالتدریج.

وعجلنا كذلك بإنشاء صندوق لتغطیة المصروفات الطبیة الطارئة لضمان توافر األموال الضروریة لوزارة الصحة األردنیة. وفي نفس الوقت قدمنا
للشركات مساعدات مؤقتة لتخفیف أعباء التدفقات النقدیة وذلك بالسماح بتأجیل مدفوعات ضرائب المبیعات والرسوم الجمركیة، وتأجیل مدفوعات
خدمات المرافق، وخفضنا اشتراكات الضمان االجتماعي بصفة مؤقتة، كما قدمنا الدعم للفئات الھشة من عمال الُمیاومة عن طریق برنامجنا المعني

بالتحویالت النقدیة، وھو "صندوق المعونة الوطني".

وقام "صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي" األردني كذلك بتشریع مجموعة كبیرة من السیاسات، شملت التحویالت والمزایا العینیة للعاطلین
وأصحاب المھن الحرة. وعلى جانب السیاسة النقدیة، خفَّض البنك المركزي األردني أسعار الفائدة األساسیة، كما قام بضخ السیولة عن طریق

تخفیض الحد األدنى لالحتیاطي اإللزامي للودائع محددة األجل، وخفف من شروط برامج التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة. وباإلضافة إلى
ذلك، أعلنت الحكومة التزامھا بتعویض المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، وھو ما یجري حالیا التعجیل بتنفیذه.

كیف سیُستخدم االتفاق الجدید مع األردن الذي یغطي أربع سنوات في إطار "تسھیل الصندوق الممدد" بقیمة قدرھا 1,3 ملیار دوالر أمریكي
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/25/pr20107-jordan-imf-executive-board-)

approves-us-1-3-bn-extended-arrangement-under-the-eff) لدعم االقتصاد في فترة األزمة الحالیة؟

البرنامج االقتصادي في إطار "تسھیل الصندوق الممدد" ھو ولید لجھود الشراكة بین السلطات األردنیة وخبراء الصندوق، ویركز على النمو،
والوظائف، وشبكات األمان االجتماعي. وسوف تُخصص األموال لتمویل بنود میزانیتنا العامة بما في ذلك الصحة، والتعلیم، والدعم االجتماعي.

ورغم أن جائحة كوفید-19 دفعتنا إلعادة ترتیب أولویات اإلنفاق من المیزانیة، فال نزال ملتزمین بأھداف برنامجنا االقتصادي الوطني.

وفي المرحلة المقبلة، سوف نسـتمر في تمویل النفقات الرأسمالیة الضروریة لتنشیط االقتصاد (وإن كان بدرجة أقل)، والحفاظ على مستوى أجور
القطاع العام، وتعزیز شبكات األمان االجتماعي. واألھم من ذلك، أننا ال نزال ملتزمین بتقدیم الدعم لالجئین السوریین الذین نستضیفھم. وأخیرا، فإن

قرض الصندوق یسمح لنا بتخفیض تكالیف خدمة دیوننا، مما سیساعدنا على إفساح حیز مالي إضافي لتمویل المجاالت ذات األولویة الملحة.

RFI ) ) "وافق الصندوق مؤخرا أیضا على مساعدة طارئة قدرھا 396 ملیون دوالر بموجب "أداة التمویل السریع
(https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/05/21/pr20222-jordan-imf-executive-board-

approves-emergency-assistance-to-address-the-covid-19-pandemic) لمكافحة كوفید-19. فكیف تستخدمون ھذه
األموال، وكیف ستكفلون استخدامھا على نحو یتسم بالشفافیة والمساءلة؟

إنھ في مثل ھذه األوقات العصیبة العالمیة تتجلى سمات الشراكة الحقیقیة، واستجابة الصندوق الفوریة ألزمة كوفید-19 ھي دلیل على صدق مبدأ
سیاسات من أجل الصالح العام، والسیاسة المالیة الصالحة، على السواء. فقد انخفضت إیراداتنا المحلیة نتیجة اإلغالق العام على الرغم من ازدیاد

احتیاجات اإلنفاق بال ھوادة. وعلى الرغم من أن قطاعنا المصرفي المحلي وصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي یتمتعان بسالمة أوضاعھما
ولدیھما القدرة على اإلقراض لمواجھة ھذه االحتیاجات، فقد ازدادت احتیاجات منشآت األعمال والمستھلكین لالقتراض على نحو مماثل تماما الزدیاد

متطلباتنا للحصول على القروض. وكان من الضروري في ھذا الوضع أن تسعى الحكومة للحصول على التمویل الخارجي لتجنب مزاحمة ائتمان
القطاع الخاص.

ویجري حالیا إنفاق األموال المتاحة بموجب أداة التمویل السریع من حساب الخزانة الوطني على نحو یتفق مع الممارسات الدولیة المثلى في إدارة
األموال العامة. وبالنسبة للشفافیة، أنشأنا لھذا الغرض خطوطا محددة في المیزانیة العامة لرصد اإلنفاق المرتبط باألزمة واإلبالغ ببیاناتھ، وربطنا
حسابات صندوق الطوارئ ضمن "حساب الخزانة الموحد". وسیقوم "دیوان المحاسبة األردني" كذلك بعملیات التدقیق الالحق لكل التدفقات الداخلة

والنفقات ألغراض تخفیف حدة األزمة، وسیتم نشر نتائجھا.

في غمار جھودكم للتصدي لجائحة كوفید-19، ما التحدیات االقتصادیة أو الصحیة أو االجتماعیة التي تقلقكم أكثر من سواھا في المرحلة القادمة؟
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أوال وقبل كل شيء، لیس ھناك من ھم أكثر تأثرا بتراكم ھذه األزمات من الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا - الذین یمثلون جیال
عانى من الفرص الضائعة من حیث فرص العمل والتعلیم. ومن الضروري أن نستقطب طاقات شبابنا في المعرفة التكنولوجیة واالبتكار في ظل
الحاجة التي نشأت حدیثا للعمل من بُعد. وباإلضافة إلى ذلك، ال بد من صرف مخصصات الدعم االجتماعي بال تمییز على غرار عدم التمییز في

توزیع اللقاح حتى یمكن منع تفشي اآلثار االجتماعیة السلبیة قبل االضطرار إلى معالجة أعراضھا. وفي ھذا الصدد، أرى أنھ من أھم بواعث القلق
أن یدع المجتمع الدولي التحدیات العالمیة كأزمة الالجئین السوریین في عداد اھتمامات الماضي، رغم أنھا ال تزال تشكل واقعا یومیا بالنسبة لنا في

األردن.


