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 Какво да очаквате от икономиката на Йордания през 2018 г.  

   Независимо от регионалните  конфликти, високия обществен дълг и 
пълзящата безработицата, икономиката на Йордания в голяма степен 
остава устойчива през 2017.  Икономическият растеж се очаква да се 

ускори тази година , дължащ се на  износа , туризма  и парични преводи 
от чужбина .  И все пак, Инфлацията се очаква да нарасне допълнително 
тази година, предизвикана от по-високите цени на храните и горивата.  

 Икономическият растеж остана скромен , но устойчив през 2017 г.  
 Икономика на Йордания, която е съпроводена с монтаж дълг, мерки за фискална 
консолидация, както и потока от бежанци от съседна Сирия, продължаваше да действа 
гъвкаво и успя да нарасне със скромните 1,9% през тримесечието 3-то на 2017 г. съгласно 
последно публикувани  данни от статистическия отдел (DOS) .  

 Скромни темпове на растеж, регистрирани през 2017 г. са били до голяма степен в резултат 
на по-слаба активност на добивния сектор, отчасти свързано с натиск за снижаване на 
световните цени на поташ, както и за разрастване на регионалните кризи и по-специално 
затварянето на пътищата за износ за Ирак и Сирия и навлизането на бежанците, които  оказват 
натиск върху инфраструктурата  и обществени услуги.  

 В резултат на това  за 2017 г. растежът вероятно ще достигне средно около 2,1% , според 
последните данни, публикувани от Световната банка .  Очаква се в сектор икономика да 
станем свидетели на умерено ускорение през тримесечието 3-то стимулиран от увеличението на 
приходите от туризъм, чужди дарения, и износа, както и укрепване на външното търсене.  
  
В Икономиката на Йордания се очаква слаб ръст през 2018 г.  
 Икономическият растеж се очаква да остане скромен през 2018 г., като се има предвид 
контракционната фискална политика на правителството, както и продължаващата 
нестабилност в региона и последиците от сирийската криза .  Въпреки това перспективите за 
йорданската икономика остават положителни.  В сравнение с 2016 г. индикаторите, налични 
за 2017 г., показват значително възстановяване на износа и приходите от туризъм.  Дефицитът 



по текущата сметка се очаква да намалее постепенно, подкрепен от увеличения износ, 
произтичащ от възобновяването на иракските граници.  

 Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) наскоро прогнозира икономически 
растеж да достигне около 2,5% през 2018 г., което е малко по-висока от 2017 г., подкрепена от 
прилагането на реформите и продължаващото възстановяване в областта на туризма и износа .  
Световната банка от друга страна,  остава предпазлива, предвиждайки ръст на БВП от 2,2% 
през 2018 г.  Това означава, че икономиката ще расте , но с бавен темп и далеч от  по-ранни  
прогнози които бяха 2,6%.  

 Очакват се няколко фактора за ускоряване развитието на йорданската 
икономика по време на предстоящия период  

 На първо място ,  икономиката на Йордания се очаква да се възползва от по-високите 
добива на минерални суровини, съчетана с подобрената цена на фосфатите и повторното 
отваряне на границата с Ирак в Карама - Трейбил .  Възобновяването на границата с Ирак е 
значително развитие за много индустрии в Йордания и е конкретна стъпка към икономическо 

и възстановяване,тъй като това ще даде възможност на кралството, за да    част   от  
инвестиционните възможности и строителни проекти на стойност около 22 милиарда 
долара  за  възстановяване  на  Ирак.  
  
 На второ място, туристическата активност се очаква да продължи възстановяването си, 
стимулиран предимно от туристи от страните от Персийския залив и Европа.  Съветът по 
туризъм на Йордания (JTB) наскоро потвърди, че през 2017 г. е имало значително увеличение 
на броя на туристите в Кралство, и че всички показатели сочат, че тази инерция ще бъде 
поддържана през 2018 г. СКБ също разкри, че приходите от туризма в 2017 се е увеличил с 
14,3%, а всички признаци показват, че подобни или дори по-високи  приходи  се  очакват през 
2018 г. Йордания понастоящем се откроява като изключение в региона, тъй като регионалният 
туризъм е намалял с 4% в последно време, според Световната търговска организация .  

 На трето място, планът на правителството за увеличаване на капиталовите разходи вероятно 
ще продължи да стимулира икономиката през предстоящия период, като същевременно се 
гарантира инфраструктурата да е на мястото си в подкрепа на растежа в дългосрочен план.  В 
действителност правителството планира допълнително да увеличи публичните разходи с близо 
7,4% през 2018 г. на 9,093 млрд. JOD.  JOD 1.152 милиарда от тях ще отидат за капиталови 
разходи, където разпределенията ще бъдат  в над 939 проекта, включително нови и текущи 
проекти в Йордания и се очаква да стимулират растежа и създаването на работни места, 
повишаване на доходите на глава от населението, увеличаване на потреблението и 
съживяване на икономиката.  

 Четвърто, правителството продължава да се надява на въздействието на продължаващите 
реформи за стимулиране на инвестициите в частния сектор , като подобряването на 
предсказуемостта на регулациите , премахването на пречките за инвеститорите и  
подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия, които биха 
създали възможности за наемане на йордански и сирийски граждани.  В момента се извършва 
преглед на законодателството, свързано с икономиката, и редица важни закони вече са 
изменени.  
  
