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االنفتاح االقت�صادي واأثره على النمو االقت�صادي:
درا�صة حتليلية على اململكة االأردنية الها�صمية لل�صنوات 2015-1995

Economic Openness and its Impact on Economic Growth:
An Analytical Study of the Hashemite Kingdom of Jordan 

for the Years 1995 - 2015

امللخ�ص
التج�رة اخل�رجية كم�ؤ�صر لالنفت�ح االقت�ص�دي، وك�أداة  بتنمية قط�ع  اهتمت  التي  الدول  االأردن من  تعترب 
مهمة لرفع معدل النم� االقت�ص�دي وحتقيق م�صت�ي�ت معق�لة من الرف�هية للم�اطنني االأردنيني خ�ص��ص� 
يف العقدين االأخريين، حيث تكت�صب التج�رة اخل�رجية اأهمية من الن�حية االقت�ص�دية ك�نه� دافع�ً رئي�صي�ً 
االقت�ص�دية  االآث�ر  وحللت  در�صت  ك�نه�  راهنيته�  من  اأهميته�  الدرا�صة  ت�صتمد  االقت�ص�دي.  للنم�  وق�طرة 
املرتتبة على ت�جه االقت�ص�د االأردين ل�صي��ص�ت االنفت�ح االقت�ص�دي مع الع�مل اخل�رجي مع ات�ص�ع دائرة الع�ملة 
االقت�ص�دي  االنفت�ح  مفه�م  على  التعرف  �صرورة  اإلى  الدرا�صة  هدفت  الع�ملي.  ال�صعيد  على  واخل�صخ�صة 
ومراحل من�ه وواقع امليزان التج�ري واأثره على النم� االقت�ص�دي يف االأردن لل�صن�ات 1995-2015م، اإ�ص�فة 
التحليلي  ال��صفي  املنهج  الب�حث�ن  ا�صتخدم  التج�رة اخل�رجية.  والتنم�ي لقط�ع  االقت�ص�دي  االأثر  لقي��ص 
جلهة تن��صبه وم��ص�ع الدرا�صة من خالل حتليل واقع االقت�ص�د االأردين ومت تعزيز ذلك بلغة االأرق�م ال�ص�درة 
عن م�ص�دره� الر�صمية. وت��صلت الدرا�صة اإلى حمدودية ا�صه�م االنفت�ح االقت�ص�دي يف من� االقت�ص�د االأردين 
واإلى انك�ص�فه مع الع�مل اخل�رجي وت�أثره املب��صر ب�الأزم�ت االقت�ص�دية الع�ملية والتي عك�صت ه�ص��صة امليزان 
التج�ري االأردين التي اأظهرت ا�صتدامة العجز يف امليزان التج�ري وتف�قمه مع ال�قت، واعتب�ره م�صكلة لي�صت 
م�ؤقتة اأو ع�برة، واإلى ثب�ت ن�صبي ملعدالت البط�لة يف ال�ص�ق االأردين. اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة االهتم�م ب�ل�ص�ق 
التج�ري  امليزان  الفع�ل وذلك لتقليل عجز  الكلي  الع�م وحتفيز الطلب  االإنف�ق  املحلي يف االأردن عرب زي�دة 
وحتقيق معدالت معق�لة من النم� االقت�ص�دي. و�صرورة اتب�ع االأردن �صي��ص�ت اقت�ص�دية مت�ازنة ق�ئمة على 

تعظيم امل�ارد املحلية واال�صتثم�ر يف قط�ع�ت االقت�ص�د املنتج وعدم االعتم�د على برامج اخل�صخ�صة.
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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

المقدمة
ت�صعى  معلن�  هدف�ً  االقت�ص�دي  النم�  يعتبر 
على  والمتقدمة  الن�مية  االقت�ص�دي�ت  لتحقيقه 
والتف�وت  االختالف  من  الرغم  وعلى  �ص�اء،  حد 
لتلك  واالجتم�عية  االقت�ص�دية  النظم  في 
الن�حية النظرية  االقت�ص�دي�ت، ف�إنه� جميع�ً من 
من  التي  واالآلي�ت  ال��ص�ئل  عن  للبحث  ت�صعى 
عبر  الأفراده�  المعي�صة  م�صت�ي�ت  تح�صين  �ص�أنه� 

تحقيق معدالت ملم��صة من النم� االقت�ص�دي.

النظرية  تعمقت  الم��ص�ع  هذا  والأهمية 
من  العديد  وتحليل  درا�صة  في  االقت�ص�دية 
اأ�صك�ل  ك�فة  اأن  على  والت�أكيد  النظرية  النم�ذج 
اإن  االقت�ص�دي  االنفت�ح  �صمنه�  ومن  التك�مل 

لح�ج�ت  اال�صتج�بة  اأ�ص��ص  على  ترجمته  يتم  لم 
والمتن�عة  المتن�مية  رغب�تهم  واإ�صب�ع  الن��ص 
وال  له  معنى  فال  االجتم�عية  العدالة  وتحقيق 

قيمة حقيقية �صتترتب عليه.
لرفع  تهدف  التي  الدول  من  االأردن  وتعتبر 
الرف�هية  لتحقيق  االقت�ص�دي  النم�  معدل 
الأفراده�، ويمثل هذا الهدف مح�راً رئي�صي�ً معلن�ً 
االقت�ص�دية  و�صي��ص�ته�  التنم�ية  خططه�  في 
المتخلفة  االقت�ص�دية  اأو�ص�عه�  ظل  في  ال�صيم� 

ن�صبي�ً.
ومن اأجل ذلك ت�صعى هذه الدرا�صة اإلى اإي�ص�ح 
ت�أثير االنفت�ح االقت�ص�دي على النم� في االأردن، 
م�ؤ�صرات  على  الت�أثير  في  اأهمية  من  له  لم� 
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المعي�صي  ال�اقع  على  وتداعي�ته�  ككل  االقت�ص�د 
والمجتمعي.

1-2 م�صكلة الدرا�صة
العجز  تف�قم  االأردن من  االقت�ص�د في  يع�ني 
واقع  على  �صلبية  تداعي�ت  ولذلك  التج�ري، 
االقت�ص�د في االأردن، حيث تعتبر تلك العج�زات 
اأبرز التحدي�ت التي ت�اجه المملكة ، والأجل ذلك 
من  الم�صكلة  على  لالإج�بة  الدرا�صة  تلك  ج�ءت 

خالل الت�ص�وؤل الرئي�صي الت�لي:

النم�  على  االقت�ص�دي  االنفت�ح  ت�أثير  مدى  -م� 
في االأردن؟

1-3 فر�صيات الدرا�صة
يمكن  للدرا�صة  الرئي�صي  الت�ص�وؤل  �ص�ء  على 

�صي�غة الفر�صي�ت الت�لية:
نم�  على  متب�ينة  اآث�ر  االقت�ص�دي  لالنفت�ح   -1

االقت�ص�د االأردني.
والنم�  ال�ص�درات  بين  طردية  عالقة  ي�جد   -2

االقت�ص�دي في االأردن.
ومعدل  ال�اردات  بين  عك�صية  عالقة  ت�جد   -٣

النم� االقت�ص�دي في االأردن.

1-4 اأهمية الدرا�صة
يمكن اإجم�ل اأهمية الدرا�صة في النق�ط الت�لية:

االنفت�ح  ت�أثير  مدى  وقي��ص  تحديد  يعتبر   -1
جزءاً  االأردن  في  النم�  على  االقت�ص�دي 
ال�صي��ص�ت  ورا�صمي  القرار  لمتخذي  مهم�ً 
االقت�ص�دية الآث�ره� المب��صرة وغير المب��صرة 

على النم� االقت�ص�دي في االأردن.

2- تتن�ول هذه الدرا�صة اأحد الم��ص�ع�ت اله�مة 
االنفت�ح  ا�صه�م  مدى  تقدير  في  والمتمثلة 

االقت�ص�دي في نم� االقت�ص�د االأردني.

االأداء  تعك�ص  االق��ت�����ص���دي  االن��ف��ت���ح  درا����ص���ة   -٣

ب�لن�صبة  دول���ة وخ�����ص������ص���ً  ل��ك��ل  االق��ت�����ص���دي 
ل���درج���ة االن���ك�������ص����ف االق���ت�������ص����دي م���ن حيث 
االع����ت����م�����د ع���ل���ى االأ�������ص�������اق ال���خ����رج���ي���ة ف��ي 
���ص���درات��ه��� وواردات����ه�����، وم���دى االخ��ت��الل في 
ميزان المدف�ع�ت والميزان التج�ري واأ�صع�ر 
الم�لية  الخدم�ت  وتحرير  والف�ئدة  ال�صرف 

و�صي��ص�ت اقت�ص�د ال�ص�ق.

1-5 اأهداف الدرا�صة
ا�صه�م  مدى  تقدير  اإلى  الدرا�صة  هذه  تهدف 
في  االقت�ص�دي  النم�  على  االقت�ص�دي  االنفت�ح 
االأهداف  تحقيق  اإلى  الدرا�صة  وتهدف   ، االأردن 

الت�لية:

على  وال�اردات  ال�ص�درات  ت�أثير  مدى  -تقدير   1
النم� االقت�ص�دي في االأردن.

وتحليل  االأردني  االقت�ص�د  واقع  -التعرف على   2
اأهم م�ؤ�صراته الكلية.

ودرجة  االقت�ص�دي  االنفت�ح  حجم  -معرفة   ٣
االنك�ص�ف التج�ري وت�أثيره على نم� االقت�ص�د 

في االأردن.

1-6 منهج الدرا�صة
الدرا�صة  تلك  اإعداد  عند  الب�حث�ن  اعتمد 
حجم  لت��صيح  التحليلي  ال��صفي  المنهج  على 
في  النم�  على  االقت�ص�دي  االنفت�ح  ت�أثير 
تتعلق  لم��ص�ع�ت  تن��صي�ً  االأكثر  ك�نه  االأردن، 
على  الدرا�صة  اعتمدت  حيث  االقت�ص�دي،  ب�لنم� 
االقت�ص�د  واقع  ودر�صت  االنفت�ح  م�هية  ت��صيح 
ب�لنم�  وعالقتهم  الخ�رجية  والتج�رة  االأردني 

االقت�ص�دي.

1-7 الحدود الزمنية
اأهم  الدرا�صة  تن�ولت  الزمنية:  الحدود 
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العالقة  ذات  االأردني  االقت�ص�د  م�ؤ�صرات 
ب�لم��ص�ع قيد البحث خ�ص��ص� ال�اقع التج�ري 
االأردني في الفترة 2015-1995 وهي الفترة التي 

تزايدت فيه� درجة االنفت�ح في االأردن.

1-8 م�صطلح�ت الدرا�صة 

- االنك�صاف االقت�صادي:
له�  تتعر�ص  التي  املخ�طر  من  ن�ع  ه� 
�صرف  اأ�صع�ر  يف  للتقلب�ت  نتيجة  االقت�ص�دي�ت 
واخل�رجة  ال�افدة  النقدية  والتدفق�ت  العمالت، 
على  االقت�ص�دي  االنك�ص�ف  وي�ؤثر  لالقت�ص�د، 
 Answered ،( ككل  واالقت�ص�د  امل�لية  االأ�ص�اق 

.)2015، p: 1

-  االنفتاح االقت�صادي:
االأجنبي  للراأ�صم�ل  االأب�اب  فتح  ب�أنه  يعرف   
مع  المع�مالت  في  التب�دل  وحرية  واال�صتيراد 

الخ�رج )�صالمة، 200٣،�ص: 88(.

-  النمو االقت�صادي:
االإجم�لي  الق�مي  الن�تج  في  الزي�دة 
في  المتحققة  منه  الفرد  ن�صيب  وفي  الحقيقي، 
مدة من الزمن، وعليه ف�إن االقت�ص�ديين يميل�ن 
عند قي��ص معدل النم� االقت�ص�دي اإلى ا�صتخدام 
بداًل  الحقيقي  الفردي  الدخل  في  التغير  معدل 
الق�مي  )الدخل(  الن�تج  في  التغير  معدل  من 
الدخل  نم�  الأن  وذلك  الحقيقي،  االإجم�لي 
التغير  معدل  ب�لح�صب�ن  ي�أخذ  الحقيقي  الفردي 

في ال�صك�ن )المغربي، 2014، �ص:٣2(.

1-9 الدرا�صات ال�صابقة
1-9-1 الدرا�صات العربية

1 - درا�صة ط�لب )2015( بعن�ان: »قي��ص اأثر 

االنفت�ح التج�ري على النم� االقت�ص�دي 
في الجزائر خالل الفترة 1980-2012«.

هدفت تلك الدرا�صة اإلى مح�ولة قي��ص ت�أثير 
في  االقت�ص�دي  النم�  على  التج�ري  االنفت�ح 
الجزائر خالل ال�صن�ات 2012-1980م، ومن اأجل 
ذلك تم ا�صتخدام ثالثة م�ؤ�صرات تمثيال لالنفت�ح 
التج�ري وهي م�ؤ�صر ال�ص�درات اإلى الن�تج المحلي 
المحلي  الن�تج  اإلى  ال�اردات  وم�ؤ�صر  االإجم�لي، 
وال�اردات  ال�ص�درات  مجم�ع  وم�ؤ�صر  االإجم�لي، 
الفرد  اأم� ن�صيب   ، االإجم�لي  المحلي  الن�تج  اإلى 
من الن�تج المحلي االإجم�لي ب�الأ�صع�ر الحقيقية 
وت��صلت  االقت�ص�دي.  للنم�  كم�ؤ�صر  ا�صتخدم 
التج�ري  لالنفت�ح  �صلبي�ً  اأثراً  هن�ك  اأن  الدرا�صة 

على النم� في الجزائر.

