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االنفتاح االقت�صادي و�أثره على النمو االقت�صادي:
درا�سة حتليلية على اململكة الأردنية الها�شمية لل�سنوات 2015-1995
Economic Openness and its Impact on Economic Growth:
An Analytical Study of the Hashemite Kingdom of Jordan
for the Years 1995 - 2015
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امللخ�ص

تعترب الأردن من الدول التي اهتمت بتنمية قطاع التجارة اخلارجية كم�ؤ�شر لالنفتاح االقت�صادي ،وك�أداة
مهمة لرفع معدل النمو االقت�صادي وحتقيق م�ستويات معقولة من الرفاهية للمواطنني الأردنيني خ�صو�صا
يف العقدين الأخريين ،حيث تكت�سب التجارة اخلارجية �أهمية من الناحية االقت�صادية كونها دافعاً رئي�سياً
وقاطرة للنمو االقت�صادي .ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من راهنيتها كونها در�ست وحللت الآثار االقت�صادية
املرتتبة على توجه االقت�صاد الأردين ل�سيا�سات االنفتاح االقت�صادي مع العامل اخلارجي مع ات�ساع دائرة العوملة
واخل�صخ�صة على ال�صعيد العاملي .هدفت الدرا�سة �إلى �ضرورة التعرف على مفهوم االنفتاح االقت�صادي
ومراحل منوه وواقع امليزان التجاري و�أثره على النمو االقت�صادي يف الأردن لل�سنوات 2015-1995م� ،إ�ضافة
لقيا�س الأثر االقت�صادي والتنموي لقطاع التجارة اخلارجية .ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي
جلهة تنا�سبه ومو�ضوع الدرا�سة من خالل حتليل واقع االقت�صاد الأردين ومت تعزيز ذلك بلغة الأرقام ال�صادرة
عن م�صادرها الر�سمية .وتو�صلت الدرا�سة �إلى حمدودية ا�سهام االنفتاح االقت�صادي يف منو االقت�صاد الأردين
و�إلى انك�شافه مع العامل اخلارجي وت�أثره املبا�شر بالأزمات االقت�صادية العاملية والتي عك�ست ه�شا�شة امليزان
التجاري الأردين التي �أظهرت ا�ستدامة العجز يف امليزان التجاري وتفاقمه مع الوقت ،واعتباره م�شكلة لي�ست
م�ؤقتة �أو عابرة ،و�إلى ثبات ن�سبي ملعدالت البطالة يف ال�سوق الأردين� .أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة االهتمام بال�سوق
املحلي يف الأردن عرب زيادة الإنفاق العام وحتفيز الطلب الكلي الفعال وذلك لتقليل عجز امليزان التجاري
وحتقيق معدالت معقولة من النمو االقت�صادي .و�ضرورة اتباع الأردن �سيا�سات اقت�صادية متوازنة قائمة على
تعظيم املوارد املحلية واال�ستثمار يف قطاعات االقت�صاد املنتج وعدم االعتماد على برامج اخل�صخ�صة.
الكلمات املفتاحية :االقت�صاد الأردين ،االنفتاح االقت�صادي ،النمو االقت�صادي.
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Abstract
Jordan is one of the countries that have been concerned, especially in the last two decades,
with the development of the foreign trade sector as an indicator of economic openness
and as an important tool to raise the economic growth rate to achieve reasonable levels
of prosperity for Jordanian citizens. Foreign trade is economically important as a driver
of economic growth. The study draws its importance on its analysis of the economic
implications of the Jordanian economy’s orientation towards policies of economic
openness with the outside world, considering the fact that globalization and privatization
are expanding globally. The study aims to identify the concept of economic openness and
stages of growth. It also aims to analyze the reality of the trade balance and its impact on
economic growth in Jordan for the years 19951995-. In addition, it seeks to measure the
economic and development impact of the foreign trade sector. The researchers used the
analytical descriptive approach for its suitability to the subject of the study. They analyzed
the reality of the Jordanian economy through providing figures offered by official sources.
The study concluded that the economic openness did not contribute much in the growth
of the Jordanian economy and in its exposure to the outside world. This is so because
Jordanian economy was directly affected by global economic crisis, which reflected the
fragility of the Jordanian commercial policy that led to sustainable deficit in this policy that
worsened over time. This policy proved that it was not temporary or contingent; in fact
it led to a relative stability in the unemployment rate in the Jordanian market. The study
recommends that it is crucial to attend to the local market through an increased public
expenditure and stimulation of total demand through minimizing the commercial deficit and
the achievement of reasonable rates in economic growth. Jordan needs to adopt balanced
economic policies based on maximizing domestic resources and investment in productive
sectors of the economy instead of relying on privatization programs
Key words: Jordanian Economy, Economic Openness, Economic Growth

لم يتم ترجمته على �أ�سا�س اال�ستجابة لحاجات
النا�س و�إ�شباع رغباتهم المتنامية والمتنوعة
وتحقيق العدالة االجتماعية فال معنى له وال
.قيمة حقيقية �ستترتب عليه
وتعتبر الأردن من الدول التي تهدف لرفع
معدل النمو االقت�صادي لتحقيق الرفاهية
ً ويمثل هذا الهدف محوراً رئي�سياً معلنا،لأفرادها
في خططها التنموية و�سيا�ساتها االقت�صادية
ال�سيما في ظل �أو�ضاعها االقت�صادية المتخلفة
.ًن�سبيا
ومن �أجل ذلك ت�سعى هذه الدرا�سة �إلى �إي�ضاح
،ت�أثير االنفتاح االقت�صادي على النمو في الأردن
لما له من �أهمية في الت�أثير على م�ؤ�شرات

المقدمة

يعتبر النمو االقت�صادي هدفاً معلنا ت�سعى
لتحقيقه االقت�صاديات النامية والمتقدمة على
 وعلى الرغم من االختالف والتفاوت،حد �سواء
في النظم االقت�صادية واالجتماعية لتلك
 ف�إنها جميعاً من الناحية النظرية،االقت�صاديات
ت�سعى للبحث عن الو�سائل والآليات التي من
�ش�أنها تح�سين م�ستويات المعي�شة لأفرادها عبر
.تحقيق معدالت ملمو�سة من النمو االقت�صادي
ولأهمية هذا المو�ضوع تعمقت النظرية
االقت�صادية في درا�سة وتحليل العديد من
النماذج النظرية والت�أكيد على �أن كافة �أ�شكال
التكامل ومن �ضمنها االنفتاح االقت�صادي �إن
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االقت�صاد ككل وتداعياتها على الواقع المعي�شي
والمجتمعي.

 2-1م�شكلة الدرا�سة

يعاني االقت�صاد في الأردن من تفاقم العجز
التجاري ،ولذلك تداعيات �سلبية على واقع
االقت�صاد في الأردن ،حيث تعتبر تلك العجوزات
�أبرز التحديات التي تواجه المملكة  ،ولأجل ذلك
جاءت تلك الدرا�سة للإجابة على الم�شكلة من
خالل الت�سا�ؤل الرئي�سي التالي:
ما مدى ت�أثير االنفتاح االقت�صادي على النموفي الأردن؟

 3-1فر�ضيات الدرا�سة

على �ضوء الت�سا�ؤل الرئي�سي للدرا�سة يمكن
�صياغة الفر�ضيات التالية:
 -١لالنفتاح االقت�صادي �آثار متباينة على نمو
االقت�صاد الأردني.
 -٢يوجد عالقة طردية بين ال�صادرات والنمو
االقت�صادي في الأردن.
 -٣توجد عالقة عك�سية بين الواردات ومعدل
النمو االقت�صادي في الأردن.

� 4-1أهمية الدرا�سة

27

االق�ت���ص��ادي ل�ك��ل دول ��ة وخ���ص��و��ص�اً بالن�سبة
ل ��درج ��ة االن �ك �� �ش ��اف االق �ت �� �ص ��ادي م ��ن حيث
االع� �ت� �م ��اد ع �ل ��ى الأ� � � �س� � ��واق ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف��ي
��ص��ادرات�ه��ا وواردات� �ه ��ا ،وم ��دى االخ �ت�لال في
ميزان المدفوعات والميزان التجاري و�أ�سعار
ال�صرف والفائدة وتحرير الخدمات المالية
و�سيا�سات اقت�صاد ال�سوق.

� 5-1أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إلى تقدير مدى ا�سهام
االنفتاح االقت�صادي على النمو االقت�صادي في
الأردن  ،وتهدف الدرا�سة �إلى تحقيق الأهداف
التالية:
- 1تقدير مدى ت�أثير ال�صادرات والواردات على
النمو االقت�صادي في الأردن.
- 2التعرف على واقع االقت�صاد الأردني وتحليل
�أهم م�ؤ�شراته الكلية.
- 3معرفة حجم االنفتاح االقت�صادي ودرجة
االنك�شاف التجاري وت�أثيره على نمو االقت�صاد
في الأردن.

 6-1منهج الدرا�سة

يمكن �إجمال �أهمية الدرا�سة في النقاط التالية:
 -١يعتبر تحديد وقيا�س مدى ت�أثير االنفتاح
االقت�صادي على النمو في الأردن جزءاً
مهماً لمتخذي القرار ورا�سمي ال�سيا�سات
االقت�صادية لآثارها المبا�شرة وغير المبا�شرة
على النمو االقت�صادي في الأردن.
 -٢تتناول هذه الدرا�سة �أحد المو�ضوعات الهامة
والمتمثلة في تقدير مدى ا�سهام االنفتاح
االقت�صادي في نمو االقت�صاد الأردني.
 7-1الحدود الزمنية
الحدود الزمنية :تناولت الدرا�سة �أهم
 -٣درا� �س ��ة االن �ف �ت��اح االق �ت �� �ص��ادي تعك�س الأداء
اعتمد الباحثان عند �إعداد تلك الدرا�سة
على المنهج الو�صفي التحليلي لتو�ضيح حجم
ت�أثير االنفتاح االقت�صادي على النمو في
الأردن ،كونه الأكثر تنا�سياً لمو�ضوعات تتعلق
بالنمو االقت�صادي ،حيث اعتمدت الدرا�سة على
تو�ضيح ماهية االنفتاح ودر�ست واقع االقت�صاد
الأردني والتجارة الخارجية وعالقتهم بالنمو
االقت�صادي.
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االنفتاح التجاري على النمو االقت�صادي
في الجزائر خالل الفترة .»1980-2012

م�ؤ�شرات االقت�صاد الأردني ذات العالقة
بالمو�ضوع قيد البحث خ�صو�صا الواقع التجاري
الأردني في الفترة  1995-2015وهي الفترة التي
هدفت تلك الدرا�سة �إلى محاولة قيا�س ت�أثير
تزايدت فيها درجة االنفتاح في الأردن.
االنفتاح التجاري على النمو االقت�صادي في
الجزائر خالل ال�سنوات 1980-2012م ،ومن �أجل
 8-1م�صطلحات الدرا�سة
ذلك تم ا�ستخدام ثالثة م�ؤ�شرات تمثيال لالنفتاح
 االنك�شاف االقت�صادي:التجاري وهي م�ؤ�شر ال�صادرات �إلى الناتج المحلي
هو نوع من املخاطر التي تتعر�ض لها الإجمالي ،وم�ؤ�شر الواردات �إلى الناتج المحلي
االقت�صاديات نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار �صرف الإجمالي ،وم�ؤ�شر مجموع ال�صادرات والواردات
العمالت ،والتدفقات النقدية الوافدة واخلارجة �إلى الناتج المحلي الإجمالي � ،أما ن�صيب الفرد
لالقت�صاد ،وي�ؤثر االنك�شاف االقت�صادي على من الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الحقيقية
الأ�سواق املالية واالقت�صاد ككل ( Answered ،ا�ستخدم كم�ؤ�شر للنمو االقت�صادي .وتو�صلت
.)2015، p: 1
الدرا�سة �أن هناك �أثراً �سلبياً لالنفتاح التجاري
على النمو في الجزائر.
 -االنفتاح االقت�صادي:

يعرف ب�أنه فتح الأبواب للر�أ�سمال الأجنبي  - 2درا�سة عا�شور ( )2012بعنوان�« :أثر
واال�ستيراد وحرية التبادل في المعامالت مع التجارة الخارجية على النمو االقت�صادي
في �إ�سرائيل للفترة (.»)2009-1999
الخارج (�سالمة�,2003 ،ص.)88 :
هدفت الدرا�سة التعرف �إلى هيكل التجارة
 النمو االقت�صادي:الزيادة في الناتج القومي الإجمالي
الحقيقي ،وفي ن�صيب الفرد منه المتحققة في
مدة من الزمن ،وعليه ف�إن االقت�صاديين يميلون
عند قيا�س معدل النمو االقت�صادي �إلى ا�ستخدام
معدل التغير في الدخل الفردي الحقيقي بد ًال
من معدل التغير في الناتج (الدخل) القومي
الإجمالي الحقيقي ،وذلك لأن نمو الدخل
الفردي الحقيقي ي�أخذ بالح�سبان معدل التغير
في ال�سكان (المغربي� ،2014 ،ص.)32:

الخارجية و�إبراز دور التجارة الخارجية في
التطور االقت�صادي لإ�سرائيل ونقاط �ضعفه
وقوته ،و�أهمية التجارة الخارجية لإ�سرائيل مع
الأرا�ضي الفل�سطينية.وتو�صلت الدرا�سة �إلى �إن
�إ�سرائيل قد اتبعت �سيا�سة تجارية بد�أت بالحماية
التامة لمنتجاتها المحلية �إلى �سيا�سة الحرية
الكاملة لحركة التجارة ،و�أن درجة االنفتاح
في االقت�صاد الإ�سرائيلي جعل منها �أكثر ت�أثراً
بتقلبات االقت�صاد العالمي.

