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املقدمة :

انضمــت العديــد مــن البلــدان العربيــة إىل منمظــة التجــارة العامليــة وخفضــت إىل حــد 

كبــري تعريفاهتــا امجلركيــة وفتحــت اقتصاداهتــا واتبعــت اســرتاتيجية تمنويــة تعمتــد عــىل 

الصــادرات اخلارجيــة. وقــد اكن المطــوح أن حتــول هــذه االســرتاتيجية اقتصاداهتــم إىل 

معجــزة اقتصاديــة شــبهية بتلــك املعجــزة لمنــور رشق آســيا. ومــع ذلــك ، مل يتحقــق ســوى 

ــة  ــة واالجمتاعي ــاواة االقتصادي ــورت املس ــت تده ــس الوق ــي متواضــع ويف نف ــو حقي من

وانتــرت البطالــة والفقــر يف العديــد مــن البلــدان. ســامهت األزمــات املاليــة الدوليــة 

املســمترة يف عــر العوملــة املكثفــة يف زيــادة تدهــور األداء االقتصــادي ملعظــم البلــدان 

يف املنطقــة. ومــن املعتقــد اآلن أن هــذه السياســة مســؤولة عــىل األقــل جزئيــا عــن عــدم 

االســتقرار االقتصــادي والســيايس املســمتر يف املنطقــة. وباملثــل ، خاضــت العديــد مــن 

الــدول الغنيــة جتــارب إجيابيــة فميــا يتعلــق بتحريــر التجــارة وتدفقــات االســتمثار األجنــيب 

املبــارش. ولكــن عــىل الــرمغ مــن منــو التجــارة الدوليــة وتدفقــات رأس املــال ، فــإن العديــد 

ــدول ، وخاصــة بعــض أعضــاء االحتــاد األورويب ، تعــاين اآلن مــن أزمــات  مــن هــذه ال

ديــون حــادة.  ومــن ناحيــة أخــرى ، مت زيــادة الفــوارق يف التمنيــة بــني البلــدان املختلفــة 

ــي ،  ــع توســع االقتصــاد العامل ــة. وم ــة املاضي ــود الثالث ــة خــالل العق ــس الدول ومضــن نف

ــة. يف ضــوء  ــريات العومل ــد بتأث ــرية والصغــرية عــىل حنــو مزتاي ــدول الكب ــع ال ــر مجي تتأث

هــذه التطــورات ، فــإن اهلــدف مــن هــذا املؤمتــر هــو توفــري منتــدى لألاكدمييــني واملامرســني 

ــة  ــة بالنظــم التجاري ــا املتعلق ــع القضاي ــد م ــل بشــل ناق ــامل للتعام ــع أحنــاء الع مــن مجي

ــة يف  ــدول النامي ــة لل ــة املفتوح ــارات السياســة التجاري ــة وخي ــة احلالي ــات الدولي واملدفوع

عــر العوملــة هبــدف اخلــروج باقرتاحــات تــؤدي إىل توصيــات ميكــن أن تســاعد يف 

ــة. ــدان النامي حتســني األداء االقتصــادي للبل

يســى برنــاجم كــرايس منمظــة التجــارة العامليــة )WCP( إىل تعزيــز املعرفــة والفهــم 

ــدول الناميــة مــن  بالنظــام التجــاري بــني األاكدمييــني واملواطنــني وصانــي القــرار يف ال

ــة والتعــاون التجــاري  ــام حــول التجــارة الدولي ــمي والبحــث واحلوارالع خــالل حتفــز التعل

عــىل مســتوى مؤسســات التعلــمي العــايل والبحــث العــي.

لملؤسســات  ســنوات  أربــع  ملــدة  ماليــا  دمعــا  العامليــة  التجــارة  منمظــة  تقــدم 

ــني  ــل املســمتر ب ــدة مهنــا(، وتهســل التفاع ــة واح ــة األردني ــة  املمتــزة )اجلامع األاكدميي

املؤسســات والــوزارات واملجمتــع املــدين والقطــاع اخلــاص والطــالب واألاكدمييــني. مكــا 
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ــة  ــدان النامي ــن البل ــا م ــني هب ــني املرتبط ــني الفردي ــة والباحث ــات األاكدميي ــدمع املؤسس ت

يف املجــاالت التاليــة: إعــداد الــدورات ، والتدريــس ، والبحــث ونــر وتعمــمي املعلومــات. 

اهلــدف الهنــايئ لربنــاجم كــرايس منمظــة التجــارة العامليــة هــو تعزيــز القــدرات البريــة 

واملؤسســية للجامعــات مــن البلــدان الناميــة لــدمع احلكومــات يف  بنــاء سياســات جتاريــة 

 ) WCP( ســلمية. يمتثــل أحــد األهــداف الرئيســية لربنــاجم  كــريس منمظــة التجــارة العامليــة

هــو تجشيــع األحبــاث الــيت تركــز عــىل توســيع املعرفــة املتخصصــة يف قضايــا التجــارة 

ــة. ــات السياســية للبحــوث اجلاري ــة ورشح التضمين الدولي

أ.د. طالب عوض وراد 

منسق برناجم كريس منمظة التجارة العاملية

اجلامعة االردنية 
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شكر وعرفان

مبناســبة انهتــاء امعــال مؤمتــر لكيــة االمعــال الــدويل الســادس والــذي عقــد خــالل 
الفــرتة مــن 17 - 19 تريــن االول 2017, يف لكيــه األمعــال بعنــوان :”التجــارة الدوليــة 
ــز  ــور فاي ــة األمعــال األســتاذ الدكت ــد لكي ــدم معي والمنــو االقتصــادي الشــامل”، يتق
حــداد بالشــكر والعرفــان لــل مــن قــام باملشــاركة يف فعاليــات هــذا املؤمتــر ســواء 
مــن خــالل تقــدمي أوراق عمليــة او إدارة اجللســات او حضــور فعاليــات هــذا املؤمتــر. 
والشــكر موصــول للجهــات الــيت قامــت مبشــاراكت رئيســية هبــذا املؤمتــر وخنــص 

بالذكــر لك مــن اجلامعــة االردنيــة ومنمظــة التجــارة العامليــة.
واليفوتــي أن اتقــدم جبزيــل الشــكر والتقديــر إىل األســتاذ الدكتــور طالــب 
عــوض وراد منســق برنــاجم كــريس منمظــة التجــارة العامليــة يف لكيــة االمعــال 
ــة الــيت بذهلــا يف تنظــمي واعــداد وادارة  اجلامعــة األردنيــة، عــىل اجلهــود املتواصل

ــه. ــه وجناح ــدمي امعال ــر يف تق ــغ االث ــه بال ــذي اكن ل ــر ال ــذا املؤمتــر األم ه

أ.د. فــــايز حـــــداد

معيد لكية االمعال

اجلامعة األردنية

 بتارخي:
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شكر وعرفان

مبناســبة انهتــاء أمعــال مؤمتــر لكيــة األمعــال الــدويل الســادس والــذي عقــد خــالل 
الفــرتة مــن 17 - 19 تريــن االول 2017, يف لكيــه األمعــال بعنــوان :”التجــارة الدوليــة 
والمنــو األقتصــادي الشــامل”، يتقــدم األســتاذ الدكتــور طالــب عــوض وراد منســق 
ــان  ــة بالشــكر والعرف ــة يف اجلامعــة األردني ــاجم كــريس منمظــة التجــارة العاملي برن
ــات هــذا املؤمتــر ســواء مــن خــالل تقــدمي أوراق  ــام باملشــاركة يف فعالي لــل مــن ق
عمليــة أو إدارة اجللســات أو حضــور فعاليــات هــذا املؤمتــر. والشــكر موصــول 
للجهــات الــيت قامــت مبســامهات رئيســية يف هــذا املؤمتــر وخنــص بالذكــر لك مــن 

ــة. ــة ومنمظــة التجــارة العاملي ــة االردني اجلامع
وأتقــدم جبزيــل الشــكر والتقديــر إىل رئيــس اجلامعــة األردنيــة األســتاذ الدكتــور 
عبــد الكــرمي القضــاة وإىل معيــد لكيــة األمعــال احلــايل األســتاذ الدكتــور فايــز حــداد  
وإىل معيــد اللكيــة الســابق األســتاذ الدكتــور رفعــت الشــناق رئيــس املؤمترعــىل 
دمعهــم ورعايهتــم املتواصلــة لربنــاجم كــريس  منمظــة التجــارة العامليــة، مكــا اتوجــه 

بالشــكر اخلــاص ألعضــاء اللجنــة التوجهييــة لكــريس منمظــة التجــارة العامليــة 

أ.د  هــاين الضمــور و أ.د بثينــة احملتســب و أ.د هنيــل ســقف احليــط و د. 
ــريس،  ــه وادارة نشــاطات الك ــة يف توجي ــة ســبيتان، عــىل جهودمهــا املتواصل خول
مكــا اتقــدم بالشــكر مــن الســيدة دعــاء الســيايدة األداريــة يف مكتــب كــريس منمظــة 
ــة عــىل جهودهــا يف اإلعــداد والتنظــمي هلــذا  ــة األردني ــة يف اجلامع التجــارة العاملي

ــذي ســامه يف جناحــه. املؤمتــر األمــر ال

أ.د. طالب عوض وراد

منسق برناجم كريس منمظة التجارة العاملية

اجلامعة االردنية 

بتارخي:



8

Introduction:

Many Arab countries have joined the WTO and significantly 
reduced their tariffs, opened their economies and followed an outward 
looking strategy of development. They hoped that such strategy will 
transform their economies into industrialized miracle similar to those of 
East Asian Tigers. However, only modest real growth has been achieved 
and at the same time economic and social equality deteriorated and 
unemployment and poverty spread in many countries. The ongoing 
international financial crises in the era of intense degree of globalization 
have contributed to further deterioration of economic performance of 
most countries in the region.It is now widely believed that such policy 
course is at least partially responsible for the ongoing economic and 
political instability in the region. Similarly, many rich nations have 
had favorable experiences with trade liberalization and FDI’s flows. 
But despite the growth of international trade and capital flows, many 
of these countries especially some members of EC is now suffering 
from a severe debt crises. On the other hand, disparities in development 
among and within countries have been sharpened during the last three 
decades. As the global economy expands, all nations large and small 
are increasingly being affected by the effects of globalization. In light 
of these developments, the objective of this conference is to provide a 
forum for academics and practitioners from all corners of the globe to 
critically address issues related to the current international trade and 
payments systems and the trade policy options open to developing 
countries in the era of globalization with the aim of coming up with 
suggestions which will lead to policy recommendations that can help to 
improve the economic performance of developing countries.

The WTO Chairs Programme )WCP( seeks to enhance knowledge 
and understanding of the trading system among academics, citizens and 
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policy makers in developing countries by stimulating teaching, research 
and public debate on international trade and trade cooperation at the 
level of tertiary education and research institutions.

The WTO provides financial support for a period of four years to 
selected academic institutions )The University of Jordan being one(, 
and facilitates continuous interaction between institutions, ministries, 
civil society, private sector, students and academics. It also supports 
academic institutions and associated individual scholars from developing 
countries in the following areas: course preparation, teaching, research 
and information dissemination. The ultimate objective of the WTO 
Chairs Programme is to strengthen the human and institutional capacities 
of universities from developing countries to support governments in the 
formulation of sound trade policies. One of the main objectives of WCP 
is to promote research focused on extending specialized knowledge of 
international trade issues and explaining the policy relevance of existing 
research.

Prof. Taleb Awad-Warrad

WTO Chair Holder and Coordinator- University of Jordan
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االنكشاف اخلاريج وتاثريه عىل المنو االقتصادي دراسة حتليلية 
عىل ليبيا

خالل الفرتة من (2000-2009)

ملخص الدراسة

ظهــر مصطلــح العجــز التــوأم أو مــا يعــرف بالعجــز الثنــايئ خــالل المثانينــات 
ــة  مــن القــرن املــايض عندمــا هشــد االقتصــاد األمريــيك جعــزًا يف لك مــن املوازن
ــة  العامــة واملــزان التجــاري فالعالقــة مابــني االثنــني تعــد مــن املواضيــع االقتصادي
ــدول  ــد ال ــل عــىل صعي ــدول املتقدمــة حفســب ب ــد ال ــة ليــس عــىل صعي بالغــة األمهي
الناميــة، بأفــرتاض ان العالقــة بــني املوازنــة العامــة واملــزان التجــاري يف ليبيــا تتأثــر 
بشــل مبــارش مبــا حيــدث مــن متغــريات يف أســعار النفــط يف الســوق العاملية.هدفــت 
هــذه الدراســة إىل حتليــل العالقــة مابــني املوازنــة العامــة واملــزان التجــاري لقيــاس 
األثــر املتبــادل مابــني السياســة املاليــة والسياســة التجاريــة يف ليبيــا خــالل الفــرتة 
)2009-2000( وهدفــت إىل قيــاس درجــة االنكشــاف االقتصــادي لالقتصــاد الليــيب 

عــىل العــامل اخلــاريج.

ولتحقيــق األهــداف الــذي تســى الهيــا هــذه الدراســة مت اســتخدم املهنــج 
التحليــيل لتحليــل البيانــات املتوفــرة عــن املتغرييــن املوازنــة العامــة واملــزان التجــاري 

ــك مــن خــالل  يف االقتصــاد وذل

- حتليل درجة االنكشاف االقتصادي لالقتصاد اللييب خالل الفرتة )2000 2009(

- حتليل وضع املزان التجاري يف االقتصاد اللييب خالل الفرتة )2000-2009(

ــزان التجــاري خــالل  ــود امل ــة وبن ــة العام ــود املوازن ــني بن ــادل ب ــر املتب ــل األث - حتلي
)2000-2009( الفــرتة 

ــاجت  ــة العامــة واملــزان التجــاري إىل الن  - اجتاهــات نســبة لك مــن صــايف املوازن
ــرتة )2000-2009( احملــيل اإلمجــايل خــالل الف

- قيــاس مرونــة املســتوردات بالنســبة لنــاجت احملــيل االمجــايل الليــيب خــالل الفــرتة 
)2000-2009(
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ــا: - إن االقتصــاد الليــيب  ــاجئ امهه ــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النت وتوصل
يعــاين مــن درجــة انفتــاح اكمــل عــىل العــامل اخلــاريج ارتفاعــت مــن %44.8 عــام 
2000 إىل %91.3 عــام 2008 مــن خــالل تصديــر النفــط اخلــام والــيت متثــل غالبيــة 

صادراتــه ووارداتــه مــن الســلع االســهتالكية واالســتمثارية 

- عــدم وجــود تنــامغ مابــني حـــركة الصــادرات واإليــرادات العامــة باإلضافــة إىل 
عــدم التوافــق بــني تطــور وضــع النظــام العــام وحركــة االســتريادات انعكــس عــىل 
عــدم التوافــق مابــني حركــة العجــز يف املوازنــة العامــة والعجــز يف املــزان التجــاري

ــام 2000 إىل 0.98%  ــن %2.18 ع ــورادات م ــة ل ــة االداخلي ــاض مرون  - اخنف
ــام 2008  ع

ــاجت  ــة العامــة إىل الن - ان نســبة العجــز يف لك مــن املــزان التجــاري واملوازن
احملــيل االمجــايل يف اغلــب املــدة يســري يف اجتــاه واحــد ممــا يؤكــد الرتابــط القــوي 

بــني املوازنــة العامــة واملــزان التجــاري يف االقتصــاد الليــيب 

مكــا ان الدراســة خرجــت بعــدة توصيــات مــن امههــا رضورة تنــوع الصــادرات 
خاصــة الــيت يمتــع فهيــا األقتصــاد الليــيب مبــزة نســبية )الصناعــات املعمتــدة عــىل 
ــة للدخــل  ــايج، وإجيــاد مصــادر بديل ــل اإلنت ــوع اهلي ــط(، تن ــاع النف مدخــالت قط
لمتويــل مشــاريع التمنيــة بــدل مــن االعمتــادء عــىل تصديــر النفــط مــا يصاحبــه مــن 
تقلبــات يف األســعار، ومــن هــذه البدائــل تمنيــة القطاعــات اآلقتصاديــة األخــرى 

والــيت أمههــا قطــاع الصناعــة

اللكــامت الدالــة:- املعجــز التــوأم – العجــز الثنــايئ - االنكشــاف اخلــاريج– املــزان 
التجــاري – املوازنــة العامــة.
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املقدمة

ظهــر مصطلــح العجــز التــوأم أو مــا يعــرف بالعجــز الثنــايئ خــالل المثانينــات 
ــة  مــن القــرن املــايض عندمــا هشــد االقتصــاد األمريــيك جعــزًا يف لك مــن املوازن
ــة  العامــة واملــزان التجــاري فالعالقــة مابــني االثنــني تعــد مــن املواضيــع االقتصادي
ــدول  ــد ال ــل عــىل صعي ــدول املتقدمــة حفســب ب ــد ال ــة ليــس عــىل صعي بالغــة األمهي

النامية)فــوزي، 1972(

ــني مــدى  ــة تب ــة العام ــزان التجــاري واملوازن ــني امل ــة ب ــول ان العالق ــن الق وميك
االثــر املتبــادل بــني السياســتني املاليــة والتجاريــة يف اي اقتصــاد مبعــى ان التغــري 
ــر عــىل االخــر بنفــس االجتــاه , مبعــى اخــر ان ادوات  ــة  احدمهــا يؤث يف حمصل
السياســة املاليــة املمثتلــة يف االيــرادات العامــة واالنفــاق العــام مــن املمكــن ان تؤثــر 
ــوردات والعكس)الشــايم،  عــىل املــزان التجــاري مــن خــالل حركــة الصــادرات وال

.)2007

وان املتتبــع خلصــاص ومســات االقتصــاد الليــيب يالحــط اعمتــاده عــىل القطــاع 
العــام يف متويــل مروعــات التمنيــة واحــداث التمنيــة بشــل عــام , واالعمتــاد عــىل 
ــيب  ــد االجن ــري النق ــري الســلع االســهتالكية والصــادرات عــىل توف ــوردات يف توف ال
ــر املصــدر الرئيــي النفــظ,هيلع فــان دراســة وحتليــل عالقــة بــني  مــن خــالل تصدي
ــل  ــة وحتلي ــي دراس ــيب تع ــاد اللي ــاري يف االقتص ــزان التج ــة وامل ــة العام املزاني
القطــاع املــايل مــن خــالل املزانيــة العامــة بالقطــاع اخلــاريج املعــرب عنــه بتجــارة 

اخلارجيــة مــن خــالل املــزان التجــاري.

مشلكة الدراسة

يمتــز االقتصــاد الليــيب باعمتــاده عــىل قطــاع النفــظ يف متويــل النشــاط 
)االســتمثار(  التحــول  نفقــات  او  التســريية  النفقــات  االقتصــادي ســواء  اكنــت 
ــة  ــاس درج ــايل قي ــة. وبالت ــن الســلع االســهتالكية واالنتاجي ــورادات م ــري ال يف توف

ــارج .  ــىل اخل ــادي ع ــاف االقتص االنكش

اهداف الدراسة

بيــان األثــر املتبــادل مابــني السياســة املاليــة والسياســة التجاريــة يف ليبيــا لفــرتة 
 )2009-2000( وقيــاس درجــة االنكشــاف االقتصــادي لالقتصــاد الليــيب عىل اخلارج
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امهية البحث 

حتليــل العالقــة مابــني املوازنــة العامــة واملــزان التجــاري مــن اجــل بيــان األثــر 
املتبــادل مابــني السياســة املاليــة والسياســة التجاريــة يف ليبيــا مــن وضــع سياســية 
ماليــة وجتاريــة كفيلــة باحــداث  التمنيــة  حتســني اداء االقتصــاد  وحتقيــق المنــو بــه.

فروض الدراسة

1- اي زيــادة يف اســعار النفــظ اخلــام يف الســوق العاملــي  تــؤدى ايل زيــادة 
االيــردات العامــة ومــن مث االنفــاق العــام بســبب اعمتــاد االقتصــاد الليــيب عــن النفــظ 

يف توفــري االيــرادات مــن النقــد االجنــيب.