»اأثر  بعن�ان:   )2012( ع��ص�ر  درا�صة   -  2
التج�رة الخ�رجية على النم� االقت�ص�دي 

في اإ�صرائيل للفترة )2009-1999(«.
التج�رة  هيكل  اإلى  التعرف  الدرا�صة  هدفت 
في  الخ�رجية  التج�رة  دور  واإبراز  الخ�رجية 
�صعفه  ونق�ط  الإ�صرائيل  االقت�ص�دي  التط�ر 
مع  الإ�صرائيل  الخ�رجية  التج�رة  واأهمية  وق�ته، 
اإن  اإلى  الدرا�صة  الفل�صطينية.وت��صلت  االأرا�صي 
اإ�صرائيل قد اتبعت �صي��صة تج�رية بداأت ب�لحم�ية 
الحرية  �صي��صة  اإلى  المحلية  لمنتج�ته�  الت�مة 
االنفت�ح  درجة  واأن  التج�رة،  لحركة  الك�ملة 
ت�أثراً  اأكثر  منه�  جعل  االإ�صرائيلي  االقت�ص�د  في 

بتقلب�ت االقت�ص�د الع�لمي.

بعن�ان:   )2012( ال�ص�اعي  درا�صة   -٣
»مع�ق�ت النم� في االأردن«.

اأداء االقت�ص�د  ا�صتعرا�ص  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
ال�صرف  فج�ة  اأهمية  وتقييم  الكلي،  االأردني 



29
البلقاء للبحوث والدرا�سات

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، املجلد )21( العدد )2( 2018

وفج�ة  المحلية  المدخرات  وفج�ة  االأجنبي 
النم�  تحفيز  في  ودورهم  الع�م  القط�ع  م�ارد 
المفرو�صة  القي�د  على  والتعرف  االقت�ص�دي، 
وت�فير  االأردن،  في  االقت�ص�دي  النم�  اأداء  على 
لالقت�ص�د  الع�مة  لل�صي��ص�ت  المعينة  الخي�رات 
قي�د  هن�ك  اأن  اإلى  الدرا�صة  االأردني.وت��صلت 
االقت�ص�دي  النم�  تعيق عملية  واقت�ص�دية  م�لية 
ت�أثير على  النقد لي�ص له  واأن عر�ص  االأردن،  في 
الدخل  م�صت�ى  زي�دة  اأن  كم�  الم�ازنة،  عجز 
ال�ص�درات  على  الطلب  زي�دة  على  تعمل  الع�لمي 
الميزان  في  العجز  تخفي�ص  ثم  ومن  االأردنية 

التج�ري.

بعن�ان:   )2005( ج�مع  اأب�  درا�صة   -  4
الخ�رجية  الفل�صطينية  التج�رة  »اأداء 
المنظ�رة بكل من م�صر واالأردن و�ص�ري� 

للفترة )2000-1968(«.
التج�رة  اأداء  تقييم  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
االإط�ر  في  المنظ�رة  الخ�رجية  الفل�صطينية 
ترابيع  اإجراءات  من  واحدة  ب��صتخدام  االإقليمي 
البي�ن�ت وهي الت�أثيرات الث�بتة، وذلك بمق�رنته� 
تم  وقد  وم�صر.  و�ص�ري�  االأردن  بمثيالته� 
الخ�رجي  التج�ري  التب�دل  معدل  ا�صتخدام 
كمقي��ص الأداء التج�رة )ال�ص�درات مق�ص�مة على 
ال�ص�درات  لعر�ص  نم�ذج  خالل  من  ال�اردات( 
ثم الربط فيه بين معدل التب�دل التج�ري وكاًل 
من الن�ص�ط االقت�ص�دي متمثاًل ب�لن�تج المحلي 
يربط  الن�صبية  لالأ�صع�ر  ومقي��ص  االإجم�لي 
ومقي��ص  المحلية،  ب�الأ�صع�ر  االأجنبية  االأ�صع�ر 
الدرا�صة  والتكن�ل�جي�.وت��صلت  لال�صتثم�ر  اآخر 
تع�ني  ال  واالأردن  الفل�صطينية  االأرا�صي  اأن  اإلى 
بينم�  الدولي،  الم�صت�ى  على  التن�ف�صية  من 
ب�النحراف  تت�أثران  تزاالن  ال  و�ص�ري�  م�صر 

بم�صكالت مع�مل التن�ف�صية )اأ�صع�ر �صرف العملة 
واالأ�صع�ر(.

5- درا�صة هنداوي )200٣( بعن�ان: »االنفت�ح 
والنم� االقت�ص�دي: ح�لة االأردن«.

بين  العالقة  تحليل  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
واأثر  واال�صتثم�ر،  والنم�  االقت�ص�دي  االنفت�ح 
ال�صي��صة  من  كاًل  فع�لية  على  االنفت�ح  �صي��صة 
النم�  على  ب�لت�لي  واأثره  والم�لية،  النقدية 
اإلى  الدرا�صة  االأردن.وت��صلت  في  االقت�ص�دي 
خالل  من  النم�  على  اإيج�بي�ً  ي�ؤثر  االنفت�ح  اأن 
وفتح  المب��صر  االأجنبي  اال�صتثم�ر  تدفق�ت 
فر�ص  وزي�دة  االأجنبي،  اال�صتثم�ر  اأم�م  االأ�ص�اق 
من  ال�ص�درات  اأداء  وتح�صين  المحلي  اال�صتثم�ر 

خالل فتح االأ�ص�اق الع�لمية.

1-9-2 الدرا�صات االأجنبية
 )Mukhtar & Bilguees,2012( 1- درا�صة
 »Export instability income بعن��������ان 
 terms of trade instability and

growth: case of India«.

العالقة  وتقدير  معرفة  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
ال�صببية بين عدم اال�صتقرار من حيث ال�ص�درات 
الهند  في  االقت�ص�دي  والنم�  والتج�رة  والدخل 
الفترة  خالل  الم�صترك  التك�مل  ب��صتخدام 
اأن  اإلى  الدرا�صة  ت��صلت   .2008-1960 الزمنية 
النم�  بين  المدى  ط�يلة  طردية  عالقة  هن�ك 
االقت�ص�دي واال�صتثم�ر الحقيقي وعدم اال�صتقرار 
المدى  في  اأم�  والتج�رة،  والدخل  الت�صدير  اأو 
النم�  بين  م�  تب�دلية  ف�إن هن�ك عالقة  الق�صير 
ي�ؤثر  منه�  كل  اأن  بمعنى  واال�صتثم�ر  االقت�ص�دي 
)عدم  المتغيرات  ب�قي  اأن  حين  في  االآخر،  في 
اال�صتقرار ، الت�صدير، التج�رة( ذات ت�أثير ب�تج�ه 



30
البلقاء للبحوث والدرا�سات
جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، املجلد )21( العدد )2( 2018

واحد على النم� االقت�ص�دي.

 )Anwar & Sampath,1997( درا�ص��ة   -2
  »Export and economic بعن���ان 

growth«.

العالقة  قي��ص  اإلى  الدرا�صة  تلك  هدفت 
االقت�ص�دي  والنم�  ال�ص�درات  بين  ال�صببية 
لح�الي 96 دولة ب��صتخدام بي�ن�ت البنك الدولي 
وج�د  اإلى  الدرا�صة  .ت��صلت   1992-1960 للفترة 
 20 واأن   ، دولة   ٣0 المدى لح�الي  عالقة ط�يلة 
و11  واحد،  ب�تج�ه  ال�صببية  العالقة  تظهر  دولة 
المتغيرين،  بين  ال�صببية  العالقة  ُتظهر  ال  دولة 
بين  االإيج�بية  ال�صببية  العالقة  تظهر  دول  و9 

النم� االقت�ص�دي ونم� ال�ص�درات.

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

تتفق تلك الدرا�صة مع الدرا�ص�ت ال�ص�بقة في 
لالنفت�ح  وال�صلبية  االإيج�بية  االآث�ر  في  التب�ين 
التج�رب  من  العديد  في  النم�  على  االقت�ص�دي 
والتي تثير مزيداً من االهتم�م والبحث في اأ�صب�ب 
وج�د اآث�ر اإيج�بية في بع�ص الدول واأخرى �صلبية 

في دول اأخرى.

تختلف تلك الدرا�صة عن مثيالته� ال�ص�بق�ت 
االقت�ص�دية  االأبع�د  تحليل  على  تركيزه�  في 
الأهم  للتطرق  ومح�ولته�  االأردن،  على  لالنفت�ح 
مف�ده�  لنت�ئج  والت��صل  االقت�ص�دية  الم�ؤ�صرات 
االأثر  ومحدودية  لالنفت�ح  �صلبي  اأثر  وج�د 

االقت�ص�دي على النم� في االأردن.

2-1 االنفتاح التجاري واالقت�صادي
 - مف�هيم وق�ص�ي� ع�مة-

2-1-1 تعريف االنفتاح االقت�صادي

اإلى  العربية  اللغة  في  انفت�ح  لفظ  يرجع 
والفتح نقي�ص  اأغلق،  الفعل فتح كمنع �صد  اأ�صل 
االقت�ص�دي  االنفت�ح  مفه�م  ويرتبط  االإغالق، 
ُيعرف  م�  اأو  االقت�ص�دية  الحرية  و�صي��صة  بمبداأ 
بمبداأ )دعه يعمل- دعه يمُر( اأو دعه يفعل م� ي�ص�ء 
والذي ظهر على يد الطبيعيين )الفيزي�قراط( 
والكال�صيك الحق�ً، وظهر هذا المبداأ في الع�ص�ر 
على  عديدة  قي�د  ُتفر�ص  ك�نت  حيث  ال��صطى، 
عن  الحديث  بداأ  الحين  ذلك  ومنذ  التج�رة، 
الدولة  تدخل  وعدم  االقت�ص�دي  التحرر  عملية 
في الن�ص�ط االقت�ص�دي، وظهرت االأفك�ر الخ��صة 
وتخفيف  التج�رة  وحرية  االقت�ص�دية  ب�لحرية 
والم�صتركة  الداخلية  اال�صتثم�رات  عن  القي�د 

واال�صتثم�رات االأجنبية)والي، 1989،�ص:2(.

ف�ؤاد  الم�صري  االقت�ص�دي  المفكر  ي�صير 
عك�ص  ه�  االقت�ص�دي  االنفت�ح  ب�أن  مر�صي 
المج�ل  في  االأول  ي�صير  فبينم�  االنغالق، 
االقت�ص�دي اإلى اإب�حة اال�صتثم�ر، ي�صير الث�ني اإلى 
تقييد اال�صتثم�ر، كذلك يت�صمن االنفت�ح ال�صم�ح 
االأفقي  ب�لنم�  واالأجنبي  المحلي  الم�ل  لراأ�ص 
والراأ�صي في مق�بل تقييد نم�ه بمج�الت معينة، 
ظه�ر  مع  برزت  التي  الجديدة  الراأ�صم�لية  واأن 
الط�بع  عليه�  يغلب  االقت�ص�دي  االنفت�ح  فترة 
ال�صن�عية  الراأ�صم�لية  واأن  الطفيلي،  التج�ري 
ممكن اأن تك�ن طفيلية، واأن هذا الن�ص�ط الطفيلي 
وال�صم�صرة  ك�لم�ص�ربة  عديدة  اأ�صك�ال  يت�صمن 
وال��ص�طة ون�ص�ط ال�ص�ق ال�ص�داء، وهي االأن�صطة 
التي ال ت�صتقر في عمل واحد، بل يتغير ن�ص�طه� 
ب��صتمرار جري�ً وراء الربح االأ�صرع واالأكثر ي�صراً، 
واالأقل جهدا)والي، 1989،�ص:15(،ويمكن تعريف 
تت�صمن  التي  العملية  ب�أنه�  االقت�ص�دي  االنفت�ح 
فتح  يعني  والذي  والتج�رة  اال�صتثم�ر  حرية 
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ب�لعمل  واالأجنبي  ال�طني  الم�ل  لراأ�ص  المج�ل 
يق�صي  مم�  قي�د  دون  ال�طنية  الحدود  �صمن 
ال�صن�عة،  )اأ�ص�اق  ال�طني  االقت�ص�د  جعل  اإلى 
الزراعة،الم�ل( عر�صة للمن�ف�صة واال�صتثم�ر دون 
كله  ذلك  عك�ص  ينط�ي  بينم�  تقيدية،  ق�انين 
التج�رية  الحرية  تلك  الحم�ئية،  مفه�م  تحت 
ي�ؤمن�ن  الذين  الكال�صيك  كت�ب�ت  مع  ج�ءت 
له  وتعيد  االقت�ص�د  ُتحرك  التي  الخفية  ب�ليد 
التج�رية،  ب�لحرية  فن�دوا  اختل  م�  اإذا  الت�ازن 
اقت�ص�دية  �صي��صة  ه�  االقت�ص�دي  واالنفت�ح 
اأخذت به� اإلى ج�نب غيره� من ال�صي��ص�ت بهدف 
ال�طنية  االأم�ال  روؤو�ص  انتق�ل  وتحفيز  ت�صجيع 
االنفت�ح  اعتب�ر  يمكن  المفه�م  وبهذا  واالأجنبية، 
انفت�ح  اإلى  اال�صتراكية  انغالق  من  الخروج  ه� 

الراأ�صم�لية)ح�صين،2011، �ص:125(.