 -3درا�سة ال�سواعي ( )2012بعنوان:
«معوقات النمو في الأردن».

 9-1الدرا�سات ال�سابقة
 1-9-1الدرا�سات العربية
هدفت الدرا�سة �إلى ا�ستعرا�ض �أداء االقت�صاد
 - 1درا�سة طالب ( )2015بعنوان« :قيا�س �أثر الأردني الكلي ،وتقييم �أهمية فجوة ال�صرف
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الأجنبي وفجوة المدخرات المحلية وفجوة بم�شكالت معامل التناف�سية (�أ�سعار �صرف العملة
موارد القطاع العام ودورهم في تحفيز النمو والأ�سعار).
االقت�صادي ،والتعرف على القيود المفرو�ضة  -٥درا�سة هنداوي ( )2003بعنوان« :االنفتاح
على �أداء النمو االقت�صادي في الأردن ،وتوفير والنمو االقت�صادي :حالة الأردن».
الخيارات المعينة لل�سيا�سات العامة لالقت�صاد
هدفت الدرا�سة �إلى تحليل العالقة بين
الأردني.وتو�صلت الدرا�سة �إلى �أن هناك قيود
مالية واقت�صادية تعيق عملية النمو االقت�صادي االنفتاح االقت�صادي والنمو واال�ستثمار ،و�أثر
في الأردن ،و�أن عر�ض النقد لي�س له ت�أثير على �سيا�سة االنفتاح على فعالية ك ً
ال من ال�سيا�سة
عجز الموازنة ،كما �أن زيادة م�ستوى الدخل النقدية والمالية ،و�أثره بالتالي على النمو
العالمي تعمل على زيادة الطلب على ال�صادرات االقت�صادي في الأردن.وتو�صلت الدرا�سة �إلى
الأردنية ومن ثم تخفي�ض العجز في الميزان �أن االنفتاح ي�ؤثر �إيجابياً على النمو من خالل
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي المبا�شر وفتح
التجاري.
الأ�سواق �أمام اال�ستثمار الأجنبي ،وزيادة فر�ص
 - 4درا�سة �أبو جامع ( )2005بعنوان:
اال�ستثمار المحلي وتح�سين �أداء ال�صادرات من
«�أداء التجارة الفل�سطينية الخارجية
خالل فتح الأ�سواق العالمية.

المنظورة بكل من م�صر والأردن و�سوريا
 2-9-1الدرا�سات الأجنبية
للفترة (.»)2000-1968
هدفت الدرا�سة �إلى تقييم �أداء التجارة  -1درا�سة )(Mukhtar & Bilguees,2012
بعنـــــ��وان «Export instability income
الفل�سطينية الخارجية المنظورة في الإطار

الإقليمي با�ستخدام واحدة من �إجراءات ترابيع
البيانات وهي الت�أثيرات الثابتة ،وذلك بمقارنتها
بمثيالتها الأردن و�سوريا وم�صر .وقد تم
ا�ستخدام معدل التبادل التجاري الخارجي
كمقيا�س لأداء التجارة (ال�صادرات مق�سومة على
الواردات) من خالل نموذج لعر�ض ال�صادرات
ثم الربط فيه بين معدل التبادل التجاري وك ً
ال
من الن�شاط االقت�صادي متمث ً
ال بالناتج المحلي
الإجمالي ومقيا�س للأ�سعار الن�سبية يربط
الأ�سعار الأجنبية بالأ�سعار المحلية ،ومقيا�س
�آخر لال�ستثمار والتكنولوجيا.وتو�صلت الدرا�سة
�إلى �أن الأرا�ضي الفل�سطينية والأردن ال تعاني
من التناف�سية على الم�ستوى الدولي ،بينما
م�صر و�سوريا ال تزاالن تت�أثران باالنحراف

terms of trade instability and
growth: case of India».

هدفت الدرا�سة �إلى معرفة وتقدير العالقة
ال�سببية بين عدم اال�ستقرار من حيث ال�صادرات
والدخل والتجارة والنمو االقت�صادي في الهند
با�ستخدام التكامل الم�شترك خالل الفترة
الزمنية  .2008-1960تو�صلت الدرا�سة �إلى �أن
هناك عالقة طردية طويلة المدى بين النمو
االقت�صادي واال�ستثمار الحقيقي وعدم اال�ستقرار
�أو الت�صدير والدخل والتجارة� ،أما في المدى
الق�صير ف�إن هناك عالقة تبادلية ما بين النمو
االقت�صادي واال�ستثمار بمعنى �أن كل منها ي�ؤثر
في الآخر ،في حين �أن باقي المتغيرات (عدم
اال�ستقرار  ،الت�صدير ،التجارة) ذات ت�أثير باتجاه
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واحد على النمو االقت�صادي.
 -٢درا�س��ة )Sampath,1997

بعن��وان

economic

growth ».

& (Anwar
«Export and

هدفت تلك الدرا�سة �إلى قيا�س العالقة
ال�سببية بين ال�صادرات والنمو االقت�صادي
لحوالي  96دولة با�ستخدام بيانات البنك الدولي
للفترة . 1992-1960تو�صلت الدرا�سة �إلى وجود
عالقة طويلة المدى لحوالي  30دولة  ،و�أن 20
دولة تظهر العالقة ال�سببية باتجاه واحد ،و11
دولة ال ُتظهر العالقة ال�سببية بين المتغيرين،
و 9دول تظهر العالقة ال�سببية الإيجابية بين
النمو االقت�صادي ونمو ال�صادرات.

 3-9-1التعلي���ق عل���ى الدرا�س���ات
ال�س���ابقة

تتفق تلك الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة في
التباين في الآثار الإيجابية وال�سلبية لالنفتاح
االقت�صادي على النمو في العديد من التجارب
والتي تثير مزيداً من االهتمام والبحث في �أ�سباب
وجود �آثار �إيجابية في بع�ض الدول و�أخرى �سلبية
في دول �أخرى.
تختلف تلك الدرا�سة عن مثيالتها ال�سابقات
في تركيزها على تحليل الأبعاد االقت�صادية
لالنفتاح على الأردن ،ومحاولتها للتطرق لأهم
الم�ؤ�شرات االقت�صادية والتو�صل لنتائج مفادها
وجود �أثر �سلبي لالنفتاح ومحدودية الأثر
االقت�صادي على النمو في الأردن.

 1-2االنفتاح التجاري واالقت�صادي
 -مفاهيم وق�ضايا عامة-

 1-1-2تعريف االنفتاح االقت�صادي

(2018 )2

يرجع لفظ انفتاح في اللغة العربية �إلى
�أ�صل الفعل فتح كمنع �ضد �أغلق ،والفتح نقي�ض
الإغالق ،ويرتبط مفهوم االنفتاح االقت�صادي
بمبد�أ و�سيا�سة الحرية االقت�صادية �أو ما ُيعرف
بمبد�أ (دعه يعمل -دعه يم ُر) �أو دعه يفعل ما ي�شاء
والذي ظهر على يد الطبيعيين (الفيزيوقراط)
والكال�سيك الحقاً ،وظهر هذا المبد�أ في الع�صور
الو�سطى ،حيث كانت ُتفر�ض قيود عديدة على
التجارة ،ومنذ ذلك الحين بد�أ الحديث عن
عملية التحرر االقت�صادي وعدم تدخل الدولة
في الن�شاط االقت�صادي ،وظهرت الأفكار الخا�صة
بالحرية االقت�صادية وحرية التجارة وتخفيف
القيود عن اال�ستثمارات الداخلية والم�شتركة
واال�ستثمارات الأجنبية(والي�,1989 ،ص.)2:
ي�شير المفكر االقت�صادي الم�صري ف�ؤاد
مر�سي ب�أن االنفتاح االقت�صادي هو عك�س
االنغالق ،فبينما ي�شير الأول في المجال
االقت�صادي �إلى �إباحة اال�ستثمار ،ي�شير الثاني �إلى
تقييد اال�ستثمار ،كذلك يت�ضمن االنفتاح ال�سماح
لر�أ�س المال المحلي والأجنبي بالنمو الأفقي
والر�أ�سي في مقابل تقييد نموه بمجاالت معينة،
و�أن الر�أ�سمالية الجديدة التي برزت مع ظهور
فترة االنفتاح االقت�صادي يغلب عليها الطابع
التجاري الطفيلي ،و�أن الر�أ�سمالية ال�صناعية
ممكن �أن تكون طفيلية ،و�أن هذا الن�شاط الطفيلي
يت�ضمن �أ�شكاال عديدة كالم�ضاربة وال�سم�سرة
والو�ساطة ون�شاط ال�سوق ال�سوداء ،وهي الأن�شطة
التي ال ت�ستقر في عمل واحد ،بل يتغير ن�شاطها
با�ستمرار جرياً وراء الربح الأ�سرع والأكثر ي�سراً،
والأقل جهدا(والي�,1989 ،ص,)15:ويمكن تعريف
االنفتاح االقت�صادي ب�أنها العملية التي تت�ضمن
حرية اال�ستثمار والتجارة والذي يعني فتح
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المجال لر�أ�س المال الوطني والأجنبي بالعمل
�ضمن الحدود الوطنية دون قيود مما يق�ضي
�إلى جعل االقت�صاد الوطني (�أ�سواق ال�صناعة،
الزراعة،المال) عر�ضة للمناف�سة واال�ستثمار دون
قوانين تقيدية ،بينما ينطوي عك�س ذلك كله
تحت مفهوم الحمائية ،تلك الحرية التجارية
جاءت مع كتابات الكال�سيك الذين ي�ؤمنون
باليد الخفية التي ُتحرك االقت�صاد وتعيد له
التوازن �إذا ما اختل فنادوا بالحرية التجارية،
واالنفتاح االقت�صادي هو �سيا�سة اقت�صادية
�أخذت بها �إلى جانب غيرها من ال�سيا�سات بهدف
ت�شجيع وتحفيز انتقال ر�ؤو�س الأموال الوطنية
والأجنبية ،وبهذا المفهوم يمكن اعتبار االنفتاح
هو الخروج من انغالق اال�شتراكية �إلى انفتاح
الر�أ�سمالية(ح�سين� ,2011,ص.)125:
وتاريخياً يعود مفهوم االنفتاح االقت�صادي
�إلى اليونانيين القدماء الذين ا�ستخدموا هذا
المفهوم �أي�ضاً وهو االنفتاح بمعناه الوا�سع،
وهو االنفتاح على العالم الخارجي ،حيث �شجع
الإ�سكندر الأكبر على الزواج من ن�ساء البالد
التي فتحها ،ولذلك نجد �أن اليونانيين والذين
ي�سم ّون �أي�ضاً بالرواقيين (من القرن الرابع �إلى
الثالث قبل الميالد) هم �أول من تعاملوا مع
النا�س ،و�أول من تعاملوا مع العالمية على �أ�سا�س
فل�سفي ،وكان دائماً مبد�أهم حب الخير للنف�س
وللأ�سرة والأ�صدقاء و�أخيراً حب الب�شرية جمعاء
(�سالمة � ,2003 ،ص.)83 :
ويعرف �سمير �أمين االنفتاح االقت�صادي ب�أنه فتح
الأبواب للر�أ�سمال الأجنبي واال�ستيراد وحرية
التبادل في المعامالت مع الخارج (�سالمة ،
�,2003ص.)88 :
ويعرفه جالل �أمين ب�أنه �إزالة القيود القائمة