االســهتالكية  الســلع  االســتريادات   عــىل  الليــيب  االقتصــاد  اعمتــاد    -2
ــدالت  ــريات يف مع ــي اي تغي ــب احملــيل يع ــك لســد حاجــة الطل واالســتمثارية وذل
ــة االســتريادات يف نفــس االجتــاه .  ــؤدي إىل تغــري جحــم وتركيب ــام ت ــاق الع اإلنف

ــر بشــل مبــارش  ــة العامــة واملــزان التجــاري  تتأث 3-  ان العالقــة بــني املوازن
ــة. مبــا حيــدث مــن متغــريات يف أســعار النفــط يف الســوق العاملي

مهنجية الدراسة استخدمت الباحثة  املهنج التحلييل لتحليل البيانات املتوفرة عن 
 املتغريين املوازنة العامة واملزان التجاري يف االقتصاد  وذلك من خالل 

 - حتليل درجة االنكشاف االقتصادي لالقتصاد اللييب لفرتة )2000-2009(
 - حتليل وضع املزان التجاري يف االقتصاد اللييب لفرتة )2009-2000(

- حتليل األثر املتبادل بني بنود املوازنة العامة وبنود املزان التجاري لفرتة )2000-
)2009 

- اجتاهات نسبة لك من صايف املوازنة العامة واملزان التجاري اىل الناجت احمليل 
اإلمجايل لفرتة )2009-2000( 

مصادر مجع البيانات 

مت احلصــول عــىل البيانــات املســتخدمة يف هــذه الدراســة مــن النــرات 
ــيب ،  ــزي اللي ــك املرك ــن البن ــر الســنوية الصــادرة ع ــة والســنوية والتقاري اإلحصائي
ومــن وزارة التخطيــط والبحــث العــي. مكــا مت أيضــا الرجــوع إىل منشــورات 

ــات. ــة البيان ــىل بقي ــريب ع ــد الع ــدوق النق صن
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اإلطار النظري للدراسة

العالقة مابني املوازنة العامة واملزان التجاري

مفهــوم العالقــة مابــني املوازنــة العامــة واملــزان التجــاري: نصــت األدبيــات 
االقتصاديــة إىل انــه مــن املمكــن اســتخدام السياســة املاليــة ســواء اكنــت انمكاشــية 
او توســعية ملعاجلــة العجــز أو الفائــض يف املــزان التجــاري، حفالــة العجــز يف 
ــة يف رفــع  ــة انمكاشــية ممتثل ــة إن تتبــع سياســة مالي املــزان التجــاري ميكــن للدول
معــدالت الرضائــب أو ختفيــض اإلنفــاق العــام أو لكهيــام معــا ، وهــذا األمــر ســيؤدي 
إىل تقليــص النشــاط االقتصــادي والــذي ســوف ميتــد يف االقتصــاد بفعــل املضاعــف 

)ســيجل، 1979(

االســهتالكية  فهيــا  مبــا  واخلدمــات  الســلع  اســهتالك  فــأن  لذلــك  ونتيجــة 
واالســتمثارية واملســتوردة مــن اخلــارج ســوف يتقلــص هــو االخــر اضــف اىل ذلــك ان 
اخنفــاض مســتوى الطلــب اللكــي يف الداخــل ســيؤدي اىل توجيــة القــدرة االنتاجيــة 
حنــو انتــاج الســلع املصــدرة وهــذا يعــي حتســن يف وضــع املــزان التجــاري مــن 
ــس  ــه حيــدث العك ــض فأن ــة الفائ ــا يف حال ــة ، ام ــة املالي ــتخدام السياس ــالل اس خ

ــة ــة التالي ــة احلســابات القومي ــن االســتعانة مبتطابق ــا مفــن املمك متام

)1.......(..........GTMIS +=++

حيث  S االدخارI االستمثارX  الصادرات M  املستوردات G االنفاق العام  
 T  الرضائب

ومن خالل إعادة ترتيب املعادلة )1( للحصول عىل صايف الصادرات حنصل عىل

)2........().........()()( ISGTMX ++−=−

)( عــن ) املــزان التجــاري ( إمــا  MX − املعادلــة ) 2 ( يعــرب جانهبــا األيــر
)( مضافــا إلهيــا صــايف  GT − اجلانــب األميــن يعــرب عــن صــايف املدخــرات العامــة 

)( IS + املدخــرات اخلاصــة

 و جنــد إن زيــادة مســتوى االســتريادات عــن الصــادرات يــؤدي إىل جعــز 
املــزان التجــاري ، إمــا عــىل صعيــد املزانيــة العامــة فــأن زيــادة مســتوى اإلنفــاق 
العــام عــن اإليــرادات العامــــــــــة يـــــــؤدي إىل العــــــجز وحدوث العكس يــــؤدي إىل 

)(),( GTGT −− الفائــــض فـــي لك مـــن
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جيــب اإلشــارة إىل ان القطــاع اخلــاص يف ليبيــا اليلعــب دورًا حيويــا يف 
االقتصــاد الليــيب

)( مقارنــة بالقطــاع العــام لذلــك جنــد إن تأثري صــايف املدخرات اخلاصة IS +   
عــىل املــزان التجــاري  )( MX −  يف االقتصــاد الليــيب مــن املمكــن اســتثنائه 
االقتصــادي .  النشــاط  معظــم  عــىل  مهميــن  عــام  قطــاع  وجــود  ظــل   يف 

بإعادة ترتيب املعادلة ) 2 ( وبالشل التايل 

)3........().........()()( ISMXGT +−−=−

ــزان التجــاري  ــر بوضــع امل ــة يتأث ــة ) 3 ( ان وضــع املوازن ــن املعادل يتضــح م
ــرم، 1982( ــني االدخــار واالســتمثار للقطــاع اخلــاص )ك ــرق ماب ــك الف وكذل

ــأن  ــيب ف ــاع اخلــاص يف االقتصــاد اللي ــري للقط ــدور الكب ــاب ال ــل غي  ويف ظ
السياســة التجاريــة هلــا االثــر االكــرب عــىل املوازنــة العامــة فعنــد تقييــد حركــة 
ــن  ــود او م ــرض قي ــة او ف ــع الرســوم امجلركي ــق رف ــن طري االســتريادات للداخــل ع
خــالل الرقابــة عــىل الــرف االجنــيب فــأن ذلــك يــؤدي اىل ارتفــاع اســعار الســلع 
املســتوردة وهــذا بــدوره يــؤدي اىل ختفيــض جحــم االســتريادات مــن خــالل اخنفــاض 

ــزان التجــاري  . ــؤدي اىل حتســني وضــع امل ــدوره ي ــذي ب ــب علهيــا وال الطل

ومــن املتوقــع إن يتجــه اإلنفــاق العــام عــىل الســلع املســتوردة إىل االخنفــاض 
مــع زيــادة حصيلــة االيــرادات العامــة خاصــة اذا مت تقييــد االســتريادات عــن طريــق 
ــة،  ــة العام ــذي ســيؤدي اىل حتســني وضــع املوازن ــر ال ــة األم ــرض رســوم مجركي ف
ممــا تقــدم جنــد انــه مــن الــرضوري تفعيــل السياســات االقتصاديــة املؤثــرة عــىل لك 
مــن املوازنــة العامــة وا ملــزان التجــاري، عــىل حنــو حيقــق االســتقرار االقتصــادي 
ــه فائــض  ــة العامــة ويقابل دون حــدوث اي تشــوهات فعنــد حــدوث العجــز يف املوازن
ــس  ــام. والعك ــاره الع ــوازن يف اط ــا حلــدوث الت ــرب مضان ــزان التجــاري يعت يف امل

)1994 بالعكس )خليــل، 

ــأن  ــزان التجــاري ف ــة وامل ــة العام ــن املوازن ــد حــدوث العجــز يف لك م ــا عن ام
ذلــك لــه اثــار ســلبية وغــري مرغــوب فهيــا , امــا اذا تصــادف ان يكــون الفائــض حالــة 
ــك  اليعــي  ــا، اال ان ذل ــدة ظاهري ــور اجلي ــن االم ــن م ــه ميك ــني فأن ســائدة يف االثن
ــه  ــزان التجــاري، فأن ــة وامل ــة العام ــة باملوازت ــة املتعلق جنــاح السياســات االقتصادي
مــن املمكــن أن خيــي بــني جوانبــه انعــدام الرفاهيــة االقتصاديــة، مــن خــالل مجلــة 
مــن االخنفاضــات يف االســتريادات واإلنفــاق العــام واعمتــاد االقتصــاد عــىل مصــدر 
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قابــل للنضــوب ممكــول أســايس لملزانيــة العامــة واملــزان التجاري)شــامية، 2005(

حتليل العالقة مابني املوازنة العامة واملزيان التجاري 

ــاجت  ــىل ن ــع أع ــا وراب ــة يف أفريقي ــة البري ــؤرش للتمني ــىل م ــا أع ــت ليبي جسل
حمــيل امجــايل يف القــارة لعــام 2009، وهــذا يعــود الحتياطياهتــا النفطيــة الكبــرية 
والســاكنية املنخفضــة ليبيــا لدهيــا عــارش أكــرب احتياطيــات نفطيــة مؤكــدة يف 
ــذي يكــد يشــل  ــا، ال ــاج النفــط عاملي ــة الســابعة عــرة يف إنت ــل املرتب العــامل وحتت
ــره 30.3%  ــبة تصدي ــل نس ــث متث ــة حي ــة الليبي ــرادات الدول ــي لالي املصــدر الرئي
ــة 2008،  ــذه النســبة إىل %71.2 بهناي ــت ه ــاجت احملــيل االمجــايل وارتفاع ــن ن م
و بإســتخدام املعادلــة)4( متكنــا مــن معرفــة درجــة تأثــري الصــادرات النفطيــة عــىل 

 
ــاح اخلــاريج.  ــاس درجــة االنفت ــن مث قي ــة، وم ــيب والتمني المنــو االقتصــادي اللي

)4.......(........../openness External GDPMX +=

ــات يف اجلــدول والشــل )1( نالحــظ ان درجــة  ومــن خــالل اســتعراض البيان
ــام 2000 إىل 91.3  ــن 44.8 % يف ع ــت م ــا ارتفاع ــاف اخلــاريج يف ليبي االنكش
%  عــام 2008 بســبب اخنفــاض أســعار النفــط اخلــام واكن للصــادرات النفطيــة األثر 
الكبــري يف ذلــك عــىل الــرمغ مــن ارتفــاع النــاجت احملــيل اإلمجــايل ، إال إن زيــادة 
مســتوى الصــادرات واالســتريادات اكن لــه التأثــري األكــرب والــذي انعكــس يف صــورة 

زيــادة درجــة االنكشــاف االقتصــادي لألقتصــاد الليــيب عــىل اخلــارج.
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حتليل وضع املزيانية  يف االقتصاد اللييب 

 1- اإليرادات العامة جسلت اإليرادات العامة ارتفاعا ملحوظا خالل السنوات 
االخرية للدراسة و بقيت اإليرادات النفطية يه املكون األسايس لإليرادات العامة 

للدولــة مــع ان معــدل منوهــا  اخنفــض عــام 2004 اىل 4.0- % مــن امجــال منــو 
اإيــرات العامــة إال اهنــا اعــادة االرتفــاع بنســبة %32.4  عــام 2008

2- النفقات العامة

جسلــت النفقــات العامــة ايضــا ارتفاعــا خــالل الســنوات االخــرية مــن الدراســة 
%150.9 فميــا  بلغــت   2004 عــام  يف 

اخنفضت بشل ملحوظ يف عام 2008 لتبلغ  %42.8 
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3- صايف املوازنة

حققت املوازنة العامة جعزًا باستثناء عام 2005 وهذه احلركة املتذبذبة عائدة 
بالدرجة األوىل إىل تذبذب أسعار النفط اخلام يف السوق العاملية 

حتليل املزيان التجاري لالقتصاد اللييب 

ــن  ــه م ــا ل ــات مل ــزان املدفوع ــي يف م ــون الرئي ــاري املك ــزان التج ــرب امل يعت
ــة  ــن خــالل معلي ــة م ــذه األمهي ــد اخلــاريج وجــاءت ه ــر وضــع البل ــة يف تقري أمهي
تصديــر النفــط اخلــام والــذي يلعــب الــدور الرئيــي يف حتويــل االقتصــاد الليــيب، 
وقــد جسلــت نتــاجئ املــزان التجــاري فوائــط متتاليــة مــن عــام 2008-2000، اال 
ســبب  التــوايل  عــىل  و16.0(   8.8( بنســبة   2000-2001 عــام  االخنفــاض  يف 
ارتفــاع الــواردات  عــام 2003 امــا بعــد 2003 فقــد زاد الفائــض مبعــدالت متتدبدبــة 
ــب الســوق  ــة طل ــع لتغطي ــك نظــرا لتوجــه الســوق حــوال التصني بنســبة %47.0 وذل
احملــيل حيــث مت مانــع اســرتاد  اي ســلعة تصنــع حمليــا مــع ذلــك تعــرض املــزان 
ــالالت وســبهبا درجــة االنكشــاف اخلــاريج وعــدم  ــد مــن االخت التجــاري اىل العدي

ــل الســلع املســتوردة. ــة مقاب تنافســية القطاعــات الســلعية الغــري نفظي
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 من خالل ما ورد ميكن إن نستنتج التايل : 

أ - نســبة الصــادرات النفطيــة متثــل النســبة األعــىل  مــن امجــايل الصــادرات 
اممــا يــوحض أن االقتصــاد الليــيب يف ارتفــاع مســمتر يف درجــة االنكشــاف 

االقتصــادي 

ب- اخنفــاض الطبيعــة التنافســية للقطاعــات الســلعية غــري النفطيــة مقابــل الســلع 
املســتوردة يف الســوق الليــيب ممــا أدى إىل تدهــور العديــد يف الصناعــات احملليــة 

, هــذا باإلضافــة إىل عــدم وجــود قوانــني محايــة املنتــج احملــيل 

ج- تدهــور مــزان املدفوعــات أو املوازنــة العامــة واجتاههــا إىل العجــز باإلضافــة 
ــر املســمتر بتدهــور أســعار النفــط اخلــام  إىل التأثريعــىل المنــو االقتصــادي والتأث

يف العامليــة 

مــن خــالل املعطيــات الــواردة يف اجلــدول )4( يتضــح إن هنالــك عالقــة قلقــة بــني 
بنــود املوازنــة العامــة وبنــود املــزان التجــاري مــع عــدم وجــود تنــامغ مابــني حــــركة 
الصــادرات واإليــرادات العامــة باإلضافــة إىل عــدم التوافــق بــني تطــور وضــع النظــام 
العــام وحركــة االســتريادات، األمــر الــذي انعكــس عــىل عــدم التوافــق مابــني حركــة 
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العجــز يف املوازنــة العامــة والعجــز يف املــزان التجــاري . 

وميكــن تتبــع ذلــك مــن خــالل معــدالت المنــو الســنوي املســتخرج لبنــود املوازنــة 
العامــة وبنــود املــزان التجــاري الــوارد يف اجلــدول)4(

وهــذه مبثابــة املــرأة العاكســة لطبيعــة العالقــة مابــني املوازنــة العامــة واملــزان 
التجــاري يف االقتصــاد الليــيب 

1- التقلبــات احلاصلــة يف منــو الصــادرات النفطيــة وبالتــايل اإليــرادات العامــة 
 حيــث اكن تقلبــات  اســعار النفــط اخلــام االثــر الكبــري يف اغلــب الســنوات . 
2- عــدم وجــود توافــق مابــني معــدل منــو االســتريادات والنفقــات العامــة عــىل الــرمغ 

مــن حالــة التقلــب الــيت ســادت هيلكيهتــا . 

3- بناءعــىل النقطتــني أعــاله انعكــس عــىل العجــز املوجــود يف لك مــن املوازنــة 
ــزدوج ــز امل ــه بالعج ــا إلي ــا ارشن ــذا م ــاري وه ــزان التج ــة وامل العام

ــة يف الســوق النفــط العمليــة ومــا صاحهبــا يف ارتفــاع  ان التطــورات احلاصل
ــر  ــة االم ــرادات النفطي ــادة االي ــذي انعكــس عــىل زي ــر ال ــط اخلــام األم أســعار النف
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ــة  ــرادات العام ــادة االي ــايل زي ــة وبالت ــادة الصــادرات الليبي ــذي ادى اىل زيــــــــــ ال
ــة ومكــا  ــات التحويلي ــام وخاصــة النفق ــاق الع ــتويات األنف ــادة مس ممــا ادى اىل زي
اكن االقتصــاد الليــيب يعمتــد عــىل ســد احلاجــة احملليــة عــىل الســلع االســهتالكية 

ــادة االســتريادات ــة ادت اىل زي ــات التحويلي ــادة النفق ــان زي واالســتمثارية ف

حتليل مورنة املستوردات يف االقتصادي اللييب

سيمت احتساب مرونة املستوردات اكاليت:

)5.......(........../ GDPMAPM tt=

tAPM  نسبة منو الوردات إىل الناجت احمليل االمجايل لسنة  حيث:
، وناجت احمليل االمجايل  tM االساس2000، والوردات االمجالية لسنة االساس

GDP

من خالل املعطيات يف اجلدول رمق )5( اكنت النتيجة:

)5%......(95.249.184567.21618/0.2160.2895 =−−
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هيلع يمت احتساب درجة املورنة الداخلية لملستوردات 

)6.....(........../. tt APMMPM=x

*تفسريهذا االرتفاع ملرونة املستوردات الليبية خالل الفرتة 2004 اىل :

1- ارتفاع صادرات النفظية عام 2004اىل%44.7  بعد ان اكن  %42.4يف 
عام 2003

2- اخنفاض الورادات من  %24.7عام 2003اىل  23.7% عام 2004

3- ارتفاع الناجت احمليل االمجايل بسبب اعمتاد االقتصاد اللييب عىل 
ايرادات النفط حيث اكن عام  2003بنسبة 40.0-ايل 407.9عام 2004

النتاجئ:-

 1- االقتصــاد الليــيب يعــاين مــن درجــة انفتــاح اكملــة عــىل العــامل اخلــاريج 
مــــن خــالل تصديــر النفــط اخلــام والــذي ميثــل غالبيــة صادراتــه ووارداتــه، ممــا يعي 
ــه  ان النــاجت احملــيل اإلمجــايل اليلعــب دورًا كبــريًا فـــي االقتصــاد مقابــل مــا ميثل
ــددة  ــات املتع ــر املتطلب ــيت توفـ ــيب وال ــة يف االقتصــاد اللي ــارة اخلارجي جحــم التج

واملســمترة واملتجــددة للدولــة واإلفــراد مــن الســلع االســهتالكية و االســتمثارية
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 2– رمغ زيــادة الــواردات الليبيــة نظــرًا إللغــاء القيــود والرســوم امجلركيــة خــالل 
الســنوات االخــرية لســد الطلــب عــىل السلـــع االســهتالكية واالســتمثارية، إال أن 
املــزان التجــاري بــدء حيقــق فوائــض تمنويــة بارتفــاع أســعار النفــط اخلــام وخاصــة 

يف منتصــف عام 2008.

 3- ان صــايف املوازنــة العامــة تـــاثر بشــل كبــري بالتغــريات الــيت حصلــت يف 
اســواق النفــط العامليــة ومذلــك اآلزمــة املاليــة العامليــة خــالل فــرتة الدراســة.

 4–عــىل أثــر حتســن اســعار النفــظ زادت اإليــرادات النفطيــة ومــن مث النفــاق 
العــام والــواردات، والن االقتصــاد الليبيــة يعمــد بشــل كبــرية عــىل االســرتاداتلبية 
ــة  ــذه العالق ــة ه ــتمثارية، وألن طبيع ــهتالكية واالس ــلع االس ــن الس ــايل م ــب امل الطل
حمكومــة بســيطرة القطــاع النفــي والــذي بــدوره يتاثــر بعوامــل خارجيــة مــن غــري 
املمكــن الســيطرة علهيــا، جعــل مــن االقتصــاد الليــيب عرضــة للتقلبــات الســوق 

ــة. العاملي

5- ان نســبة العجــز يف لك مــن املــزان التجــاري واملوازنــة العامــة اىل النــاجت 
ــد  ــد ممــا يؤك ــة يســري يف اجتــاه واح ــرتة الدراس ــالل ف احملــيل االمجــايل يف خ

الرتابــط  بــني املوازنــة العامــة واملــزان التجــاري يف االقتصــاد اللييــيب 

6- يف ضــل الغــاء سياســات محايــة املنتــج الوطــي بالغــاء القيــود عــىل 
ــح  ــة تصب ــة العام ــان ادوات املوازن ــيب، ف ــرف االجن ــة عــىل ال املســتودات والرقاب
ــري  ــورات غ ــل اي تط ــايئ مقابـ ــراء وق ــة االســتريادات اكج ــد حرك ــة لتقيي ــري فعال غ

مرغوبــة فهيــا يف اســواق النفــط العامليــة 
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External exposure and its impact on economic growth 
An analytical study on Libya

During the period from (2000 -2009)

Abstract

The term “twin miracle,” or “double deficit,” emerged during the 
1980s when the US economy experienced a deficit in both the public 
budget and the trade balance. The relationship between the two is a 
very important economic issue not only in developed countries but also 
in developing countries, between the general budget and trade balance 
in Libya is directly affected by the changes in the price of oil in the 
global market. This study aimed to analyze the relationship between the 
general budget and the balance of trade to measure the mutual impact 
between fiscal policy and politics to trade in Libya during the period 
)2000 – 2009(, and aimed to measure the degree of economic exposure 
to the Libyan economy to the outside world

To accomplish the objects of this study we implement the, analytical 
method was used to analyze the available data on the two variables, the 
general budget and the trade balance in the economy

- Analysis of the economic exposure of the Libyan economy during the 
period )2000-2009(

- Analysis of the balance of trade in the Libyan economy during the 
period )2000-2009(

-Analysis of the mutual effect between the items of the general budget 
and trade balance items during the period )2000-2009(

- Trends in the proportion of each of the net general budget and trade 
balance to GDP during the period )2000 – 2009(
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-Measuring the elasticity of imports for the Libyan GDP during the 
period )2000-2008( 

The most important results of the study:

- The Libyan economy suffers from a degree of openness to the outside 
world increased from 44.8% in 2000 to 91.3% in 2008 through the 
export of crude oil, which represents the majority of its exports and 
imports of consumer goods and investment

-The lack of harmony between the movement of exports and public 
revenues in addition to the incompatibility between the evolution of 
the status of public order and the movement of imports reflected on the 
incompatibility between the deficit movement in the general budget and 
the deficit in the balance of trade

-The proportion of deficit in both the balance of trade and the general 
budget to GDP in most of the time goes in one direction, which confirms 
the strong correlation between the general budget and the balance of 
trade in the Libyan economy

-The internal flexibility of imports decreased from 2.18% in 2000 to 
0.98% in 2008

-The study made several recommendations: The need for diversification 
of exports, especially in which the Libyan economy has a comparative 
advantage )industries dependent on the inputs of the oil sector(, 
diversification of the productive structure, and finding alternative sources 
of income to finance development projects instead of relying on export of 
oil and the accompanying fluctuations in prices. Other economic sectors, 
the most important of which are the industrial sector