االقت�ص�دي  االنفت�ح  مفه�م  يع�د  وت�ريخي�ً 
هذا  ا�صتخدم�ا  الذين  القدم�ء  الي�ن�نيين  اإلى 
ال�ا�صع،  بمعن�ه  االنفت�ح  وه�  اأي�ص�ً  المفه�م 
�صجع  حيث  الخ�رجي،  الع�لم  على  االنفت�ح  وه� 
البالد  ن�ص�ء  من  الزواج  على  االأكبر  االإ�صكندر 
والذين  الي�ن�نيين  اأن  نجد  ولذلك  فتحه�،  التي 
ي�صمّ�ن اأي�ص�ً ب�لرواقيين )من القرن الرابع اإلى 
مع  تع�مل�ا  من  اأول  هم  الميالد(  قبل  الث�لث 
الن��ص، واأول من تع�مل�ا مع الع�لمية على اأ�ص��ص 
للنف�ص  الخير  حب  مبداأهم  دائم�ً  وك�ن  فل�صفي، 
ولالأ�صرة واالأ�صدق�ء واأخيراً حب الب�صرية جمع�ء 

)�صالمة ، 200٣، �ص: 8٣(.

ويعرف �صمير اأمين االنفت�ح االقت�ص�دي ب�أنه فتح 
وحرية  واال�صتيراد  االأجنبي  للراأ�صم�ل  االأب�اب 
 ، )�صالمة  الخ�رج  مع  المع�مالت  في  التب�دل 

200٣،�ص: 88(.

ويعرفه جالل اأمين ب�أنه اإزالة القي�د الق�ئمة 

وجه  وفي  االأجنبية  االأم�ال  روؤو�ص  وجه  في 
بدافع  المدف�عة  الخ��صة  المحلية  اال�صتثم�رات 
الملكية  عن  التدريجي  والتخلي  وحده،  الربح 
في  الدولة  تدخل  وعن  ال�صن�عة  في  الع�مة 
الحم�ية  عن  التدريجي  التخلي  بل  االقت�ص�د، 
المن�ف�صة  المحلية  ال�صن�ع�ت  لبع�ص  الممن�حة 
جملة  به  يقترن  االنفت�ح  اأن  ويرى  لالأجنبية، 
البلدان  في  اال�صتهالك  اأنم�ط  لتغيير  نف�صية 
ال�صن�عية،  الدول  م�ص�لح  يحقق  بم�  الفقيرة 
هذه  ترويج  حمالت  اإليه  ت�ؤدي  م�  وي��صح 
التعريب  ح�لة  خلف  من  اال�صتهالكية  االأنم�ط 
اال�صتهالكية  القيم  ب�صبب اختالف هذه  الثق�في 
 ،2014 )المغربي،  ال�ص�ئد  الفل�صفي  التراث  عن 

�ص: 45(

2-1-2 اأهداف االنفتاح االقت�صادي
ب�أنه������  االقت�ص�دي  االنفت�����������ح  �صي��������صة  ته���دُف 
مخت�������لف  في  االأه�����داف  تحقي��������ق  اإلى  ترم������ي 
المج���الت مثل الزراعة وال�صن�عة ومج�ل العم�ل 
والمج�ل  ال�صحي  والمج�ل  االإ�صك�ن  ومج�ل 
االجتم�عي وال�صي��صي، ويمكن اإيج�ز تلك االأهداف 
المج�الت  مختلف  في  االنفت�ح  من  المرج�ة 
ب�لنق�������ط الت�لي�����ة: )االنفت����ح االقت�ص�دي، 2008

)http://www.startimes.com 

- االنفت�ح في المج�ل الم�لي واالقت�ص�دي.

- ارتف�ع اإنت�جية االأرا�صي الزراعية في المح��صيل 
االأ�ص�ليب  ا�صتعم�ل  من  ب�لحد  المختلفة 
وا�صتعم�ل  الزراعة،  في  والتقليدية  البدائية 
علمية  اأ�ص�ليب  من  العلم  اإليه  و�صل  م�  اأحدث 

وو�ص�ئل تكن�ل�جي� في المج�ل الزراعي.

لبع�ص  ب�لن�صبة  الذاتي  االكتف�ء  تحقيق   -
المنتج�ت التي يتم ا�صتكم�ل ح�جة اال�صتهالك 
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منه� ح�لي�ً عن طريق اال�صتيراد اأو تقليل كمية 
الم�صت�رد منه� بقدر االإمك�ن.

-زي�دة ح�صيلة الدولة من الم�ارد الم�لية المختلفة 
ك�ل�صرائب والجم�رك ور�ص�م االإنت�ج.

ال�صلع  من  المحلي  ال�ص�ق  يحت�جه  م�  -ت�فير 
م�صت�ي�ت  وتح�صين  مختلفة،  وب�أ�صع�ر  المختلفة 

المعي�صة لالأفراد.

ال�اردات،  حجم  وتقليل  ال�ص�درات  حجم  -زي�دة 
وب�لت�لي ت�صحيح و�صع الميزان التج�ري، والعمل 

على تقليل عجز الم�ازنة.

لتحقيق  واال�صتيراد  الت�صدير  م�ص�در  -تن�يع 
اال�صتقاللية في التج�رة الخ�رجية.

قط�ع  من  المت�فرة  الم�لية  الم�ارد  حجم  -زي�دة 
ال�صي�حة ك�نه م�رداً من م�ارد العمالت ال�صعبة.

الم�لية  التدفق�ت  وزي�دة  الم�لية  االأ�ص�اق  -تن�صيط 
و�صه�لة انتق�ل روؤو�ص االأم�ال.

كبير  حد  اإلى  تعبر  الذكر  االآنفة  االأهداف  هذه 
عن روؤية اأن�ص�ر االنفت�ح االقت�ص�دي، ذلك اأن اأغلبية 
الروؤية  لهذه  ا�صتج�بت  التي  الث�لث  الع�لم  بلدان 
الهيكلة  واإع�دة  الخ�صخ�صة،  اأ�ص��ص  على  والق�ئمة 
وم�  ع�نت  وغيره�،  الم�لية  الخدم�ت  وتحرير 
واالجتم�عية  االقت�ص�دية  االأزم�ت  من  تع�ني  زالت 
اأ�ص�اق  اأن تط�ر  مثاًل  اأ�صبح جلي�ً  المتالحقة، فقد 
الم�ل لم يعد له عالقة ب�القت�ص�د االإنت�جي، وعليه 
ف�إن هن�ك ح�جة ملحة ل�ص�ابط جدية لحركة راأ�ص 
كم�  االأزم�ت  اندالع  في  ت�صببه�  عدم  ل�صم�ن  الم�ل 
حدث في الع�م )2008(، حيث ات�صح اأن الدولة فقط 
يت�صف  القت�ص�د  ال�صم�ن�ت  تقدم  اأن  الق�درة  هي 
ب�لت�ازن والعدالة اجتم�عي�ً، وبكلمة اأخرى يت�جب 
على الدولة اأن تق�م بت�جيه النم� االقت�ص�دي وعدم 

المتعددة  وال�صرك�ت  الخ��ص  القط�ع  الإنت�ج  تركه 
الجن�صي�ت.

3-1-1 واقع االقت�صاد االأردني 
التح�الت  من  العديد  االأردني  االقت�ص�د  �صهد 
المملكة  ن�ص�ء  منذ  واالجتم�عية  االقت�ص�دية 
االأردنية اله��صمية في الع�م )1952(، وب�الأحرى منذ 
التح�الت  تلك  واأهم  للحكم،  الح�صين  الملك  ت�لي 
الخ�رجي  الع�لم  نح�  لالنفت�ح  االأردن  ت�جه  ه� 
منذ  والخ�صخ�صة  الع�لمة  اأج�اء  في  والدخ�ل 
�صهدت  حيث  الع�صرين،  للقرن  الت��صع  العقد  بداية 
االأردن العديد من البرامج االإ�صالحية والتي هدفت 
لتقلي�ص دور الدولة في الن�ص�ط االقت�ص�دي ل�ص�لح 
هذه  ورغم  الفردية،  والمب�درات  الخ��ص  القط�ع 
يع�ني  زال  م�  االأردني  االقت�ص�د  اأن  اإال  االإ�صالح�ت 
كتزايد  االقت�ص�دية  الم�صكالت  من  العديد  من 
الميزان  في  الم�صتمر  والعجز  المدي�نية،  حجم 
التج�ري، وارتف�ع معدالت الفقر والبط�لة، وتب�ط�ؤ 
وهذه  المحلية،  الم�ارد  وفج�ة  االقت�ص�دي  النم� 
الم�صكالت االقت�ص�دية المالزمة لالقت�ص�د االأردني 
حيث  وبني�ية،  هيكلية  اختالالت  وج�د  اإلى  ت�صير 
والمنح  الم�ص�عدات  على  االأردني  االقت�ص�د  يعتمد 
الن�ص�ط  على  الخدم�ت  قط�ع  و�صيطرة  الخ�رجية 
في  اأ�صهمت  التي  االأ�صب�ب  وتعددت  االقت�ص�دي، 
الم�ارد  �صح  ومنه�  االأردني  االقت�ص�د  بنية  �صعف 
ال�ص�ق  و�صيق  حجمه  و�صغر  والب�صرية  الطبيعية 
تزايد  ورغم  اال�صتهالكي،  الط�بع  و�صي�دة  المحلي 
االأردنيين  وتح�يالت  االأجنبية  اال�صتثم�ر  تدفق�ت 
ال�صن�ات  بع�ص  في  الخ�رجية  الم�ص�عدات  وحجم 
ف�إنه لم ي�صهم في حل الم�صكلة االقت�ص�دية ولم يحد 
اأزمة  تف�قمت  العك�ص  وعلى  المدي�نية  م�صكلة  من 
االأردن  ت�قيع  االأخيرة  االأع�ام  و�صهدت  المدي�نية، 
االتح�د  دول  مع  التج�رية  االتف�قي�ت  من  للعديد 
ي�صهم  ولم  مختلفة  عربية  ودول  واأمريك�  االأوروبي 
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ذلك من الحد من م�صكلة العجز التج�ري.

3-1-2 خ�صائ����ص و�ص���مات االقت�ص���اد 
االأردني

واإفريقي�،  واآ�صي�  اأوروب�  التق�ء  عند  االأردن  تقع 
وتت�صم  كم2،  األف   )89.٣( م�ص�حته�  تبلغ  حيث 
وجب�ل،  ه�ص�ب  ف��صطه�  متن�عة،  اأر�صية  بطبيعة 
و�صم�له� �صه�ل الب�دية التي تمتد �صرق�ً نح� العراق 
المتدفق  االأردن  نهر  ي�صكل  حين  في  وال�صع�دية، 
الغربية،  االأردن  حدود  الخ�صب  االأردن  وادي  عبر 
الم�صطح  هذا  الميت  البحر  في  االأردن  نهر  وي�صب 
حيث  الع�لم،  في  بقعة  اأخف�ص  يعتبر  الذي  الم�ئي 
البحر،  يبلغ عمقه )400( متر تحت م�صت�ى �صطح 
اأم� جن�ب�ً فهن�ك مين�ء العقبة الذي ي�ؤمن لالأردن 
من  العديد  و�صعت  االأحمر،  البحر  اإلى  منفذاً 
لم�قعه  االأردن  على  لل�صيطرة  م�صبق�ً  الح�ص�رات 
من  اأجزاء  بع�ص  خ�صعت  وقد  اال�صتراتيجي، 
ال�ص�مريين  ل�صيطرة  االأوق�ت  من  كثير  في  االأردن 
االإمبراط�ري�ت  من  وعدد  الرافدين  بالد  واأهل 
االأخرى، كم� خ�صعت بعد ذلك ل�صيطرة الح�ص�رات 
والف�ر�صية،  والروم�نية  االإغريقية  الكال�صيكية 
وخ�������الل الفترة الممتدة )1516-1918م( �صميت عبر 
االنتداب  انته�ء  ومع  االأردن،  �صرق  اإم�������رة  االأردن/ 
عليه�  يطلق  اأ�صبح  )1946م(  ع�م  البريط���������ني 
ال�ص�ئد  الحكم  ونظ�م  اله��صمية،  االأردنية  المملكة 
وحكمه�  د�صت�ري)1(،  مل�������كي  الفترة  تلك  منذ 
الملك الح�صين منذ ع�م )1952م( ولغ�ية وف�ته في 
الملك عبد  الحكم  ت�لى  وبعد������ه�  �صب�ط )1999م(، 
االقت�ص�دي�������ة:  والتنمية  )المع�ن����������ت  الث�ني  اهلل 
ح�لة تطبيقي�������ة على االقت�ص�د االأردني1970-200٣، 

.)www.cba.edu.kw
االقت�ص�دي�ت  من  االأردني  االقت�ص�د  ويعتبر 
الطبيعية،  الم�ارد  ومحدودة  الحجم  �صغيرة 

الخدم�ت  المي�ه، وقط�ع  في م�ص�در  نق�ص�ً  وي�اجه 
ه� القط�ع الرائد ويمثل الن�صبة االأكبر في اال�صه�م 
اأكثر  ويعتبر  االإجم�لي،  المحلي  الن���������تج  في 
االقت�ص�دي�������ت العربي�����ة اعتم����������داً على الم�ص�عدات 
التي  الم�ص�ع����دات  اإجم������لي  بل����غ  حيث  والمنح، 
-1970( الفترة  خ����������الل  االأردن  عليه�  ح�صل 
وت�صكل  دوالر،  ملي������ر   )18.76( ح�الي  200٣م( 
اإجم�لي  )9%(من  االأردن  في  الم�ص�ع��������دات  قيم���������ة 
الم�ص�عدات المقدمة لل�������دول العربية، ويلي االأردن 
الم�ص�ع������دات  حجم  حيث  من  والمغرب  م�صر 
المقدمة من الخ�رج، وتع����������ر�ص االقت�ص�د االأردني 
للعديد من العقب�ت وخ�ص�����������ص�ً مع ف��������ر�ص الغرب 
لعق�ب�������ت اقت�ص�دية للعراق في اأعق�ب حرب الك�يت 
للع�م )1991(، حيث يعتبر العراق ال�صريك التج�ري 
االأول لالأردن، ونتي�������جة لتلك المعيق�ت التي تعر�ص 
له� االقت�ص��������د االأردني، ق�مت بع�ص الدول بتقديم 
لمع�هدة  االأردن  ت�قيع  وم�������ع  الم�ص��������������عدات، 
ال�صالم وادي عرب���������ة م������ع اإ�صرائي���������������ل ع�م )1995( 
ن�صط قط��������������ع ال�صي����������حة وتزايد التب�دل التج�ري 
اإ�صرائي������ل  مع  الحرة  للتج������رة  منطق��������ة  اإن�ص�ء  مع 
ح�ل���������������ة  االقت�ص�دي�����ة:  والتنمي��������������ة  )المع�ن������ت 