في وجه ر�ؤو�س الأموال الأجنبية وفي وجه
اال�ستثمارات المحلية الخا�صة المدفوعة بدافع
الربح وحده ،والتخلي التدريجي عن الملكية
العامة في ال�صناعة وعن تدخل الدولة في
االقت�صاد ،بل التخلي التدريجي عن الحماية
الممنوحة لبع�ض ال�صناعات المحلية المناف�سة
للأجنبية ،ويرى �أن االنفتاح يقترن به جملة
نف�سية لتغيير �أنماط اال�ستهالك في البلدان
الفقيرة بما يحقق م�صالح الدول ال�صناعية،
ويو�ضح ما ت�ؤدي �إليه حمالت ترويج هذه
الأنماط اال�ستهالكية من خلف حالة التعريب
الثقافي ب�سبب اختالف هذه القيم اال�ستهالكية
عن التراث الفل�سفي ال�سائد (المغربي،2014 ،
�ص)45 :

� 2-1-2أهداف االنفتاح االقت�صادي

ته ُ
ـــدف �سيــــــا�سة االنفتــــــــــاح االقت�صادي ب�أنهـــــا
ترمــــــي �إلى تحقيــــــــق الأهـــــداف في مختـــــــلف
المجــاالت مثل الزراعة وال�صناعة ومجال العمال
ومجال الإ�سكان والمجال ال�صحي والمجال
االجتماعي وال�سيا�سي ،ويمكن �إيجاز تلك الأهداف
المرجوة من االنفتاح في مختلف المجاالت
بالنقــــــاط التاليـــــة( :االنفتـــاح االقت�صادي2008 ،
)http://www.startimes.com
 االنفتاح في المجال المالي واالقت�صادي. ارتفاع �إنتاجية الأرا�ضي الزراعية في المحا�صيلالمختلفة بالحد من ا�ستعمال الأ�ساليب
البدائية والتقليدية في الزراعة ،وا�ستعمال
�أحدث ما و�صل �إليه العلم من �أ�ساليب علمية
وو�سائل تكنولوجيا في المجال الزراعي.
 تحقيق االكتفاء الذاتي بالن�سبة لبع�ضالمنتجات التي يتم ا�ستكمال حاجة اال�ستهالك
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منها حالياً عن طريق اال�ستيراد �أو تقليل كمية تركه لإنتاج القطاع الخا�ص وال�شركات المتعددة
الجن�سيات.
الم�ستورد منها بقدر الإمكان.
زيادة ح�صيلة الدولة من الموارد المالية المختلفة  1-1-3واقع االقت�صاد الأردني�شهد االقت�صاد الأردني العديد من التحوالت
كال�ضرائب والجمارك ور�سوم الإنتاج.
االقت�صادية واالجتماعية منذ ن�شوء المملكة
توفير ما يحتاجه ال�سوق المحلي من ال�سلع الأردنية الها�شمية في العام ( ،)1952وبالأحرى منذالمختلفة وب�أ�سعار مختلفة ،وتح�سين م�ستويات تولي الملك الح�سين للحكم ،و�أهم تلك التحوالت
المعي�شة للأفراد.
هو توجه الأردن لالنفتاح نحو العالم الخارجي
زيادة حجم ال�صادرات وتقليل حجم الواردات ،والدخول في �أجواء العولمة والخ�صخ�صة منذوبالتالي ت�صحيح و�ضع الميزان التجاري ،والعمل بداية العقد التا�سع للقرن الع�شرين ،حيث �شهدت
الأردن العديد من البرامج الإ�صالحية والتي هدفت
على تقليل عجز الموازنة.
تنويع م�صادر الت�صدير واال�ستيراد لتحقيق لتقلي�ص دور الدولة في الن�شاط االقت�صادي ل�صالحالقطاع الخا�ص والمبادرات الفردية ،ورغم هذه
اال�ستقاللية في التجارة الخارجية.
الإ�صالحات �إال �أن االقت�صاد الأردني ما زال يعاني
زيادة حجم الموارد المالية المتوفرة من قطاع من العديد من الم�شكالت االقت�صادية كتزايدال�سياحة كونه مورداً من موارد العمالت ال�صعبة .حجم المديونية ،والعجز الم�ستمر في الميزان
تن�شيط الأ�سواق المالية وزيادة التدفقات المالية التجاري ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،وتباط�ؤالنمو االقت�صادي وفجوة الموارد المحلية ،وهذه
و�سهولة انتقال ر�ؤو�س الأموال.
الم�شكالت االقت�صادية المالزمة لالقت�صاد الأردني
هذه الأهداف الآنفة الذكر تعبر �إلى حد كبير ت�شير �إلى وجود اختالالت هيكلية وبنيوية ،حيث
عن ر�ؤية �أن�صار االنفتاح االقت�صادي ،ذلك �أن �أغلبية يعتمد االقت�صاد الأردني على الم�ساعدات والمنح
بلدان العالم الثالث التي ا�ستجابت لهذه الر�ؤية الخارجية و�سيطرة قطاع الخدمات على الن�شاط
والقائمة على �أ�سا�س الخ�صخ�صة ،و�إعادة الهيكلة االقت�صادي ،وتعددت الأ�سباب التي �أ�سهمت في
وتحرير الخدمات المالية وغيرها ،عانت وما �ضعف بنية االقت�صاد الأردني ومنها �شح الموارد
زالت تعاني من الأزمات االقت�صادية واالجتماعية الطبيعية والب�شرية و�صغر حجمه و�ضيق ال�سوق
المتالحقة ،فقد �أ�صبح جلياً مث ً
ال �أن تطور �أ�سواق المحلي و�سيادة الطابع اال�ستهالكي ،ورغم تزايد
المال لم يعد له عالقة باالقت�صاد الإنتاجي ،وعليه تدفقات اال�ستثمار الأجنبية وتحويالت الأردنيين
ف�إن هناك حاجة ملحة ل�ضوابط جدية لحركة ر�أ�س وحجم الم�ساعدات الخارجية في بع�ض ال�سنوات
المال ل�ضمان عدم ت�سببها في اندالع الأزمات كما ف�إنه لم ي�سهم في حل الم�شكلة االقت�صادية ولم يحد
حدث في العام ( ،)2008حيث ات�ضح �أن الدولة فقط من م�شكلة المديونية وعلى العك�س تفاقمت �أزمة
هي القادرة �أن تقدم ال�ضمانات القت�صاد يت�صف المديونية ،و�شهدت الأعوام الأخيرة توقيع الأردن
بالتوازن والعدالة اجتماعياً ،وبكلمة �أخرى يتوجب للعديد من االتفاقيات التجارية مع دول االتحاد
على الدولة �أن تقوم بتوجيه النمو االقت�صادي وعدم الأوروبي و�أمريكا ودول عربية مختلفة ولم ي�سهم
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ذلك من الحد من م�شكلة العجز التجاري.

 2-1-3خ�صائ� ��ص و�س ��مات االقت�ص ��اد
الأردني
تقع الأردن عند التقاء �أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا،
حيث تبلغ م�ساحتها (� )89.3ألف كم ،2وتت�سم
بطبيعة �أر�ضية متنوعة ،فو�سطها ه�ضاب وجبال،
و�شمالها �سهول البادية التي تمتد �شرقاً نحو العراق
وال�سعودية ،في حين ي�شكل نهر الأردن المتدفق
عبر وادي الأردن الخ�صب حدود الأردن الغربية،
وي�صب نهر الأردن في البحر الميت هذا الم�سطح
المائي الذي يعتبر �أخف�ض بقعة في العالم ،حيث
يبلغ عمقه ( )400متر تحت م�ستوى �سطح البحر،
�أما جنوباً فهناك ميناء العقبة الذي ي�ؤمن للأردن
منفذاً �إلى البحر الأحمر ،و�سعت العديد من
الح�ضارات م�سبقاً لل�سيطرة على الأردن لموقعه
اال�ستراتيجي ،وقد خ�ضعت بع�ض �أجزاء من
الأردن في كثير من الأوقات ل�سيطرة ال�سومريين
و�أهل بالد الرافدين وعدد من الإمبراطوريات
الأخرى ،كما خ�ضعت بعد ذلك ل�سيطرة الح�ضارات
الكال�سيكية الإغريقية والرومانية والفار�سية،
وخـــــــالل الفترة الممتدة (1918-1516م) �سميت عبر
الأردن� /إمــــــارة �شرق الأردن ،ومع انتهاء االنتداب
البريطــــــــاني عام (1946م) �أ�صبح يطلق عليها
المملكة الأردنية الها�شمية ،ونظام الحكم ال�سائد
منذ تلك الفترة ملـــــــكي د�ستوري( ،)1وحكمها
الملك الح�سين منذ عام (1952م) ولغاية وفاته في
�شباط (1999م) ،وبعدــــــها تولى الحكم الملك عبد
اهلل الثاني (المعونـــــــــات والتنمية االقت�صاديـــــــة:
حالة تطبيقيـــــــة على االقت�صاد الأردني،2003-1970
.)www.cba.edu.kw
ويعتبر االقت�صاد الأردني من االقت�صاديات
�صغيرة الحجم ومحدودة الموارد الطبيعية،
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ويواجه نق�صاً في م�صادر المياه ،وقطاع الخدمات
هو القطاع الرائد ويمثل الن�سبة الأكبر في اال�سهام
في النــــــــاتج المحلي الإجمالي ،ويعتبر �أكثر
االقت�صاديــــــات العربيـــــة اعتمـــــــــاداً على الم�ساعدات
والمنح ،حيث بلــــغ �إجمـــــالي الم�ساعــــدات التي
ح�صل عليها الأردن خــــــــــالل الفترة (-1970
2003م) حوالي ( )18.76مليـــــار دوالر ،وت�شكل
قيمـــــــــة الم�ساعــــــــدات في الأردن ()%9من �إجمالي
الم�ساعدات المقدمة للـــــــدول العربية ،ويلي الأردن
م�صر والمغرب من حيث حجم الم�ساعــــــدات
المقدمة من الخارج ،وتعــــــــــر�ض االقت�صاد الأردني
للعديد من العقبات وخ�صـــــــــو�صاً مع فــــــــر�ض الغرب
لعقوبــــــات اقت�صادية للعراق في �أعقاب حرب الكويت
للعام ( ،)1991حيث يعتبر العراق ال�شريك التجاري
الأول للأردن ،ونتيـــــــجة لتلك المعيقات التي تعر�ض
لها االقت�صـــــــاد الأردني ،قامت بع�ض الدول بتقديم
الم�ســـــــــــــاعدات ،ومـــــــع توقيع الأردن لمعاهدة
ال�سالم وادي عربـــــــــة مــــــع �إ�سرائيـــــــــــــــل عام ()1995
ن�شط قطـــــــــــــاع ال�سيـــــــــاحة وتزايد التبادل التجاري
مع �إن�شاء منطقــــــــة للتجـــــارة الحرة مع �إ�سرائيــــــل
(المعونـــــات والتنميــــــــــــــة االقت�صاديـــــة :حالـــــــــــــــة
تطبيقيـــــة عـــــلى االقت�صــــــــــــاد الأردنـــــي،2003-1970
.)www.cba.edu.kw
ويعتبر االقت�صاد الأردني من االقت�صاديات
الفقيرة في مواردها الطبيعية ،ويمتلك بع�ض
الموارد االقت�صادية المتاحة ،و�أهم هذه الموارد
هي الفو�سفات والبوتا�س والمناطق الزراعية في
الأغوار وبع�ض المعادن والأتربة عالية القيمة مثل
الفيلد�سبار والرمل الزجاجي وال�صخر الزيتي،
وانطالقاً من �شح الموارد االقت�صادية في الأردن،
تركزت جهود التنمية على اال�ستفادة من تلك الموارد
المتاحة ،لذلك ف�إن �أكبر الم�شاريع الإنتاجية في
الأردن هي الم�شاريع الأكثر ا�ستغال ًال للموارد
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المتاحة ك�شركات الفو�سفات والأ�سمدة الكيماوية�- 2 ،صغر حجم االقت�صاد واالنفتاح:

ومنها �شركة البوتا�س العربية ،وم�شروع وادي
الأردن؛ وا�ستطاع بذلك االقت�صاد الأردني تحقيق
معدالت نمو موجبة رغم �شح موارده ،ففي خالل
الفترة ( )1966-1952بلغ معدل النمو الحقيقي
للناتج المحلي( ،)%6.5وبلغت �صفر بالمائة خالل
الفترة( )1971 -1969ب�سبب الأحداث الداخلية
والتي عُرفت ب�أحداث �أيلول الأ�سود ،وبلغ ()%5.9
في الفترة ( ،)1980-1976وبلغ ( )%4.2في الفترة
( ،)1986-1980وبلغ ( )%5.1في الفترة (-1986
 ،)1990و�شهد العام ( )1967هجرة (� )360ألف
فل�سطيني لل�ضفة ال�شرقية ب�سبب حرب ( 4حزيران
 ،)1967وحقق النمو االقت�صادي في الأردن تراجعاً
لي�صل �إلى( )%1في العام (1967العناني,1987 ,
�ص ،)119:ويمكن تق�سيم �سمات االقت�صاد الأردني
�إلى مجموعة من الثوابت التي ي�صعب تغيرها في
الم�ستقبل المنظور ،ومجموعة من المتغيرات التي
يمكن تغيرها مع مرور الزمن �أو وفقاً ل�سيا�سات
اقت�صادية والتي يمكن �أن تنتهجها الدولة ،ويمكن
تق�سيم ثوابت و�سمات ومتغيرات االقت�صاد الأردني
بالنقاط التالية (طاقة ونور� ,2008 ,ص:)25 :

يعتبر االقت�صاد الأردني �صغير الحجم ومفتوح،
وتتبلور حقيقة �صغر حجم االقت�صاد في حقائق
جغرافية و�سكانية واقت�صادية ،و�إن كانت الم�ساحة
الجغرافية وعدد ال�سكان يحكمان البعدين الأولين
في �صغر الحجم ،ف�إن البعد االقت�صادي ل�صغر
الحجم يتمثل �أ�سا�ساً في عالقة االقت�صاد بالعالم
الخارجي في مجال التجارة الخارجية ،وما ي�ؤكد
ذلك �أن االقت�صاد ال يمتلك �أي �سيطرة ن�سبية على
الأ�سعار العالمية ل�صادراته وا�ستيراداته ،ويتحدد
ذلك ال�سعر بالن�سبة للأردن في �ضوء معامالته
التجارية الدولية.

�- 3ضيق ال�سوق المحلي:

يتميز جانباً الطلب والعر�ض الكلي باالقت�صاد
الأردني ب�أنه �سوق �ضيق في اال�ستيعاب ،وهذا يعني
وجود فوائ�ض �إنتاجية في ال�سلع ذات الميزة الن�سبية
في الإنتاج والتي يعجز جانب الطلب عن ا�ستيعابها
ل�صغر حجم ال�سوق ،مما يعني �ضرورة ال�سعي الدائم
لفتح الأ�سواق ،ومن ناحية �أخرى ف�إن �شح الموارد
وتركزها كان �سبباً رئي�ساً ال�ستيراد المتطلبات
الأ�سا�سية والكمالية للم�ستهلك الأردني لتغطية
�- 1شح الموارد الطبيعية والب�شرية:
تت�سم الأردن بندرة الموارد الطبيعية ن�سبة �إلى الطلب الفائ�ض عن �إمكانيات الإنتاج العالمي.
ما هو متاح منها في محيطه الإقليمي ،وقد نتج - 4اقت�صاد �إقليمي الن�سق دولي الت�أثير:
عن ذلك �أن توجهت جهود التنمية نحو ا�ستغالل
يرتبط االقت�صاد الأردني ارتباطاً وثيقاً �إقليمياً
القدر الأكبر من هذه الموارد وتعظيم النفع منها ،ودولياً لتحقيق �أهدافه ،وا�ستكمال الحاجات
لذلك تركزت م�شروعات االحتكار الطبيعي في ال�ضرورية التي يعجز ال�سوق المحلي عن توفيرها،
الفو�سفات والأ�سمدة والبوتا�س� ،أما في مجال وهذا جعل االقت�صاد الأردني مر�آة عك�ست بو�ضوح كل
الموارد الب�شرية فقد ات�سم الأردن بانخفا�ض ن�سبة التقلبات التي �شهدها ال�سوق الإقليمي بوجه خا�ص،
الم�شاركة في الن�شاط االقت�صادي فلم تتجاوز في وال�سوق الدولي بوجه عام.
المتو�سط( ،)%23والأمر الذي �أدى �إلى ارتفاع ن�سبة
الإعالة بحيث بات الفرد يعول في المتو�سط �أربعة -5الدور الإنتاجي للدولة:
ُت�سيطر الدولة على الم�ؤ�س�سات الإنتاجية
�أفراد.
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الأ�سا�سية كبيرة الحجم لأ�سباب تتعلق بكبر
حجم ر�أ�س المال المطلوب لتلك اال�ستثمارات �أو
لوجود البعد اال�ستراتيجي لتلك اال�ستثمارات،
�إ�ضافة �إلى عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والع�سكري
في المنطقة خالل الفترات المتالحقة ،مما جعل
ق�ضية ا�ستقطاب ر�أ�س المال العربي �أو الأجنبي
لال�ستثمار في تلك القطاعات التي تتطلب ر�ؤو�س
�أموال كبيرة �أمراً �ضرورياً ،ومثلت �سيطرة الدولة
على الم�ؤ�س�سات الإنتاجية الكبيرة بحدود %15
من �إجمالي القيمة الم�ضافة المتحققة في الناتج
المحلي الإجمالي لالقت�صاد وكان �أبرزها في مجال
ال�صناعات اال�ستخراجية والمياه والكهرباء والنقل
والموا�صالت.
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 )http://www.ahewar.org ،2006نتيجة
للعجز الم�ستمر في الميزان التجاري وميزان
المدفوعات وزيادة االعتماد على الخارج في توفير
الحاجيات الأ�سا�سية ،وزيادة ح�صيلة الإيرادات عبر
زيادة ال�ضرائب غير المبا�شرة وخا�صة �ضريبة
المبيعات ،احتلت خدمات المديونية والنفقات
الجارية معظم الإيرادات والتدفقات المالية.

 -9ظهور االختالالت الهيكلية والت�شوهات
االقت�صادية:

حيث عانى االقت�صاد الأردني على مدى فترات
متعاقبة من مجموعة من الت�شوهات االقت�صادية
واالختالالت الهيكلية والتي تراكمت وبرزت
في بداية العام ( ،)2000وتمثلت تلك الت�شوهات
 -6التركيز الجغرافي وال�سلعي في التجارة ب�ضعف الترابط القطاعي ووجود خلل في التركيب
الخارجية:
القطاعي ب�سبب توجه العملية اال�ستثمارية في
حيث تتفاعل التجارة الخارجية للأردن مع اتجاه واحد (قطاع الخدمات).
�سماته الأ�سا�سية ليكون االقت�صاد الأردني �إقليمي - 10ارتفاع معدل النمو االقت�صادي مقارنة
النزعة ودولي الت�أثير ،حيث و�صلت ن�سبة التجارة بدول الجوار غير النفطية:
الخارجية مع الدول العربية  %50من �إجمالي
�شهد االقت�صاد الأردني نمواً خالل العقود
ال�صادرات الأردنية ،مع تركز ثلث ا�ستيراد الأردن
الأربعة الأخيرة يفوق النمو الطبيعي لأي دولة
من الدول الأوروبية ،و %20من الدول العربية.
غير بترولية من الدول النامية ،حيث ارتفع الناتج
� - 7سيطرة قطاع الخدمات على االقت�صاد المحلي الإجمالي في العام( )1964من ()200
الأردني:
مليون دينار� ،إلى( )9012مليون دينار عام(،)2005
يمثل قطاع الخدمات قرابة  %70من ا�سهامه ورافق ذلك تح�سن في البنية التحتية من طرق
بالناتج المحلي الإجمالي ،وتعتبر قطاعات ال�سلع و�شبكات مياه ومجاري ومحطات كهرباء وات�صاالت
المحلية (الخدمات والتجارة المحلية) ب�شكل وغيرها.
�أ�سا�سي هي الم�سيطرة على هذا الن�شاط ،ومعظم  - 11ت� ��أث ��ر االق �ت �� �ص ��اد الأردن� � � � ��ي ب �� �ش��روط
الن�شاطات االقت�صادية في الأردن هي خدماتية �سواء المانحين:
من حيث ا�سهامها في الإنتاج �أو التوظيف.
ت�أثر االقت�صاد الأردن ب�شروط مجحفة و�ضعتها
- 8ارتفاع الدين العام:
الدول المقدمة للمنح والم�ساعدات الخارجية،
(الكتكوت ،بع�ض خ�صائ�ص االقت�صاد الأردني ،1ورغم ذلك �أ�ساءت الدولة ا�ستخدام تلك الم�ساعدات،
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ولم ت�ستغلها جيداً ولم توجهها لم�شاريع التنمية
االقت�صادية ولقطاعات االقت�صاد الحقيقي المنتج،
و�أ�سهمت ال�سيا�سات المتبعة �إلى �إهمال القطاع
الزراعي وتعميق الت�شوهات الهيكلية لالقت�صاد
الوطني(خ�ضيرات � ,2007 ,ص.)702:

 - 12االقت�صاد الأردني هو اقت�صاد منك�شف:
يت�سم االقت�صاد الأردني بدرجة عالية من
االنفتاح على العالم من خالل التجارة الخارجية،
ويظهر ذلك بتزايد االعتماد على العالم الخارجي
لتلبية ال�سوق المحلي وزيادة حجم الواردات من
الخارج.

 -13اعتماده وبدرجة كبيرة على الم�ساعدات
والقرو�ض العربية والأجنبية وعلى
تحويالت الأردنيين في الخارج.
ا�ستثناءات لل�سمات ال�سالفة الذكر يعتقد
الباحثان �أن االختالالت الهيكلية والت�شوهات
البنيوية االقت�صادية والقائمة على �سيا�سات
اقت�صادية النيو ليبرالية نجم عنها تعميق االنك�شاف
االقت�صادي المتزايد مع تعظيم االعتماد على
الم�ساعدات والقرو�ض الخارجية عو�ضاً عن تعظيم
الموارد المحلية الذاتية ،والتي من �ش�أنها تعزيز
اال�ستغالل االقت�صادي وال�سير نحو تنمية اقت�صادية
م�ؤ�س�سة على �سريان مفعول العدالة االجتماعية
ال ُمغيبة.
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ومع انتهاج الأردن ل�سيا�سة االنفتاح على العالم
الخارجي وفتح الأبواب على م�صراعيها لال�ستثمار
الأجنبي المبا�شر والتي تهدف غالباً لتحفيز معدالت
النمو االقت�صادي وتحقيق الرفاهية االقت�صادية،
وكل ذلك له الكثير من الآثار االقت�صادية
واالجتماعية ويت�ضح ذلك من خالل ت�أثيراته
المبا�شرة على الم�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية كالنمو
االقت�صادي ومعدل البطالة والت�ضخم والموازنة
العامة والميزان التجاري وعلى القطاعات المكونة
لالقت�صاد الأردني كقطاع ال�صناعة والزراعة
والخدمات ،وما يرافقه من الت�أثير على م�ستويات
المعي�شة للأفراد وتح�سين م�ستويات دخولهم
وتحقيق الرفاهية االقت�صادية.
ويمكن التطرق لأهم الم�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية
كالتالي:

 - 1الناتج المحلي الإجمالي في الأردن:

عند الحديث عن الناتج المحلي الإجمالي ومعدل
نموه في الأردن ف�إنه �شهد تذبذباً ،ففي العام 1995
بلغ الناتج المحلي الإجمالي 6730مليون دوالر وبلغ
متو�سط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي
لنف�س العام  %6.18وبد�أ معدل النمو باالرتفاع
ب�سبب حالة اال�ستقرار ال�سيا�سي وزيادة حجم
الم�ساعدات الخارجية وتدفق اال�ستثمارات الأجنبية
المبا�شرة ،وبلغ متو�سط النمو في الناتج المحلي
 1-4م�ؤ�شرات االقت�صاد الأردني
الإجمالي  %4.7لل�سنوات ( ٢٠١٥-١٩٩٥الغالب
�شهد االقت�صاد الأردني العديد من التحوالت وعط�شان ،الجهـــــاز الم�صرفي و�أثره على متــــــــغيرات
االقت�صادية و�أهمها انتهاجه ل�سيا�سة تجارية مبنية اال�ستقـــرار االقت�صـــــــــادي (الأردن درا�ســــــة حالة)،
على �أ�سا�س االنفتاح االقت�صادي وتحرير التجارة)www.iasj.net( ،
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جدول رقم ( :)1الناجت املحلي الإجمايل ومنو الناجت من العام 2015-1995
ال�سنوات

الناجت املحلي الإجمايل باملليون دوالر

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6730
6930
7240
7910
8150
8460
8970
9580
10190
11410
12590
15060
17110
21970
23820
26430
28840
30940
33590
35830
37520

امل�صدر :البنك الدويل

معدل النمو يف الناجت املحلي
الإجمايل %
6.18
2,09
3,29
3
3,41
4,24
5,27
5,79
4,16
8,56
8,16
8,09
8,18
7,23
5,48
2,34
2,56
2,65
2,83
3,10
2,38

متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي بالدوالر
5321
5372
5523
5656
5849
6136
6494
6851
7129
7754
8395
9019
9618
10077
10271
10229
10324
10432
10569
10774
10880

/http://data.albankaldawli.org ,

 - 2معدل البطالة في الأردن:

�شهد �سوق العمل في الأردن خالل الفترة الممتدة
( )2015-1995تذبذباً كبيراً ،فخالل عقد
ال�سبعينات تراوحت معدالت البطالة ما بين %1.6
في العام  1976وو�صلت  %18.8في العام ،1993
في حين بلغ معدل البطالة في عام  1973قرابة
 ،%11.1وبد�أ المعدل باالنخفا�ض ب�شكل كبير منذ
العام  1975وظل في حدود منخف�ضة(دون معدل
� ،)%9إلى �أن بد�أ بالتزايد الكبير منذ العام 1989
وما بعدها ،وذلك ب�سبب الأزمة االقت�صادية التي
تعر�ض لها االقت�صاد الأردني في العام  1989والتي
�أدت �إلى انخفا�ض �سعر �صرف الدينار الأردني
لحوالي الن�صف ،وما تبعها من الت�أثيرات ال�سلبية

لحرب الخليج الثانية على االقت�صاد الأردني،
والتي �أف�ضت �إلى تراجع الطلب الخارجي وخا�صة
من دول الخليج على العمالة الأردنية ،وقد بلغ
معدل البطالة ذروته في العام  1993و�صل %18.8
وبد�أ بعدها بالتذبذب حتى و�صل �إلى  %12.5في
العام (.2008الزعبي وعثامنة،البيئة االقت�صادية
في الأردن وموقع االقت�صاد من عنا�صر القوة
والأمن الوطني،
).)http://www.ujnews2.ju.edu.jo
وبلغ متو�سط البطالة خالل الفترة ما بين
� 1995-1980أكثر من  ،%16ويمكن �إرجاع البطالة
في الأردن �إلى تفاعل عوامل وظروف اقت�صادية
واجتماعية و�سيا�سية تنعك�س على �سوق العمل،
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ومنها اختالل ما بين العر�ض والطلب ،ويمكن
�إيجاز �أ�سباب البطالة في الأردن في النقاط
التالية(:عبد الرحمن وعريقات� ،1999 ،ص)134:
- 1تباط�ؤ النمو في الن�شاط االقت�صادي منذ عقد
الثمانينيات وما بعده مقارنة بعقد ال�سبعينيات
الذي �شهد فيه الأردن قفزات اقت�صادية مهمة
ومعدالت نمو مرتفعة.
- 2ارتفاع معدالت النمو ال�سكاني والذي تجاوز في
معظم الأحيان معدالت النمو االقت�صادي،
�إ�ضافة لحالة الإ�شباع التي و�صل �إليها القطاع
العام في الأردن وهو �أكبر القطاعات الم�شغلة
للقوى العاملة ،والذي رافقه �سوء في توزيع
الموظفين العامين في الوزارات والم�ؤ�س�سات
الحكومية ،ومن �أ�سباب التراجع في القطاع
العام هو خ�صخ�صة بع�ض الم�ؤ�س�سات
والمرافق العامة والتي �أدت النخفا�ض طلب
القطاع العام على القوى العاملة.
 -3تدفق العمالة الوافدة �إلى الأردن ،ومزاحمتها
للعمالة الأردنية في بع�ض المهن
والتخ�ص�صات ووجود مناف�سة الفتة في
الأجور بين الجانبين ،حيث تقبل العمالة
الوافدة �أجوراً �أقل من العمالة الأردنية لنف�س
العمل �أو الوظيفة والعمل بظروف �صعبة
وب�ساعات طويلة.
 -4التزايد ال�سريع في مخرجات النظام التعليمي
على اختالف مراحله وم�ستوياته ،وعدم
المواءمة بين هذه المخرجات وبين
احتياجات �سوق العمل الأردني ،حيث ال
ي�شكل التعليم المهني �إال ن�سبة متوا�ضعة من
مخرجات النظام التعليمي في الأردن والذي
يركز بمجمله على التعليم الأكاديمي.
 -5الركود االقت�صادي في المنطقة العربية
وخا�صة بعد عام  ،1991والتي ا�سهمت
بانخفا�ض الطلب الخارجي على العمالة

الأردنية ب�سبب تراجع حجم اال�ستثمارات
والظروف ال�سيا�سية التي نجمت عن حرب
 1991وما رافقها من عودة �أعداد كبيرة من
الأردنيين المقيمين في الخارج خا�صة في
دول الخليج.
�- 6سيا�سات الت�شغيل في القطاع العام:ب�سبب
دعم القطاع العام للفئات الأقل تعليماً ،دفع
ذلك هذه الفئات للعمل بالقطاع الحكومي،
وفارق الأجور بين القطاعين بالن�سبة للإناث
بالإ�ضافة لترتيبات العمل واالمتيازات
الإ�ضافية ،م�ضافاً �إليها النظرة االجتماعية
قد �شجع المر�أة على الإقبال على العمل في
القطاع العام ورغم تراجع �إنتاجيته �أو ثباتها
ف�إن هناك زيادة كبيرة في معدالت الأجر
الحقيقي و�صلت في الفترة � 2009-2000إلى
( %6.5التقرير االقت�صادي واالجتماعي
� ,2013,ص)462:
- 7عدم كفاءة برامج دعم الت�شغيل:فعلى الرغم
من تبني وزارة العمل لعدة برامج وم�شاريع
تهدف لزيادة م�ستويات الت�شغيل وتخفي�ض
معدالت البطالة في �سوق العمل ،وخ�صو�صاً
بين الفئات المهم�شة والفقيرة والتي تواجه
�صعوبات حقيقية عند دخولها �سوق العمل،
علماً ب�أن قيمة الم�شاريع قد بلغت خالل
ال�سبع �سنوات الأخيرة ( )2012-2006حوالي
 100مليون دينار ،رغم ذلك ف�إنها لم تترك
�أثراً على ن�سب الفقر والبطالة ،وبقيت
عند م�ستوياتها المرتفعة قبل تنفيذ هذه
الم�شاريع وبعدها.
�- 1شهد �سوق العمل في الأردن تحو ًال وتطوراً
نوعياً مهماً في الم�ستوى التعليمي للقوى
العاملة ،وذلك ب�سبب تركيز الأردن على
اال�ستثمار بر�أ�س المال الب�شري من �أجل

(2018 )2
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مقابلة االحتياجات التنموية المتزايدة
في الأردن على كافة الأ�صعدة االقت�صادية
واالجتماعية ،وارتفعت ن�سبة العمالة الأردنية
التي تحمل م�ؤهل درجة البكالوريو�س من
 %6.6في عام � 1973إلى  %12.2عام  1990ثم
�إلى  %23.8في عام  ،2008وبالمقابل انخف�ضت
ن�سبة من يحملون م�ؤهالت دون الثانوية
العامة من  %89في العام � 1973إلى %75.9
في العام  1990ثم �إلى  %64.3في العام ،2008
وازدادت ن�سبة العمالة الأردنية المتخ�ص�صة
من  %8.4في العام � 1973إلى  %19.3في العام
 ،1990ثم �إلى حوالي  %30في العام ،2008
ويعتبر الأردن من الدول الم�صدرة للعمالة
وخا�صة العمالة الماهرة� ،إذ يقدر عدد
الأردنيين في الخارج � 300ألف ،وهذا يدلل
على الميزة الن�سبية والمقدرة التناف�سية
للعمالة الأردنية على م�ستوى المنطقة.
- 2وتعد م�شكلة البطالة من الم�شكالت المعقدة
التي تواجه االقت�صاد الأردني ،فهي بطالة
هيكلية وطويلة المدى ،وقد تجاوزت %10
لعدة عقود ،قد تكون امتدت لن�صف قرن
ومنت�شرة وت�صيب ال�شباب على نحو رئي�سي
وترتفع في �صفات الإناث من مختلف الأعمار
والفئات والم�ستويات التعليمية ،و�أن �أعداد
المتعطلين عن العمل في ارتفاع م�ستمر ،فقد
تجاوز هذا العدد � 185ألف متعطل عام ،2011
وقد �شهد نمواً �سنوياً بمعدل  %1.5بالمتو�سط
خالل العقد الما�ضي� ،أما معدالت البطالة
ف�إنها لم تتغير على نحو ملحوظ خالل العقد
الما�ضي ،وقد تراوحت ما بين  ،%15-12وقد
كان هذا المعدل بحدود  %15-11للذكور
و %25-21للإناث ،وي�صل معدل البطالة
بين الذكور الذين تقل �أعمارهم عن � 25سنة

�إلى حوالي  %25وتنخف�ض �إلى  %10عند �سن
الثالثين ،وي�صل معدل البطالة �إلى  %40بين
الإناث من عمر � 25سنة �أو �أقل وينخف�ض
�إلى  %20عند �سن � 30سنة ،وتتركز البطالة
بين الذكور في حملة ال�شهادات الجامعية
ومن غير المتعلمين(التقرير االقت�صادي
واالجتماعي� ،2013 ،ص.)462 :
جدول رقم (:)2
معدالت البطالة والت�ضخم للفترة 2015-1995
ال�سنة