-Key words: - Twin miracle - Bilateral deficit - External exposure Trade 
balance - General budget
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املرفقات

جدول رمق )1(

يوحض درجة االنكشاف اخلاريج لالقتصاد اخلاريج

الصادراتالسنة
الصادارت 

النفطية
الواردات

جحم التبادل 
التجاري

الناجت احمليل 
االمجايل

نسبة 
الصادرات  

لناجت%

نسبة 
الصادرات 
النفظية 
لناحت%

نسبة 
الوردات 
لناجت%

درجة 
االنكشاف 
االقتصادي

20006160.05630.32106.08266.018456.933.430.511.444.8

2001 6591.0.4992.02895.09486.021618.730.523.113.443.9

200212511.010121.29408.09408.030330.541.2.33.431.042.3

200316483.415857.49216.09216.037360.744.142.424.772.3

200422619.421479.41398.411398.448105.447.044.723.768.8

200537791.936612.914637.914637.966450.756.955.122.070.7

200651552.450268.615674.215674.280729.963.962.319.478.9

200759182.257760.922303.822303.889260.366.364.725.083.3

200876818.075281.826856.3103674.3105728.472.071.225.491.3

املصدر: نقد النقد العريب، مرف ليبيا املركزي
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جدول (2)

املزانية العامة لالقتصاد اللييب

200020012001200320042005200620072008البيان

4662.25998.88574.18040.223087.037106.047088.053366.372741.2االيرادات

2203.03603.06551.03929.019956.034378.043566.048638.364417.0النفظية 

2459.22395.82023.14111.23131.02728.03522.04728.08324.2غري نفظية

نسبة االيرادات النفظية
47.360.176.448.986.492.692.591.188.6 مجلايل االيرادات%

معدل منو االيرادات 
40.0407.972.326.711.632.4-00063.581.8النفظية%

معدل منو االيردات 
12.929.134.276.1-23.8-15.6103.2-2.6-000الغري نفظية%

معدل منو امجايل 
6.2187.160.726.913.336.3-00028.742.9االيرادات

5250.25631.68487.06866.217230.021343.021378.030883.044115.5النفقات العامة

3153.23596.64210.33577.76720.08282.09054.011890.011874.8التسريية 

1541.01539.03701.72530.06718.010273.011039.018993.028903.3التحول

0.000.00.00.00.00.00.00.03337.4توزيع الرثوة

556.0496.0575.0758.53792.02788.01285.00.00.0االضافات

29.427.343.636.839.048.151.661.565.5نسبة نفقات التحول%

31.7165.552.97.572.152.2-0.1140.5-0.00معدل منو نفقات التحول

0.1-15.087.823.29.331.3-0.0014.117.0نسبة نفقات التسريية 

19.1150.923.90.244.542.8-0.007.350.7معدل منو امجايل النفقات

7588.0367.287.11174.05857.015763.025710.022483.328625.7صايف املزيانية العامة

12.627.3-76.31247.9398.9169.183.1-0.000.00معدل  منو الفائض

املصدر صندوق النقد العريب، مرف لييب
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جدول رمق (3)

املزان التجاري لالقتصاد اللييب من 2000-2008

         
مليون دينار

200020012002200320042005200620072008البيان 

61606591.012511.019483.422619.437791.951552.459182.276818.0الصادارات

5530.34992.01012.215857.421479.436612.950266.557760.975261.8النقظية 

الغري 
529.71599.02389.6626.01140.01179.01283.81421.31536.2النفظية

نسبة 
الصادات 
الفعلية اىل 
امجايل 
الصادرات

91.475780.996.295.096.957.597.698.0

معدل منو 
الصادرات 
النفظية 

0113-102.756.735.570.537.314.930.0

معدل منو 
07589.831.837.267.136.414.829.8الصادرات

21.6.02895.09408.09216.011398.414637.915674.222303.826856.3الوردات

معدل منو 
23.726.47.142.320.4-037.5225.020الوردات

املزان 
4054.0369.03103.07267.411221.023154.035876.236878.449961.7التجاري

معدل منو 
املزان 
التجاري

08.8-16.0-134.254.4106.355.02.535.5

مصدر: صندوق النقد العريب، مرف ليبيااملركزي
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جدول رمق (4)

االثر بني املزان التجاري واملزانية العامة

مليون دينار

الوراداتالصادراتالسنوات
املزيان 

التجاري
النفقاتااليرادات

صايف 

املزيانية 

العامة

معدل منو 

الصادرات

معدل منو 

الورادات

معدل منو 

املزيان 

التجاري

دل منو مع 

االيرادات

معدل منو 

النفقات

معدل منو 

صايف 

املزيانية 

العامة

20006160.02106.04054.04682.25250.2588.0-000000000000000000

20016591.02895.03696.05998.85631.6367.27.07.58.8-28.77.3162.4-

200212511.09408.03103.08574.18487.087.189.8225.016.0-42.950.776.3-

200316483.49216.07267.48040.06866.21174.031.02.0-13426.219.1-1247.9

200422619.411398.411231.023087.017230.05857.037.223.754.4187.1150.9389.9

200537791.914537.923154.037106.021343.01576.067.128.4106.360.723.919.1

200651552.415674.235878.247088.021373.025710.036.47.155.026.90.263.1

200759182.222303.836878.453366.330883.022483.314.842.32.013.344.512.6-

200876818.026856.349961.772741.244115.528625.729.820.435.536.342.827.3

املصدر صندوق النقد العريب، مرف ليبيا املركزي

جدول مق (5)

اجتاه نسبة كال من املزان التجاري واملزانية العامة للناجت احمليل االمجايل

مليون دينار

200020012002200320042005200620072008البيان

املزان 
4004.03090.03103.07207.4112212310430878.230878.44991.7التجاري

صايف 
املزانية 
العامة

588.0-367.287.1117.45857157632571.022483.328825.7
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الناجت 
احمليل 
االمجايل 
االمسي

18456.921618.730330.537360.748105.466450780729.989260.3105728.0

نسبة 
املزان 
التجاري 

اىل الناجت 
احمليل 
االمجايل 
االمسي

22.017.110.219.523.334.844.441.347.3

نسبة 
مزانية 
العامة 

اىل الناج 
احمليل 
االمسي

3.2-1.70.33.112.223.731.825.227.1

املصدر صندوق النقد العريب، مرف ليبيا املركزي

جدول  رمق (6)

يوحض مرونة املستوردات بالنسبة لناجت احمليل االمجايل اللييب خالل الفرتة 2000-2008

الناجت احمليل الوراداتالسنة 
ABMØاالمجايل

20002106.018456.9%11.402.18
20012895.021618.7%13.391.86
20029408.030330.5%31.010.80
20039216.037360.7%24.661.01
20041398.449105.4%2.90*8.60*
200514637.966450.7%22.021.13
200615674.280729.9%19.411.28
200722303.889260.3%24.980.99
200826856.3105728.4%25.400.98

املصدر:صندوق النقد العريب، مرونة املستوردات اعداد الباحثة
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أثر الرتتيبات التفضيلية من براجم املزايا األمرييك والكندي عىل قطاع 
التجارة اخلارجية يف األردن

اعداد
دمحم البغدادي1، د. عامر باكري2، عيل العساف3

ترشين األول / أكتوبر 2017

1- طالب دراسات عليا، اقتصاد األمعال، لكية األمعال، اجلامعة األردنية، معان، األردن.

2- أستاذ، قسم اقتصاد األمعال، لكية األمعال، اجلامعة األردنية، معان، األردن.

3- رئيس قسم املرصد والدراسات االقتصادية، مركز الدراسات االسرتاتيجية، اجلامعة األردنية، معان، األردن.
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امللخص 
هدفت الدراسة إىل بيان أثر نظام األفضليات املممع عىل الصادرات 

واملستوردات األردنية من برناجم املزايا األمرييك والكندي الذي منح للدول النامية 
ومهنا األردن.

 اعمتدت مهنجية الدراسة عىل التحليل الوصي واليمك القيايس بعد أن مت 
إجراء  االختبارات الرضورية )جذر الوحدة، واختبار التاكمل املرك وحتديد فرتة 

التباطؤ( ومت إستخدام مهنجية )ARDL,VAR(، لتقدير دوال الطلب للصادرات 
واملستوردات مع الواليات املتحدة األمريكية وكندا والعامل. 

بينت الورقة حصول حتسن وتطور مسمتر يف قطاع التجارة اخلارجية كل 
وأن حركة الصادرات األردنية لل من كندا والواليات املتحدة األمريكية ومع العامل 

كل، تأثرت من االنضامم ملنمظة التجارة العاملية بدرجات متفاوتة، كذلك االمر، 
أثرت براجم املزايا األمرييك والكندي عىل تركز الصادرات يف سلع معينة عىل 

الرمغ من مشول العديد من السلع هبذه الرباجم، واليت هتدف إىل تنويع الصادرات 
واالرتقاء بالصناعات الوطنية لتحقيق المنو االقتصادي.

املقدمة
ولذلــك  دولــة،   أي  الرئيــي القتصــاد  التجــاري احملــرك  النشــاط  يعتــرب 
تســى الــدول لعقــد العديــد مــن االتفاقيــات التجاريــة واالنضــامم للتكتــالت الدوليــة، 
ــف  ــل ضع ــة يف ظ ــا، خاص ــة لصادراهت ــا املمنوح ــن املزاي ــتفادة م ــاول االس أو حت
الطلــب وحمدوديــة األســواق، األمــر الــذي يتطلــب زيــادة تدفــق الســلع واخلدمــات إىل 

ــر . ــة وي ــة بــل هسول األســواق العاملي

ــة  ــه واملالي ــوارد االقتصادي ــدرة يف امل ــيت لدهيــا ن ــرية وال ــدول الصغ تســى ال
اىل توســيع آفاقهــا التصديريــة، وذلــك مــن خــالل إجيــاد سياســات تجشــع وحتفــز 
ــيت  ــة ال ــا التفضيلي ــن خــالل املزاي ــاج احملــيل، أو م ــض اإلنت ــن فوائ صادراهتــا م

ــة ومهنــا األردن . ــدول النامي ــة إىل ال ــدول املتقدم ــا ال متنحه

تعتــرب الصــادرات مــن أمه املتغــريات يف تطــور البلــدان ومنوهــا، وهــو مــؤرش 
ــع  ــم م ــل والتأق ــىل التعام ــا ع ــة، وقدرهت ــاح االقتصــادي ألي دول ــىل االنفت ــم ع مه
املتغــريات الدوليــة، فالتوســع يف معليــات العوملــة الــيت حتــدث عــىل النطــاق العاملــي 
تؤثــر بشــل كبــري عــىل اقتصاديــات دول العــامل وتلعــب دوًرا رئيســا يف معليــة 
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ــة . ــة االقتصادي التمني

ونتيجــة لزيــادة درجــة االنفتــاح االقتصــادي للعديــد مــن الــدول الناميــة، وســعهيا 
يف تطبيــق العديــد مــن بــراجم التحريــر االقتصــادي والتجــاري فإنــه ال بــد مــن وجــود 
عالقــات اقتصاديــة وجتاريــة مــع دول العــامل. ولقــد انضــم األردن يف اتفاقيــة رشاكــة 
مــع االحتــاد األورويب وجتــارة حــرة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا وغريهــا 
ــة. ويف هــذا املجــال ايضــا،  أصــدر جملــس  باالضافــة اىل منمظــة التجــارة العاملي
التجــارة والتمنيــة يف األونكتــاد نظــام األفضليــات املــممع ليصبــح هنالــك جمــال 

للتعــاون بــني الــدول الناميــة والــدول املاحنــة. 

ــبل  ــادرات وس ــاع الص ــاول قط ــا تتن ــث إهن ــن حي ــة م ــة الدراس ــىل أمهي وتتج
حتفزهــا، ممــا ينعكــس إجيابيــا عــىل املــزان التجــاري بشــل خــاص والمنــو 
االقتصــادي بشــل عــام. وتتطــرق أيضــا إىل الوســائل املتاحــة الــيت تقدمهــا الــدول 
املتقدمــة مكزايــا للصــادرات األردنيــة والــيت ميكــن النظــر إلهيــا بأهنــا وســيلة تعمــل 
عــىل خفــض التاكليــف املرتبطــة بالتجــارة وتعزيــز القــدرة التنافســية للســلع األردنيــة 

ــت.  ــج الوطــي بنفــس الوق ــة املنت ــة، ومحاي يف األســواق العاملي

وبالتــايل تســى الدراســة إىل حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف الــيت تتلخــص 
ــيك  ــا االمري ــاجم املزاي ــر يرن ــة الصــادرات لملســتوردات، وأث بتحســني نســبة تغطي
والكنــدي عــىل قطــاع التجــارة اخلارجيــة يف األردن. باإلضافــة إىل تقديــر لك مــن 
دوال الطلــب عــىل الصــادرات واملســتوردات األردنيــة مــع العــامل اخلــاريج، وكنــدا 

ــة. والواليــات املتحــدة يف ظــل وجــود منمظــة التجــارة العاملي

ــود  ــالل العق ــة يف االردن خ ــارة اخلارجي ــرًدا للتج ــًوا مط ــك من ــظ أن هنال يالح
ــك  ــة وخاصــة مــن جانــب الصــادرات. مكــا ويالحــظ  أيضــا أن هنال االربعــة املاضي
جفــوة كبــرية بــني الصــادرات واملســتوردات عــىل الــرمغ مــن ان معدل منــو الصادرات 
ــد أســباب ضعــف نســب  ــك ســتحاول الدراســة حتدي ــاق نظــريه لملســتوردات. لذل ف
ــا إىل  ــيت حتــول دون زيادهت ــل ال ــد العوام ــتوردات وحتدي ــة الصــادرات لملس تغطي

املســتوى مقبــول. 

يف حــني تمتــز هــذه الدراســة بأهنــا تســهتدف دراســة أثــر الربنــاجم األفضليــات 
املــممع الــذي متنحــه  الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا مكزايــا لصــادرات األردن 
الهيــا. إذ ال توجــد دراســة ســابقة تطرقــت إىل املوضــوع يف ظل الظــروف االقتصادية 
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احلاليــة. وتعمتــد الورقــة األســلوبني الوصــي التحليــيل والــيمك القيــايس يف حتليــل 
البيانــات وتفســريها. وتمشــل إجــراء االختبــارات القياســية الرضوريــة واملمتثلــة يف 
اختبــار جــذر الوحــدة، والتاكمــل املشــرتك، وحتديد فــرتة التباطؤ، واســتخدام الطريقة 

املناســبة لتقديــر دوال الصــادرات واملســتوردات مثــل VAR, ARDL, وغريهــا.

1- األطار النظري

2.1 نظريات التجارة الدولية

هشــدت خمتلــف دول العــامل يف العــر احلديــث عــدًدا مــن التطــورات يف 
ــة، بســبب  ــة واإلقلميي ــالت االقتصادي ــت بإنشــاء التكت ــيت متثل ــة، وال ــارة الدولي التج
تزايــد درجــة االنفتــاح االقتصــادي بــني الــدول عــىل اختــالف مســتوياهتا التمنوية. يف 
هــذا املجــال تعــرض األدب االقتصــادي إىل موجــة مــن النظريــات املرتبطــة بقضايــا 
التاكمــل االقتصــادي، والــيت أهسمــت بتوفــري األدوات املالمئــة لدراســة وحتليــل 

ــدول األعضــاء . ــة عــىل ال ــار االقتصادي اآلث

ــام  ــات )Viner( و)Balasa( اكن اهمت ــالل كتاب ــن خ ــات م ــذه النظري ــدأت ه وب
هــؤالء بإبــراز اآلثــار االقتصاديــة عــىل الــدول األعضــاء يف جمــال تزايــد أو تناقــص 
ــني  ــؤالء االقتصادي ــاجئ ه ــت نت ــد متثل ــهتالك. وق ــاج واالس ــن اإلنت ــل م ــة ل الرفاهي
ــد اشــمتلت  ــب اآلخــر فق ــا يف اجلان ــة. أم ــة األساســية لالحتــادات امجلركي بالنظري
عــىل مجموعــة مــن االقتصاديــني ومهنــم )COOPER( و)JHONSON( والــيت بــدأت 
ــة،  ــة األساســية لالحتــادات امجلركي ــة مــن االنتقــادات للنظري ــه مجل كتاباهتــم بتوجي
وذلــك لعــدم بيــان الدوافــع للــدول األعضــاء يف تكويــن االحتــادات امجلركيــة وإزالــة 
التعريفــة امجلركيــة أكــر مــن الــدول غــري األعضــاء، وهلــذا اكن اهمتامهــم يف توفــري 
امحلايــة لملصــادر اإلنتاجيــة، وال ســميا تلــك الــيت تكــون غــري القــادرة عــىل الصمــود 
أمــام املنافســة الدوليــة، وهلــذا عرفــوا بــرواد النظريــة االقتصاديــة للحامئيــة، والــيت 
متكــن مــن إجــراء املقارنــة بــني السياســة امجلركيــة التفضيليــة مــن جهــة واالحتــادات 

امجلركيــة مــن جهــة أخــرى )حــامت،2004(.

ســادت نظريــة التجاريــني خــالل القــرن الســادس عــر وحــى منتصــف القــرن 
ــاط  ــك النش ــة لمتتل ــة ألي دول ــائل املتاح ــن أمه الوس ــرب م ــيت تعت ــر وال ــن ع الثام
التجــاري واالقتصــادي األمثــل أن تصــدر أكــر ممــا تســتورد، حبيــث يكــون الفــرق 
بــني التصديــر واالســترياد بتدفــق العملــة األجنبيــة إىل داخــل الدولــة، ومــن مث تبــى 
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ــا  ــواردات، عمًل ــد ال ــي الصــادرات وتقي ــة أن ت ــرة أن عــىل احلكوم ــون فك التجاري
ــه  ــت ذات ــادرات يف الوق ــا يف الص ــدول فائض ــق لك ال ــتحيل أن حتق ــن املس ــه م أن

)الغــزايل،2009(.

ــة تعتــرب أن  ــة )Heckscher - Ohlin’s( يف التجــارة الدولي ــة احلديث إن النظري
أســاس التجــارة هــو االختــالف يف األسعارالنســبية بــني أي دولتــني، ويعــود ســبب 
ذلــك إىل االختــالف يف عوائــد اإلنتــاج والتكنولوجيــا الــيت تــؤدي بشــل واحض 
إىل االختــالف يف إماكنيــات اإلنتــاج لــل دولــة، ومــع ذلــك فــإن تنــوع األذواق 
ميكــن أن يكــون أساًســا لتجــارة متبادلــة املــزة وإن تســاوى لك مــن عوائــد اإلنتــاج 
والتكنولوجيــا، مبعــى تطابــق منحنيــات اإلنتــاج. مكــا تتنبــأ هــذه النظريــة بــأن لك 
ــة تصــدر الســلع الــيت تســتخدم يف إنتاجهــا عامــاًل وفــرًيا وأقــل تلكفــة، بيمنــا  دول
ــؤدي إىل  ــذي ي ــا يف إنتاجهــا احملــيل، األمــر ال ــة العلي تســتورد الســلع ذات التلكف
.)Salvatore,2012( ــدول ــني ال ــاج ب ــرق األســعاروعوامل اإلنت ــض ف ــاء أو ختفي إلغ

تــؤدي التجــارة احلــرة اىل اســتخدام أكفــاء لملــوارد االقتصاديــة مكــا يــرى آدم 
مسيــث، ومــن مث تعظــمي النــاجت العاملــي، وهلــذا اعتقــد االقتصاديــون الكالســيكيون 

أن التجــارة احلــرة تعظــم الرفاهيــة ويه أفضــل مــن االكتفــاء الــذايت 

2.2  مراحل التاكمل االقتصادي وآثارها 

اهمتــت الدراســات بتحليــل مدى اســتفادة الــدول من مراحل التاكمــل االقتصادي 
امخلســة واملعرفــة باتفاقيــات التجــارة التفضيليــة، واملناطــق التجــارة احلــرة، واالحتاد 
امجلــريك، والســوق املشــرتكة، واالحتــاد االقتصــادي، ومــدى مســامههتام يف خلــق 
التجــارة أو حتويــل التجــارة، وذلــك إلجيــاد اآلثــار الســاكنة للتاكمــل االقتصــادي عــىل 

الرفاهيــة وقيــاس ألثــار الدينامكيــة للتاكمــل الــدويل عــىل المنــو االقتصــادي.