تطبيقي�����ة ع�����لى االقت�ص�������������د االأردن�����ي1970-200٣،
.)www.cba.edu.kw

االقت�ص�دي�ت  من  االأردني  االقت�ص�د  ويعتبر 
بع�ص  ويمتلك  الطبيعية،  م�ارده�  في  الفقيرة 
الم�ارد  هذه  واأهم  المت�حة،  االقت�ص�دية  الم�ارد 
في  الزراعية  والمن�طق  والب�ت��ص  الف��صف�ت  هي 
االأغ�ار وبع�ص المع�دن واالأتربة ع�لية القيمة مثل 
الزيتي،  وال�صخر  الزج�جي  والرمل  الفيلد�صب�ر 
االأردن،  في  االقت�ص�دية  الم�ارد  �صح  من  وانطالق�ً 
تركزت جه�د التنمية على اال�صتف�دة من تلك الم�ارد 
في  االإنت�جية  الم�ص�ريع  اأكبر  ف�إن  لذلك  المت�حة، 
للم�ارد  ا�صتغالاًل  االأكثر  الم�ص�ريع  هي  االأردن 
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الكيم�وية،  واالأ�صمدة  الف��صف�ت  ك�صرك�ت  المت�حة 
وادي  وم�صروع  العربية،  الب�ت��ص  �صركة  ومنه� 
تحقيق  االأردني  االقت�ص�د  بذلك  وا�صتط�ع  االأردن؛ 
خالل  ففي  م�ارده،  �صح  رغم  م�جبة  نم�  معدالت 
الحقيقي  النم�  معدل  بلغ   )1966-1952( الفترة 
ب�لم�ئة خالل  وبلغت �صفر  المحلي)%6.5(،  للن�تج 
الداخلية  االأحداث  ب�صبب   )1971 الفترة)1969- 
 )%5.9( وبلغ  االأ�ص�د،  اأيل�ل  ب�أحداث  ُعرفت  والتي 
الفترة  في   )%4.2( وبلغ   ،)1980-1976( الفترة  في 
-1986( الفترة  في   )%5.1( وبلغ   ،)1986-1980(
األف   )٣60( هجرة   )1967( الع�م  و�صهد   ،)1990
فل�صطيني لل�صفة ال�صرقية ب�صبب حرب )4 حزيران 
تراجع�ً  االأردن  االقت�ص�دي في  النم�  1967(، وحقق 
 ،1987 1967)العن�ني،  الع�م  في  اإلى)%1(  لي�صل 
االأردني  االقت�ص�د  �صم�ت  تق�صيم  ويمكن  �ص:119(، 
تغيره� في  ي�صعب  التي  الث�ابت  اإلى مجم�عة من 
الم�صتقبل المنظ�ر، ومجم�عة من المتغيرات التي 
ل�صي��ص�ت  وفق�ً  اأو  الزمن  مرور  مع  تغيره�  يمكن 
ويمكن  الدولة،  تنتهجه�  اأن  يمكن  والتي  اقت�ص�دية 
االأردني  االقت�ص�د  ومتغيرات  و�صم�ت  ث�ابت  تق�صيم 

ب�لنق�ط الت�لية )ط�قة ون�ر، 2008، �ص: 25(:
1 -�صح الم�ارد الطبيعية والب�صرية:

اإلى  تت�صم االأردن بندرة الم�ارد الطبيعية ن�صبة 
نتج  وقد  االإقليمي،  محيطه  في  منه�  مت�ح  ه�  م� 
ا�صتغالل  نح�  التنمية  جه�د  ت�جهت  اأن  ذلك  عن 
القدر االأكبر من هذه الم�ارد وتعظيم النفع منه�، 
في  الطبيعي  االحتك�ر  م�صروع�ت  تركزت  لذلك 
مج�ل  في  اأم�  والب�ت��ص،  واالأ�صمدة  الف��صف�ت 
الم�ارد الب�صرية فقد ات�صم االأردن ب�نخف��ص ن�صبة 
في  تتج�وز  فلم  االقت�ص�دي  الن�ص�ط  في  الم�ص�ركة 
المت��صط)2٣%(، واالأمر الذي اأدى اإلى ارتف�ع ن�صبة 
اأربعة  المت��صط  الفرد يع�ل في  االإع�لة بحيث ب�ت 

اأفراد.

2 -�صغر حجم االقت�ص�د واالنفت�ح:
يعتبر االقت�ص�د االأردني �صغير الحجم ومفت�ح، 
حق�ئق  في  االقت�ص�د  حجم  �صغر  حقيقة  وتتبل�ر 
الم�ص�حة  ك�نت  واإن  واقت�ص�دية،  و�صك�نية  جغرافية 
الجغرافية وعدد ال�صك�ن يحكم�ن البعدين االأولين 
ل�صغر  االقت�ص�دي  البعد  ف�إن  الحجم،  �صغر  في 
ب�لع�لم  االقت�ص�د  عالقة  في  اأ�ص��ص�ً  يتمثل  الحجم 
ي�ؤكد  وم�  الخ�رجية،  التج�رة  مج�ل  في  الخ�رجي 
اأي �صيطرة ن�صبية على  اأن االقت�ص�د ال يمتلك  ذلك 
ويتحدد  وا�صتيراداته،  ل�ص�دراته  الع�لمية  االأ�صع�ر 
مع�مالته  �ص�ء  في  لالأردن  ب�لن�صبة  ال�صعر  ذلك 

التج�رية الدولية.

٣ -�صيق ال�ص�ق المحلي:
ب�القت�ص�د  الكلي  والعر�ص  الطلب  ج�نب�ً  يتميز 
ب�أنه �ص�ق �صيق في اال�صتيع�ب، وهذا يعني  االأردني 
وج�د ف�ائ�ص اإنت�جية في ال�صلع ذات الميزة الن�صبية 
في االإنت�ج والتي يعجز ج�نب الطلب عن ا�صتيع�به� 
ل�صغر حجم ال�ص�ق، مم� يعني �صرورة ال�صعي الدائم 
الم�ارد  �صح  ف�إن  اأخرى  ن�حية  ومن  االأ�ص�اق،  لفتح 
المتطلب�ت  ال�صتيراد  رئي�ص�ً  �صبب�ً  ك�ن  وتركزه� 
لتغطية  االأردني  للم�صتهلك  والكم�لية  االأ�ص��صية 

الطلب الف�ئ�ص عن اإمك�ني�ت االإنت�ج الع�لمي.

4 -اقت�ص�د اإقليمي الن�صق دولي الت�أثير:
اإقليمي�ً  يرتبط االقت�ص�د االأردني ارتب�ط�ً وثيق�ً 
الح�ج�ت  وا�صتكم�ل  اأهدافه،  لتحقيق  ودولي�ً 
ال�صرورية التي يعجز ال�ص�ق المحلي عن ت�فيره�، 
وهذا جعل االقت�ص�د االأردني مراآة عك�صت ب��ص�ح كل 
التقلب�ت التي �صهده� ال�ص�ق االإقليمي ب�جه خ��ص، 

وال�ص�ق الدولي ب�جه ع�م.

5-الدور االإنت�جي للدولة:
االإنت�جية  الم�ؤ�ص�ص�ت  على  الدولة  ُت�صيطر 
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بكبر  تتعلق  الأ�صب�ب  الحجم  كبيرة  االأ�ص��صية 
اأو  اال�صتثم�رات  لتلك  المطل�ب  الم�ل  راأ�ص  حجم 
اال�صتثم�رات،  لتلك  اال�صتراتيجي  البعد  ل�ج�د 
والع�صكري  ال�صي��صي  اال�صتقرار  عدم  اإلى  اإ�ص�فة 
المتالحقة، مم� جعل  الفترات  المنطقة خالل  في 
االأجنبي  اأو  العربي  الم�ل  راأ�ص  ا�صتقط�ب  ق�صية 
روؤو�ص  تتطلب  التي  القط�ع�ت  تلك  في  لال�صتثم�ر 
الدولة  �صيطرة  ومثلت  �صروري�ً،  اأمراً  كبيرة  اأم�ال 
 %15 بحدود  الكبيرة  االإنت�جية  الم�ؤ�ص�ص�ت  على 
الن�تج  المتحققة في  الم�ص�فة  القيمة  اإجم�لي  من 
المحلي االإجم�لي لالقت�ص�د وك�ن اأبرزه� في مج�ل 
والنقل  والكهرب�ء  والمي�ه  اال�صتخراجية  ال�صن�ع�ت 

والم�ا�صالت.
التج�رة  في  وال�صلعي  الجغرافي  التركيز   -6

الخ�رجية:
مع  لالأردن  الخ�رجية  التج�رة  تتف�عل  حيث 
اإقليمي  االأردني  االقت�ص�د  ليك�ن  االأ�ص��صية  �صم�ته 
التج�رة  ن�صبة  و�صلت  حيث  الت�أثير،  ودولي  النزعة 
اإجم�لي  من   %50 العربية  الدول  مع  الخ�رجية 
االأردن  ا�صتيراد  ثلث  تركز  مع  االأردنية،  ال�ص�درات 

من الدول االأوروبية، و20% من الدول العربية.

االقت�ص�د  على  الخدم�ت  قط�ع  �صيطرة   -  7
االأردني:

ا�صه�مه  من   %70 قرابة  الخدم�ت  قط�ع  يمثل 
ال�صلع  قط�ع�ت  وتعتبر  االإجم�لي،  المحلي  ب�لن�تج 
ب�صكل  المحلية(  والتج�رة  )الخدم�ت  المحلية 
ومعظم  الن�ص�ط،  هذا  على  الم�صيطرة  هي  اأ�ص��صي 
الن�ص�ط�ت االقت�ص�دية في االأردن هي خدم�تية �ص�اء 

من حيث ا�صه�مه� في االإنت�ج اأو الت�ظيف.

8 -ارتف�ع الدين الع�م:

االأردني1،  االقت�ص�د  خ�ص�ئ�ص  بع�ص  )الكتك�ت، 

نتيجة   )http://www.ahewar.org  ،2006
وميزان  التج�ري  الميزان  في  الم�صتمر  للعجز 
الخ�رج في ت�فير  المدف�ع�ت وزي�دة االعتم�د على 
االإيرادات عبر  االأ�ص��صية، وزي�دة ح�صيلة  الح�جي�ت 
�صريبة  وخ��صة  المب��صرة  غير  ال�صرائب  زي�دة 
والنفق�ت  المدي�نية  خدم�ت  احتلت  المبيع�ت، 

الج�رية معظم االإيرادات والتدفق�ت الم�لية.

والت�ص�ه�ت  الهيكلية  االختالالت  ظه�ر   -9
االقت�ص�دية:

فترات  االأردني على مدى  االقت�ص�د  ع�نى  حيث 
االقت�ص�دية  الت�ص�ه�ت  من  مجم�عة  من  متع�قبة 
وبرزت  تراكمت  والتي  الهيكلية  واالختالالت 
الت�ص�ه�ت  تلك  وتمثلت   ،)2000( الع�م  بداية  في 
ب�صعف الترابط القط�عي ووج�د خلل في التركيب 
في  اال�صتثم�رية  العملية  ت�جه  ب�صبب  القط�عي 

اتج�ه واحد )قط�ع الخدم�ت(.

مق�رنة  االقت�ص�دي  النم�  معدل  -ارتف�ع   10
بدول الج�ار غير النفطية: 

العق�د  خالل  نم�اً  االأردني  االقت�ص�د  �صهد 
دولة  الأي  الطبيعي  النم�  يف�ق  االأخيرة  االأربعة 
غير بترولية من الدول الن�مية، حيث ارتفع الن�تج 
 )200( من  الع�م)1964(  في  االإجم�لي  المحلي 
ع�م)2005(،  دين�ر  ملي�ن  اإلى)9012(  دين�ر،  ملي�ن 
طرق  من  التحتية  البنية  في  تح�صن  ذلك  ورافق 
و�صبك�ت مي�ه ومج�ري ومحط�ت كهرب�ء وات�ص�الت 

وغيره�.

ب�����ص��روط  االأردن����������ي  االق���ت�������ص����د  ت�����أث����ر   -  11
الم�نحين:

ت�أثر االقت�ص�د االأردن ب�صروط مجحفة و�صعته� 
الخ�رجية،  والم�ص�عدات  للمنح  المقدمة  الدول 
ورغم ذلك اأ�ص�ءت الدولة ا�صتخدام تلك الم�ص�عدات، 
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التنمية  لم�ص�ريع  ت�جهه�  ولم  جيداً  ت�صتغله�  ولم 
المنتج،  الحقيقي  االقت�ص�د  ولقط�ع�ت  االقت�ص�دية 
القط�ع  اإهم�ل  اإلى  المتبعة  ال�صي��ص�ت  واأ�صهمت 
لالقت�ص�د  الهيكلية  الت�ص�ه�ت  وتعميق  الزراعي 

ال�طني)خ�صيرات ، 2007، �ص:702(.

12 - االقت�ص�د االأردني ه� اقت�ص�د منك�صف:
من  ع�لية  بدرجة  االأردني  االقت�ص�د  يت�صم 
الخ�رجية،  التج�رة  خالل  من  الع�لم  على  االنفت�ح 
الخ�رجي  الع�لم  على  االعتم�د  بتزايد  ذلك  ويظهر 
من  ال�اردات  حجم  وزي�دة  المحلي  ال�ص�ق  لتلبية 

الخ�رج.