  Йорданската икономика може да се възползва от възстановяването на 
еврозоната  
 Неотдавнашно проучване  публикуван от Световната банка (СБ), разкри, че икономическият 

растеж през 2009 г в Йордания  ще достигне до 2,5% до 2020 г. ,  в следствие на 
икономическото възстановяване на Еврозоната, бележещо забавяне от 0,3% през 



последните две години.  Проучването, озаглавено "широка основа на подем, но за колко 
време?", Посочи  Йордания сред многото стокови вносители в Европа, Централна Азия и 
Близкия изток и Северна Африка (MENA) региони, които се радват на положително търговско 
салдо и финансови приходи от укрепването на икономическата активност в еврозоната.  

 Проучването предполага че  възстановяване на икономиката в еврозоната ще осигури 
значителна подкрепа на растежа в региона МЕНА, тъй като няколко страни в региона, 
включително и Йордания са зависими от паричните преводи и преките чуждестранни 
инвестиции от еврорегиона.  

 За отбелязване е, че курсът на Eврото напоследък нарасна до висок тригодишен  индекс,което 

означава че политическите рискове в еврозона   затихват и че Европейската централна банка 
може да повиши лихвените проценти по-рано от очакваното.  Валутата е поскъпнала с 14% 
спрямо долара през последната година и достига най-силното си ниво от 2014 г. Следователно 
стабилността в еврозоната  се очаква да се отрази на Йордания както по отношение на 
финансовата подкрепа, така и на новите инвестиции .  
  
  
 Висока инфлация 
 Инфлацията вероятно ще се превърне в един от най-големите предизвикателства пред  
йорданската икономика.  Инфлацията се очаква да продължават да растат през следващите 
месеци се дължи на редица различни фактори, включително и обезценява долара, фискални 
мерки на правителството, както и нарастващите цени на суровините в световен мащаб.  
  
 Общият бюджет на Йордания за 2018 г. зависи в голяма степен от премахването на данъчни 
и митнически такси освобождавани от данъци върху голям брой стоки .  Това се очаква да 
доведе до скок в цените на много стоки и услуги в цялата икономика .  Тези мерки 
непременно ще доведат до висок процент на инфлация  и ще продължава да тежи върху 
потреблението и инвестициите в Йордания през следващите тримесечия.  Освен това се 
очаква световните цени на суровините да се повишат през 2018 г.  По-високите цени на 
петрола и вероятно по-високите цени на храните отново ще повишат нивото на цените нагоре 
през следващите месеци.  На трето място, доларът е по-скъп от основните валути и е довел 
до по -скъп внос на Йордания, тъй като йорданският динар е фиксиран към щатския долар.  
  
 Както инфлацията започва расте, можем да видим някои предимства, като се увеличават 
местните приходи и по-висок брутен вътрешен продукт, което ще направи по-лесно за 
правителството да намали дълга като процент от БВП, като по този начин помага за 
постигането на една от най-важните цели на програмата за икономически реформи на МВФ.  
Въпреки това се опасява, че инфлацията и нарастващите разходи за живот могат да продължат 
да се покачват до такава степен, че заплашват социалната стабилност и ще доведат до искания 
за повишаване на заплатите и пенсиите, което ще повиши производствените разходи и ще 
навреди на конкурентоспособността на йорданските продукти в експортни пазари.  
  
 Повишаване на глобалната цена на нефта  да се отрази отрицателно на Йордания  
 Неотдавнашните съкращения на доставките от петролния картел на ОПЕК не се отразяват 
добре на икономиката на Йордания .  С около двайсет износители на петрол, които се 
съгласиха да удължат сделката си, за да ограничат производството си до 2018 г., цените на 
суровия петрол ще се увеличат значително през следващите няколко месеца.  Цените на 
петрола се увеличиха почти с 6,3% от началото на тази година и се очаква  да се движат нагоре.  
  
 Миналата седмица цените на петрола на Брент се повишиха  достигайки 71 долара за барел, а 
оборотите се покачиха по-бързо, отколкото очакваха анализаторите.  Ето защо тук няма 



причина цената да не може да достигне 100 долара за барел в не много далечно бъдеще.  Ако 
това се случи, Йордания ще се върне към енергийната криза, особено когато производството 
на чиста енергия, слънчева енергия и вятър, все още е в началната си фаза.  
  
 Нарастването на цената на вноса на петрол има няколко последствия .  Най- накрая,  
повишаващите се цени на петрола ще се добавят към натиска върху Кралството , тъй като ще 
отделят повече средства за сметка на енергийния си внос.  Разходът за внос на енергия в 
страната вече се е покачил, тъй като цените на петрола в световен мащаб са се увеличили с 
почти една трета през последните няколко месеца .  Освен това ,   увеличение на цената на 
вноса на петрол    би довело и до увеличаване на цените на енергията на вътрешния 
пазар.    Това би довело до по-ниска конкурентоспособност на йорданската икономика и би 
допринесла за ежедневната тежест на гражданите, които ще видят, че реалният им доход ще 
се свие значително през 2018 г.  От положителната гледна точка обаче, по-високите цени на 
петрола вероятно ще увеличат паричните преводи и може да стимулират помощта за 
Персийския залив до Йордания през 2018 или 2019 г.  
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