2.3 دالة الطلب عىل الصادرات 

إن القيــاس الــيمك لدالــة الطلــب عــىل الصــادرات ميكــن الباحثــني مــن التعــرف 
عــىل أمه حمــددات الطلــب عــىل الصــادرات وإماكنيــة التنبــؤ بالصــادرات، إذ 
ــر  ــيت تؤث ــب عــىل الصــادرات مجموعــة مــن املتغــريات ال ــة الطل ــل حمــددات دال متث
عــىل ســلوك هــذه الدالــة والــيت تضــم النــاجت احملــيل اإلمجــايل للدولــة املســتوردة 
وســعر الــرف. وال تقتــر دالــة الطلــب عــىل هذيــن املتغرييــن بــل مــن املمكــن أن 
ــة الصــادرات، ومهنــا  ــىل قميــة أو مكي ــر ع ــيت تؤث ــريات ال ــن املتغ ــد م تضــم العدي
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األسعارالنســبية والســلع الوســيطة مكــا تشــري النظريــة االقتصاديــة إىل وجــود عالقــة 
ــة املســتوردة،  ــاجت احملــيل اإلمجــايل للدول ــا والن ــة م ــني الصــادرات لدول ــة ب طردي
ألن زيــادة النــاجت هلــذه الــدول ســوف ينعكــس بزيــادة قدرهتــم الرائيــة والــيت 
ــني األسعارالنســبية  ــة ب ــق يف العالق ــا فميــا يتعل ــر يف اســتريادمه للســلع، أم تظه
Px/( ــادة األسعارالنســبية ــث أن زي ــة عكســية، حي ــت العالق ــة الصــادرات فاكن ومكي
Pw( يعــي أن األســعاراحمللية أعــىل مــن األســعارالعاملية ممــا يــؤدي إىل اخنفــاض 

مكيــة الصــادرات. مكــا إن زيــادة االســترياد مــن الســلع الوســيطة والرأمساليــة يــؤدي 
إىل زيــادة مكيــة الصــادرات االســهتالكية والصناعيــة، أي أن هنالــك عالقــة إجيابيــة 

ــل،2014( . بيهنــام )الوكي

2.4 دالة الطلب عىل املستوردات 

ــا يف  ــت اهمتام ــيت لقي ــدوال ال ــن ال ــتوردات م ــىل املس ــب ع ــة الطل ــرب دال تعت
العديــد مــن الدراســات التحليليــة، الــيت قامــت بتقديــر متغــريات هــذه الدالــة وبيــان 
أمنــاط التجــارة وقيــاس املرونــات الســعرية والدخليــة لملســتوردات، وحســب النظريــة 
االقتصاديــة فــإن زيــادة األسعارالنســبية تعمــل عــىل زيــادة المكيــة املســتوردة؛ أي أن 
العالقــة بيهنــام إجيابيــة، أمــا العالقــة بــني النــاجت احملــيل للدولــة املســتوردة ومكيــة 
املســتوردات فهــي عالقــة طرديــة، ألن زيــادة الناجت احمليل اإلمجايل يــؤدي إىل زيادة 
املشــرتيات، ومــن مضهنــا الســلع املســتوردة.  ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه إذا قامــت 
ــري باالعمتــاد عــىل الســلع الوســيطة ومــواد خــام  الصناعــات ذات التوجــه التصدي
مســتوردة وهو ما يعرف باالســترياد من أجل التصدير، والذي حيدث يف الدول اليت 
توصــف بالنــدرة االقتصاديــة فــان هــذا يؤدي إىل زيــادة املســتوردات )الطيب،2008(.

2.5 العالقة بني االنفتاح االقتصادي والمنو االقتصادي والفقر

ال شــك ان الصــادرات تلعــب دورا مبــارشا يف المنــو االقتصــادي خاصــة اذا 
جــاءت مــن انتــاج ســلع اضافيــة او اذا اكن هنــاك فائضــا يف العــرض عــىل املســتوى 
احملــيل ممــا يــؤدي اىل زيــادة التشــغيل والدخــل وختفيف حــديت الفقرالبطالــة. ولكن 
قــد يكــون هنــاك اثرا ســلبيا عــىل الفقر من خالل ارتفاع االســعار اذا حلت الصادرات 
مــاكن االســهتالك احملــيل ونتــج عــن هــذا االحــالل فائضــا كبــريا يف الطلــب احمليل. 
ــض المنــو االقتصــادي اال اذا  ــارشا يف ختفي ــب املســتوردات دورا مب ــل تلع وبالقاب
اكنــت مســتوردات مــن ســلع اوليــة او وســيطة تدخــل يف انتاج ســلع هنائيــة. ويف هذه 
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احلالــة ستســامه املســتوردات يف زيــادة المنــو االقتصــادي خاصــة اذا اكن االنتــاج 
موجهــا للتصديــر وتــؤدي بالتــايل اىل زيــادة الدخــل وختفيــف معدالت الفقــر والبطالة.

ان زيادة معدالت المنو االقتصادي، وبالتايل زيادة الدخل، قد ال تسامه يف ختفيف 
حــدة الفقــر اذا مل يكــن هنــاك توزيعا عادال للدخل. فالناجت احمليل قد يزداد ولكن هذه 
الزيــادة قــد ال تنعكس عىل االجور بشــل مبــارش وبالتايل ال تتأثر الدخول املنخفضة.

3- الدراسات السابقة 

االطــالع  مــن  بــد  ال  اكن  احلاليــة،  الدراســة  أهــداف  حتقيــق  لضــامن 
الدراســة  مبوضــوع  اعتنــت  الــيت  الســابقة،  والبحــوث  الدراســات  عــىل 
ومــدى  فهيــا  بذلــت  الــيت  اجلهــود  مــن  واالســتفادة  مبــارش،  بشــل  احلاليــة 
اآليت: النحــو  عــىل  اســتعراضها  وميكــن  الدراســة،  هــذه  مــع  موافقهتــا 

حاولــت دراســة )Saghaian and Reed,2014( تقديــر الطلــب عــىل الصــادرات 
ــان  ــة إىل ثــالث دول رئيســية؛ يه الصــني والياب ــا األمريكي ــذرة وفــول الصوي مــن ال
لتقديــر دوال الطلــب عــىل  واالحتــاد األورويب، ومت اســتخدام املعادلــة اخلطيــة 
الصــادرات مــن الــذرة وفــول الصويــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة خــالل الفــرتة 
)1980-2011(، وأظهــرت نتــاجئ التقديــر أن الصــني اكنــت األكــر مرونــة حيــث اكنــت 
أعــىل مرونــة للدخــل للصــني )2.5%(، بيمنــا اكنــت اليابــان واالحتــاد األورويب 
قريًبــا مــن الواحــد، واكن الســعر النســيب لصــادرات الفــول الصويــا معنوًيــا للصــني 

ــان . ــوي للياب واالحتــاد األورويب وغــري معن

قامــت ورقــة )Thaver and Bova,2013( بتقديــر الطلــب عــىل الصــادرات 
األمريكيــة مــع اإلكــوادور خــالل الفــرتة )1665-2011(، ومت الرتكــز بشــل خــاص 
عــىل تأثــري ســعر الــرف عــىل الصــادرات، وذلــك مــن خــالل وضــع منــوذج دالــة 
الطلــب عــىل الصــادرات حيــث تكــون المنــوذج مــن املتغــريات املســتقلة التاليــة : الناجت 
احملــيل اإلمجــايل واألسعارالنســبية وســعر الــرف. أظهــرت النتــاجئ وجــود عالقــة 
ــل،  ــدى الطوي ــىل امل ــاله ع ــريات املســتقلة أع ــني الصــادرات واملتغ ــل مشــرتك ب تاكم
حيــث اكن النــاجت احملــيل اإلمجــايل إجيابيــا ومرنــا، بيمنــا اكنــت األسعارالنســبية 

ــة إحصائيــة . وســعر الــرف احلقيــي ليســت ذات دالل
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عــىل  الطلــب  دالــة  معامــالت  بتقديــر   )IBRAHIM,2012( دراســة  قامــت 
الصــادرات الســلعية لدولــة مــر، وذلــك باســتخدام البيانــات الســنوية )1990-
2008(،  ألربــع عــرة دولــة ويه )فرنســا وأملانيــا واليونــان واهلنــد وايطاليــا 
واليابــان وهولنــدا والســعودية وســورية وســنغافورا وتركيــا وإســبانيا وبريطانيــا 
والســعودية(، وذلــك لتقديــر الطلــب عــىل الصــادرات الســلعية ملــر اســتخدمت هــذه 
الدراســة دالــة الطلــب عــىل الصــادرات مــن خــالل مجموعــة مــن املتغــريات واملمتثلــة 
بدخــل الريــك التجــاري مقاًســا بالنــاجت احملــيل اإلمجــايل واألسعارالنســبية، 
باإلضافــة إىل ســعر الــرف احلقيــي للريــك التجــاري، ومت التقديــر مــن خــالل 
)panal data analysis(، حيــث تبــني أن هنالــك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني 
ــك التجــاري  ــة للصــادرات والســلعية ملــر والدخــل احلقيــي للري القميــة احلقيقي
وســعر التصديــر، باإلضافــة إىل أســعار الــرف، بيمنــا اكنــت نتــاجئ التقديــر مجليــع 
املتغــريات هلــا عالقــة ذات داللــة ومتوافقــة مــع النظريــة، مكــا أن هنالــك عالقــة إجيابيــة 
لــل مــن الدخــل احلقيــي وســعر الــرف، ولكــن ســلبية للســعر النســيب، واكنــت 

ــة الدخــل احلقيــي والســعر النســيب وســعر الــرف أصغــر مــن واحــد . مرون

األردنيــة  اخلارجيـــة  التجــارة  تطـــورات  )الشــعالن،2011(  دراســة  تناولــت 
وانعاكســاهتا عــىل االقتصــاد األردين خــالل الفــرتة )2000- 2011(، باالعمتــاد 
عــىل املهنــج الوصــي اإلحصــايئ حيــث توصلــت الدراســة إىل نتــاجئ؛ أمهها ضـــعف 
قـــدرة اإلنتاج احمللـــي عـــن تلبيـــة الطلـــب علـــى الســـلع واخلـــدمات الوطنيـــة بســـبب 
املنافســـة غيـــر املتاكفئـــة، وأوصــت الدراســة بإصــالح السياســات التجاريــة من خالل 
ــون املنافســة،  ــع االحتــاكر، وقان ــون من ــة كقان ــذ نصــوص القوانــني التجاري دمع تنفي
ــل الصــادرات ومضاهنــا مــن خــالل دمع الصــادرات  ــا دون اســتثناء، ومتوي وتفعيله
تريعًيــا ومالًيــا وفنًيــا، وإطــالق حريــة التصديــر، وتهسيلــه دون أي أعبــاء ماليــة أو 
إداريــة، مــع األخــذ باالعتبــار الطلــب احملــيل الــرضوري، واألســعاراملقبولة، خاصــة 
مــا يتعلــق باإلنتــاج الــزرايع، عــن طريــق املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع 

ــة. االقتصادي

اهمتــت دراســة )Hossain,2009( بتحليــل ســلوك الطلــب عــىل الصــادرات 
اللكيــة يف أندونيســيا إىل العــامل، باســتخدام البيانــات الســنوية للفــرتة )1963-
2005(، ومت إجــراء لك مــن اختبــار جوهانســن واختبــار التاكمــل املشــرتك، وأظهــرت 
ــي وأســعار  ــني الصــادرات والدخــل العامل ــة األجــل ب ــة طويل ــك عالق ــاجئ أن هنال النت
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الصــادرات النســبية يف أندونيســيا، واكنــت مرونــة الدخــل عــىل املــدى الطويــل مــن 
ــة،  ــري مــن واحــد، إال أهنــا غــري معنوي ــب عــىل صــادرات أندونيســيا أكــرب بكث الطل
بيمنــا مرونــة األسعارالنســبية للصــادرات ألندونيســيا اكنــت أقــل مــن واحــد ومحتــل 

ــة. ــة معنوي إشــارة ســالبة وذات دالل

اهمتت  دراسة )DeMaria and Drogué ,2008(  بتحليل اآلثار املتوقعة 
لنظام األفضليات املممع من قبل االحتاد األورويب،  والذي يوفر الوصول التفضييل 
لصادرات الدول النامية من األغذية الزراعية وتطوير فرص الوصول إىل األسواق، 
بينت الدراسة أن هنالك ارتفاعا طفيفا يف متوسط اهلامش التفضييل الذي يمتتع 
به املصدررون، مما أدى إىل ارتفاع قمية التجارة التفضيلية خالل الفرتة )2000-
2006(، حيث إن مستوردات االحتاد األورويب من األغذية الزراعية ارتفعت من 

31.4 مليار يورو إىل 43 مليار يورو، اعمتدت الدراسة عىل منوذج اجلاذبية ومت 
تطبيقه عىل عينة كبرية من الدول النامية واالحتاد األورويب لتقدير أثار األفضليات 

التجارية عىل جحم التجارة وباألخص جحم الصادرات .

4- تطور التجارة اخلارجية األردنية مع العامل والواليات املتحدة وكندا 

عــىل الــرمغ مــن التطــور املطــرد للتجــارة اخلارجيــة خــالل العقــود االربعــة 
املاضيــة، اال ان نســبة تغطيــة الصــادرات اىل املســتوردات مــا زالــت منخفضــة. فقــد 
بلــغ معــدل منــو الصــادرات اللكيــة 8.8% واملســتوردات اللكيــة 6.9%. كذلــك االمــر 
بالنســبة للتجــارة الثنائبــة لــالردن مــع لك مــن الوالبــات املتحــدة االمريكيــة وكنــدا، اذ 
ــدا 10.4% بيمنــا  ــات املتحــدة 35.5% ولكن ــغ معــدل منــو الصــادرات اىل الوالي بل
ــدا %16.6.  ــن كن ــدة 5.3% وم ــات املتح ــن الوالي ــدل منــو املســتوردات م ــغ مع بل
ويالحــظ ان منــو التجــارة هشــد تذبذبــات متفاوتــة ولكــن يف األغلــب اكن هنــاك 

زيــادة يف التجــارة مكــا هــو مبــني يف الشــل رمق )1(.



46

الشل رمق )1(: معدل منو الصادرات واملستوردات األردنية
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املصدر: إعداد الباحث باالعمتاد عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة.

لقــد تأثــرت الصــادرات األردنيــة خــالل الفــرتة )2014-1976( حبالــة عــدم 
االســتقرار االقتصــادي، تذبــذب االســعار وتلكفــة إنتــاج الســلع التصديريــة، وارتفــاع 
ــه  ــة إىل مــا تضمنت ــة. باإلضاف ــع، واملنافســة األجنبي ــف الحشــن عــىل البضائ تاكلي
فــرتة 1989-1988 مــن االنمكــاش االقتصــادي بســبب األزمــة املاليــة العامليــة خــالل 
تلــك الفــرتة .  وبســبب تــدين أســعار النفــط العامليــة معــل عــىل اخنفــاض التحويــالت 
واملعونــات اخلليجيــة، حيــث يالحــظ أن الصــادرات اخنفضــت بشــل مملــوس خــالل 
الفــرتة )1995-1989(؛ كنتيجــة حلــرب العــراق وأزمــة الكويــت ومــا ترتــب علهيــا مــن 

تقلــص املســاعدات الدوليــة ممــا أثــر عــىل قطــاع الصــادرات بشــل ســليب.

ــرتة 2013-2000 منــوا مضطــرًدا يف  ــة خــالل الف ــت الصــادرات األردني وحقق
ــن  ــرة يف قطــاع الصــادرات، وم ــة ومؤث ــن أحــداث مهم ــه م ــا تضمنت الصــادرات مل
ــة  ــة، وتأســيس املناطــق التمنوي ــة األردن يف منمظــة التجــارة العاملي ــا: عضوي أمهه
جلــذب االســتمثارات األجنبيــة وإنشــاء الصناعــات اجلديــدة. ومــن اجلديــر بالذكــر أن 
الصــادرات الوطنيــة يف عــام )2007( تاثــرت ســلبًيا كنتيجــة لتداعيــات األزمــة املاليــة 
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العامليــة حيــث إخنفضــت الصــادرات األردنيــة.

ال بــد مــن اإلشــارة  إال أن حركــة الصــادرات اللكيــة عــام 2015 هشــدت 
إخنفاًضــا، بســبب حــاالت عــدم االســتقرار يف املنطقــة واإلغــالق شــبه التــام للحــدود 
ــدول األخــرى ارتفعــت بنســبة 6%،  مــع ســوريا والعــراق، إال أن الصــادرات إىل ال
وقــد جــاء هــذا المنــو بشــل رئيــس نتيجــة إىل الرتفــاع الصــادرات الوطنيــة املتجهــة 

ــج العــريب.  إىل دول اخللي

بيمنــا حققــت املســتوردات األردنيــة خــالل الفــرتة )2000-1975( منــًوا  بطيــًا 
فــم يتخــى نســبة )%4(، كنتيجــة حلــرب العــراق وأزمــة الكويــت ومــا ترتــب علهيــا 
مــن تزايــد أعــداد الالجئــني خــالل الفــرتة )2000-1989(. ولكــن هشــدت املســتوردات  
األردنيــة خــالل الفــرتة )2014-2001( منــًوا كبــرًيا  خصوًصــا عــام 2004. إذ 
جسلــت خــالل تلــك الفــرتة اعــىل نســبة منــو يعــود للعديــد مــن األســباب مثــل: 
اإلنضــامم إىل منمظــة التجــارة العامليــة، باإلضافــة إىل توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات 
التجاريــة. ومــن اجلديــر بالذكــر أن املســتوردات اخنفضــت عــام 2009، كنتيجــة 

طبيعيــة لتداعيــات األزمــة املاليــة العامليــة.

أما يف عام 2014 فقد هشدت املستوردات األردنية ارتفاًعا بسبب ارتفاع 
فاتورة املستوردات األردنية من الطاقة. وال بد من اإلشارة  أن املستوردات األردنية 

لعام 2015 اسمترت باإلخنفاض، نتيجة اخنفاض مستوردات األردن من منتجات 
الطاقة واملشتقات النفطية، وذلك بسبب أحالل الغاز املسال بداًل من املشتقات 

النفطية يف توليد الطاقة الكهربائية  )البنك املركزي األردين، التقارير االقتصادية 
السنوية )2009-2011-2013-2015( 

4.1 تطور التجارة اخلارجية لالردن مع الواليات املتحدة األمريكية 
يالحظ من الشل رمق )1( الذي ميثل حركة التجارة اخلارجية األردنية مع الواليات 
املتحدة األمريكية لل من الصادرات واملستوردات والذي يتضح من خالله التذبذب 
الكبري يف املستوردات والثبات يف الصادرات، وذلك خالل الفرتة )1976-2014(.
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الشــل رمق )2(: معــدل منــو الصــادرات واملســتوردات األردنيــة مــع الواليــات املتحــدة 
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املصدر: إعداد الباحث اعمتاًدا عىل بيانات اإلحصاءات العامة.
يعــزى الســبب الرئيــس لثبــات معــدل منــو الصــادرات النســيب نتيجــة اســتفادة 
املصدريــن األردنيــني مــن اتفاقيــة التجــارة احلــرة األمريكيــة باإلضافــة اىل تطبيــق 
اتفاقيــة املناطــق الصناعيــة املؤهلــة. بيمنــا هشــدت املســتوردات األردنيــة مــن الواليات 

املتحــدة األمريكيــة تذبذًبــا واحضــا مكــا هــو مبــني يف الشــل رمق )2(. 

4.2 تطور التجارة اخلارجية لالردن مع كندا 
هشدت التجارة اخلارجبة األردنية مع كندا تذبذبات واحضة يف بداية الفرتة 

ولكهنا اىل الثبات نسبيا يف الفرتة الالحقة، مكا هو مبني من الشل رمق )3(.
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الشل رمق )3(: معدل منو الصادرات واملستوردات األردنية مع كندا
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املصدر: إعداد الباحث اعمتاًدا عىل بيانات اإلحصاءات العامة.

1. منوذج الدراسة
أعــى الفكــر االقتصــادي احلديــث الصــادرات دوًرا معلًيــا يف حماولــة حتقيــق 
المنــو االقتصــادي، والــذي بــدأ باالعمتــاد هيلع مكحــرك رئيــس يف حتقيــق األهــداف 
االقتصاديــة، ولتفعيــل هــذا الــدور فإنــه مــن الــرضوري وضــع خطــة متكنــه مــن حتقيق 
أهدافــه وفًقــا ملــا يرتتــب علهيــا مــن آثــار، وال يتعــارض مــع مفهــوم الرفاهيــة، حبيــث 
ــن  ــيت ميك ــة ال ــات االقتصادي ــن السياس ــدة م ــة أداة جدي ــح الصــادرات مبثاب تصب

التحــم هبــا للتأثــري عــىل المنــو االقتصــادي والتمنيــة االقتصاديــة .

العديــد مــن الدراســات الســابقة تناولــت أثــر االتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة أو متعــددة 
األطــراف وال ســميا االتفاقيــات اإلقلمييــة عــىل اقتصاديــات الدولــة املتعاقــدة. أمــا يف هــذه 
ــدي  ــيك والكن ــا األمري ــاجم املزاي ــر برن ــا ســبق أث ــة إىل م ــاول باإلضاف الدراســة ســوف تتن
ــه مت  ــن اإلشــارة  إال أن ــد م ــث ال ب ــة )WTO(،  حي يف ظــل وجــودة منمظــة التجــارة الدولي
اختصــار المنــوذج عــىل دولتــني ماحنتــني لملزايــا التفضيليــة لــألردن؛ وذلــك لتهسيــل معليــة 
ــات  ــن الوالي ــع لك م ــة م ــادرات األردني ــىل الص ــب ع ــة الطل ــار دال ــث مت اختي ــل، حي التحلي
املتحــدة األمريكيــة وكنــدا باالضافــة اىل دالــة الطلــب عــىل الصــادرات للعــامل اخلــاريج كل،  
ــات املتحــدة  ــل مــن الوالي ــب عــىل املســتوردات ل ــة الطل ــار دال ــب اآلخــر مت اختي ويف اجلان
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األمريكيــة وكنــدا، باإلضافــة إىل دالــة الطلــب عــىل املســتوردات مــع العــامل اخلــاريج كل .