الم�ص�عدات  على  كبيرة  وبدرجة  اعتم�ده   -1٣
وعلى  واالأجنبية  العربية  والقرو�ص 

تح�يالت االأردنيين في الخ�رج.
يعتقد  الذكر  ال�ص�لفة  لل�صم�ت  ا�صتثن�ءات 
والت�ص�ه�ت  الهيكلية  االختالالت  اأن  الب�حث�ن 
�صي��ص�ت  على  والق�ئمة  االقت�ص�دية  البني�ية 
اقت�ص�دية الني� ليبرالية نجم عنه� تعميق االنك�ص�ف 
على  االعتم�د  تعظيم  مع  المتزايد  االقت�ص�دي 
الم�ص�عدات والقرو�ص الخ�رجية ع��ص�ً عن تعظيم 
تعزيز  �ص�أنه�  من  والتي  الذاتية،  المحلية  الم�ارد 
اال�صتغالل االقت�ص�دي وال�صير نح� تنمية اقت�ص�دية 
االجتم�عية  العدالة  مفع�ل  �صري�ن  على  م�ؤ�ص�صة 

الُمغيبة.

4-1 موؤ�صرات االقت�صاد االأردني
التح�الت  من  العديد  االأردني  االقت�ص�د  �صهد 
االقت�ص�دية واأهمه� انته�جه ل�صي��صة تج�رية مبنية 
التج�رة،  وتحرير  االقت�ص�دي  االنفت�ح  اأ�ص��ص  على 

الع�لم  على  االنفت�ح  ل�صي��صة  االأردن  انته�ج  ومع 
الخ�رجي وفتح االأب�اب على م�صراعيه� لال�صتثم�ر 
االأجنبي المب��صر والتي تهدف غ�لب�ً لتحفيز معدالت 
االقت�ص�دية،  الرف�هية  وتحقيق  االقت�ص�دي  النم� 
االقت�ص�دية  االآث�ر  من  الكثير  له  ذلك  وكل 
ت�أثيراته  خالل  من  ذلك  ويت�صح  واالجتم�عية 
المب��صرة على الم�ؤ�صرات االقت�ص�دية الكلية ك�لنم� 
والم�ازنة  والت�صخم  البط�لة  ومعدل  االقت�ص�دي 
الع�مة والميزان التج�ري وعلى القط�ع�ت المك�نة 
والزراعة  ال�صن�عة  كقط�ع  االأردني  لالقت�ص�د 
م�صت�ي�ت  على  الت�أثير  يرافقه من  وم�  والخدم�ت، 
دخ�لهم  م�صت�ي�ت  وتح�صين  لالأفراد  المعي�صة 

وتحقيق الرف�هية االقت�ص�دية.

ويمكن التطرق الأهم الم�ؤ�صرات االقت�ص�دية الكلية 
ك�لت�لي:

1 - الن�تج المحلي االإجم�لي في االأردن:

االإجم�لي ومعدل  المحلي  الن�تج  الحديث عن  عند 
نم�ه في االأردن ف�إنه �صهد تذبذب�ً، ففي الع�م 1995 
بلغ الن�تج المحلي االإجم�لي67٣0 ملي�ن دوالر وبلغ 
االإجم�لي  المحلي  الن�تج  في  النم�  مت��صط معدل 
ب�الرتف�ع  النم�  معدل  وبداأ   %6.18 الع�م  لنف�ص 
حجم  وزي�دة  ال�صي��صي  اال�صتقرار  ح�لة  ب�صبب 
الم�ص�عدات الخ�رجية وتدفق اال�صتثم�رات االأجنبية 
المحلي  الن�تج  في  النم�  مت��صط  وبلغ  المب��صرة، 
)الغ�لب   2015-1995 لل�صن�ات   %4.7 االإجم�لي 
وعط�ص�ن، الجه������ز الم�صرفي واأثره على مت��������غيرات 
ح�لة(،  درا�ص������ة  )االأردن  االقت�ص����������دي  اال�صتق���رار 

)www.iasj.net(
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2 - معدل البط�لة في االأردن:

�صهد �ص�ق العمل في االأردن خالل الفترة الممتدة 
عقد  فخالل  كبيراً،  تذبذب�ً   )2015-1995(
ال�صبعين�ت تراوحت معدالت البط�لة م� بين %1.6 
 ،199٣ الع�م  في   %18.8 وو�صلت   1976 الع�م  في 
في حين بلغ معدل البط�لة في ع�م 197٣ قرابة 
11.1%، وبداأ المعدل ب�النخف��ص ب�صكل كبير منذ 
الع�م 1975 وظل في حدود منخف�صة)دون معدل 
اأن بداأ ب�لتزايد الكبير منذ الع�م 1989  اإلى   ،)%9
وم� بعده�، وذلك ب�صبب االأزمة االقت�ص�دية التي 
تعر�ص له� االقت�ص�د االأردني في الع�م 1989 والتي 
االأردني  الدين�ر  �صرف  �صعر  انخف��ص  اإلى  اأدت 
لح�الي الن�صف، وم� تبعه� من الت�أثيرات ال�صلبية 

االأردني،  االقت�ص�د  على  الث�نية  الخليج  لحرب 
والتي اأف�صت اإلى تراجع الطلب الخ�رجي وخ��صة 
بلغ  وقد  االأردنية،  العم�لة  على  الخليج  دول  من 
معدل البط�لة ذروته في الع�م 199٣ و�صل %18.8 
اإلى 12.5% في  وبداأ بعده� ب�لتذبذب حتى و�صل 
الع�م 2008.)الزعبي وعث�منة،البيئة االقت�ص�دية 
الق�ة  عن��صر  من  االقت�ص�د  وم�قع  االأردن  في 

واالأمن ال�طني،

.)http://www.ujnews2.ju.edu.jo)

بين  م�  الفترة  خالل  البط�لة  مت��صط  وبلغ 
1980-1995 اأكثر من 16%، ويمكن اإرج�ع البط�لة 
اقت�ص�دية  اإلى تف�عل ع�امل وظروف  االأردن  في 
العمل،  �ص�ق  على  تنعك�ص  و�صي��صية  واجتم�عية 

جدول رقم )1(: الناجت املحلي االإجمايل ومنو الناجت من العام 2015-1995
مت��صط ن�صيب الفرد من الن�جت

املحلي ب�لدوالر
معدل النم� يف الن�جت املحلي

االإجم�يل % الن�جت املحلي االإجم�يل ب�مللي�ن دوالر ال�صن�ات

5321 6.18 6730 1995
5372 2,09 6930 1996
5523 3,29 7240 1997
5656 3 7910 1998
5849 3,41 8150 1999
6136 4,24 8460 2000
6494 5,27 8970 2001
6851 5,79 9580 2002
7129 4,16 10190 2003
7754 8,56 11410 2004
8395 8,16 12590 2005
9019 8,09 15060 2006
9618 8,18 17110 2007

10077 7,23 21970 2008
10271 5,48 23820 2009
10229 2,34 26430 2010
10324 2,56 28840 2011
10432 2,65 30940 2012
10569 2,83 33590 2013
10774 3,10 35830 2014
10880 2,38 37520 2015

/http://data.albankaldawli.org , امل�صدر: البنك الدويل
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ويمكن  والطلب،  العر�ص  بين  م�  اختالل  ومنه� 
النق�ط  في  االأردن  في  البط�لة  اأ�صب�ب  اإيج�ز 
الت�لية:)عبد الرحمن وعريق�ت، 1999، �ص:1٣4(

عقد  منذ  االقت�ص�دي  الن�ص�ط  في  النم�  -تب�ط�ؤ   1
الثم�نيني�ت وم� بعده مق�رنة بعقد ال�صبعيني�ت 
مهمة  اقت�ص�دية  قفزات  االأردن  فيه  �صهد  الذي 

ومعدالت نم� مرتفعة.

2 -ارتف�ع معدالت النم� ال�صك�ني والذي تج�وز في 
االقت�ص�دي،  النم�  معدالت  االأحي�ن  معظم 
اإ�ص�فة لح�لة االإ�صب�ع التي و�صل اإليه� القط�ع 
الع�م في االأردن وه� اأكبر القط�ع�ت الم�صغلة 
�ص�ء في ت�زيع  رافقه  الع�ملة، والذي  للق�ى 
الم�ظفين الع�مين في ال�زارات والم�ؤ�ص�ص�ت 
القط�ع  في  التراجع  اأ�صب�ب  ومن  الحك�مية، 
الم�ؤ�ص�ص�ت  بع�ص  خ�صخ�صة  ه�  الع�م 
طلب  النخف��ص  اأدت  والتي  الع�مة  والمرافق 

القط�ع الع�م على الق�ى الع�ملة.

ومزاحمته�  االأردن،  اإلى  ال�افدة  العم�لة  تدفق   -٣
المهن  بع�ص  في  االأردنية  للعم�لة 
في  الفتة  من�ف�صة  ووج�د  والتخ�ص�ص�ت 
العم�لة  تقبل  حيث  الج�نبين،  بين  االأج�ر 
ال�افدة اأج�راً اأقل من العم�لة االأردنية لنف�ص 
�صعبة  بظروف  والعمل  ال�ظيفة  اأو  العمل 

وب�ص�ع�ت ط�يلة.

التعليمي  النظ�م  ال�صريع في مخرج�ت  التزايد   -4
وعدم  وم�صت�ي�ته،  مراحله  اختالف  على 
وبين  المخرج�ت  هذه  بين  الم�اءمة 
ال  حيث  االأردني،  العمل  �ص�ق  احتي�ج�ت 
ي�صكل التعليم المهني اإال ن�صبة مت�ا�صعة من 
االأردن والذي  التعليمي في  النظ�م  مخرج�ت 

يركز بمجمله على التعليم االأك�ديمي.

العربية  المنطقة  في  االقت�ص�دي  الرك�د   -5
ا�صهمت  والتي   ،1991 ع�م  بعد  وخ��صة 
العم�لة  على  الخ�رجي  الطلب  ب�نخف��ص 

اال�صتثم�رات  حجم  تراجع  ب�صبب  االأردنية 
حرب  عن  نجمت  التي  ال�صي��صية  والظروف 
من  كبيرة  اأعداد  ع�دة  من  رافقه�  وم�   1991
في  خ��صة  الخ�رج  في  المقيمين  االأردنيين 

دول الخليج.
الع�م:ب�صبب  القط�ع  في  الت�صغيل  -�صي��ص�ت   6
دفع  تعليم�ً،  االأقل  للفئ�ت  الع�م  القط�ع  دعم 
الحك�مي،  ب�لقط�ع  للعمل  الفئ�ت  هذه  ذلك 
وف�رق االأج�ر بين القط�عين ب�لن�صبة لالإن�ث 
واالمتي�زات  العمل  لترتيب�ت  ب�الإ�ص�فة 
االجتم�عية  النظرة  اإليه�  م�ص�ف�ً  االإ�ص�فية، 
العمل في  االإقب�ل على  المراأة على  �صجع  قد 
القط�ع الع�م ورغم تراجع اإنت�جيته اأو ثب�ته� 
االأجر  معدالت  في  كبيرة  زي�دة  هن�ك  ف�إن 
اإلى   2009-2000 الفترة  في  و�صلت  الحقيقي 
واالجتم�عي  االقت�ص�دي  )التقرير   %6.5

،201٣، �ص:462(
الرغم  الت�صغيل:فعلى  برامج دعم  7 -عدم كف�ءة 
وم�ص�ريع  برامج  لعدة  العمل  وزارة  تبني  من 
وتخفي�ص  الت�صغيل  م�صت�ي�ت  لزي�دة  تهدف 
العمل، وخ�ص��ص�ً  �ص�ق  في  البط�لة  معدالت 
ت�اجه  والتي  والفقيرة  المهم�صة  الفئ�ت  بين 
العمل،  �ص�ق  دخ�له�  عند  حقيقية  �صع�ب�ت 
خالل  بلغت  قد  الم�ص�ريع  قيمة  ب�أن  علم�ً 
ح�الي   )2012-2006( االأخيرة  �صن�ات  ال�صبع 
تترك  لم  ف�إنه�  ذلك  رغم  دين�ر،  ملي�ن   100
وبقيت  والبط�لة،  الفقر  ن�صب  على  اأثراً 
هذه  تنفيذ  قبل  المرتفعة  م�صت�ي�ته�  عند 

الم�ص�ريع وبعده�.
وتط�راً  تح�اًل  االأردن  في  العمل  �ص�ق  -�صهد   1
للق�ى  التعليمي  الم�صت�ى  في  مهم�ً  ن�عي�ً 
على  االأردن  تركيز  ب�صبب  وذلك  الع�ملة، 
اأجل  من  الب�صري  الم�ل  براأ�ص  اال�صتثم�ر 
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المتزايدة  التنم�ية  االحتي�ج�ت  مق�بلة 
االقت�ص�دية  االأ�صعدة  ك�فة  على  االأردن  في 
واالجتم�عية، وارتفعت ن�صبة العم�لة االأردنية 
من  البك�ل�ري��ص  درجة  م�ؤهل  تحمل  التي 
ثم  اإلى 12.2% ع�م 1990  6.6% في ع�م 197٣ 
اإلى 2٣.8% في ع�م 2008، وب�لمق�بل انخف�صت 
الث�ن�ية  دون  م�ؤهالت  يحمل�ن  من  ن�صبة 
 %75.9 اإلى   197٣ الع�م  في   %89 من  الع�مة 
في الع�م 1990 ثم اإلى 64.٣% في الع�م 2008، 
المتخ�ص�صة  االأردنية  العم�لة  ن�صبة  وازدادت 
من 8.4% في الع�م 197٣ اإلى 19.٣% في الع�م 
 ،2008 الع�م  في   %٣0 ح�الي  اإلى  ثم   ،1990
للعم�لة  الم�صدرة  الدول  من  االأردن  ويعتبر 
عدد  يقدر  اإذ  الم�هرة،  العم�لة  وخ��صة 
يدلل  وهذا  األف،   ٣00 الخ�رج  في  االأردنيين 
التن�ف�صية  والمقدرة  الن�صبية  الميزة  على 