معدل البطالة معدل الت�ضخم
%

1995

15.3

2,3

1996

12.8

6,6

1997

14.4

3

1998

14.4

3

1999

11.6

0,61

2000

13.7

0,67

2001

14.7

1,77

2002

15.3

1,83

2003

14.5

1,63

2004

12.5

3,36

2005

13.4

3,49

2006

14.4

6,25

2007

13.1

5,39

2008

12.7

14,93

2009

12.9

0,68-

2010

12.5

5

2011

12.9

4,16

2012

12.2

4,5

2013

12.2

4,83

2014

12.6

2,89

2015

11.9

,87-

الم�صادر - :م�سوحات العمل والبطالة ،دائرة الإح�صاءات
العامة ،عمان� ،أعداد مختلفة.
مع��دالت الت�ضخ��م لل�س��نوات  :2015-1995البن��كالدول��ي http://data.albankaldawli.org/
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وعلى الرغم من ال�سيا�سة الحكومية الهادفة للدولة لمتطلبات ال�سيا�سة االجتماعية المتعلقة
لتوفير فر�ص عمل �إ�ضافية ف�إن �إمكاناتها بالت�شغيل ومكافحة الفقر.
محدودة وال تغطي �أعداد الخريجين المتزايدة - 3 ،الت�ضخم في الأردن:
حيث تزدد �أعداد الخريجين �سنوياً عن � 45ألفا،
يعتبر الت�ضخم من الم�شكالت االقت�صادية
وي�ستوعب القطاع العام منهم حوالي � 7آالف ،في التي يعانيها االقت�صاد الأردني كون الت�ضخم
حين يوظف القطاع الخا�ص عدداً �أقل من ذلك� ،شكل وي�شكل جدا ًال وا�سعاً بين االقت�صاديين عن
وبات �سوق العمل م�شبعاً بكثير من التخ�ص�صات �أ�سبابها و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية ،ويحتل
الأكاديمية ،وهذا �أ�سهم بتزايد االهتمام بالتدريب الت�ضخم مكاناً بارزاً في درا�سات الفكر االقت�صادي
ومنها الفكر الكال�سيكي الذي يربط دائماً بين
المهني ،والذي ب�إمكانه �أن ي�سهم بتقلي�ص ن�سبة الزيادة في كمية النقود المتداولة وبين االرتفاع
البطالة المرتفعة والتي تتراوح � ،%13-11إذ يزداد في م�ستويات الأ�سعار ،و�أ�صبحت هذه الظاهرة
عدد العاطلين عن العمل في الأردن عن � 200ألف� ،شائعة بعد الحرب العالمية الثانية في معظم
بينما تبلغ العمالة الوافدة � 500ألف ،وتبلغ فر�ص الدول المتقدمة والنامية على حد ال�سواء( .عبد
العمل الم�ستخدمة � 70ألفا يذهب ن�صفها للعمالة الرحمن وعريقات� ،1999 ،ص.)145:
وترى الدرا�سة ب�أن اعتبار الت�ضخم كظاهرة
الوافدة ،وتم �إن�شاء م�ؤ�س�سة التدريب المهني
عام  ،1976وتركز في تدريبها على التطبيقات نقدية هو �سيا�سة ت�صحيحية لإعادة توزيع
العملية في مواقع العمل وتتوزع معاهدها في الدخل ل�صالح الطبقات الغنية وال�شرائح
ً الأكثر ثرا ًء كالمنتجين وال�شركات ال�صناعية
جميع �أنحاء الأردن ،التي بلغ عددها  42معهدا ،والخدماتية المتقدمة على ح�ساب الفقراء وذوي
وطاقتها اال�ستيعابية الق�صوى �سنوياً � 20ألف الدخول المنخف�ضة من خالل رفع �أ�سعار ال�سلع
متدرب ومتدربة لبرامجها في م�ستويات العمل والخدمات بعيداً عن قوى العر�ض وال�سوق وعن
الأ�سا�سية ،ودربت تلك الم�ؤ�س�سة لغاية العام ميكانيكية اليد الخفية ،وهذا ما �أفرزه النظام
 2010قرابة  291819متدرباً ومتدربة ،بينما بلغ االقت�صادي القائم على عدد قليل من ال�شركات
خريجوها عام  )5768( 2010متدرباً ومتدربة متعددة الجن�سيات فيما يعرف بمجل�س �إدارة
اقت�صاد العالم.
(التقرير االقت�صادي واالجتماعي،2012 ،
وفي الأردن ف�إنه من �أهم الأ�سباب التي دعت �إلى
�ص.)488:
انتهاج �سيا�سة الإ�صالح االقت�صادي في الأردن هو
و�أثناء تدقيق الباحثين في الناتج المحلي وجود م�شكلة الت�ضخم وخ�صو�صاً في الثمانينيات،
الإجمالي من عام  ،2012-1995وجد �أن �إجمالي وا�ستطاع البنك المركزي الأردني المحافظة على
ُ
معدل طبيعي للت�ضخم وذلك من خالل ا�ستخدام
الناتج قد ت�ضاعف �أكثر من خم�س مرات من الأدوات النقدية المبا�شرة وغير المبا�شرة في
 4618.7مليون دينار عام �1995إلى � 22228.4سيا�ساته الهادفة لتحقيق ا�ستقرار في الم�ستوى
مليون دينار ،ورغم ذلك ف�إن معدل البطالة لم العام للأ�سعار ،فقد انخف�ض معدل الت�ضخم من
ينخف�ض �إال في حدود ال تتجاوز �أل  ،%3ففي العام  %16.2عام � 1990إلى  %8.2عام  1991ويعود ال�سبب
في ذلك انتهاج �سيا�سة نقدية ل�ضبط ال�سيولة
 1995بلغ  %15.3وفي العام  2012بلغ  ،%12.2مما المحلية وفق احتياجات االقت�صاد الأردني ،وخالل
ي�ؤ�شر على عدم ا�ستجابة ال�سيا�سات االقت�صادية الفترة الممتدة من  2010-2000ا�ستطاع الأردن
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�أن يحقق �أهدافه التي ر�سم �سيا�سته النقدية على
�أ�سا�سها وكون االقت�صاد الأردني اقت�صاد ي�سعى �إلى
التنمية االقت�صادية فال بد من ارتفاع معدالت
الت�ضخم �إلى م�ستواها الطبيعي �أو �أعلى قلي ً
ال من
ذلك ،كون عملية التنمية تحتاج �إلى �ضخ ر�ؤو�س
�أموال كبيرة لتمويل م�شاريعها مما �أدى الرتفاع
تدريجي في معدالته لي�صل �إلى  %1.8عام 2001
و�إلى  %2.3عام  2003وفي العام  2006و�صل �إلى
.%6.1
ً
ً
و�شهد معدل الت�ضخم ارتفاعا ملحوظا منذ
العام  2006نتيجة الزدهار الن�شاط اال�ستثماري
كدافع لتحفيز النمو االقت�صادي ،و�إذا ما ت�سببت
م�ستويات الت�ضخم ال�سائدة في انخفا�ض الن�شاط
اال�ستثماري،ف�إن ذلك يحدث تباط�ؤ في معدالت
النمو االقت�صادي ،واتخذت الحكومة الأردنية
عدداً من ال�سيا�سات وبالتوافق مع البنك المركزي
الحتواء الت�ضخم منها تو�سيع فارق �سعر الفائدة
بين الدوالر والدينار ،والت�شديد على قدرة البنوك
على الإقرا�ض عن طريق زيادة الهوام�ش التي
ت�ضعها البنوك على الودائع والتي تتراوح بين %8
�إلى  .%9وللتخفيف من بع�ض ال�ضغوط الت�ضخمية
للأ�سر الفقيرة وذات الدخل المنخف�ض� ،أدرجت
الحكومة الأردنية �شبكة للأمان االجتماعي في
موازنة  2008والتي تقدر �سنويا بنحو  3.1مليون
دينار ،وت�شمل هذه ال�شبكة ربط الراتب الأ�سا�س
للموظفين العاملين في الجهازين الع�سكري
والمدني والبلديات بمعدل الت�ضخم ،بالإ�ضافة
�إلى مبادرات لت�شجيع زراعة القمح وال�شعير
نظراً الرتباط جزء كبير من الت�ضخم في الأردن
بالت�ضخم العالمي الناجم عن ارتفاع �أ�سعار المواد
الغذائية ،ولأجل الحفاظ على �أ�سعار ال�سلع الزراعية
�أن�ش�أت الحكومة �صندوقاً لتمويل الزراعة المحلية،
وتم دعم هذا ال�صندوق بمبلغ  40مليون دينار ولمرة
واحدة موزعة بالت�ساوي بين عامي  2008و،2009
وو�ضع البنك المركزي حدوداً ل�ضمان تجنب
الإفراط في اال�ستدانة في �أ�سواق الأ�سهم والعقارات
عـــن طريق قيود �صارمة للإقرا�ض وتنويع وزيادة
االحتيـــــــاطي من العمالت الأجنبية (الزعبي
وعثامنــــة ،البيئـــــــــــــة االقت�صاديـــــــة في الأردن وموقع
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االقت�صـــاد مـــــن عنا�صــــــــــــــــــر القــــــوة والأمــــــــــــــــن
الوطنـــــــي)http://www.ujnews2.ju.edu.jo ،
 ،ومن الأ�سباب الرئي�سية التي تقود �إلى الت�ضخم
في الأردن في المدى الق�صير والطويل هو عجز
الموازنة العامة ويعود ذلك العتماد وزارة المالية
في تمويل عجزها باالقترا�ض المبا�شر (قرو�ض
داخلية وخارجية) �أو من خالل ال�سندات بد ًال من
خلق النقود ،واالعتماد على الم�ساعدات والمنح في
تمويل العجز ،وتغير م�ساهمة الم�صادر المختلفة
في تمويل العجز مع الزمن ك�إحالل التمويل
الداخلي محل الخارجي والذي يقود لمعدالت �أعلى
من الت�ضخم في ظل ثبات م�ستوى عجز الموازنة،
ولقد اتخذت الحكومة الأردنية مجموعة �إجراءات
التباع �سيا�سة �إحالل التمويل الداخلي محل
الخارجي حيث �أدى لتزايد الدين الداخلي ،وكذلك
ف�إن الت�ضخم في الأمد الق�صير ال يعود فقط �إلى
عجز الموازنة بقدر ما يعود �إلى وجود اختالالت
هيكلية وبنيوية في االقت�صاد الأردني و�إ�ضافة لذلك
وجود عوامل خارجية كالت�ضخم الم�ستورد الناتج
عن ارتفاع �أ�سعار النفط العالمية (�شواقفة،2012,
�ص .)294:كما �أن لالنك�شاف االقت�صادي في
الأردن �آثاراً كبيرة على الأداء االقت�صادي وعلى
ارتفاع م�ستويات الأ�سعار ،حيث بلغ متو�سط درجة
االنك�شاف االقت�صادي في الأردن خالل الفترة
 1993-1969حوالي  %70.16وهذا ي�شير �إلى احتمال
زيادة �صعوبة تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية ،ويعمل
على �إ�ضعاف نجاحها� ،إذ يعمل هذا الم�ؤ�شر على
التقليل من فعالية ال�سيا�سة المالية والنقدية
عند ا�ستخدامها لت�صحيح م�سار النمو االقت�صادي
وتخفيف �آثار التقلبات االقت�صادية الداخلية
والخارجية (الحنيطي�,1996,ص.)66:

 :1.5واقــــ���ع الميــــ���زان التج���اري
الأردن���ي 1995-2015

خطا الأردن خطوات هامة في مجال الإ�صالح الهيكلي
ومواكبة متطلبات العولمة واالنفتاح على الأ�سواق
الخارجية ،وبذلت جهودا كثيرة هدفت لتحرير التجارة
الخارجية وتن�شيط ال�صادرات الوطنية لمعالجة
االختالالت التي يعانيها هيكل التجارة الخارجية ،ومن
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�ضمن الجهود المبذولة:
�إزالة الحواجز والقيود الكمية �أمام حركة التجارة،وذلك من خالل �إلغاء رخ�ص اال�ستيراد والت�صدير،
وتقليل الحواجز الجمركية من خالل �إلغاء الر�سوم
الجمركية �أو تخفي�ضها على مجموعة وا�سعة من
ال�سلع الر�أ�سمالية والو�سيطة ومدخالت الإنتاج
ال�صناعي.
توحيد الر�سوم وال�ضرائب الم�ستوفاة على الب�ضائعالم�ستوردة والمعاد ت�صديرها في ر�سم واحد ،حيث
تم تخفي�ض الحد الأق�صى لهذا الر�سم لي�صل �إلى
 %30في عام .2000
�إ�صالح الإدارة الجمركية لزيادة ال�شفافية والكفاءةفي �أداء دائرة الجمارك وخدمات التخلي�ص من
خالل حو�سبة الأعمال الجمركية بوا�سطة
نظام الإ�سكوا(.)2
تحرير نظام ال�صرف للو�صول �إلى نظام �أكثرانفتاحاً على العالم الخارجي من حيث التجارة
وتدفقات ر�أ�س المال ،وذلك للإ�سهام في رفع
الإنتاجية وتعزيز المناخ اال�ستثماري.
ويتميز الميزان التجاري ب�سمة رئي�سية وهي
العجز الم�ستمر والمزمن ،حيث بلغ متو�سط ن�سبة
هذا العجز �إلى الناتج المحلي الإجمالي خالل
الفترة  2010-2000حوالي  ،%35في حين و�صل
هذا العجز في عام  2010ما قيمته  4.823مليار
دينار ،وتح�سنت ن�سبة تغطية ال�صادرات الوطنية
للم�ستوردات عام  2010ب�شكل طفيف ،حيث �شكلت
ما ن�سبته � %38.9أو بمعنى �أخر ،كل دينار �صادرات
يقابل  2.6دينار م�ستوردات ،في حين �شكلت هذه
الن�سبة لل�سنوات  2009-2007بالمتو�سط 1:2.9
دينار ،و�شكلت الواردات  %56.21من الناتج المحلي
الإجمالي لعام  ،2010وبالمقابل �شكلت ال�صادرات
 %21.9في نف�س العام (ال�شعالن� ،أبرز تطورات
التجارة الخارجية الأردنية خالل الفترة (-2000
 ،)2010المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
.)www.yemen-nic.info ،2012
و�شهدت الأعوام الثالثة الأخيرة تزايداً