حبثــت الدراســات الســابقة املتعلقــة بتحليــل تدفــق التجــارة يف ظــل االتفاقيــات 
التجاريــة مــن خــالل حتليــل دوال الطلــب عــىل الصــادرات واملســتوردات، ويف هــذه 
الدراســة مت اســتخدام منــوذج مقــرتح مــن )Phillips and Hansen,1990( ومت 

ــن . ــل )Stephen,2010( وآخري ــن قب ــه م تطبيق

اقتــرت دوال الطلــب عــىل الصــادرات واملســتوردات يف هــذه الدراســة عــىل 
ــبية،  ــعار النس ــاجت احملــيل اإلمجــايل واألس ــريات؛ ويه الن ــن املتغ ــدد حمــدد م ع
ــيت  ــة، وال ــارة العاملي ــل باالنضــامم ملنمظــة التج ــري ومهــي ممتث ــة إىل متغ باإلضاف
يرمــز هلــا بـــ)WTO(، وإمجــايل الصــادرات األردنيــة، والصــادرات إىل لك مــن 
ــة،  ــدا، باإلضافــة إىل إمجــايل املســتوردات األردني ــة وكن ــات املتحــدة األمريكي الوالي

ــة . ــات املتحــدة األمريكي ــدا والوالي ــن كن ــة م واملســتوردات األردني

- دوال الطلب عىل الصادرات األردنية للواليات املتحدة األمريكية وكندا والعامل 
اخلاريج عىل التوايل:

LUX=B0+B1L (UGDP)+B2 (PX/pm)+B3 (wto) +Ut….…....…..(1)

LCX=B4+B5L (CGDP)+B6 (PX/pm)+B7 (wto) +Ut……….…....(2)

 LEX=B8+B9L (WGDPiT)+B10 (PX/pm)+B11 (wto)+Ut…..…..(3)

يالحــظ مــن هــذه املعــادالت أهنــا تفــر تدفــق الصــادرات والــيت يه املتغــري 
ــا اعمتــد عــىل عــدد مــن املتغــريات املســتقلة حيــث إن : ــع، وهن التاب

)lUX( : الوغاريمت الطبيي لصادرات األردن إىل الواليات املتحدة.

)lCX( : الوغاريمت الطبيي  لصادرات األردن إىل الواليات املتحدة.

)lEX( : الوغاريمت الطبيي  صادرات األردن إىل العامل .

ــة  ــاجت احملــيل اإلمجــايل االمســي للدول ــي للن ــمت الطبي )lUGDP( : الوغاري
ــن  ــج م ــا ينت ــن لك م ــارة ع ــو عب ــة،  وه ــدة األمريكي ــات املتح املســتوردة ويه الوالي
ــون  ــاد االقتصادي ــة )t(، اعت ــرتة زمني ــالل ف ــني خ ــد مع ــة يف بل ــات هنائي ــلع وخدم س
. اســتخدامه  يــمت  حيــث   ،)2003 واجلومــرد،  )الدبــاغ  ســنة  اعتبارهــا  عــىل 
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لســعر  القيــايس  الــرمق  عــن  عبــارة  وهــو  النســبية،  األســعار   : )px/pm(
. املســتوردات  لســعر  القيــايس  الــرمق  عــىل  مقمًســا  الصــادرات 

ــارة عــن متغــري ومهــي يأخــذ القميــة 1 بعــد أن مت االنضــامم  WTO : هــو عب
إىل منمظــة التجــارة العامليــة،  ويأخــذ القميــة 0 قبــل االنضــامم .

ــة  ــاجت احملــيل اإلمجــايل االمســي للدول ــي للن ــمت الطبي )LCGDP( : الوغاري
ــدا . املســتوردة ويه  كن

ــدول  ــاجت احملــيل اإلمجــايل االمســي لل ــي للن ــمت الطبي )lWGDP( : الوغاري
ــامل . املســتوردة ويه للع

ــدا  ــة وكن ــات املتحــدة األمريكي ــن الوالي ــة م ــب عــىل املســتوردات األردني -  دوال الطل
ــوايل:  والعــامل اخلــاريج عــىل الت

LUM=B13+B14L (lnUGDP)+B15 (px/pm)+B16(wto)+Ut……...(4)

LCM=B17+B18L (CGDP)+B19 (px/pm)+ B20 (wto)+Ut...…...(5)

LIM=B21+B22L (lnJGDP)+B23 (Px/pm)+B24 (wto)+Ut………..(6)

حيث إن :

)lUM( : الوغاريمت الطبيي إلمجايل مستوردات األردن من الواليات املتحدة .

)lCM( : الوغاريمت الطبيي إلمجايل مستوردات األردن من كندا.

)lIM( : الوغاريمت الطبيي إلمجايل مستوردات األردن من العامل .

)l JGDP( : الوغاريــمت الطبيــي للنــاجت احملــيل اإلمجــايل االمسي للدول املســتوردة 
ويه األردن . Uit: حــد اخلطــأ العشــوايئ.

وســوف يــمت اســتخدام املعملــات يف المنــوذج )β( مكقيــاس ملرونــة تدفــق 
الصــادرات واملســتوردات. بينــت العديــد مــن األدبيــات التطبيقيــة أن النــاجت احملــيل 
ــا  ــرا إجيابي ــه أث ــك التجــاري يعــرب عــن احلجــم االقتصــادي، وأن ل اإلمجــايل للري

ــة لملســهتلكني. ــدرة الرائي ــه يعكــس الق عــىل الصــادرات؛ ألن

تشــري النظريــة االقتصاديــة إىل وجــود عالقــة طرديــة بــني الصــادرات لدولــة مــا 
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والنــاجت احملــيل اإلمجــايل للدولــة املســتوردة؛ ألن زيــادة النــاجت هلــذه الــدول ســوف 
ينعكــس بزيــادة قدرهتــم الرائيــة والــيت تظهــر يف اســتريادمه للســلع، وأن هنالــك 
عالقــة عكســية بــني األســعار النســبية ومكيــة الصــادرات، حيــث إن زيــادة األســعار 
النســبية )Px/Pm( تعــي أن األســعار احملليــة أعــىل مــن األســعار العامليــة، ممــا يؤدي 

إىل اخنفــاض مكيــة الصــادرات؛ أي أن العالقــة بيهنــام عكســية . )الوكيــل،2014(.

ــة  ــة االقتصادي ــإن النظري ــب عــىل املســتوردات ف ــدوال الطل ــق ب ــا فميــا يتعل أم
ــة املســتوردة، أي أن  ــادة المكي ــىل زي ــل ع ــادة األســعار النســبية  تعم ــع أن زي تتوق
العالقــة بيهنــام إجيابيــة، أمــا العالقــة بــني النــاجت احملــيل للدولــة املســتوردة ومكيــة 
ــؤدي إىل  ــاجت احملــيل اإلمجــايل ي ــادة الن ــة؛ ألن زي ــة طردي املســتوردات فهــي عالق

ــادة املشــرتيات ومــن مضهنــا الســلع املســتوردة )عــيل،2008( . زي

إذا قامــت الصناعــات ذات التوجــه التصديــري باالعمتــاد عــىل الســلع الوســيطة 
ــذي  ــر، وال ــل التصدي ــن أج ــرف باالســترياد م ــا يع ــو م ــام مســتوردة، وه ــواد خ وم
ــادة  ــة، فــان هــذا يــؤدي إىل زي ــدرة االقتصادي ــدول الــيت توصــف بالن حيــدث يف ال

ــل،2014(. املســتوردات )الوكي

ومت تضمــني الــدوال الســابقة ملتغــري ومهــي وهــو الــذي ميثــل االنضــامم ملنمظــة 
التجــارة العامليــة كنتيجــة لظهــور العديــد مــن املتغــريات الدوليــة، ومهنا منمظــة التجارة 
ــت  ــيت وقف ــة ال ــات اإلضافي ــن العقب ــد م ــرض العدي ــا ف ــن معه ــيت تزام ــة، وال العاملي
حكاجــز أمــام قطــاع الصــادرات يف الــدول الناميــة، وتدفــق الســلع واخلدمــات إىل 
األســواق العامليــة ومهنــا أســواق الــدول املتقدمــة املاحنــة لنظــام األفضليــات واملمتثلــة 
باللــواحئ الفنيــة وفــرض التدابــري الصحيــة ومعايــري الصحــة النباتيــة، الــيت تفرضهــا 
عــىل الســلع الــيت تســتوردها كــرط للدخــول إىل أســواق مســهتلكهيا، األمــر الــذي 
أدى إىل اخنفــاض القــدرة التصديريــة والمكيــات املصــدرة، حيــث إنــه مــن املتوقــع 
أن تهشــد الــدول الناميــة املزيــد مــن الرتاجــع يف صادراهتــا، يف ظــل االنضــامم إىل 
منمظــة التجــارة العامليــة )أغــا،2004(، كنتيجــة إىل ارتفــاع أســعار منتجــات الــدول 
الناميــة لزيــادة التاكليــف املرتبطــة بتلبيــة اللــواحئ والتدابــري عــىل الــرمغ مــن وجــود 
املنافســة الدوليــة يف األســواق العامليــة أو عــدم القــدرة لتطبيــق مثــل هــذه التدابــري .
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6. نتاجئ التحليل القيايس الدراسة 

- اختبار استقرارية البيانات )Stationary Test( للمناذج الدراسة
مت إجــراء حفــص اســتقرارية البيانــات مــن خــالل إجــراء اختبــار جــذر الوحــدة 
)Stationary Unit Root Test(، ولتجنــب مشــلكة عــدم االســتقرار يف المنــوذج، مت 
اســتخدام صيغــة الفــرق األول )First Difference( للمنــاذج، للتحقــق فميــا إذا اكنــت 
 Augmented Dichky( السالســل ثابتــة أو غــري ثابتــة، لذلــك مت إجــراء اختبــار
fuller-ADF( حيــث مت التطبيــق عــىل مجيــع متغــريات الدراســة خــالل الفــرتة 

)1976-2014( واملتغــريات اكنــت مســتقرة عنــد الفــرق االول. 

- اختبار حتديد طول فرتات التباطؤ الزمي )Lag Structure( للمناذج الدراسة
مت حتديــد طــول فــرتات التباطــؤ املناســبة باالعمتــاد عــىل معياريــني مهــا 
باالعمتــاد اىل معيــار ااكيــك )Akaike( وشــوارتز )Schwarts( .تبــني أن أفضــل 

ــو )1(. ــؤ لمنــاذج الدراســة ه ــرتة تباط ف

- اختبار جوهانسون ))Johousan Method لمناذج الدراسة
يالحــظ مــن اختبــار جــذر الوحــدة الســابق، أن السالســل الزمنيــة ملتغــريات    
الدراســة اكنــت غــري مســتقرة، ولكــن أصبحــت مســتقرة بعــد أخــذ الفــرق األول؛ أي 
أهنــا ذات اندمــاج مــن الرتبــة )1(،  ولذلــك اكن البــد مــن اختبــار املتغــريات فميــا إذا 
اكن بيهنــام عالقــة توازنيــة طويلــة األجــل حيــث مت اإلســتعانة بطريقــة جوهانســون 
ــر )Trace Test( وتعمــل عــىل  ــار األث )Johousan Method( والــيت تتضمــن اختب

حتديــد عــدد املتجهــات املشــرتكة. 

لقــد أشــارت نتــاجئ اختبــار جوهانســون لإلندمــاج املشــرتك لدالــة تقديــر دالــة 
الصــادرات األردنيــة اىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ودالــة الطلــب عىل مســتوردات 
األردن مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة إنــه يوجــد اندمــاج مشــرتك بــني املتغــريات 
ــىل يف  ــة املث ــريات(، أي أن الطريق ــني املتغ ــل ب ــة األج ــة طويل ــة توازني ــد عالق )يوج

 .)ARDL- Auto Regressive Distribution Lag( التقديــر يه

ــب  ــرتك  دوال الطل ــاج املش ــون لإلندم ــار جوهانس ــاجئ اختب ــرت نت ــا أظه بيمن
لصــادرات األردن إىل كنــدا والعــامل، ودوال الطلــب املســتوردات األردنيــة مــن كنــدا 
ــدم  ــة الع ــل فرضي ــا نقب ــا تكــون )r=0,1,2( ممــا جيعلن ــة عندم ــامل عــدم املعنوي والع



54

ــدوال )  ــريات وال ــني متغ ــاج مشــرتك ب ــه ال يوجــد إندم ــر )r=0( أي أن ــار األث الختب
ــة األجــل بــني املتغــريات(، أي أن الطريقــة املثــىل يف  ال يوجــد عالقــة توازنيــة طويل

 .)VAR- Vector Auto Regresive( التقديــر يه متجــه اإلحنــدار الــذايت

- نتاجئ تقدير دالة الصادرات األردنية اىل الواليات املتحدة األمريكية 
ــني املتغــري  ــة األجــل ب ــة طويل ــة توازني ــك عالق ــد مــن اإلشــارة  اىل أن هنال ال ب
ــة إىل الواليــات  ــب عــىل الصــادرات األردني ــدوال الطل التابــع واملتغــريات املســتقلة ل
املتحــدة األمريكيــة، وذلــك حســب نتاجئ اختبار جوهانســون، وســوف نقــوم بتقدير دالة 
الطلــب للصــادرات األردنيــة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة باالعمتــاد عــىل منــوذج 
 ،)Schwarz Bayesiancriterion( حســب فــرتة التباطــؤ املوافقــة ملعيــار )ARDL(
ــني السالســل  ــع ب ــذي جيم ــر المنــوذج ال ــة تقدي ــة )ARDL( بإماكني ــاز مهنجي ومتت
ــا مســتقرا عــىل املســتوى )I)0 وبيمنــا يوجــد سالســل  ــيت يكــون بعضه ــة ال الزمني
ــة املشــالك  ــىل إزال ــل ع ــرق األول )I)1، وتعم ــذ الف ــد أخ ــون مســتقرة بع ــرى تك أخ
املتعقلــة باالرتبــاط الــذايت )Auto Correlation(، باإلضافــة إىل أهنــا تقــدر معامــل 
ــدوث  ــد ح ــوازن بع ــودة إىل الت ــة الع ــس رسع ــذي يقي ــأ )ECM( وال ــح اخلط تصحي
ــل  ــوازن يف األج ــل القصــري للت ــات يف األج ــف االختالف ــة تكيي ــى رسع ــل، مبع خل

.) Pereran,1999( ــل الطوي

يبــني اجلــدول رمق )1( خمرجــات نتــاجئ تقديــر منــوذج األول دالــة الطلــب عــىل 
:)ARDL( الصــادرات األردنيــة اىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن خــالل منــوذج

اجلدول )1(: نتاجئ تقدير دالة الطلب عىل الصادرات األردنية إىل الواليات املتحدة 
األمريكية )طويل األجل(

 )LUX( = - 0.30*)PX/PM(+1.93*)LUGDP(+ 27+0.16*)WTO(
Variable PX/PM LUGDP C WTO

Slope -0.30 1.93 27 0.16
t- Stats. -1.17 0.44 2.72 0.72

 
يف املــدى الطويــل، تبــني عــدم وجــود أثــر لإلســعار النســبية والنــاجت 	 

احملــيل األمجــايل للواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكذلــك األمــر فميــا يتعلــق 
باملتغــري الومهــي املمتثــل بانضــامم األردن ملنمظــة التجــارة العامليــة، يف جحــم 
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الصــادرات األردنيــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة. بيمنــا يالحــظ مــن قميــة الثابث 
)C( أن هنالــك متغــريات أخــرى غــري مذكــورة يف المنــوذج تلعــب دورًا معنويــا  
ــة والــيت ميكــن  ــة إىل الواليــات املتحــدة األمريكي يف جحــم الصــادرات األردني
ــة االتفاقيــات  ــدة بــني البلديــن وطبيعي التعبــري عهنــا بالعالقــات السياســية اجلي

ــا. ــة بيهنــا واســتغالل برنــاجم املزاي ــة الثنائي التجاري
ــب الصــادرات  ــة الطل ــح اخلطــأ لدال ــر منــوذج تصحي ــاجئ تقدي اجلــدول رمق )2(: نت

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــة إىل الوالي األردني
)LUX(= -0.94*)PX/PM)-1((+3.10*)LUGDP)-1((+0.52*)LUX)-1((-
0.19*Ect )-1(

Variable  PX/PM)-1( LUGDP)-1( LUX)-1( Ect)-1(
Slope -0.94 3.10 0.52 -0.19

t- Stats. -1.19 0..65 2.98 -4.18
R2 = 77% F-statistic

Adj R2 = 71% 43
ــاجئ  ــاءت نت ــأ )ECM(، وج ــح اخلط ــاجئ منــوذج تصحي ــل اجلــدول رمق )2( نت - ميث
ــود  ــدم وج ــظ ع ــل، ويالح ــل الطوي ــر يف األج ــاجئ التقدي ــة لنت ــوذج متوافق ــذا المن ه
ــاجت احملــيل اإلمجــايل ، بيمنــا يالحــظ وجــود  ــوي لألســعار النســبية، والن ــر معن أث
ــايض )LUX)-1((، يف جحــم  ــام امل ــة للع ــوي للصــادرات األردني ــر إجيــايب معن أث
وبلــغ   ،)LUX( احلاليــة  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  إىل  األردنيــة  الصــادرات 
معامــل املرونــة )0.67(. وهــذا األمرميكــن تفســريه بنوعيــة العالقــات السياســية 
ــة،  ــة الثنائي ــات التجاري ــة يف االتفاقي ــامل واملمتثل ــع دول الع ــدة م ــة اجلي واالقتصادي
والــيت تعلــب دورًا هاًمــا يف حركــة الصــادرات واملســتوردات بشــل عــام مــع 

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
- جتــدر اإلشــارة  أن معملــة حــد تصحيــح اخلطــأ ))-Ect)1( تســاوي )-1.19( 
رسعــة التكييــف والعــودة للتــوازن يف املــدى الطويــل يف حــال حــدوث خــالل طــارئ، 
ــوازن املــدى  ــه إشــارة ســالبة والــيت تؤكــد تقــارب ت ــة ول ــة إحصائي ــه معنوي اكن لدي

القصــري اىل التــوازن يف املــدى الطويــل .
- يتضــح مــن خــالل تقديــر هــذا المنــوذج أن معامــل التحديــد )R2=77%( للمنــوذج 
األول واملتعلــق بدالــة الطلــب عــىل الصــادرات األردنيــة إىل الواليــات ملتحــدة، أي أن 
ــع،  ــادرة عــىل تفســري )77%( مــن التغــريات يف املتغــري التاب املتغــريات املســتقلة ق
ــدرة المنــوذج يف  ــيت تشــري إىل ق ــت قميــة F-Statistic( ( تســاوي )43(، وال واكن
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تفســري التغــريات يف املتغــري التابــع.

- نتاجئ تقدير دالة الصادرات األردنية إىل كندا 

ال بــد مــن اإلشــارة  اىل أنــه مل توجــد عالقــة توازنيــة طويلــة األجــل بــني املتغــري 
التابــع واملتغــريات املســتقلة لدالــة الطلــب عــىل الصــادرات األردنيــة إىل كنــدا، وذلــك 
حســب نتــاجئ اختبــار جوهانســون وجــذر الوحــدة، وســوف نقــوم بتقديــر دوال الطلــب 
 Vector AutoRegression-( للصــادرات األردنيــة إىل كنــدا باالعمتــاد عــىل منــوذج

 .)Schwarz Bayesiancriterion( حســب فــرتة التباطــؤ املوافقــة ملعيــار )VAR

يتضــح مــن اجلــدول رمق )3( خمرجــات نتاجئ تقدير المنوذج الثــاين، دالة الطلب 
:)VAR( عــىل الصــادرات األردنيــة إىل كندا من خالل منــوذج متجه اإلحندار الذايت

اجلدول رمق )3(: نتاجئ تقدير دالة الطلب عىل الصادرات األردنية إىل كندا

  )LCX( = 0.51 LCX)-1(  + 0.004* )lCGDP)-1( -0.031* )PX/PM)-1((
0.0011*WTO- 1.6-

Variable LCX)-1(  LCGDP)-1( )PX/PM)-1( WTO C

Slope 0.51 0.004 -0.031 0.0011 -1.6
t- Stats. 3.40 0.28 -1.42 0.094 -0.90

R2 = 87%
Adj R2 = 85%

F-statistic

51

يالحــظ مــن اجلــدول رمق )3( وجــود أثــر إجيــايب للصــادرات لكنــدا للعــام املــايض 
يف جحــم الصــادرات األردنيــة لكنــدا، وبلــغ معامــل املرونــة )0. 56( 

- أثــر النــاجت احملــيل اإلمجــايل لكنــدا )LCGDP( للعــام املــايض يف جحــم 
الصــادرات األردنيــة لكنــدا احلاليــة، ال حيمــل داللــة احصائيــة معنويــة.

 -أثــر مســتويات األســعار النســبية )PX/PM( للعــام املــايض يف جحــم الصــادرات 
األردنيــة لكنــدا احلاليــة، ليــس ذو داللــة احصائيــة.

ــدا  ــة إىل كن ــة )WTO( يف جحــم الصــادرات األردني ــر منمظــة التجــارة العاملي - أث
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معنــوي. غــري   ،)LCX(
- مكا يالحظ أن قمية الثابت )c(  غري معنوي، مما يعي عدم وجود عوامل أخرى 

تؤثر يف جحم الصادرات األردنية إىل كندا، كونه ال يوجد اتفاقيات ثنائية مع كندا 
قبل عام 2012. 