للعم�لة االأردنية على م�صت�ى المنطقة.
2 -وتعد م�صكلة البط�لة من الم�صكالت المعقدة 
بط�لة  فهي  االأردني،  االقت�ص�د  ت�اجه  التي 
 %10 تج�وزت  وقد  المدى،  وط�يلة  هيكلية 
قرن  لن�صف  امتدت  تك�ن  قد  عق�د،  لعدة 
رئي�صي  نح�  على  ال�صب�ب  وت�صيب  ومنت�صرة 
وترتفع في �صف�ت االإن�ث من مختلف االأعم�ر 
اأعداد  واأن  التعليمية،  والم�صت�ي�ت  والفئ�ت 
المتعطلين عن العمل في ارتف�ع م�صتمر، فقد 
تج�وز هذا العدد 185 األف متعطل ع�م 2011، 
وقد �صهد نم�اً �صن�ي�ً بمعدل 1.5% ب�لمت��صط 
البط�لة  معدالت  اأم�  الم��صي،  العقد  خالل 
ف�إنه� لم تتغير على نح� ملح�ظ خالل العقد 
الم��صي، وقد تراوحت م� بين 12-15%، وقد 
للذك�ر   %15-11 بحدود  المعدل  هذا  ك�ن 
البط�لة  معدل  وي�صل  لالإن�ث،  و%25-21 
اأعم�رهم عن 25 �صنة  بين الذك�ر الذين تقل 

اإلى ح�الي 25% وتنخف�ص اإلى 10% عند �صن 
الثالثين، وي�صل معدل البط�لة اإلى 40% بين 
وينخف�ص  اأقل  اأو  �صنة   25 عمر  من  االإن�ث 
البط�لة  وتتركز  �صنة،   ٣0 �صن  عند   %20 اإلى 
الج�معية  ال�صه�دات  حملة  في  الذك�ر  بين 
االقت�ص�دي  المتعلمين)التقرير  غير  ومن 

واالجتم�عي، 201٣، �ص: 462(.
جدول رقم )2(:

معدالت البط�لة والت�صخم للفترة 2015-1995

معدل الت�صخم معدل البط�لة 
% ال�صنة

2,3 15.3 1995
6,6 12.8 1996
3 14.4 1997
3 14.4 1998

0,61 11.6 1999
0,67 13.7 2000
1,77 14.7 2001
1,83 15.3 2002
1,63 14.5 2003
3,36 12.5 2004
3,49 13.4 2005
6,25 14.4 2006
5,39 13.1 2007

14,93 12.7 2008
0,68- 12.9 2009

5 12.5 2010
4,16 12.9 2011
4,5 12.2 2012

4,83 12.2 2013
2,89 12.6 2014
,87- 11.9 2015

الم�ص�در: - م�ص�ح�ت العمل والبط�لة، دائرة االإح�ص�ءات 
الع�مة، عم�ن، اأعداد مختلفة.

البن��ك   :2015-1995 لل�ص��ن�ات  الت�صخ��م  -مع��دالت 
http://data.albankaldawli.org/ الدول��ي 



40
البلقاء للبحوث والدرا�سات
جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، املجلد )21( العدد )2( 2018

وعلى الرغم من ال�صي��صة الحك�مية اله�دفة 
اإمك�ن�ته�  ف�إن  اإ�ص�فية  عمل  فر�ص  لت�فير 
المتزايدة،  اأعداد الخريجين  محدودة وال تغطي 
األف�،   45 عن  �صن�ي�ً  الخريجين  اأعداد  تزدد  حيث 
وي�صت�عب القط�ع الع�م منهم ح�الي 7 اآالف، في 
اأقل من ذلك،  حين ي�ظف القط�ع الخ��ص عدداً 
التخ�ص�ص�ت  بكثير من  م�صبع�ً  العمل  �ص�ق  وب�ت 
االأك�ديمية، وهذا اأ�صهم بتزايد االهتم�م ب�لتدريب 
ن�صبة  بتقلي�ص  ي�صهم  اأن  ب�إمك�نه  والذي  المهني، 
البط�لة المرتفعة والتي تتراوح 11-1٣%، اإذ يزداد 
عدد الع�طلين عن العمل في االأردن عن 200 األف، 
بينم� تبلغ العم�لة ال�افدة 500 األف، وتبلغ فر�ص 
العمل الم�صتخدمة 70 األف� يذهب ن�صفه� للعم�لة 
المهني  التدريب  م�ؤ�ص�صة  اإن�ص�ء  وتم  ال�افدة، 
التطبيق�ت  على  تدريبه�  في  وتركز   ،1976 ع�م 
في  مع�هده�  وتت�زع  العمل  م�اقع  في  العملية 
معهداً،   42 عدده�  بلغ  التي  االأردن،  اأنح�ء  جميع 
األف   20 �صن�ي�ً  الق�ص�ى  اال�صتيع�بية  وط�قته� 
العمل  م�صت�ي�ت  في  لبرامجه�  ومتدربة  متدرب 
الع�م  لغ�ية  الم�ؤ�ص�صة  تلك  ودربت  االأ�ص��صية، 
بلغ  بينم�  ومتدربة،  متدرب�ً   291819 قرابة   2010
ومتدربة  متدرب�ً   )5768(  2010 ع�م  خريج�ه� 
 ،2012 واالجتم�عي،  االقت�ص�دي  )التقرير 

�ص:488(.

المحلي  الن�تج  في  الب�حثين  تدقيق  واأثن�ء 
اإجم�لي  اأن  ُوجد  ع�م 2012-1995،  االإجم�لي من 
من  مرات  خم�ص  من  اأكثر  ت�ص�عف  قد  الن�تج 
 22228.4 1995اإلى  ع�م  دين�ر  ملي�ن   4618.7
لم  البط�لة  معدل  ف�إن  ذلك  ورغم  دين�ر،  ملي�ن 
ينخف�ص اإال في حدود ال تتج�وز األ ٣%، ففي الع�م 
1995 بلغ 15.٣% وفي الع�م 2012 بلغ 12.2%، مم� 
االقت�ص�دية  ال�صي��ص�ت  ا�صتج�بة  عدم  على  ي�ؤ�صر 

للدولة لمتطلب�ت ال�صي��صة االجتم�عية المتعلقة 
ب�لت�صغيل ومك�فحة الفقر.

٣ - الت�صخم في االأردن:
االقت�ص�دية  الم�صكالت  من  الت�صخم  يعتبر 
الت�صخم  ك�ن  االأردني  االقت�ص�د  يع�نيه�  التي 
بين االقت�ص�ديين عن  �صكل وي�صكل جدااًل وا�صع�ً 
اأ�صب�به� واآث�ره� االقت�ص�دية واالجتم�عية، ويحتل 
الت�صخم مك�ن�ً ب�رزاً في درا�ص�ت الفكر االقت�ص�دي 
بين  دائم�ً  يربط  الذي  الكال�صيكي  الفكر  ومنه� 
الزي�دة في كمية النق�د المتداولة وبين االرتف�ع 
الظ�هرة  هذه  واأ�صبحت  االأ�صع�ر،  م�صت�ي�ت  في 
معظم  في  الث�نية  الع�لمية  الحرب  بعد  �ص�ئعة 
الدول المتقدمة والن�مية على حد ال�ص�اء. )عبد 

الرحمن وعريق�ت، 1999، �ص:145(.

كظ�هرة  الت�صخم  اعتب�ر  ب�أن  الدرا�صة  وترى 
ت�زيع  الإع�دة  ت�صحيحية  �صي��صة  ه�  نقدية 
وال�صرائح  الغنية  الطبق�ت  ل�ص�لح  الدخل 
ال�صن�عية  وال�صرك�ت  ك�لمنتجين  ثراًء  االأكثر 
والخدم�تية المتقدمة على ح�ص�ب الفقراء وذوي 
اأ�صع�ر ال�صلع  الدخ�ل المنخف�صة من خالل رفع 
والخدم�ت بعيداً عن ق�ى العر�ص وال�ص�ق وعن 
النظ�م  اأفرزه  م�  وهذا  الخفية،  اليد  ميك�نيكية 
ال�صرك�ت  من  قليل  عدد  على  الق�ئم  االقت�ص�دي 
اإدارة  بمجل�ص  يعرف  فيم�  الجن�صي�ت  متعددة 

اقت�ص�د الع�لم.
وفي االأردن ف�إنه من اأهم االأ�صب�ب التي دعت اإلى 
ه�  االأردن  في  االقت�ص�دي  االإ�صالح  �صي��صة  انته�ج 
الثم�نيني�ت،  في  وخ�ص��ص�ً  الت�صخم  م�صكلة  وج�د 
على  المح�فظة  االأردني  المركزي  البنك  وا�صتط�ع 
ا�صتخدام  خالل  من  وذلك  للت�صخم  طبيعي  معدل 
في  المب��صرة  وغير  المب��صرة  النقدية  االأدوات 
الم�صت�ى  في  ا�صتقرار  لتحقيق  اله�دفة  �صي��ص�ته 
من  الت�صخم  معدل  انخف�ص  فقد  لالأ�صع�ر،  الع�م 
16.2% ع�م 1990 اإلى 8.2% ع�م 1991 ويع�د ال�صبب 
ال�صي�لة  ل�صبط  نقدية  �صي��صة  انته�ج  ذلك  في 
االأردني، وخالل  االقت�ص�د  احتي�ج�ت  وفق  المحلية 
االأردن  ا�صتط�ع   2010-2000 من  الممتدة  الفترة 
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على  النقدية  �صي��صته  ر�صم  التي  اأهدافه  يحقق  اأن 
اإلى  ي�صعى  اقت�ص�د  االأردني  االقت�ص�د  وك�ن  اأ�ص��صه� 
معدالت  ارتف�ع  من  بد  فال  االقت�ص�دية  التنمية 
اأعلى قلياًل من  اأو  اإلى م�صت�اه� الطبيعي  الت�صخم 
روؤو�ص  �صخ  اإلى  تحت�ج  التنمية  عملية  ك�ن  ذلك، 
الرتف�ع  اأدى  مم�  م�ص�ريعه�  لتم�يل  كبيرة  اأم�ال 
 2001 ع�م   %1.8 اإلى  لي�صل  معدالته  في  تدريجي 
اإلى  و�صل   2006 الع�م  وفي   200٣ ع�م   %2.٣ واإلى 

.%6.1
منذ  ملح�ظ�ً  ارتف�ع�ً  الت�صخم  معدل  و�صهد 
اال�صتثم�ري  الن�ص�ط  الزده�ر  نتيجة   2006 الع�م 
ت�صببت  م�  واإذا  االقت�ص�دي،  النم�  لتحفيز  كدافع 
الن�ص�ط  انخف��ص  في  ال�ص�ئدة  الت�صخم  م�صت�ي�ت 
معدالت  في  تب�ط�ؤ  يحدث  ذلك  اال�صتثم�ري،ف�إن 
االأردنية  الحك�مة  واتخذت  االقت�ص�دي،  النم� 
المركزي  البنك  وب�لت�افق مع  ال�صي��ص�ت  من  عدداً 
الف�ئدة  �صعر  ف�رق  ت��صيع  منه�  الت�صخم  الحت�اء 
بين الدوالر والدين�ر، والت�صديد على قدرة البن�ك 
التي  اله�ام�ص  زي�دة  طريق  عن  االإقرا�ص  على 
 %8 بين  تتراوح  والتي  ال�دائع  على  البن�ك  ت�صعه� 
اإلى 9%. وللتخفيف من بع�ص ال�صغ�ط الت�صخمية 
اأدرجت  المنخف�ص،  الدخل  وذات  الفقيرة  لالأ�صر 
في  االجتم�عي  لالأم�ن  �صبكة  االأردنية  الحك�مة 
ملي�ن   ٣.1 بنح�  �صن�ي�  تقدر  والتي   2008 م�ازنة 
االأ�ص��ص  الراتب  ربط  ال�صبكة  هذه  وت�صمل  دين�ر، 
الع�صكري  الجه�زين  في  الع�ملين  للم�ظفين 
ب�الإ�ص�فة  الت�صخم،  بمعدل  والبلدي�ت  والمدني 
وال�صعير  القمح  زراعة  لت�صجيع  مب�درات  اإلى 
االأردن  في  الت�صخم  من  كبير  جزء  الرتب�ط  نظراً 
الم�اد  اأ�صع�ر  ارتف�ع  الن�جم عن  الع�لمي  ب�لت�صخم 
الغذائية، والأجل الحف�ظ على اأ�صع�ر ال�صلع الزراعية 
اأن�ص�أت الحك�مة �صندوق�ً لتم�يل الزراعة المحلية، 
وتم دعم هذا ال�صندوق بمبلغ 40 ملي�ن دين�ر ولمرة 
و2009،   2008 ع�مي  بين  ب�لت�ص�وي  م�زعة  واحدة 
تجنب  ل�صم�ن  حدوداً  المركزي  البنك  وو�صع 
االإفراط في اال�صتدانة في اأ�ص�اق االأ�صهم والعق�رات 
وزي�دة  وتن�يع  لالإقرا�ص  �ص�رمة  قي�د  طريق  ع���ن 
)الزعبي  االأجنبية  العمالت  من  االحتي��������طي 
وعث�من����ة، البيئ�������������ة االقت�ص�دي�������ة في االأردن وم�قع 