في �أهمية التجارة الخارجية مقارنة بال�سنوات
ال�سابقة ،حيث ارتفعت ن�سبة �إجمالي التجارة
الخارجية �إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام
� 2007إلى  %120مقارنة مع  %82خالل عام ،1997
في حين يت�صف الميزان التجاري بعجز م�ستمر
ومتزايد حيث و�صل �إلى ما ن�سبته  %49من الناتج
المحلي الإجمالي في العام  2007مقارنة بن�سبة
 %31عام  ،1997وال�سبب في ذلك هو زيادة الواردات
بوتيرة �أ�سرع من زيادة ال�صادرات و�أكثر �سرعة من
نمو الناتج المحلي الإجمالي ،فقد ارتفع معدل
ال�صادرات �إلى الناتج المحلي الإجمالي �إلى %36
عام  2007مقارنة  %25في العام  ،1997بينما ارتفع
معدل الواردات �إلى الناتج المحلي الإجمالي من
� %57إلى ( %85تقارير وزارة ال�صناعة والتجارة،
� ،2010ص.)4:
وت�شير البيانات المتاحة �أن حجم التجارة
الخارجية قد �شهد تطوراً ملحوظاً خالل
ال�سنوات  2004-2000مقارنة بال�سنوات -1995
 ،1999حيث ارتفع هذا الحجم ما ن�سبته %17.2
خالل  2004-2000مقارنة بنمو بلغ بالمتو�سط
 %3.5خالل  ،1999-1995لي�صل �إلى ما ن�سبته
 %86.4من الناتج المحلي الإجمالي خالل الأعوام
 2004-2000مقارنة بحوالي  %79.2خالل الأعوام
 ،1999-1995وهذا ي�شير �إلى زيادة درجة االنفتاح
الأردني على العالم الخارجي ،والذي نجم ب�شكل
رئي�سي عن الجهود المبذولة لتحرير التجــــــــارة
الخارجية وارتفاع �أ�سعار النفط العالمية،
وقد جــــــاء االرتفــــــــاع الملحـــــــوظ في حجــــــــم
التجــــــــارة الخارجيـــــــة نتيجــــــة للتطورات التي
�شهدها ن�شاط كــــــــ ً
ال من الت�صديـــــــر واال�ستيــــــــراد
(ال�شعالن� ،أبــــــــــــرز تطــــــــورات التجارة الخــــارجية
الأردنيــــــة خــــــــــــالل الفتـــــــــــــرة (،)2010-2000
المجلــــــــــــ�س االقت�صــــــادي واالجتمـــــــــــــــــاعي،2012 ،
(.)www.yemen-nic.info
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جدول رقم ( :)3التبادل التجاري بين األردن ودول العالم ( 2015-1995بالمليار دوالر)
امليزان التجاري
الواردات
ال�صادرات
ال�سنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1,77
1,82
1,84
1,80
1,83
1,90
2,29
2,27
3,08
3,88
4,30
5,20
5,72
7,94
6,38
7,03
8,01
7,89
7,9
8,38
7,83

3,70
4,29
4,10
3,83
3,72
4,60
4,87
5,08
5,74
8,18
10,50
11,55
13,68
17
14,24
15,56
18,93
20,75
22,07
22,93
20,33

1,934,42,262,031,892,72,582,812,664,36,26,357,969,067,868,5310,9212,8614,1714,5512,5-

المصدر :البنك الدولي ./http://data.albankaldawli.org ,

 6-1انعكا�سات الأزمة المالية العالمية على
االقت�صاد الأردني
وكغيــــــــــره من االقت�صاديات عانى االقت�صاد
الأردني من الأزمـــــة الماليـــــــة العالمية للعام
 2008وذلك بتراجع بع�ض الم�ؤ�شرات االقت�صادية
الكلية كنمو الناتج المحلي الإجمالي حيث
انخف�ض من  %7.23عام � 2008إلى  %5,48عام 2009
ثم �إلى  %2.3عام  ،2010وارتفع حجم البطالة
من  %12.7عام � 2008إلى  %12.9في العام ،2009
وارتفع العجز التجاري من 7,96مليار دوالر عام
� 2007إلى  9,06ملـــيـــــــــــار دوالر للعــــــام � 2008إلى
 10,92مليــــــار دوالر للعـــــــــام  2011و�إلــــــــــــــى 12,86
مليــــــــار دوالر للعــــــــــــــام ( 2012البـــنــــــك الدولــــــي،
http://data.albankaldawli.org/

ورغم االنعكا�سات غير الإيجابية للأزمة المالية
العالمية ،ف�إن االقت�صاد الأردني تعافى منها
وحقق معدالت نمو جيدة وفقاً لت�صريحات وزير
المالية الأردني محمد �أبو حمور الذي �صرح ب�أن
االقت�صاد الأردني ال يزال يحقق معدالت نمو
تتجاوز  .%2.5ورغم التداعيات ال�سلبية التي
�أحدثتها الأزمة المالية العالمية في اقت�صاد
المملكة ،و�أن القطاع العقاري الأكثر ت�ضرراً ،ف�إنه
تعافى و�شهد بوادر انتعا�ش ونمو بوتيرة مت�سارعة
منذ العام  ،2010ومن م�سببات عدم الت�أثر الكبير
للأردن من الأزمة هو �أن اقت�صاد الأردن اقت�صاد
غير مركزي ومحوري وم�ؤثر على الم�ستوى
الإقليمي والدولي ( رو�سيا اليوم.)2015 ،
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جدول رقم ( :)4ت�أثري الأزمة املالية على االقت�صاد الأردين للفرتة .2015-2007
ال�سنة

الناجت املحلي الإجمايل
باملليون دوالر

البطالة%

ال�صادرات
بامللياردوالر

الواردات بامللياردوالر

العجز التجاري
باملليار دوالر

معدل منو
الناجت%

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

17110
21970
23820
26430
28840
30940
33590
35830
37520

13.1
12.7
12.9
12.5
12.9
12.2
12.2
12.6
11.9

5,72
7,94
6,38
7,03
8,01
7,89
7,9
8,38
7,83

13,68
17
14,24
15,56
18,93
20,75
22,07
22,93
20,33

7,969,067,868,5310,9212,8614,1714,5512,5-

8,18
7,23
5,48
2,34
2,56
2,65
2,83
3,10
2,38

امل�صدر :دائرة الإح�صاء العامة� ،أعداد خمتلفة.

ودخل االقت�صاد الأردني في حالة من الركود ولم
يكن ال�سبب الرئي�سي فيها وح�سب تفجر الأزمة
المالية العالمية للعام  ،2008و�إنما هو نتيجة
لل�سيا�سات االقت�صادية المتعاقبة ،ومن نتائجها
تراجع تحويالت الأردنيين بالخارج بن�سبة %5.6
عام  2010مقارنة مع العام  ،2009وبلغ عجز
ميزان المدفوعات في العام  2010حوالي 836
مليون دينار �أردني ،وتراجع اال�ستثمار الأجنبي
المبا�شر بن�سبة  %53.6لنف�س الفترة من 1270
مليون دينار �إلى  587مليون دينار .وعلى ال�صعيد
المالي انخف�ض الرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم
في بور�صة عمان في نهاية عام  2008بن�سبة ،%8.2
وانخف�ضت القيمة ال�سوقية للأ�سهم بحوالي 2.8
مليار دينار لت�صل القيمة الإجمالية �إلى 22.6
مليار دينار ،وانخف�ضت الإيرادات المحلية لعام
 2009من حوالي  4782مليون دينار �إلى حوالي
 4192مليون دينار ،وتراجعت المنح والم�ساعدات
الخارجية من  684مليون دينار �إلى  333مليون
دينار وبذلك يكون قد انخف�ضت الإيرادات العامة
للدولة �إلى  940مليون دينار للعام ( 2009الم�ؤتمر
الوطني االقت�صادي الأردني�,ص.)4-6 :

وعلى الرغم من توجه الأردن لالنفتاح
االقت�صادي والخ�صخ�صة ف�إن الأموال التي
ح�صلت عليها لم ت�سهم في التنمية االقت�صادية،
حيث تم خ�صخ�صة بع�ض الم�شاريع التي تدر
ربحاُ ودخ ً
ال للخزانة العامة ،فمن �أ�صل 1723
مليون دينار من �أموال ح�صلت عليها الأردن من
الخ�صخ�صة ،لم ت�ستخدم في الم�شاريع التنموية.
وللحد من ت�أثير الأزمة المالية واالقت�صادية
على الأردن قامت الحكومة الأردنية باتخاذ
العديد من التدابير الالزمة عبر التحكم
في ال�سيا�سات المالية والنقدية ،فقامت في
العام  2008وبعد الأزمة ب�ضمان جميع ودائع
المواطنين لذي البنوك العاملة في الأردن،
وقد بلغ �إجمالي الودائع في نهاية العام 2009
ما قيمته  20298مليون دينار وفي نهاية العام
 2010ما قيمته  22504.8مليون دينار ،وبنمو
بلغ  ،%9.8وتوقف البنك المركزي الأردني عن
�إ�صدار �شهادات الإيداع منذ العام  2008ل�ضمان
توفر ال�سيولة ،وبلغ �سعر الفائدة على �آخر �إ�صدار
من �شهادات الإيداع لأجل ثالثة �شهور ما ن�سبته
 %5.64وب�سبب ذلك انخف�ض ر�صيد �شهادات
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الإيداع من حوالي  2.5مليار دوالر عام 2008
�إلى  150مليون دينار وذلك بهدف امت�صا�ص
ال�سيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك المحلية،
وبلغ حجم الت�سهيالت االئتمانية في الأردن
 13317مليون دينار عام  2009مقارنة بحوالي
 13044مليون دينار للعام  2009م�سجلة نمو
بمقدار  %2.1عن الم�ستوى ال�سائد في نهاية
العام  2008في ظل تداعيات الأزمة المالية
العالمية(الطيب�,2011,ص.)16-17:
ويمكن القول �إن حجم ت�أثر االقت�صاد الأردني
بالأزمة المالية العالمية دليل على درجة
االنك�شاف االقت�صادي على العالم الخارجي وعلى
ه�شا�شة و�ضعف بنية االقت�صاد الأردني ،وخالل
ال�سنوات الأخيرة خرجت الأردن من �آثار الأزمة
بخطوات ودرجات خجولة ال ترتقي لم�ستوى
النمو الطبيعي لمتو�سط النمو العالمي .ومن
�أبرز ت�أثيرات الأزمة ظهور ارتفاع في معدالت
البطالة وارتفاع معدالت الفقر و�سوء توزيع
الدخل والتفاوت بين ال�شرائح االجتماعية،
والتي كانت �سبباً في تزايد موجة االحتجاجات
والمطالبة بتح�سين م�ستويات المعي�شة ورفع
الدخول وخف�ض الأ�سعار وتعاملت معها الدولة
الأردنية بالتراجع عن قراراتها بخ�صو�ص وقف
الدعم عن بع�ض ال�سلع وبزيادة الأجور وبن�سبة
�سنوياً ترتبط بم�ستويات الأ�سعار ،ورغم ذلك فال
زال �سوق العمل يعاني من م�شكلة التزايد الكبير
في عدد العاطلين ون�سبتهم التي تقترب من %14
وهي من �أعلى المعدالت في العالم العربي.