 )R2=87%( ويتضــح مــن خــالل تقديــر هــذا المنــوذج الثــاين أن معامــل التحديــد بلــغ
للمنــوذج الثــاين واملتعلــق بدالــة الطلــب عــىل الصــادرات األردنيــة إىل كنــدا، أي أن 
ــع،  ــادرة عــىل تفســري )%87( مــن التغــريات يف املتغــري التاب املتغــريات املســتقلة ق
ــاءة المنــوذج كل.   ــت قميــة  )F-Statistic( تســاوي )51(، ممــا يشــري اىل كف واكن

- نتــاجئ تقديــر دالــة الصــادرات األردنيــة إىل العــامل
ــري  ــني املتغ ــل ب ــة األج ــة طويل ــة توازني ــد عالق ــه مل توج ــارة  اىل أن ــن اإلش ــد م ال ب
التابــع واملتغــريات املســتقلة لدالــة الطلــب عــىل الصــادرات األردنيــة إىل كنــدا، وذلــك 
حســب نتــاجئ اختبــار جوهانســون وجــذر الوحــدة، وســوف نقــوم بتقديــر دوال الطلــب 
للصــادرات األردنيــة إىل العــامل باالعمتــاد عــىل منــوذج )VAR( حســب فــرتة 

 .)Schwarz Bayesiancriterion( التباطــؤ املوافقــة ملعيــار

عــىل  الطلــب  دالــة  منــوذج  تقديــر  نتــاجئ  خمرجــات   )4( مق  ر  اجلــدول  يبــني 
:)VAR( الصــادرات األردنيــة إىل العــامل مــن خــالل منــوذج متجــه اإلحنــدار الــذايت

اجلدول رمق )4(: نتاجئ تقدير دالة الطلب عىل الصادرات األردنية اىل العامل
)LEX( = 0.27 LEX)-1(+ 0.48* )LWGDP)-1(( -0.08* )PX/PM)-1((-

0.05*WTO+18
Variable LEX)-1(  )LWGDP)-1( )PX/PM)-1( WTO C

Slope 0.27 0.48 -0.08 -0.05 18
t- Stats. 3.48 6.82 -1.23 -0.85 2.33

R2 = 97%
Adj R2 = 79%

F-statistic
317

- يالحــظ مــن اجلــدول رمق )4( وجــود أثــر إجيــايب للصــادرات األردنيــة للعام املايض 
ــامل )LWX(، وهــذا يعــي  ــة للع ــة احلالي ))LEX)-1( يف جحــم الصــادرات األردني
ــة )0.93( ،  ــغ معمــل املرون ــاجت احملــيل اإلمجــايل للعــامل، بوحــدة وبل ــادة الن أن زي
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ــات  ــىل العالق ــة ع ــة، واحملافظ ــات ثنائي ــاط األردن باتفاقي ــة ارتب ــس أمهي ممــا يعك
االقتصاديــة مــع خمتلــف دول العــامل. مكــا أن قميــة الثابــت )C(، تشــري إىل أن 
هنالــك عوامــل أخــرى تؤثــر يف جحــم الصــادرات األردنيــة إىل العــامل، والــيت ميكــن 

التعبــري عهنــا باالتفاقيــات الثنائيــة الــيت تربــط األردن مــع دول العــامل األخــرى.
ــايض  ــام امل ــي للع ــاجت احملــيل اإلمجــايل العامل ــوي للن ــر اجيــايب ومعن - وجــود أث
)LWGDP)-1(( يف جحــم صــادرات األردن احلاليــة إىل العــامل )LWX(، وهــذا 

يتوافــق مــع النظريــة األقتصاديــة. 
- وجــود أثــر اجيــايب، غــري معنــوي لألســعار النســبية )PX/PM)-1( للعــام املــايض 

ــة.  ــم )LWX( احلالي يف جح
- وجــود أثــر ســليب، غــري معنــوي ملنمظــة التجــارة العامليــة )WTO( يف جحــم 

الصــادرات األردنيــة إىل للعــامل. 
 )R2=97%( ويتضــح مــن خــالل تقديــر هــذا المنــوذج أن معامــل التحديــد
للمنــوذج الثالــث واملتعلــق بدالــة الطلــب عــىل الصــادرات األردنيــة إىل العــامل، أي أن 
املتغــريات املســتقلة قــادرة عــىل تفســري )%97( مــن التغــريات يف املتغــري التابــع، 
واكنــت قميــة  )F-Statistic( تســاوي )317(، والــيت تشــري إىل قــدرة المنــوذج 

يف تفســري التغــريات يف املتغــري التابــع.
- نتاجئ تقدير دالة املستوردات األردنية من الواليات املتحدة األمريكية

ــني املتغــري  ــة األجــل ب ــة طويل ــة توازني ــك عالق ــد مــن اإلشــارة  اىل أن هنال ال ب
ــة إىل الواليــات  ــب عــىل الصــادرات األردني ــدوال الطل التابــع واملتغــريات املســتقلة ل
املتحــدة األمريكيــة، وذلــك حســب نتــاجئ اختبــار جوهانســون، وكــون متغــريات هــذا 
المنــوذج اكن بعضهــا مســتقر عنــد املســتوى )I)0 وبعضهــا األخــر أخــذ باالســتقرار 
عنــد الفــرق األول )I)1 حســب نتــاجئ اختبــار جــذر الوحــدة، ســوف نقــوم بتقديــر دالــة 
الطلــب لملســتوردات األردنيــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة باالعمتــاد عــىل منوذج 
 )Schwarz Bayesiancriterion( ــار ــة ملعي ــرتة التباطــؤ املوافق )ARDL( حســب ف
والــيت مت حتديدهــا بفــرتة واحــدة. ويبــني اجلــدول رمق )5( خمرجــات نتــاجئ تقديــر 
منــوذج دالــة الطلــب عــىل املســتوردات األردنيــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن 

:)ARDL( خــالل منــوذج متجــه اإلحنــدار الــذايت

اجلدول رمق )5(: نتاجئ تقدير دالة الطلب املستوردات األردنية من الواليات املتحدة 
األمريكية )األجل الطويل(



59

 0.44* )LJGDP( + 18 +0.16*WTO+)LUM( = 1.56* )PX/PM( 
Variable  PX/PM LJGDP C WTO

Slope 1.56 0.44 18 0.16
t- Stats. 1.17 1.022 2.9 1.30

- يالحــظ مــن اجلــدول )20.5( وجــود أثــر إجيــايب، غــري معنويــة، لــل مــن  ألســعار 
ــتوردات  ــم املس ــايل )LJGDP( يف جح ــيل اإلمج ــاجت احمل ــبية )PX/M( والن النس
ــاع  ــي أن ارتف ــذا يع ــة )lum(، ه ــة احلالي ــات املتحــدة األمريكي ــن الوالي ــة م األردني
األســعار احملليــة مقارنــة مــع مســتويات األســعار العامليــة، ال يؤثــر يف جحــم 
املســتوردات األردنيــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وذلــك بســبب البعــد اجلغرايف 
ــف الحشــن،  ــىل تاكلي ــس ع ــيت تنعك ــة، وال ــدة األمريكي ــات املتح ــع الوالي ــألردن م ل
ــة مــع دول املنطقــة.   باإلضافــة إىل ارتبــاط األردن بالعديــد مــن التفاقيــات التجاري

ــارة  ــل لإلنضــامم ملنمظــة التج ــدى الطوي ــوي يف امل ــري معن ــر ســليب، غ ــود أث - وج
ــة  ــات املتحــدة االمريكي ــة مــن الوالي ــة )WTO( يف جحــم املســتوردات األردني العاملي
)lmu(، واكنــت هــذ النتيجــة متوافقــة مــع دراســة )خشاتــرة،1997( حيــث أنــه 
ــة والتجــارة عــىل القطــاع  ــة للتعريف ــة العام ــه لالتفاقي ــار املتوقع ــام بســتقصاء األث ق

ــىل املســتوردات. ــر ع ــه أث ــن ل ــة مل يك ــني أن االتفاقي ــايع يف األردن، وتب الصن
ــورة يف  ــك املذك ــري تل ــرى، غ ــل أخ ــود عوام ــارة إىل  وج ــن اإلش ــد م مكــا الب
المنــوذج تلعــب دوًرا معنويــا يف جحــم املســتوردات األردنيــة مــن الواليــات املتحــدة 

ــة . ــة ومحتــل اإلشــارة املوجب ــت )c( معنوي ــت قميــة الثاب ــث اكن ــة، حي األمريكي
اجلدول رمق )6(: نتاجئ تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لدالة الطلب ملستوردات 

األردن من الواليات املتحدة األمريكية
 )LUM( =  0.032*)PX/PM )-1((+0.175*)LJGDP )-1((+0.67*)LUM

)-1(( -1.04*Ect )-1(
Variable  PX/PM)-1( LJGDP)-1( LUM)-1( Ect)-1(

Slope 0.032 0.175 0.67 -1.04
t- Stats. 1.036 1.54 4.64 -3.71

R2 = 90% F-statistic
Adj R2 = 88% 49.85

- يشــري اجلــدول رمق )6( إىل نتــاجئ منــوذج تصحيــح اخلطــأ )ECM(، اكنــت 
النتــاجئ هــذا المنــوذج متوافقــة مــع نتــاجئ تقديــر المنــوذج يف األجــل الطويــل، حيــث 
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يالحــظ وجــود أثــر إجيــايب غــري معنــوي للنــاجت احملــيل اإلمجــايل للواليــات املتحــدة 
 )PX/PM)-1(( النســبية  واألســعار   )LUGDP)-1(( املــايض  للعــام  األمريكيــة 
ــا  ــة، بيمن ــة احلالي ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي ــة م ــتوردات األردني ــم املس يف جح
LUM)-( لوحــظ وجــود أثــر إجيــايب معنــوي لملســتوردات األردنيــة للعــام املــايض
)1( يف جحــم املســتوردات األردنيــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة احلاليــة 
ــؤدي  ــون( ســوف ي ــادة ))LUM)-1( بوحــدة واحــدة )واحــد ملي )LUM(، أي أن زي
الواليــات  مــع  األردن  ارتبــاط  بســبب  وذلــك  مليــون،  بـــ)0.67(   )LUM( لزيــادة 
املتحــدة باالتفاقيــات التجاريــة. وجتــدر اإلشــارة أن معملــة حــد تصحيــح اخلطــأ ))1-(
ــدى  ــوازن يف امل ــودة للت ــف والع ــة التكيي ــل رسع ــيت متث Ect( تســاوي )1.04-(، وال
ــارة  ــه إش ــة ول ــة إحصائي ــه معنوي ــارئ، اكن لدي ــالل ط ــدوث خ ــال ح ــل يف ح الطوي
ســالبة والــيت تؤكــد تقــارب تــوازن املــدى القصــري اىل التــوازن يف املــدى الطويــل .
- يتضــح مــن خــالل تقديــر هــذا المنــوذج أن معامــل التحديــد )R2=90%( للمنــوذج 
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــة م ــىل املســتوردات األردني ــب ع ــة الطل ــق بدال ــع  واملتعل الراب
األمريكيــة أي أن املتغــريات املســتقلة قــادرة عــىل تفســري )%90( مــن التغــريات 

يق املتغــري التابــع، واكنــت قميــة  )F-Statistic(  تســاوي )49.85(. 
- نتاجئ تقدير دالة املستوردات األردنية من كندا  

ال بــد مــن اإلشــارة  اىل أنــه مل توجــد عالقــة توازنيــة طويلــة األجــل بــني املتغــري 
ــدا،  ــن كن ــة م ــتوردات األردني ــىل املس ــب ع ــة الطل ــتقلة لدال ــريات املس ــع واملتغ التاب
وذلــك حســب نتــاجئ اختبــار جوهانســون وجــذر الوحــدة، وســوف نقــوم بتقديــر دوال 
الطلــب للصــادرات األردنيــة إىل العــامل باالعمتــاد عــىل منــوذج )VAR( حســب 
فــرتة التباطــؤ املوافقــة ملعيــار )Schwarz Bayesiancriterion(. ويبــني اجلــدول 
ــة  ــتوردات األردني ــىل املس ــب ع ــة الطل ــوذج دال ــر من ــاجئ تقدي ــات نت رمق )7( خمرج
:)VAR( مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن خــالل منــوذج متجــه اإلحنــدار الــذايت

اجلدول رمق )7(: نتاجئ تقدير دالة الطلب عىل املستوردات األردنية من كندا
 0.8519* )PX/PM)-1((++)LCM( =  0. 42* )LJGDP)-1(( 

0.074*WTO+0.857*)LCM)-1(( – 3.906
Variable  )JGDP-1(( )PX/PM)-1( WTO LCM)-1( C

Slope 0.42 0.8519 0.074 0.857 -3.906
t- Stats. 1.58 0.66 0.29 6.30 -3.15
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R2 = 92% F-statistic
Adj R2 = 91% 96

ــاجت احملــيل  ــة  للن ــر إجيــايب، غــري معنوي - يالحــظ مــن اجلــدول رمق )7( وجــود أث
اإلمجــايل لــألردن ))JGDP)-1( للعــام املــايض يف جحــم املســتوردات األردنيــة 

.)LCM( ــدا ــن كن ــة م احلالي
ــاجت احملــيل  ــة  لألســعار النســبية )PX/PM( والن ــر ســليب، غــري معنوي - وجــود أث
ــه  ــت إلي ــا توصل ــع م ــق م ــذا يتف ــة، وه ــألردن يف جحــم )LCM( احلالي اإلمجــايل ل
ــىل الصــادرات  ــب ع ــلوك الطل ــل س ــث اهمتــت بتحلي ــة )Hossani,2009( حي دارس
ــت  ــه يف أندونيســيا إىل العــامل مــن خــالل مجموعــة املتغــريات املســتقلة، واكن اللكي
مرونــة الدخــل العاملــي وأســعار الصــادرات أكــرب بكثــري مــن واحــد إال أنــه اكنــت غــري 

معنويــة. 
- وجــود أثــر إجيــايب، غــري معنويــة ملنمظــة التجــارة العامليــة )WTO( يف جحــم 

.)LCM( ــدا ــن كن ــة م املســتوردات األردني
 )LCM)-1(( وجــود أثــر إجيــايب، ومعنــوي لملســتوردات األردنيــة للعــام املــايض -

ــدا بنســبة )0.857(. ــة لكن ــة احلالي يف جحــم املســتوردات األردني
ــك املوجــوده يف  ــت )c(، إىل وجــود عوامــل أخــرى غــري تل - يالحــظ مــن قميــة الثاب
المنــوذج، تلعــب دوًرا ســلبًيا يف جحــم املســتوردات األردنيــة مــن كنــدا، واملمتثلــة يف 
عامــل املســافة،  ومــا يرتتــب هيلع مــن ارتفــاع تاكليــف الحشــن باإلضافــة إىل القيــود 
امجلركيــة الــيت اكنــت تفــرض عــىل مســتوردات اململكــة مــن كنــدا، حيــث أنــه قبــل 

عــام 2012 مل يكــن هنالــك اتفاقيــة ثنائيــة تربــط األردن مــع كنــدا.
 )R2=92%( ويتضــح مــن خــالل تقديــر هــذا المنــوذج أن معامــل التحديــد
ــدا؛  ــن كن ــة م ــىل املســتوردات األردني ــب ع ــة الطل ــق بدال ــس  واملتعل للمنــوذج اخلام
ــادرة عــىل  تفســري )%92( مــن التغــريات يف املتغــري  أي أن املتغــريات املســتقلة ق

.)96( التابــع، واكنــت قميــة  )F-Statistic( تســاوي 

- نتاجئ تقدير دالة املستوردات األردنية من العامل  
ال بــد مــن اإلشــارة  اىل أنــه مل توجــد عالقــة توازنيــة طويلــة األجــل بــني املتغــري 
ــامل،  ــن الع ــة م ــب عــىل املســتوردات األردني ــة الطل ــريات املســتقلة لدال ــع واملتغ التاب
وذلــك حســب نتــاجئ اختبــار جوهانســون وجــذر الوحــدة، وســوف نقــوم بتقديــر دالــة 
ــامل باالعمتــاد عــىل منــوذج )VAR( حســب  ــن الع ــة م ــب لملســتوردات األردني الطل
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 .)Schwarz Bayesiancriterion( فــرتة التباطــؤ املوافقــة ملعيــار

يبــني اجلــدول رمق )8( خمرجــات نتــاجئ تقديــر منــوذج دالــة الطلــب عــىل 
ــه  ــالل منــوذج متج ــن خ ــة م ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي ــة م املســتوردات األردني

:)VAR( اإلحنــدار الــذايت
اجلدول رمق )8(: نتاجئ تقدير دالة الطلب عىل املستوردات األردنية من العامل

 )LIM( = 0.26* )LJGDP)-1(( + 0.224 * )PX/PM)-1( +
0.030*WTO+0.7023 )LIM)-1((+ 0.538

Variable )LJGDP( )PX/PM( WTO  )LIM)-1(( C
Slope 0.26 0.224 0.03 0.7023 0.538

t- Stats. 1.47 0.94 0.327 4.34 3.01
R2 = 97% F-statistic

Adj R2 = 97% 306

ــاجت احملــيل  ــة  للن ــر إجيــايب، غــري معنوي - يالحــظ مــن اجلــدول )29.5( وجــود أث
ــام املــايض ))LJGDP)-1( واألســعار النســبية)px/pm( يف  ــألردن للع اإلمجــايل ل

جحــم )LIM( املســتوردات األردنيــة احلاليــة مــن العــامل.
- وجــود أثــر إجيــايب، غــري معنويــة ملنمظــة التجــارة العامليــة )WTO( يف جحــم 

.)LIM( ــامل ــن الع ــة م املســتوردات األردني
ــامل  ــن الع ــايض م ــام امل ــة للع ــتوردات األردني ــوي لملس ــايب، معن ــر إجي ــود أث - وج
))LIM)-1( يف جحــم املســتوردات األردنيــة احلاليــة مــن العــامل بنســبة )0.7023(، 
األمــر الــذي يؤكــد امهيــة االنفتــاح االقتصــادي لــالردن مــع دول العــامل ، والســي 
لتحريــر التجــارة ادوليــة مــن خــالل الدخــول باتفاقيــات ثنائيــة مــع الــراكء التجاريني.
 )R2=97%( ويتضــح مــن خــالل تقديــر هــذا المنــوذج أن معامــل التحديــد
للمنــوذج الســادس  واملتعلــق بدالــة الطلــب عــىل املســتوردات األردنيــة مــن العــامل؛ 
ــادرة عــىل تفســري )%97( مــن التغــريات يف املتغــري  أي أن املتغــريات املســتقلة ق
كفــاءة  إىل  يشــري  )306( ممــا  تســاوي   )F-Statistic(  قميــة واكنــت  التابــع، 

ــامل . ــن الع ــة م ــتوردات األردني ــريات يف املس ــري التغ ــوذج كل يف تفس المن
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7. النتــاجئ والتوصيات

- النتاجئ
توصلــت هــذه الدراســة إىل عــدة اســتنتاجات ميكــن ختليــص مــا اكن مــن أمههــا 

عىل شــل نقــاط بالشــل اآليت:  

1- حتســن يف قطــاع التجــارة اخلارجيــة كل، ولكــن مــا زالــت هنالــك جفــوة بــني 
الصــادرات واملســتوردات، عــىل الــرمغ من حتســن الصــادرات. 

2- هنالــك تطــور مســمتر يف جانــب الصــادرات األردنيــة إىل الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة باالخــص حيــث بلــغ معــدل المنــو )35%( مقارنــة مبعــدل منــو املســتوردات 

األردنيــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والــذي جســل مــا يقــارب )%5.25(.

لــألردن  واملســتوردات(  )الصــادرات  اخلارجيــة  التجــارة  3- هشــدت حركــة 
مــع كنــدا، منــوا خــالل فــرتة )1976-2014( مبعــدل )11%(، يف حــني جسلــت 
الصــادرات األردنيــة لكنــدا خــالل الفــرتة نفهســا معــدل منــو بلــغ )16%( مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى حققــت املســتوردات األردنيــة مــن كنــدا معــدل منــو بلــغ )%10.44( 

خــالل الفــرتة نفهســا. 

4- مكــا توصلــت الدراســة إىل أن االنضــامم ملنمظــة التجــارة العامليــة، مل يكــن 
لــه تأثــري معنــوي يف حركــة الصــادرات واملســتوردات األردنيــة مــع لك مــن )الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة وكنــدا ومــع العــامل(. 

ــات  ــة إىل الوالي ــلي للصــادرات األردني ــب الس ــن تقســمي الرتكي ــظ م 5- يالح
املتحــدة األمريكيــة وكنــدا عــىل ثــالث فــرتات يه )1994، 2004، 2014(، وذلــك 
لبيــان أثــر بــراجم املزايــا األمريــيك والكنــدي عــىل قطــاع التجــارة التجاريــة لــل مــن 
الصــادرات واملســتوردات، تبــني أن الربنــاجم معــل عــىل إحــالل ســلع مــاكن أخــرى، 
باإلضافــة إىل تركــز الصــادرات يف ســلع معينــة عــىل الــرمغ مــن مشــول العديــد مــن 
الســلع هبــذه الــرباجم الــيت هدفهــا تنــوع الصــادرات واالرتقــاء بالصناعــات الوطنيــة 

لتحقيــق المنــو االقتصــادي.

ــات  ــق صناع ــات املــممع معــل عــىل خل ــه أن نظــام األفضلي 6- ممــا ال شــك في
جديــدة واالرتقــاء بصــادرات مهنــا، خصوًصــا ألســواق الــدول املاحنــة، يتضــح ذلــك 
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مــن خــالل ظهــور ســلع مصنعــة حديثــة مت تصديرهــا، إال أن هــذا الــدور بــدأ يتــالىش 
ــيت تشــلكت يف ظــل  ــددة األطــراف وال ــة متع ــات التجاري ــا يف ظــل االتفاقي تدرجيًي
منمظــة التجــارة العامليــة، بســبب زيــادة تعــرض هــذه الســلع لملنافســة مــن الســلع 

األجنبيــة .