واالأم����������������ن  الق�������ة  عن��ص������������������ر  م�����ن  االقت�ص����د 
 )http://www.ujnews2.ju.edu.jo ال�طن�������ي، 
الت�صخم  اإلى  تق�د  التي  الرئي�صية  االأ�صب�ب  ومن   ،
عجز  ه�  والط�يل  الق�صير  المدى  في  االأردن  في 
الم�لية  وزارة  العتم�د  ذلك  ويع�د  الع�مة  الم�ازنة 
)قرو�ص  المب��صر  ب�القترا�ص  عجزه�  تم�يل  في 
من  بداًل  ال�صندات  خالل  من  اأو  وخ�رجية(  داخلية 
خلق النق�د، واالعتم�د على الم�ص�عدات والمنح في 
المختلفة  الم�ص�در  م�ص�همة  وتغير  العجز،  تم�يل 
التم�يل  ك�إحالل  الزمن  مع  العجز  تم�يل  في 
الداخلي محل الخ�رجي والذي يق�د لمعدالت اأعلى 
من الت�صخم في ظل ثب�ت م�صت�ى عجز الم�ازنة، 
اإجراءات  مجم�عة  االأردنية  الحك�مة  اتخذت  ولقد 
محل  الداخلي  التم�يل  اإحالل  �صي��صة  التب�ع 
الخ�رجي حيث اأدى لتزايد الدين الداخلي، وكذلك 
اإلى  فقط  يع�د  ال  الق�صير  االأمد  في  الت�صخم  ف�إن 
اختالالت  وج�د  اإلى  يع�د  م�  بقدر  الم�ازنة  عجز 
هيكلية وبني�ية في االقت�ص�د االأردني واإ�ص�فة لذلك 
الن�تج  الم�صت�رد  ك�لت�صخم  خ�رجية  ع�امل  وج�د 
)�ص�اقفة،2012،  الع�لمية  النفط  اأ�صع�ر  ارتف�ع  عن 
في  االقت�ص�دي  لالنك�ص�ف  اأن  كم�  �ص:294(. 
وعلى  االقت�ص�دي  االأداء  على  كبيرة  اآث�راً  االأردن 
درجة  مت��صط  بلغ  حيث  االأ�صع�ر،  م�صت�ي�ت  ارتف�ع 
الفترة  خالل  االأردن  في  االقت�ص�دي  االنك�ص�ف 
1969-199٣ ح�الي 70.16% وهذا ي�صير اإلى احتم�ل 
ويعمل  االقت�ص�دية،  ال�صي��ص�ت  تنفيذ  �صع�بة  زي�دة 
على  الم�ؤ�صر  هذا  يعمل  اإذ  نج�حه�،  اإ�صع�ف  على 
والنقدية  الم�لية  ال�صي��صة  فع�لية  من  التقليل 
االقت�ص�دي  النم�  م�ص�ر  لت�صحيح  ا�صتخدامه�  عند 
الداخلية  االقت�ص�دية  التقلب�ت  اآث�ر  وتخفيف 

والخ�رجية )الحنيطي،1996،�ص:66(.

التج���اري  المي�������زان  واق�������ع   :1.5
1995-2015 االأردن���ي 

خط� االأردن خط�ات ه�مة في مج�ل االإ�صالح الهيكلي 
االأ�ص�اق  على  واالنفت�ح  الع�لمة  متطلب�ت  وم�اكبة 
الخ�رجية، وبذلت جه�دا كثيرة هدفت لتحرير التج�رة 
لمع�لجة  ال�طنية  ال�ص�درات  وتن�صيط  الخ�رجية 
االختالالت التي يع�نيه� هيكل التج�رة الخ�رجية، ومن 
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�صمن الجه�د المبذولة:

التج�رة،  حركة  اأم�م  الكمية  والقي�د  الح�اجز  -اإزالة 
اإلغ�ء رخ�ص اال�صتيراد والت�صدير،  وذلك من خالل 
وتقليل الح�اجز الجمركية من خالل اإلغ�ء الر�ص�م 
من  وا�صعة  مجم�عة  على  تخفي�صه�  اأو  الجمركية 
االإنت�ج  ومدخالت  وال��صيطة  الراأ�صم�لية  ال�صلع 

ال�صن�عي.
الب�ص�ئع  على  الم�صت�ف�ة  وال�صرائب  الر�ص�م  -ت�حيد 
واحد، حيث  ر�صم  في  ت�صديره�  والمع�د  الم�صت�ردة 
اإلى  لي�صل  الر�صم  لهذا  االأق�صى  الحد  تخفي�ص  تم 

٣0% في ع�م 2000.
والكف�ءة  ال�صف�فية  لزي�دة  الجمركية  االإدارة  -اإ�صالح 
من  التخلي�ص  وخدم�ت  الجم�رك  دائرة  اأداء  في 
ب�ا�صطة  الجمركية  االأعم�ل  ح��صبة  خالل 

نظ�م االإ�صك�ا)2(.
اأكثر  نظ�م  اإلى  لل��ص�ل  ال�صرف  نظ�م  -تحرير 
انفت�ح�ً على الع�لم الخ�رجي من حيث التج�رة 
رفع  في  لالإ�صه�م  وذلك  الم�ل،  راأ�ص  وتدفق�ت 

االإنت�جية وتعزيز المن�خ اال�صتثم�ري.

ب�صمة رئي�صية وهي  التج�ري  الميزان  ويتميز 
العجز الم�صتمر والمزمن، حيث بلغ مت��صط ن�صبة 
خالل  االإجم�لي  المحلي  الن�تج  اإلى  العجز  هذا 
و�صل  حين  في   ،%٣5 ح�الي   2010-2000 الفترة 
ملي�ر   4.82٣ قيمته  م�   2010 ع�م  العجز في  هذا 
دين�ر، وتح�صنت ن�صبة تغطية ال�ص�درات ال�طنية 
للم�صت�ردات ع�م 2010 ب�صكل طفيف، حيث �صكلت 
م� ن�صبته ٣8.9% اأو بمعنى اأخر، كل دين�ر �ص�درات 
يق�بل 2.6 دين�ر م�صت�ردات، في حين �صكلت هذه 
 1:2.9 ب�لمت��صط   2009-2007 لل�صن�ات  الن�صبة 
دين�ر، و�صكلت ال�اردات 56.21% من الن�تج المحلي 
االإجم�لي لع�م 2010، وب�لمق�بل �صكلت ال�ص�درات 
تط�رات  اأبرز  )ال�صعالن،  الع�م  نف�ص  في   %21.9
التج�رة الخ�رجية االأردنية خالل الفترة )2000-
واالجتم�عي،  االقت�ص�دي  المجل�ص   ،)2010

.)www.yemen-nic.info ،2012

تزايداً  االأخيرة  الثالثة  االأع�ام  و�صهدت 

ب�ل�صن�ات  مق�رنة  الخ�رجية  التج�رة  اأهمية  في 
التج�رة  اإجم�لي  ن�صبة  ارتفعت  حيث  ال�ص�بقة، 
ع�م  في  االإجم�لي  المحلي  الن�تج  اإلى  الخ�رجية 
2007 اإلى 120% مق�رنة مع 82% خالل ع�م 1997، 
التج�ري بعجز م�صتمر  الميزان  في حين يت�صف 
ومتزايد حيث و�صل اإلى م� ن�صبته 49% من الن�تج 
بن�صبة  الع�م 2007 مق�رنة  االإجم�لي في  المحلي 
٣1% ع�م 1997، وال�صبب في ذلك ه� زي�دة ال�اردات 
ب�تيرة اأ�صرع من زي�دة ال�ص�درات واأكثر �صرعة من 
ارتفع معدل  فقد  االإجم�لي،  المحلي  الن�تج  نم� 
ال�ص�درات اإلى الن�تج المحلي االإجم�لي اإلى ٣6% 
ع�م 2007 مق�رنة 25% في الع�م 1997، بينم� ارتفع 
معدل ال�اردات اإلى الن�تج المحلي االإجم�لي من 
والتج�رة،  ال�صن�عة  وزارة  )تق�رير   %85 اإلى   %57

2010، �ص:4(.

التج�رة  حجم  اأن  المت�حة  البي�ن�ت  وت�صير 
خالل  ملح�ظ�ً  تط�راً  �صهد  قد  الخ�رجية 
-1995 ب�ل�صن�ات  مق�رنة   2004-2000 ال�صن�ات 
 %17.2 ن�صبته  م�  الحجم  هذا  ارتفع  1999، حيث 
ب�لمت��صط  بلغ  بنم�  مق�رنة   2004-2000 خالل 
ن�صبته  م�  اإلى  لي�صل   ،1999-1995 خالل   %٣.5
86.4% من الن�تج المحلي االإجم�لي خالل االأع�ام 
2000-2004 مق�رنة بح�الي 79.2% خالل االأع�ام 
1995-1999، وهذا ي�صير اإلى زي�دة درجة االنفت�ح 
االأردني على الع�لم الخ�رجي، والذي نجم ب�صكل 
التج���������رة  لتحرير  المبذولة  الجه�د  رئي�صي عن 
الع�لمية،  النفط  اأ�صع�ر  وارتف�ع  الخ�رجية 
حج��������م  في  الملح��������ظ  االرتف���������ع  ج�������ء  وقد 
التي  للتط�رات  نتيج������ة  الخ�رجي�������ة  التج���������رة 
�صهده� ن�ص�ط ك��������اًل من الت�صدي�������ر واال�صتي��������راد 
)ال�صعالن، اأب������������رز تط���������رات التج�رة الخ�����رجية 
 ،)2010-2000( الفت�������������رة  خ������������الل  االأردني������ة 
المجل�������������ص االقت�ص�������دي واالجتم������������������عي، 2012،

.)www.yemen-nic.info(
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1-6 انعك��ص�ت االأزمة الم�لية الع�لمية على 
االقت�ص�د االأردني

االقت�ص�د  ع�نى  االقت�ص�دي�ت  من  وكغي����������ره 
للع�م  الع�لمية  الم�لي�������ة  االأزم�����ة  من  االأردني 
2008 وذلك بتراجع بع�ص الم�ؤ�صرات االقت�ص�دية 
حيث  االإجم�لي  المحلي  الن�تج  كنم�  الكلية 
انخف�ص من 7.2٣% ع�م 2008 اإلى 5،48% ع�م 2009 
البط�لة  حجم  وارتفع   ،2010 ع�م   %2.٣ اإلى  ثم 
اإلى 12.9% في الع�م 2009،  من 12.7% ع�م 2008 
التج�ري من 7،96ملي�ر دوالر ع�م  العجز  وارتفع 
اإلى  للع�������م 2008  دوالر  مل���ي������������ر   9،06 اإلى   2007
10،92 ملي�������ر دوالر للع����������م 2011 واإل��������������ى 12،86 
ملي���������ر دوالر للع���������������م 2012 )الب���ن������ك الدول������ي،

 http://data.albankaldawli.org/

ورغم االنعك��ص�ت غير االإيج�بية لالأزمة الم�لية 
منه�  تع�فى  االأردني  االقت�ص�د  ف�إن  الع�لمية، 
وحقق معدالت نم� جيدة وفق�ً لت�صريح�ت وزير 
الم�لية االأردني محمد اأب� حم�ر الذي �صرح ب�أن 
نم�  معدالت  يحقق  يزال  ال  االأردني  االقت�ص�د 
التي  ال�صلبية  التداعي�ت  ورغم   .%2.5 تتج�وز 
اقت�ص�د  في  الع�لمية  الم�لية  االأزمة  اأحدثته� 
المملكة، واأن القط�ع العق�ري االأكثر ت�صرراً، ف�إنه 
تع�فى و�صهد ب�ادر انتع��ص ونم� ب�تيرة مت�ص�رعة 
منذ الع�م 2010، ومن م�صبب�ت عدم الت�أثر الكبير 
لالأردن من االأزمة ه� اأن اقت�ص�د االأردن اقت�ص�د 
الم�صت�ى  على  وم�ؤثر  ومح�ري  مركزي  غير 

االإقليمي والدولي ) رو�صي� الي�م، 2015(.

جدول رقم )3(: التبادل التجاري بين األردن ودول العالم 1995-2015 )بالمليار دوالر(
امليزان التج�ري ال�اردات ال�ص�درات ال�صنة

1,93- 3,70 1,77 1995
4,4- 4,29 1,82 1996
2,26- 4,10 1,84 1997
2,03- 3,83 1,80 1998
1,89- 3,72 1,83 1999
2,7- 4,60 1,90 2000
2,58- 4,87 2,29 2001
2,81- 5,08 2,27 2002
2,66- 5,74 3,08 2003
4,3- 8,18 3,88 2004
 6,2- 10,50 4,30 2005
6,35- 11,55 5,20 2006
7,96- 13,68 5,72 2007
 9,06- 17 7,94 2008
7,86- 14,24 6,38 2009
8,53- 15,56 7,03 2010
10,92- 18,93 8,01 2011
12,86- 20,75 7,89 2012
14,17- 22,07 7,9 2013
14,55- 22,93 8,38 2014
12,5- 20,33 7,83 2015

./http://data.albankaldawli.org , المصدر: البنك الدولي
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ودخل االقت�ص�د االأردني في ح�لة من الرك�د ولم 
االأزمة  فيه� وح�صب تفجر  الرئي�صي  ال�صبب  يكن 
نتيجة  ه�  واإنم�   ،2008 للع�م  الع�لمية  الم�لية 
نت�ئجه�  ومن  المتع�قبة،  االقت�ص�دية  لل�صي��ص�ت 
تراجع تح�يالت االأردنيين ب�لخ�رج بن�صبة %5.6 
عجز  وبلغ   ،2009 الع�م  مع  مق�رنة   2010 ع�م 
 8٣6 ح�الي   2010 الع�م  في  المدف�ع�ت  ميزان 
االأجنبي  اال�صتثم�ر  وتراجع  اأردني،  دين�ر  ملي�ن 
 1270 من  الفترة  لنف�ص   %5٣.6 بن�صبة  المب��صر 
ملي�ن دين�ر اإلى 587 ملي�ن دين�ر. وعلى ال�صعيد 
االأ�صهم  الأ�صع�ر  القي��صي  الرقم  انخف�ص  الم�لي 
في ب�ر�صة عم�ن في نه�ية ع�م 2008 بن�صبة %8.2، 
وانخف�صت القيمة ال�ص�قية لالأ�صهم بح�الي 2.8 
 22.6 اإلى  االإجم�لية  القيمة  لت�صل  دين�ر  ملي�ر 
لع�م  المحلية  االإيرادات  وانخف�صت  دين�ر،  ملي�ر 
ح�الي  اإلى  دين�ر  ملي�ن   4782 ح�الي  من   2009
4192 ملي�ن دين�ر، وتراجعت المنح والم�ص�عدات 
ملي�ن   ٣٣٣ اإلى  دين�ر  ملي�ن   684 من  الخ�رجية 
دين�ر وبذلك يك�ن قد انخف�صت االإيرادات الع�مة 
للدولة اإلى 940 ملي�ن دين�ر للع�م 2009 )الم�ؤتمر 

ال�طني االقت�ص�دي االأردني،�ص: 4-6(.