 7-1النتائج والتو�صيات
 -7-1النتائج

- 1لالنفتاح االقت�صادي في الأردن ت�أثيرات
محدودة على الواقع االقت�صادي والمعي�شي،
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تظهر بتباط�ؤ النمو في الفترة التي اعتمدت
عند �إعداد الدرا�سة.
- 2عانى االقت�صاد الأردني من مجموعة من
الت�شوهات االقت�صادية واالختالالت الهيكلية.
- 3ت�أثر االقت�صاد الأردني ب�شروط مجحفة
و�ضعتها الدول المانحة ورغم ذلك �أ�ساءت
الدولة ا�ستخدام تلك الم�ساعدات.
- 4عدم ا�ستجابة ال�سيا�سات االقت�صادية للدولة
مع متطلبات ال�سيا�سية االجتماعية المتعلقة
بالت�شغيل ومكافحة الفقر.
- 5لالنك�شاف االقت�صادي في الأردن �آثار كبيرة
على الأداء االقت�صادي وعلى ارتفاع م�ستويات
الأ�سعار.
- 6ات�سم الميزان التجاري الأردني ب�سمة رئي�سية
وهي العجز الم�ستمر والمزمن و�صل �إلى
حوالي  %49من الناتج عام 2007م.
ُ - 7تعتبر ال�صادرات في الأردن ذات �أثر �إيجابي
في نمو االقت�صاد ،بينما تلعب الواردات دور
غير �إيجابي في النمو ب�سبب طبيعة اال�ستيراد
الموجه نحو اال�ستهالك ولي�س للإنتاج
الوطني.
�- 8أن حجم ت�أثر االقت�صاد الأردني بالأزمة
المالية العالمية في العام  2008دليل على
درجة االنك�شاف االقت�صادي على العالم
الخارجي وعلى ه�شا�شة و�ضعف بنية االقت�صاد
الأردني.
�- 9شهدت معدالت البطالة ثباتاً ن�سبياً في
خالل الفترة  2015 - 1995مما يعك�س قدرة
االقت�صاد الأردني والقطاع الخا�ص على
ا�ستيعاب القادرين على العمل .
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- 10على الرغم من ت�أثر االقت�صاد الأردني
بالأزمة المالية ،ف�إن جهود المملكة قد
ا�ستطاعت تقليل الت�أثر بالأزمات �إلى الحدود
الدنيا.

 2-7-1التو�صيات

من خالل النتائج التي تو�صل �إليها الباحثان
يمكن �صياغة عدد من التو�صيات تهم متخذي
القرار االقت�صادي واالجتماعي الأردني ويمكن
ذكرها بالنقاط التالية:
 - 1االهتمام بقطاعي ال�صناعة والزراعة وخا�ص ًة
زراعة القمح وال�شعير حتى ال تت�أثر باالرتفاع
العالمي للأ�سعار.
 -2تجنب الإفراط في اال�ستدانة في �أ�سواق
الأ�سهم والعقارات ،وتنويع زيادة االحتياطي
من العمالت الأجنبية.
 -3على الحكومة تح�سين م�ستويات المعي�شة
ورفع الدخول وخف�ض الأ�سعار ودعم بع�ض
ال�سلع الأ�سا�سية.
 -4ت�شجيع ا�ستهالك المنتج الوطني الأردني
وذلك لجهة تخفي�ض فاتورة الواردات وتقليل
العجز في الميزان التجاري.
 -5على الحكومة العمل على تقليل االنك�شاف
الخارجي لمحاولة تجنب �أي �أزمات خارجية
قادمة.
 -٦يتوجب على الأردن اتباع �سيا�سات اقت�صادية
متوازنة قائمة على تعظيم الموارد المحلية
واال�ستثمار في قطاعات االقت�صاد المنتج
وعدم االعتماد على برامج الخ�صخ�صة.
- 7بالإمكان االهتمام بال�سوق المحلي في الأردن
عبر زيادة الإنفاق العام وتحفيز الطلب
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الكلي الفعال وذلك لتقليل عجز الميزان
التجاري وتحقيق معدالت معقولة من النمو
االقت�صادي.
- 8العمل على تعزيز ال�صادرات وتقلي�ص الواردات
وذلك ال�ستدامة النمو في المملكة الأردنية
الها�شمية.

 8-1الهوام�ش

( )1من الناحية العملية نظام الحكم في الأردن
ملكي مطلق ،والملك تمتد �صالحياته لت�شمل
كافة مناحي الحياة بال ا�ستثناء في ال�سيا�سات
الداخلية والخارجية على ال�سواء ،وعليه ال
يجوز اعتباره ملكياً د�ستورياً كما هو �سائد في
الملكيات الد�ستورية الأوروبية.
( )2نظام اال�سكيودا :هي اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا ت�أ�س�ست عام 1973
وهي �ضمن خم�س لجان انبثقت عن هيئة
الأمم المتحدة بهدف تحقيق م�ستوى معي�شة
�أف�ضل للأفراد وت�أمين العمل للجميع من
خالل التحفيز الم�ستمر للنمو االقت�صادي
والتنمية االجتماعية.

 9-1الم�صادر والمراجع العربية
 1-9-1الكتب

 -1التقرير االقت�صادي واالجتماعي)2012(.
( )2013المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
الأردني،ط ،1عمان ،الأردن.
 -2عبد الرحمن� ،إ�سماعيل ،عريقات ،حربي.
( )1999مفاهيم �أ�سا�سية في علم االقت�صاد،
ط ،1دار وائل للطباعة والن�شر ،عمان ،الأردن.
 -3الع�ساف� ،أحمد ،الوادي ،محمود)2010( .
اقت�صاديات الوطن العربي ،ط،1دار الم�سيرة
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للن�شر والتوزيع والطباعة ،عمان ،الأردن.
� -4سالمة ،محمد( :)2003االنفتاح االقت�صادي
و�أثره على الأ�سرة ،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والن�شر ،ط ،1الإ�سكندرية ،م�صر.
 -5الكتاب الإح�صائي ال�سنوي الأردني،)2012(.
دائرة الإح�صاءات العامة ،الأردن.
- 6والي ،عبد الهادي )1989(.االنفتاح االقت�صادي
بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار المعرفة
الجامعية ،الإ�سكندرية ،م�صر.
- 7العناني ،جواد ( :)1987ندوة علمية بعنوان
م�شكالت الت�صحيح والتنمية في الأردن،
�صندوق النقد العربي� 18-16 ،شباط
(فبراير) للعام � ،1987أبو ظبي ،الإمارات
العربية المتحدة.

 2-9-1ر�سائل الماج�ستير والدكتوراه

- 1الحنيطي ،يو�سف�« ،)1996( .أثر الت�ضخم
الم�ستورد على الت�ضخم المحلي والتجارة
الخارجية في الأردن درا�سة قيا�سية -1969
 ،»1993ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة ،كلية
الدرا�سات العليا ،جامعة اليرموك ،الأردن.
- 2طالب ،دليلة« ،)2015(.قيا�س �أثر االنفتاح
التجاري على النمو االقت�صادي في الجزائر
خالل الفترة  ،»1980-2012ر�سالة ماج�ستير
غير من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا،كلية
العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيير ،جامعة ابي
بكر بلقايد ،الجزائر.
- 3عا�شور ،حكمت�« ،)2012(.أثر التجارة الخارجية
على النمو االقت�صادي في �إ�سرائيل للفترة
 ،»2009-1999ر�سالة ماج�ستير غير من�شورة،
كلية الدرا�سات العليا ،كلية االقت�صاد والعلوم
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االدارية ،جامعة الأزهر ،غزة ،فل�سطين.
 -4ال�سواعي ( :)2012معوقات النمو في الأردن،
الأردن.
 -5هنداوي ،محمد « ،)2003( .االنفتاح والنمو
االقت�صادي :حالة الأردن» ،ر�سالة ماج�ستير
غير من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة
اليرموك ،الأردن.
 -6المغربي ،عي�سى (� :)2014أثر االنفتاح على
النمو االقت�صادي في الأردن ،ر�سالة ماج�ستير،
جامعة الأزهر ،غزة ،فل�سطين.
 3-9-1الدرا�سات والأبحاث المن�شورة العربية
�- 1أبو جامع ،جابر« ،)2005(.درا�سة �أداء التجارة
الفل�سطينية الخارجية المنظورة بكل من
م�صر والأردن و�سوريا للفترة ،»2000-1968
مجلةالجامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات
الإن�سانية) ،المجلد الثالث ع�شر ،العدد.2
- 2تقارير وزارة ال�صناعة والتجارة،)2010( .
الإ�ستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية
للفترة  ،2014-2010مديرية ال�سيا�سات
التجارية الدولية.
- 3ح�سين ،منى«،)2011(.اتجاه االنتقال �إلى
اقت�صاد ال�سوق في العراق بين االنفتاح
والتحول» ،مجلة كلية بغداد للعلوم
االقت�صادية ،العدد ال�ساد�س والع�شرون.
- 4خ�ضيرات ،عمر«،)2007( .الآثار االقت�صادية
لموقف الأردن من �أزمة الخليج الثانية
(� ،»)1991-1990أبحاث اليرموك� ،سل�سلة
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،المجلد ،23
العدد .2
- 5دائرة الإح�صاءات العامة ،عمان� ،أعداد

البلقاء للبحوث والدرا�سات

48

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة ،ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية ،املجلد ( )21العدد

(2018 )2

- 4الغالبي ،عبد الح�سين ،عط�شان� ،أحمد .الجهاز
مختلفة.
الم�صرفي و�أثره في متغيرات اال�ستقرار
� -6شواقفة ،وليد«،)2012( .العجز في الموازنة
االقت�صادي (حالة الأردن) ،درا�سة من�شورة.،
الحكومية وعر�ض النقود والت�ضخم (درا�سة
www.iasj.net
حالة الأردن للفترة  ،»)2009-1970المنارة،
المجلد  ،18العدد .1
 -5الكتـــــــوت ،فهمـــــي« ،2006 .بع�ض خ�صائـــــــ�ص
االقت�صــــــــاد الأردنـــــــي ،»1الحـــــــــــوار المتمدن،
 -7طاقة ،محمد ،نور ،محمد« ،)2008(.اال�ستثمار
العـــــــــــدد  ،1720محــــــــــــور الإدارة واالقت�صـــــــــاد،
العربي و�أثره على االقت�صاد الأردني»،مجلة
http://www.ahewar.org، 16-02-2014
كلية بغداد للعلوم االقت�صادية ،العدد ال�سابع
ع�شر.
 -٦منتــــــــــــديــــــــــــــات �ستــــــــــــــار تايمــــــــــــــــــز 2008
.http://www.startimes.com، 26 -1 - 2014
 -8الطيب� ،سعود�« ،)2011( .أثر ال�سيا�سات المالية
والنقدية التي اتخذتها الحكومة الأردنية  -7قنــــــــاة رو�سيـــــــا اليـــــــوم ( :)2010وزيــــــر
للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية»،
الماليـــــــــــة الأردني ي�ؤكد على ا�ستمرار نمو
جامعة م�ؤتة ،الأردن.
اقت�صــــاد بــــالده ،الرابط االلكتروني للتقرير:
https://arabic.rt.com/news
 -9الم�ؤتمر الوطني االقت�صادي الأردني بمبادرة
من لجنة تن�سيق �أحزاب المعار�ضة -8 ،)2010( .المعونات والتنمية االقت�صادية :حالة
«نتائج و�أثـــار الأزمــــــة الماليـــــــة واالقت�صادية
تطبيقية على االقت�صاد الأردني ،2003-1970
العالمية على االقت�صاد الأردني ،البرنامج
 ،www.cba.edu.kw/pptتاريخ الزيارة للموقع
الوطني للإ�صالح.
الإلكتروني 2014-02-15

 4-9-1المواقع االلكتروني:

- 1البنك الدولي ،
 -2الزعبــــــــــــــــي ،ب�شير ،عثامنــــــة ،عبـــــد البا�ســــط.
«البيئة االقت�صادية في الأردن وموقع
االقت�صاد من عنا�صر القوة والأمن الوطني»
/http://data.albankaldawli.org

http://www.ujnews2.ju.edu.jo ،16- 2- 2014

- 3ال�شعــالن ،م�ح�م��ود�« 2012 .أب ��رز تطــــــورات
التجــارة الخارجية الأردنية خـــــــــالل الفترة
( ،)2010-2000ال �م �ج �ل �ـ ����س االق �ت �� �ص ��ادي
واالجتماعي» ،عمــان ،الأردن
.www.yemen-nic.info، 6- 2- 2014

 10-1الم�صادر والمراجع الأجنبية
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