7- يالحــظ أن الصــادرات األردنيــة إىل كنــدا والعــامل، للعــام املــايض اكن 
هلــا أثــر معنــوي كبــري يف جحــم الصــادرات األردنيــة احلاليــة، وألمــر الــذي ميكــن 
تفســريه بنوعيــة العالقــات السياســية واالقتصاديــة اجليــدة مــع دول العــامل واملمتثلــة 
ــة الصــادرات  ــا يف حرك ــب دورًا هاًم ــيت تعل ــة، وال ــة الثنائي ــات التجاري يف االتفاقي

ــتوردات.  واملس

التوصيات

1- عــىل الــدول الناميــة، ومهنــا األردن التوســع يف املنتجــات املمشولــة يف نظــام 
األفضليــات املــممع الــيت تقدمهــا الــدول املتقدمــة للــدول الناميــة, ومــن مث التوســع يف 
األفضليــات لتمشــل مجيــع الــدول املتقدمــة، حكــل بديــل لالتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة 
ــق  ــدمع؛ لتحقي ــة ل ــت حباج ــا زال ــة م ــات األردني ــون الصناع ــراف ك ــددة األط أو متع
التوســع يف إماكنيــات إنتاجهــا، ومــن مث إدخــال املنافســة اخلارجيــة مــن خــالل 

االتفاقيــات التجارجيــة ســعًيا إىل تطورهــا.

2-  جعــل املزايــا الــيت تقــدم مبوجــب النظــام املــممع لألفضليــات منوذجــا حيتذى 
بــه مــن الناحيــة القانونيــة يف منمظــة التجــارة العامليــة، وإزلــة القيــود الــيت قــد تفــرض 
ــدول  ــادة املنتجــات املصــدرة لل ــق منــو أو زي ــدول املســتفيدة يف حــال حتقي عــىل ال
ــق  ــات حتقي ــن نظــام األفضلي ــث إن اهلــدف م ــة؛ حي ــاف املمشول ــن االصن املاحنــة م
األهــداف املمتثلــة بالمنــو االقتصــادي بشــل مســتدام، باإلضافــة إىل حتســني 

القطــاع التجــاري والصناعــات الوطنيــة وتنويــع الصــادرات مهنــا.

ــن  ــارة، مض ــر التج ــبيل يف حتري ــة الس ــة الثنائي ــات التجاري ــل االتفاقي 3 - جع
قــوامئ لســلع ممشولــة يــمت مراجعهتــا ســنوًيا؛ حســب درجــة حساســية هــذه املنتجــات 
بالنســبة لالقتصــاد األردين، مــن حيــث الربــط بــني محايــة اإلنتــاج الوطــي مــن جهــة، 
ــة  ــلع املنافس ــول الس ــك بدخ ــرى؛ وذل ــة أخ ــن جه ــا م ــىل جتارهت ــود ع ــر القي وحتري
املســتوردة، مــن أجــل أن يكــون هنالــك حافــز لتطــور اإلنتــاج احملــيل واحلفــاظ عــىل 

مســتويات األســعار. 
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ــيت حتصــل علهيــا  ــة ال ــات التفضيلي ــر قميــة الرتتيب 4 - إجــراء دراســات لتقدي
ــدان  ــة عــن البل ــث تكــون دراســة تفصيلي ــة، حبي ــن الدق ــد م ــدان املســتفيدة مبزي البل
املســتفيدة وملجموعــة مــن الســلع املمشولــة مجليــع الــدول املاحنــة للدولــة املســتفيدة. 

5- إجــراء دراســات عــن اخليــارات اخلاصــة باملســاعدات، مبــا يف ذلــك الــدمع 
القانــوين الــذي يســاعد املصدريــن يف البلــدان الناميــة عــىل مراعــاة املعايــري التقنيــة 
الــيت تؤثــر عــىل التجــارة، ومهنــا املعايــري الــيت تنــص علهيــا اتفاقيــة تطبيــق تدابــري 
ــة عــىل التجــارة، خصوصــا يف  ــق الفني ــة العوائ ــة واتفاقي الصحــة والصحــة النباتي

األســواق مزتايــدة األمهيــة.
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امللخص:

تســى مجيــع دول العــامل إىل  القضــاء عــىل ظاهــرة الفقــر الــيت أحضــت 
ــد  ــت العدي ــذا وضع ــة، ل ــرة األرضي ــر عــىل وجــه الك ــن الب ــني م ــاة املالي هتــدد حي
مــن السياســات والــرباجم للقضــاء عــىل هــذه الظاهــرة، واجلزائــر  كغريهــا مــن دول 
العــامل معلــت والزالــت تعمــل للقضــاء عــىل هــذه الظاهــرة ، لذلــك تبنــت يه األخــرى 
العديــد مــن السياســات التجاريــة، والسياســات االقتصاديــة، وحققــت جناحــات، غــري 
أهنــا مل تســتطع القضــاء الهنــايئ عــىل هــذه الظاهــرة، ممــا يســتدىع بــذل املزيــد مــن 

اجلهــود،  والعمــل عــىل رضورة االندمــاج يف االقتصــاد العاملــي أكــر. 

اللكامت الدالة:

الفقر النقدي، الفقر البري، السياسات التجارية، السياسات االقتصادية، 
اجلزائر.
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Abstract

 All the countries of the world seek to eradicate the phenomenon
 of poverty, which has threatened the lives of millions of people on the
 face of the earth. Therefore, many policies and programs have been
 put in place to eradicate this phenomenon. Algeria, like other countries
 in the world, has worked to eradicate this phenomenon. Many trade
 policies and economic policies have achieved successes, but they have
 not been able to eliminate this phenomenon, which calls for more
efforts and the need to integrate into the global economy more.
Key words:
Critical poverty, human poverty, trade policies, economic policies, Algeria

مقدمة:

ــامل، ويه مشــلكة  ــيت تواجــه الع ــات ال ــرب التحدي ــن أك ــر م ــرة الفق ــرب ظاه تعت
اجمتاعيــة  وانعاكســات  اقتصاديــة،  امتــدادات  ذات  اجمتاعيــة  وظاهــرة  عامليــة 
وسياســية متعــددة األشــاكل واألبعــاد،  ويه ظاهــرة  تواجــه لك املجمتعــات ســواء  
الــدول املتقدمــة أم الــدول املتخلفــة ، مــع  االختــالف يف جحمهــا وطبيعهتــا والفــات 
املتــرضرة مهنــا.  وبالتــايل فــإن احلــد مــن  هــذه الظاهــرة يتضمــن تضافــر جهــود 
ــام، الرمســي وغــري الرمســي، احملــيل  ــدول واملؤسســات اخلــاص مهنــا والع لك ال
والــدويل، وذلــك مــن خــالل العمــل عــىل تعِزيــز المنــو االقتصــادي، وتدعــمي التــالمح 

االجمتــايع. 

ومــن أجــل ماكحفــة الفقــر انهتجــت اجلزائــر سياســات متعــددة اجلوانــب 
واملســتويات يف مواجهــة ظاهــرة الفقــر، وهــذا منــذ االســتقالل إىل يومنــا هــذا، 
فقــد اكنــت تلــك السياســات واالســرتاتيجيات هتــدف يف مجموعهــا إىل التأثــري عــىل 
خمتلــف املتغــريات، الــيت حتــدد درجــة تفــي أو معــق الفقــر، غــري أن مشــلكة الفقــر 
فرضــت نفهســا بشــل كبــري مــع بدايــة التســعينيات » فــرتة االنتقــال إىل اقتصــاد 
ــة  ــة للدول ــة املالي ــرمغ مــن حتســن الوضعي ــة وبال ــة األلفي ــه  مــع بداي الســوق«، إال أن
اجلزائريــة نتيجــة االرتفاعــات املتواتــرة يف أســعار البــرتول، فــم تملــس فــات عديــدة 
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ــن  ــا معــق م ــو م ــة(، وه ــذا التحســن )اجلهبــة االجمتاعي ــري، ه يف املجمتــع اجلزائ
حــدة الفــوارق االجمتاعيــة، وارتفعــت نســبة البطالــة إىل 29 % ســنة 2000، بعدمــا 
قــدرت ســنة 1988 بـــ 6.2 %. ووصلــت نســبة الفقــر إىل 12.1 % ســنة 2000 مقابــل 

8.1 % ســنة 1988.

1. إشاكلية الدراسة:

ــة سياســات واســرتاتيجيات مــن أجــل  ــة الثالث ــول األلفي ــر مــع حل ــت اجلزائ      تبن
تطويــر التجــارة، ودمع المنــو االقتصــادي والتمنيــة، ومــن مث احلــدِّ مــن مشــلكة الفقــر،  

مــن هنــا تتلخــص مشــلكة الدراســة يف اآليت: 

  2015-2000 الفــرتة  خــالل  اجلزائــر  املنهتجــة يف  السياســات  انعاكســات  مــا 
الفقــر؟ ظاهــرة  ملاكحفــة 

ولإلجابة عىل هذه املشلكة جيب طرح التساؤالت الفرعية التالية: 

- ما جحم مشلكة الفقر يف اجلزائر ؟

- ما دور السياسات االقتصادية يف ماكحفة الفقر يف اجلزائر؟.

- ما دور السياسات التجارية يف ماكحفة الفقر يف اجلزائر؟.

2. فرضيات الدراسة :
- تلعب لك من السياسات االقتصادية دورًا كبريًا يف ماكحفة الفقر يف اجلزائر.

- تلعب لك من السياسات التجارية دورًا كبريًا يف ماكحفة الفقر يف اجلزائر.

3. أمهية الدراسة: 
      تنبــع أمهيــة الدراســة يف كوهنــا تتنــاول موضــوع هــام ومؤثــر يف احليــاة 
السياســة  أال  وهــو دور  لألفــراد واملجمتــع،  والبيئيــة  االقتصاديــة واالجمتاعيــة 

التجاريــة يف القضــاء عــىل الفقــر.

4. أهداف الدراسة:

     هتــدف هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل مــدى مســامهة السياســة التجاريــة يف 
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القضــاء عــىل الفقــر، مــن خــالل:

- حماولة التعرف عىل واقع  الفقر يف اجلزائر.
- حماولة التعرف عىل واقع  السياسة التجارية يف اجلزائر.

- التعرف عىل مدى تأثري السياسة التجارية يف القضاء عىل الفقر.
احملور األول: اإلطار النظري للفقر والسياسات التجارية و السياسات االقتصادية:

أوال: ماهية الفقر

ــة والتغــريات الكــربى  ــورات االجمتاعي ــد مــن الث ــر الســبب الرئيــي للعدي يعــد الفق
ــية.  ــات السياس واالضطراب

1. تعريــف الفقــر: هنــاك صعوبــة يف حتديــد مفهــوم دقيــق للفقــر والتعــرف إىل 
الفقــراء، وطريقــة مثــيل لقياســه ألنــه ال يوجــد اتفــاق عــام عــىل مفاهــمي ومصطلحــات 
وطــرق قيــاس خاصــة بالفقــر، نظــرا لتداخــل العوامــل االقتصاديــة واالجمتاعيــة 

ــر. ــوم الفق ــيت تشــل مفه والسياســية ال

 Absolute poverty :أ. املفهوم املطلق

ــرد  ــل الف ــة، وتنشــأ داخ ــيت يه مطلق ــات ال ــة االحتياج ــىل تلبي ــدرة ع ويشــري إىل الق
نفســه، حيــث أن الوفــاء هبــذه االحتياجــات رضوري لبقــاء اإلنســان وحتقيــق 

الرفاهيــة .

 Relative poverty :ب. املفهوم النسيب للفقر

     هــذا املفهــوم يعكــس احلاجــات الــيت يه نســبية يف الطبيعــة، وتمشــل مجيــع 
الســلع واخلدمــات الالزمــة كتحســني الرفــاه العــام للفــرد 2، مكــا أن تكنولوجيــا 
املعلومــات احلديثــة الســائدة يف معمظهــا يف املناطــق احلرضيــة ال تؤثــر عــىل عــادات 
االســهتالك وأمنــاط احليــاة، لكــن معومــا تؤثــر عــىل فــات الدخــل املختلفــة، والــيت 

تعيــش مــع بعضهــا يف نفــس املنطقــة.

Humain developement concept :ج. مفهوم الفقر من منظور التمنية البرية

         حــدد البنــك الــدويل مفهــوم الفقــر عــىل أنــه ” عــدم القــدرة عــىل حتقيــق احلــد 
األدىن مــن مســتوى املعيشــة3 ”، مكــا يعــرف الفقــر وفــق مهنــج األمم املتحــدة ” عــدم 
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القــدرة عــىل الوصــول إىل حــد أدىن مــن االحتياجــات األساســية4 ، فالفقــر يمتثــل 
يف انعــدام الفــرص بســبب عــدم كفايــة التعلــمي والتغذيــة، وضعــف احلالــة الصحيــة 
ــه، والضعــف  ــويف الخشــص حق ــور عــىل معــل ي ــدرة عــىل العث ــدم الق أو بســبب ع
ــدرة  ــدام الق ــه انع ــىل أن ــر ع ــد الفق ــة، مكــا يع ــة املفاجئ ــات االقتصادي ــام الصدم أم
عــىل جتنيــد القــوى االقتصاديــة واالجمتاعيــة، الــيت تعمــل عــىل بقــاء حالــة الضعــف 

أمــام الصدمــات5 .

ثانيا: أساسيات حول السياسة التجارية، والسياسة االقتصادية 

1. ماهية السياسة التجارية:
     يقصــد بالسياســات التجاريــة يف جمــال العالقــات االقتصاديــة الدوليــة مجموعــة 
ــداف  ــق أه ــة بقصــد حتقي ــة يف عالقهتــا اخلارجي ــيت تلجــأ إلهيــا الدول الوســائل ال
معينــة، فــإذا اكنــت السياســة يه فــن االختيــار بــني البدائــل املتاحــة واملمكنــة، فــإن 
ــك  ــع اخلــارج، ذل ــة م ــه التجاري ــد يف عالقات ــار البل ــل اختي ــة متث ــة التجاري السياس
بإصــدار التريعــات والقوانــني وإختــاذ اإلجــراءات الــيت تضعهــا موضــع التطبيــق6. 
مكــا ميكــن تعريــف السياســة التجاريــة عىل أهنــا االقتصادية مع دول العــامل األخرى، 
شــاملة لــل مــن التبــادل الســلي واخلــديم وأســعار الــرف واالســتمثار، بقصــد 
حتقيــق أهــداف معينــة تتفــق مــع بــايق أهــداف السياســة االقتصاديــة والسياســات 

العامــة لملجمتــع7.

أ. أهداف السياسة التجارية:
تعمــل سياســة التجــارة اخلارجيــة عــىل حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف االقتصاديــة 

واالجمتاعيــة واإلســرتاتيجية، وتمتثــل هــذه األهــداف يف اآليت8 :
- املسامهة يف حتقيق التمنية االقتصادية؛

- محايــة الصناعــة الوطنيــة مــن املنافســة األجنبيــة، خصوصــا الصناعــات الناشــئة 
مــن خــالل توفــري البيئــة احلاضنــة لمنوهــا وتطورهــا؛

ــة  ــات العام ــل النفق ــة و اســتخدامها يف متوي ــة للدول ــة العام ــوارد اخلزين ــادة م - زي
ــا؛ ــة أشــاكهلا وأنواعه باكف

ــل المتيــز الســعري يف  ــذي ميث ــة االقتصــاد الوطــي مــن خطــر اإلغــراق ال - محاي
ــاج؛.  ــع بســعر أقــل مــن تاكليــف اإلنت ــة أي البي جمــال التجــارة اخلارجي

- إعادة توزيع الدخل القويم بني الفات والطبقات املختلفة.
- احملافظة عىل األمن يف الدولة من الناحية االقتصادية والغذائية والعسكرية؛
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ب. األدوات التجارية:  
تمتثل يف اآليت:

- املعاهــدات التجاريــة : يه اتفــاق تعقــده الدولــة مــع غريهــا مــن الــدول مــن خــالل 
أجهزهتــا الدبلوماســية، بغــرض تنظــمي العالقــات التجاريــة فميــا بيهنــا تنظميــا عامــا، 
يمشــل جانــب املســائل التجاريــة واالقتصاديــة، باإلضافــة إىل أمــور ذات طابــع 

ــيايس أو إداري.  س
- االتفاقــات التجاريــة : يه اتفاقــات قصــرية األجــل عــن املعاهــدة، مكــا تتســم بأهنــا 
تفصلــه حيــث تمشــل قــوامئ الســلع املتبادلــة و كيفيــة تبادهلــا و املزايــا املمنوحــة عــىل 

حنــو متبــادل.
- اإلحتــادات امجلركيــة : يتفــق هــذا الشــل مــع منطقــة التجــارة احلــرة فميــا 
يتعلــق بتحريــر التجــارة بــني الــدول األعضــاء، و إلغــاء اكفــة القيــود امجلركيــة علهيــا 
، وخيتلــف عهنــا يف أنــه يلــزم الــدول األعضــاء بإتبــاع سياســة مجركيــة موحــدة يف 

مواجهــة الــدول خــارج اإلحتــاد.
- اتفاقيــات الدفــع : تنطــوي عــىل تنظــمي وكيفيــة تســوية احلقــوق وااللزتامــات املاليــة 
بــني الدولتــني املتبادلتــني، لــذا يغلــب عــىل بنودهــا حتديــد معلــة التبــادل وكيفيــة تســوية 

االلزتامــات، مــن خــالل فتــح احلســابات و حتديــد أســعار الــرف.
ج. دور التجارة يف ماكحفة الفقر:

تعمــل التجــارة اخلارجيــة عــىل زيــادة احلركيــة ســواء مــن جانــب التصديــر أو 
االســترياد مــن جهــة، و مكــا تســامه يف حتصيــل العملــة األجنبيــة مــن خــالل معليــة 
ــن اخلــارج  ــة م ــدرة  عــىل اســترياد الســلع الصناعي ــون هلــا ق ــر، حــى تك التصدي
ــام،  ــا إىل األم ــة قدم ــة االقتصادي ــع خــى التمني ــايل تدف ــرى، و بالت ــة أخ ــن جه م
ــادي و  ــدف اقتص ــة كه ــة االقتصادي ــني التمني ــط ب ــيت ترب ــة ال ــة الوثيق ــذه العالق فه
اجمتــايع والتجــارة اخلارجيــة، متكــن أساســا يف ارتفــاع مســتوى الدخــل الوطــي، 
ــيت حتــدث  ــة، مكــا أن التغــريات ال ــر يف جحــم و منــط التجــارة اخلارجي ــذي يؤث ال
يف ظــروف وجحــم التجــارة اخلارجيــة تؤثــر بصــورة مبــارشة عــىل تركيبــة الدخــل 

الوطــي  ومســتوياته.
2. مفهوم السياسة االقتصادية

التدابــري،  مــن  إىل مجموعــة  اللكيــة  االقتصاديــة  السياســات  مفهــوم  ينــرف 
العامــة  الســلطات  تضعهــا  الــيت  واألطــر،  واملواقــف،  والقوانــني  واإلجــراءات، 
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ــدار هبــا  ــيت ت ــة ال ــا للكيفي ــا وموقفه ــن تصوره ــربة ع ــة، واملع ــات االقتصادي للقطاع
ــىل،  ــة مث ــة، إدارة اقتصادي ــة والبري ــا املادي ــادرة، بأنواعه ــة الن ــوارد االقتصادي امل
حبيــث حتقــق أعظــم املنافــع لملجمتــع 10، وبالتــايل ال خيــرج مفهــوم السياســة 
االقتصاديــة اللكيــة عــىل أهنــا عبــارة عــن أهــداف+ أدوات+ الزمــن11. وميكــن المتيــز 

ــيل: ــل فميــا ي ــة متث ــن السياســات االقتصادي ــواع م ــة أن ــني ثالث ب

ــام االقتصــادي،  ــري يف النظ ــن التغي ــيت تضم - سياســة اإلصــالح االقتصــادي وال
ــاج. ــة وســائل اإلنت ــري يف ملكي اكلتغي

- السياســة البنيويــة والــيت تتطلــب إجــراءات تغيــريات يف بنيــة النظــام االقتصــادي، 
اكلتغيــري يف النســبة الســاكنية، والبنيــة القانونيــة، والتقنيــة.

- السياســات المكيــة الــيت تتصــف بالتأثــري يف املتغــريات المكيــة، كرفــع نســبة 
االســتمثار بغيــة احلصــول عــىل معــدل مســهتدف للمنــو، أو ســعر الــرف، أو ســعر 

ــدة...إخل الفائ

احملور الثاين: واقع الفقر يف اجلزائر

أوال: تعريف الفقر يف اجلزائر
عــرف املجلــس االقتصــادي واالجمتــايع الفقــر » كونــه حالــة أفــراد أو مجاعــة 
أفــراد، تعــرف نقصــا يف املــوارد املتوفــرة، وتدنيــا يف املاكنــة االجمتاعيــة، وإقصــاء 

مــن منــط احليــاة ماديــا وثقافيــا«12.

ــة  ــىل أهنــم الفئ ــراء ع ــة للفق ــن الوطني ــل والتضام ــوزارة العم ــف ل ــاك تعري وهن
الــيت ليــس هلــا دخــل نقــدي )مثــل فئــة املعوقــني 100%(، واألخشــاص الذيــن ليــس مل 

معــل) ليــس هلــم معــل أو بطالــني(، لكــن بــي هــذا التعريــف ناقصــا13.