لالنفت�ح  االأردن  ت�جه  من  الرغم  وعلى 
التي  االأم�ال  ف�إن  والخ�صخ�صة  االقت�ص�دي 
التنمية االقت�ص�دية،  ح�صلت عليه� لم ت�صهم في 
تدر  التي  الم�ص�ريع  بع�ص  خ�صخ�صة  تم  حيث 
 172٣ اأ�صل  فمن  الع�مة،  للخزانة  ودخاًل  ربح�ُ 
ملي�ن دين�ر من اأم�ال ح�صلت عليه� االأردن من 
الخ�صخ�صة، لم ت�صتخدم في الم�ص�ريع التنم�ية.

واالقت�ص�دية  الم�لية  االأزمة  ت�أثير  من  وللحد 
ب�تخ�ذ  االأردنية  الحك�مة  ق�مت  االأردن  على 
التحكم  عبر  الالزمة  التدابير  من  العديد 
في  فق�مت  والنقدية،  الم�لية  ال�صي��ص�ت  في 
ودائع  جميع  ب�صم�ن  االأزمة  وبعد   2008 الع�م 
االأردن،  في  الع�ملة  البن�ك  لذي  الم�اطنين 
 2009 الع�م  نه�ية  في  ال�دائع  اإجم�لي  بلغ  وقد 
الع�م  نه�ية  وفي  دين�ر  ملي�ن   20298 قيمته  م� 
وبنم�  دين�ر،  ملي�ن   22504.8 قيمته  م�   2010
عن  االأردني  المركزي  البنك  وت�قف   ،%9.8 بلغ 
ل�صم�ن   2008 الع�م  منذ  االإيداع  �صه�دات  اإ�صدار 
ت�فر ال�صي�لة، وبلغ �صعر الف�ئدة على اآخر اإ�صدار 
من �صه�دات االإيداع الأجل ثالثة �صه�ر م� ن�صبته 
�صه�دات  ر�صيد  انخف�ص  ذلك  وب�صبب   %5.64

جدول رقم )4(: تاأثري االأزمة املالية على االقت�صاد االأردين للفرتة 2015-2007.
معدل منو
الناجت%

العجز التجاري 
باملليار دوالر الواردات بامللياردوالر ال�صادرات 

بامللياردوالر البطالة% الناجت املحلي االإجمايل 
باملليون دوالر ال�صنة

8,18 7,96- 13,68 5,72 13.1 17110 2007
7,23  9,06- 17 7,94 12.7 21970 2008
5,48 7,86- 14,24 6,38 12.9 23820 2009
2,34 8,53- 15,56 7,03 12.5 26430 2010
2,56 10,92- 18,93 8,01 12.9 28840 2011
2,65 12,86- 20,75 7,89 12.2 30940 2012
2,83 14,17- 22,07 7,9 12.2 33590 2013
3,10 14,55- 22,93 8,38 12.6 35830 2014
2,38 12,5- 20,33 7,83 11.9 37520 2015

امل�صدر: دائرة االإح�صاء العامة، اأعداد خمتلفة.
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 2008 ع�م  دوالر  ملي�ر   2.5 ح�الي  من  االإيداع 
امت�ص��ص  بهدف  وذلك  دين�ر  ملي�ن   150 اإلى 
ال�صي�لة النقدية المت�فرة لدى البن�ك المحلية، 
االأردن  في  االئتم�نية  الت�صهيالت  حجم  وبلغ 
بح�الي  مق�رنة   2009 ع�م  دين�ر  ملي�ن   1٣٣17
نم�  م�صجلة   2009 للع�م  دين�ر  ملي�ن   1٣044
نه�ية  في  ال�ص�ئد  الم�صت�ى  عن   %2.1 بمقدار 
الم�لية  االأزمة  تداعي�ت  ظل  في   2008 الع�م 

الع�لمية)الطيب،2011،�ص:16-17(.
االأردني  االقت�ص�د  ت�أثر  حجم  اإن  الق�ل  ويمكن 
درجة  على  دليل  الع�لمية  الم�لية  ب�الأزمة 
االنك�ص�ف االقت�ص�دي على الع�لم الخ�رجي وعلى 
وخالل  االأردني،  االقت�ص�د  بنية  و�صعف  ه�ص��صة 
االأزمة  اآث�ر  االأردن من  االأخيرة خرجت  ال�صن�ات 
لم�صت�ى  ترتقي  ال  خج�لة  ودرج�ت  بخط�ات 
ومن  الع�لمي.  النم�  لمت��صط  الطبيعي  النم� 
معدالت  في  ارتف�ع  ظه�ر  االأزمة  ت�أثيرات  اأبرز 
ت�زيع  و�ص�ء  الفقر  معدالت  وارتف�ع  البط�لة 
االجتم�عية،  ال�صرائح  بين  والتف�وت  الدخل 
االحتج�ج�ت  م�جة  تزايد  في  �صبب�ً  ك�نت  والتي 
ورفع  المعي�صة  م�صت�ي�ت  بتح�صين  والمط�لبة 
الدولة  معه�  وتع�ملت  االأ�صع�ر  وخف�ص  الدخ�ل 
وقف  بخ�ص��ص  قراراته�  عن  ب�لتراجع  االأردنية 
وبن�صبة  االأج�ر  وبزي�دة  ال�صلع  بع�ص  عن  الدعم 
�صن�ي�ً ترتبط بم�صت�ي�ت االأ�صع�ر، ورغم ذلك فال 
زال �ص�ق العمل يع�ني من م�صكلة التزايد الكبير 
في عدد الع�طلين ون�صبتهم التي تقترب من %14 

وهي من اأعلى المعدالت في الع�لم العربي.

1-7  النتائج والتو�صيات
1-7- النتائج

ت�أثيرات  االأردن  في  االقت�ص�دي  -لالنفت�ح   1
والمعي�صي،  االقت�ص�دي  ال�اقع  على  محدودة 

تظهر بتب�ط�ؤ النم� في الفترة التي اعتمدت 
عند اإعداد الدرا�صة.

من  مجم�عة  من  االأردني  االقت�ص�د  -ع�نى   2
الت�ص�ه�ت االقت�ص�دية واالختالالت الهيكلية.

مجحفة  ب�صروط  االأردني  االقت�ص�د  -ت�أثر   ٣
اأ�ص�ءت  ذلك  ورغم  الم�نحة  الدول  و�صعته� 

الدولة ا�صتخدام تلك الم�ص�عدات.

للدولة  االقت�ص�دية  ال�صي��ص�ت  ا�صتج�بة  -عدم   4
مع متطلب�ت ال�صي��صية االجتم�عية المتعلقة 

ب�لت�صغيل ومك�فحة الفقر.
كبيرة  اآث�ر  االأردن  في  االقت�ص�دي  -لالنك�ص�ف   5
على االأداء االقت�ص�دي وعلى ارتف�ع م�صت�ي�ت 

االأ�صع�ر.
6 -ات�صم الميزان التج�ري االأردني ب�صمة رئي�صية 
اإلى  و�صل  والمزمن  الم�صتمر  العجز  وهي 

ح�الي 49% من الن�تج ع�م 2007م.

اإيج�بي  اأثر  ذات  االأردن  في  ال�ص�درات  -ُتعتبر   7
دور  ال�اردات  تلعب  بينم�  االقت�ص�د،  نم�  في 
غير اإيج�بي في النم� ب�صبب طبيعة اال�صتيراد 
لالإنت�ج  ولي�ص  اال�صتهالك  نح�  الم�جه 

ال�طني.

ب�الأزمة  االأردني  االقت�ص�د  ت�أثر  حجم  -اأن   8
على  دليل   2008 الع�م  في  الع�لمية  الم�لية 
الع�لم  على  االقت�ص�دي  االنك�ص�ف  درجة 
الخ�رجي وعلى ه�ص��صة و�صعف بنية االقت�ص�د 

االأردني.

في  ن�صبي�ً  ثب�ت�ً  البط�لة  معدالت  -�صهدت   9
يعك�ص قدرة  - 2015 مم�   1995 الفترة  خالل 
على  الخ��ص  والقط�ع  االأردني  االقت�ص�د 

ا�صتيع�ب الق�درين على العمل .
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االأردني  االقت�ص�د  ت�أثر  من  الرغم  -على   10
قد  المملكة  جه�د  ف�إن  الم�لية،  ب�الأزمة 
ا�صتط�عت تقليل الت�أثر ب�الأزم�ت اإلى الحدود 

الدني�.

1-7-2 التو�صيات
الب�حث�ن  اإليه�  ت��صل  التي  النت�ئج  خالل  من 
متخذي  تهم  الت��صي�ت  من  عدد  �صي�غة  يمكن 
ويمكن  االأردني  واالجتم�عي  االقت�ص�دي  القرار 

ذكره� ب�لنق�ط الت�لية:
1 - االهتم�م بقط�عي ال�صن�عة والزراعة وخ��صًة 
زراعة القمح وال�صعير حتى ال تت�أثر ب�الرتف�ع 

الع�لمي لالأ�صع�ر.

اأ�ص�اق  في  اال�صتدانة  في  االإفراط  تجنب   -2
االحتي�طي  زي�دة  وتن�يع  والعق�رات،  االأ�صهم 

من العمالت االأجنبية.

المعي�صة  م�صت�ي�ت  تح�صين  الحك�مة  على   -٣
بع�ص  ودعم  االأ�صع�ر  وخف�ص  الدخ�ل  ورفع 

ال�صلع االأ�ص��صية.

االأردني  ال�طني  المنتج  ا�صتهالك  ت�صجيع   -4
وذلك لجهة تخفي�ص ف�ت�رة ال�اردات وتقليل 

العجز في الميزان التج�ري.

االنك�ص�ف  تقليل  على  العمل  الحك�مة  على   -5
اأزم�ت خ�رجية  اأي  الخ�رجي لمح�ولة تجنب 

ق�دمة.

اقت�ص�دية  �صي��ص�ت  اتب�ع  االأردن  على  يت�جب   -6
المحلية  الم�ارد  تعظيم  على  ق�ئمة  مت�ازنة 
المنتج  االقت�ص�د  قط�ع�ت  في  واال�صتثم�ر 

وعدم االعتم�د على برامج الخ�صخ�صة.

7 -ب�الإمك�ن االهتم�م ب�ل�ص�ق المحلي في االأردن 
الطلب  وتحفيز  الع�م  االإنف�ق  زي�دة  عبر 

الميزان  عجز  لتقليل  وذلك  الفع�ل  الكلي 
التج�ري وتحقيق معدالت معق�لة من النم� 

االقت�ص�دي.

8 -العمل على تعزيز ال�ص�درات وتقلي�ص ال�اردات 
االأردنية  المملكة  في  النم�  ال�صتدامة  وذلك 

اله��صمية.

1-8 الهوام�ص
)1( من الن�حية العملية نظ�م الحكم في االأردن 
ملكي مطلق، والملك تمتد �صالحي�ته لت�صمل 
ك�فة من�حي الحي�ة بال ا�صتثن�ء في ال�صي��ص�ت 
ال  وعليه  ال�ص�اء،  على  والخ�رجية  الداخلية 
يج�ز اعتب�ره ملكي�ً د�صت�ري�ً كم� ه� �ص�ئد في 

الملكي�ت الد�صت�رية االأوروبية.

االقت�ص�دية  اللجنة  :هي  اال�صكي�دا  نظ�م   )2(
 197٣ ع�م  ت�أ�ص�صت  اآ�صي�  لغربي  واالجتم�عية 
هيئة  عن  انبثقت  لج�ن  خم�ص  �صمن  وهي 
االأمم المتحدة بهدف تحقيق م�صت�ى معي�صة 
من  للجميع  العمل  وت�أمين  لالأفراد  اأف�صل 
االقت�ص�دي  للنم�  الم�صتمر  التحفيز  خالل 

والتنمية االجتم�عية.

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

واالجتم�عي.)2012( االقت�ص�دي  التقرير   -1
واالجتم�عي  االقت�ص�دي  المجل�ص   )201٣(

االأردني،ط1، عم�ن، االأردن.

حربي. عريق�ت،  اإ�صم�عيل،  الرحمن،  عبد   -2
االقت�ص�د،  علم  في  اأ�ص��صية  مف�هيم   )1999(
ط1، دار وائل للطب�عة والن�صر، عم�ن، االأردن.

 )2010( محم�د.  ال�ادي،  اأحمد،  الع�ص�ف،   -٣
الم�صيرة  العربي، ط1،دار  ال�طن  اقت�ص�دي�ت 
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للن�صر والت�زيع والطب�عة، عم�ن، االأردن.
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