إال أن التعريــف الشــامل للفقــر يعمتــد عــىل تعريــف البنــك الــدويل وعــىل تعريــف   
PNUDالــذي يعمتــد عــىل الفقــر النقــدي) اإليــرادات، الدخــل(، والــيت جيــب أن 
 PNUD تأخــذ احلــد األدىن للســعرات احلراريــة، الــيت حيصــل علهيــا الفــرد، لكــن
ــف احتياجــات أخــرى  ــل يضي ــر ب ــف الفق ــاض الدخــل يف تعري ــط اخنف ال يأخــذ فق
مثــل العــالج واخلدمــات األخــرى ) التعلــمي، العمــل، امللبــس، الكهربــاء، الغــاز، املــاء، 

اإلجيــار..اخل(14.
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ثانيا: حملة عن الفقر يف اجلزائر
لقــد وجــد اجلزائريــون أنفهســم غــداة االســتقالل بعيــدا عــن احليــاة االقتصاديــة 
ــت السياســة االســتعامرية الفرنســية  ــث أت ــة، حي ــة، والسياســية والثقافي واالجمتاعي
ــة والنظــام االجمتــايع للســاكن  ــة الوطني ــد، وللهوي ــد للبل ــري متعم ــر لتدم يف اجلزائ
ــر  ــون يف فق ــر يعيش ــاكن اجلزائ ــن س ــني 65% و 75% م ــا ب ــني، ، واكن م األصلي

مدقــع خــالل هــذه املرحلــة 15.

وبعــد االســتقالل عــرف احمليــط اإلنتــايج حتــوال جذرًيــا نتيجــة مغــادرة 
املســتعمرين، غــري أن القطــاع الــزرايع تطــور بشــل ســليب ممــا أدى إىل تراجــع 
ــك وصــل معــدل الفقــر ســنة1966   ــة 16، نتيجــة لذل كبــري لقطــاع الزراعــة التصديري
عــىل الصعيــد الوطــي بـــ53.67٪، مكــا متــزت هــذه الفــرتة بــأن معــدل الفقــر مرتفــع 

ــة . ــري يف املناطــق الريفي بشــل كب

ويف بدايــة الســبعينيات أخــذت الدولــة عــىل عاتقهــا تلبيــة احلاجــات األساســية، 
ــت  ــث اكن ــة، حي ــة االجمتاعي ــن العدال ــا م ــق نوع ــاه االجمتــايع وحتقي ومضــان الرف
ــة، واخلدمــات خاصــة يف  ــة التحتي ــة املســؤول عــن توفــري فــرص العمــل والبني الدول
جمــال التعلــمي، الصحــة، واإلســاكن منخفــض اإلجيــار، والســلع األساســية املدعومــة 
مــن خــالل نظــام التخطيــط املركــزي، لك هــذا انعكــس عــىل نســبة الفقــر الــيت 

ــام 1979.  ــت إىل 28٪ ع اخنفض

ــات مل  ــة المثانيني ــني يف الســبعينيات وبداي ــة للجزائري ــات االجمتاعي إن التوجه
تعمــر طويــال، فاألزمــة االقتصاديــة العامليــة قــد »حطــت« أوزارهــا، واكن ذلــك حافــزا 
قويــا للســلطات العموميــة ســنة 1979 إلدخــال تغيــريات جذريــة مضمونــا، وخيــارا، 
ــت  ــرية أصبح ــة الكب ــراكت الوطني ــا يف االقتصــاد الوطــي، حبــم أن ال واجتاه
تشــل عائقــا حقيقيــا الســمترار المنــو االقتصــادي، وعبــًا ثقيــال عــىل اخلزينــة، وهذا 
مــا أدى إىل رضورة إعــادة هيلكهتــا، حيــث صــدر مرســوم إعــادة هيلكــة لملؤسســات 
االقتصاديــة العموميــة يف أكتوبــر 171980، وقــد نتــج عــن ذلــك تراجــع االســتمثارات 
وتعطــل اجلهــاز اإلنتــايج، وقــد تزامــن هــذا التوجــه اجلديــد مــع األزمــة االقتصاديــة 
العامليــة، ممــا أدى إىل تفــامق ظاهــرة املديونيــة، مــن 1 مليــار دوالر ســنة1970  
ــر إىل  ــدل الفق ــذا وصــل مع ــل ه ــار دوالر ســنة 1980 18، ونتيجــة ل إىل19,37 ملي

8.1٪ عــام 1988.
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ومــع بدايــة التســعينات رشعــت اجلزائــر يف تطبيــق مجموعــة مــن اإلصالحــات 
تــأيت يف مقدمهتــا التخــيل عــن النظــام اإلشــرتايك وتبــي نظــام اقتصــاد الســوق، 
وتبــي قانــون اإلصــالح الرضيــيب ســنة 1992، وبرنــاجم التعديــل اهليلكــي املطبــق 
ســنة 1994، أصبحــت مبوجــب هــذا األخــري املؤسســات الوطنيــة العموميــة غــري 
منتجــة ومتخمــة بالعمــل، وبذلــك وصلــت معــدالت البطالــة إىل مســتويات مرتفعــة حيــث 

ــك. ــوحض ذل ــايل ي ــت %28 ســنة  1998  واجلــدول الت بلغ

اجلدول رمق  )1(:  تقديرات نسبة الفقر يف اجلزائر خالل سنوات:” 1988، 1995، 
.”2000

البيان
198819952000

الوطنالريفاحلرضالوطنالريفاحلرضالوطنالريفاحلرض

  SPG4,811,08,18,919,314,110,314,712,1معدل الفقر

أعداد الفقراء 
)310(× SPG53213531885124727393986184218763719

 Source: Bachir boulahbel, la dynamique de la pauvreté en Algérie,
paupérisation des société magrébine, volume4, CREAD ,2006, p27.

ــر بلغــت ســنة 1988 حــوايل  ــا أن نســبة الفق مــن خــالل اجلــدول  أعــاله يتضــح لن
ــنة 1986  ــة لس ــة االقتصادي ــع لالزم ــك راج ــري، وذل ــوع 1885000 فق 8.1 % مبجم
وماجنــم عهنــا مــن أثــار اقتصاديــة واجمتاعيــة، واخنفــاض يف الدخــل الوطــي 

ــة. ــدل البطال ــاد مع ــردي، وازدي والدخــل الف

احملــور الثالــث: أمه السياســات التجاريــة واالقتصاديــة  واالجمتاعيــة  املنهتجــة يف 
اجلزائــر للقضــاء عــىل الفقــر 

أوال: السياسة التجارية يف اجلزائر

1. حملة عن السياسة التجارية يف اجلزائر:

نتيجــة حداثــة الدولــة اجلزائريــة املعــارصة مثــل أكريــة الــدول الناميــة الــيت 
ــاه  ــة اجت ــة محائي ــتقالهلا سياس ــذ اس ــت من ــتقلة، انهتج ــة مس ــة تمنوي ــع سياس تتب
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ــري  ــراءات و التداب ــض اإلج ــق بع ــيل تطبي ــك ع ــة، معمتــدة يف ذل ــا اخلارجي جتارهت
ــة يف  ــة املمتثل ــز امجلركي ــة، اكحلواج ــة التقليدي ــائل امحلائي ــن الوس ــرب م ــيت تعت ال
التعريفــات امجلركيــة، و نظــام احلصــص و أخــريا الرقابــة عــىل الــرف، و غــرض 
هــذه اإلجــراءات تــريم إىل فــرض الرقابــة عــىل التجــارة اخلارجيــة و باخلصــوص 
الــواردات،  لتنتقــل وتتطــور هــذه الرقابــة بدايــة مــن الســبعينات يف شــل امحلايــة 
الــيت بــرزت يف سياســة احتاكريــة، مشلــت لك مبادالهتــا مــع اخلــارج، باعتبــار 
ــة يف إطــار اقتصــاد خمطــط  ــدمع إســرتاتيجيهتا التمنوي ــة ت ــاكر أداة رضوري االحت

ــزي.19 مرك

ــوت فشــل  ــد ثب ــألول، بع ــرا ل ــر مســارا مغاي ــات اختــذت اجلزائ ــر المثانين يف أواخ
السياســة امحلائيــة واالحتاكريــة، تبنــت فيــه إصالحــات اقتصاديــة شــاملة عــىل 
مســتوى اهليــل االقتصــادي، و إدخــال تعديــالت جوهريــة عــىل سياســهتا التجاريــة 
باجتــاه حريــة التجــارة اخلارجيــة الــيت فرضهتــا املســتجدات االقتصاديــة الدوليــة، و 

ــي. ــري يف االقتصــاد العامل ــاج االقتصــاد اجلزائ ــايل تأســيس رشوط إدم بالت

2. أمه السياسات التجارية املتبعة  يف اجلزائر للفرتة 1990-2015 يه اكلتايل:

- لقــد أقــر قانــون املاليــة التمكيــيل لســنة 1990 و املــؤرخ يف 07 أوت  1990ألول مــرة 
منــذ تكريــس االحتــاكر عــىل التجــارة اخلارجيــة، مبــدأ حتريرهــا إذ أصبــح اســترياد 
البضائــع الهنائيــة إلعــادة بيعهــا، مــع إعفاءهــا مــن إجــراءات مراقبــة التجــارة 
ــن ميارســون  ــني، الذي ــني التجاري ــه لملتعامل ــر ممســوح ب ــرف، أم ــة و ال اخلارجي

ــر.20  ــن مقميــني باجلزائ ــة أو وكالء معمتدي ــع بامجلل أنشــطة البي

- مكــا صــدر قانــون النقــد و القــرض يف 14 أفريــل 1990 ، الــذي ينــص عــىل حريــة 
دخــول و خــروج رؤوس األمــوال عــرب احلــدود، مــن و إىل خــارج الوطــن ، لك هــذه 
اإلجــراءات تعــي إلغــاء أحــاكم القانــون املعــزز الحتــاكر الدولــة للتجــارة اخلارجيــة، 
و بالتــايل إلغــاء الربنــاجم العــام لالســترياد و برنــاجم املزانيــات بالعملــة الصعبــة، 

واســتبداهلا مبخطــط المتويــل اخلــاريج حتــت إرشاف البنــوك.

- صــدور املرســوم التنفيــذي رمق 9137 املــؤرخ يف 13 فيفــري 1991 واملتعلــق 
بــروط التدخــل يف ميــدان التجــارة اخلارجيــة، فهــذا املرســوم يعــد إجــراء مهــام، 
فقــد أقــر باحلريــة التامــة للتدخــل يف ميــدان التجــارة اخلارجيــة حتــت رشط واحــد، و



78

املمتثــل يف تجسيــل املتعامــل االقتصــادي يف الجســل التجــاري بصفتــه تاجــرا 
بامجللــة، و ذلــك مهــام اكنــت طبيعــة الســلع املســتوردة إال فميــا خيــص الســلع 
ــىل قامئــة رشوط إدارة  ــا ع ــب تجسيله ــيت تتطل ــعة االســهتالك ال ــية الواس األساس
ــة، و هــذا لتفــادي أي جتــاوز يــرض باملســهتلك  التجــارة يف إطــار مهمهتــا التنظميي
الهنــايئ، مكــا مت وضعــت ثالثــة قــوامئ باملــواد املرخــص باســتريادها  ويه: القامئــة 
األوىل: املــواد اإلســرتاتيجية، القامئــة الثانيــة :املــواد املتعلقــة باإلنتــاج و االســتمثار. 

القامئة الثالثة :املواد املمنوعة من االسترياد.21

- مكــا دمعــت دامئــا يف نفــس اإلطــار تلــك اإلجــراءات بــأدوات أخــرى ممكلــة، 
كتخفيــض التعريفــة امجلركــة مــن  120% إىل 60%، و إصــدار مجموعــة مــن 
القوانــني الــيت تكــرس احلريــة االقتصاديــة كقانــون االســتمثار، قانــون املنافســة، و 

ــيل. ــتوى الداخ ــىل املس ــذا ع ــا و ه ــر، وغريه ــات التصدي ــر معلي حتري

- مكــا هشــد النظــام اجلبــايئ بداية من ســنة 1992 إىل اآلن سلســلة مــن اإلصالحات 
بشــل تدرجيــي معيــق، وعىل هذا

األســاس فقــد مت إدخــال تعديــالت عديــدة ســاعدت إىل حــد بعيــد يف تبســيط وتطويــر 
النظــام اجلبــايئ، ويه اكلتايل22:

*الرضيبــة عــىل مداخيــل األخشــاص: مت تبســيطها يف الرضيبيــة عــىل الدخــل 
اإلمجــايل.

* الرضيبــة عــىل مداخيــل الــراكت: حيــث مت إدراج الرضيبــة عــىل أربــاح الراكت 
مبعــدل  25 % ختفــض إىل%12.5.

* الرضيبــة عــىل اإلنفــاق: مت تبســيطها مــن خــالل الــرمس عــىل القميــة املضافــة الــيت 
اكنــت تــرتاوح بــني  80% انتقلــت إىل

  17% معدلني بنسبة %7.

* الرضيبــة عــىل رأس املــال املتقطعــة عنــد إبــرام الصفقــات ونقــل امللكيــة، حيــث مت 
تعديلهــا مــع ختفيــض حمســوس يف احلقــوق املرتتبــة عهنــا.

* إلغاء العديد من الترحيات واستبداهلا بوثيقة واحدة.
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.)CNAC, ANSEJ, ANDI( منح مزايا عديدة لدمع اإلستمثار عن طريق - 

- وضــع النظــام امجلــريك اجلزائــري مجموعــة مــن األنمظــة امجلركيــة اإلقتصاديــة:  
نظــام العبــور، نظــام املســتودع، نظــام القبــول املؤقــت، نظــام إعــادة المتويــن باإلعفاء، 
نظــام املصنــع اخلــاص لملراقبــة امجلركيــة، ونظــام التصديــر املؤقــت. لقــد مــس هــذا 
ــىل القميــة  ــث يعمتــد ع ــذ 2001 حي ــات خاصــة من ــدة إصالح ــام امجلــريك ع النظ
التعاقديــة احلقيقيــة لملبــادالت عــن القميــة اإلداريــة وتنحــر يف أربــع معــدالت: - 
0%  معــدل اإلعفــاء ، -5   % املعــدل املنخفــض - 15%. املعــدل الوســيط،% 30  

املعــدل املرتفــع.

- صــدور األمــر01 -  03 لعــام 2001 املتعلــق بتطويــر االســتمثارات، هبــدف مســايرة 
التحــوالت املتســارعة دوليــا اســتلزم األمــر إعــادة النظــر يف اآلليــات الــيت قــام علهيــا 
املرســوم التريــي 12-93 : نتيجــة فشــل هــذا األخــري يف حتقيــق األهــداف 

املتوخــاة منــه، لذلــك جــاء هــذا األمــر ليؤكــد عــىل اآليت23:

* توســيع نطــاق االســتمثارات لتمشــل اقتنــاء أصــول يف إطــار اســتحداث نشــاطات 
جديــدة أو توســيع قــدرات اإلنتــاج القامئــة، واملســامهة يف رأمســال املؤسســة يكــون 

يف شــل نقــدي أو عيــي .

ــا يف  ــة وحمــددة، وتنقســم إىل املزاي ــا هام ــالت و مزاي ــر تهسي ــن هــذا األم * تضم
إطــار النظــام العــام كتلــك اخلاصــة باإلعفــاءات امجلركيــة للتجهــزات املســتوردة اليت 
تدخــل مبــارشة يف العمليــة اإلنتاجيــة ، وإىل املزايــا يف إطــار النظــام االســتثنايئ 
كتلــك املتعلقــة باالســتمثارات الــيت تنجــز يف مناطــق ترغــب الدولــة يف تطويرهــا ، 
ويكــون رد هيئــة االســتمثار عــىل إماكنيــة اســتفادة املســتمثر مــن املزايــا املمنوحــة 

يف إطــار النظــام االســتثنايئ مــن 30 يــوم إىل 72 ســاعة. 

* وباملــوازاة مــع إصــدار التريعــات والســي لتعديلهــا وحتســيهنا وإنشــاء اهليــات 
املرفــة عــىل معليــة االســتمثار، فقــد مت توقيــع عــدة اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة 
ــة  ــيت بلغــت 42 اتفاقي ــع ومضــان االســتمثارات وال ــة بتجشي األطــراف مهنــا املتعلق
عــام    2006، أمــا االتفاقيــات اخلاصــة بتجنــب االزدواج الرضيــيب وحماربــة 

ــة. ــد بلغــت 24 اتفاقي ــيب فق الهتــرب الرضي

- أمــا عــىل املســتوى الــدويل، فقــد أبرمــت اجلزائــر معاهــدات دوليــة، تــح 
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ــق  ــز التطبي ــت ح ــيت دخل ــة ال ــدة املغاربي ــا املعاه ــن بيهن ــلع، م ــر للس ــل احل بالتنق
ــن  ــة لقامئــة م ــادالت التجاري ــر املب ــىل حتري ــص ع ــيت تن ــة 1993 ، وال هشــر جويلي
ــر عــىل تقــدمي  ــة إىل هــذا لكــه، أقدمــت اجلزائ ــة، إضاف ــة املغاربي املنتجــات الزراعي
ــوان  ــك يف هشــر ج ــارة، و ذل ــة للتج ــب االنضــامم الرمســي إىل املنمظــة العاملي طل
ــر و االحتــاد األوريب  ــني اجلزائ ــة ب ــاق الراك ــىل اتف ــع ع ــريا التوقي  1996، و أخ
بتــارخي 22 أفريــل 2002، و الــذي دخــل حــز التطبيــق يف 01 ســبمترب2005 ، مكــا 
اســتجاب النظــام امجلــريك اجلزائــري إىل لك القواعــد الــيت نصــت علهيــا اتفاقيــة 
الراكــة مــع اإلحتــاد األورويب، حيــث يكــون ختفيــض الرســوم بالنســبة للصــادرات 
مــن املنتجــات الصناعيــة اجلزائريــة إىل االحتــاد األورويب يــمت إعفاؤهــا مــن الرســوم 
امجلركيــة وأيــة رســوم أخــرى ذات األثــر املامثــل، ودون أيــة قيــود مكيــة أخــرى 
مبجــرد دخــول االتفاقيــة مرحلــة التنفيــذ، ويســتثى مــن هــذا قامئــة مــن الســلع الــيت 
ــن بيهنــا  ــيت م ــة خاصــة، وال ــا االحتــاد األورويب حساســة وحتظــى مبعامل يعتربه

الســلع النســيجية.

يف حــني أن جتــارة املنتجــات الصناعيــة الوافــدة مــن االحتــاد األورويب إىل الســوق 
اجلزائريــة، فيتســم حتريرهــا مــن الرســوم امجلركيــة وأيــة رســوم أخــرى ذات األثــر 
ــود أخــرى بشــل تدرجيــي، أي عــىل أســاس  ــة أو قي ــود مكي ــة قي ــل ودون أي املامث
مراحــل زمنيــة مــن خــالل الفــرتة االنتقاليــة وفــق قــوامئ رئيســية تتحــدد مــن خالهلــا 
نوعيــة الســلع الصناعيــة24 ، وهــذا بغيــة مســاعدة اجلزائــر عــىل الدخــول اجليــد إىل 

منطقــة التبــادل احلــر وفــق ثــالث قــوامئ اكلتــايل:

اجلدول رمق  )2(: تفاصيل إزالة الرسوم امجلركية يف اتفاق الراكة 
األوروجزائرية

القامئة

نسبة الواردات 
اجلزائرية 
من االحتاد 

األورويب

وترية اإللغاءنوع املنتوج

125%

املواد األولية معدل امحلاية امجلركية 
يرتواح مابني %5 إىل %15 ومتثل 

الواردات من هذه املواد تقريبا 1.1 مليار 
دوالر

إلغاء فوري
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235%
املنتوجات نصف مصنعة والتجهزات 

الصناعية الى متثل %35 من الواردات 
اجلزائرية من االحتاد األورويب 

سنتني بعد توقيع االتفاقية 
ودخوهلا حز التنفيذ متتد إىل 

5 سنوات بنسبة 20%

340%
املنتوجات التامة الصنع أو الهنائية 

ومتثل %40 من الواردات اجلزائرية من 
االحتاد األورويب 

يمت إلغاء احلقوق امجلركية 
عىل هذه املنتوجات بعد سنتني 
من توقيع االتفاق ودخوله حز 
التنفيذ ميتد إىل 10 سنوات 

أي بنسبة 10%

املصدر: اجلدول منجز من نص املادة 9 من اتفاق املشاركة املوقع بني اجلزائر واالحتاد األورويب.

ثانيا: السياسات االقتصادية املتبعة ملاكحفة الفقر يف اجلزائر
يعــد حتســني املســتوى املعيــي لملواطنــني وماكحفــة الفقــر مــن بــني أمه 
ــة  ــر، كسياســة تمني ــة يف اجلزائ ــة احلالي األهــداف الرئيســية للسياســات االقتصادي
ــن  ــكنية، التكوي ــراءات الس ــغيل، اإلج ــات التش ــة، وسياس ــة والفالحي ــق الريفي املناط
ــالل  ــق خ ــذي طب ــاش االقتصــادي ال ــاجم دمع اإلنع ــالل برن ــن خ ــك م ــي، وكذل امله
الفــرتة 2001-2004، والربنــاجم التمكيــيل لــدمع المنــو 2005-2009، والربنــاجم 

   .2014-2010 امخلــايس 

1. برناجم االنعاش االقتصادي: 
خصــص هــذا الربنــاجم مبلــغ 525 مليــار دج وجــه أساســا للعمليــات واملشــاريع 
اخلاصــة بــدمع املؤسســات والنشــاطات اإلنتاجيــة الفالحيــة، تقوية اخلدمــات العمومية 
يف جمــاالت كــربى مثــل: الــري، النقــل، اهليــالك القاعديــة، حتســني اإلطــار املعيــي 
ــث أن جــزء هامــا مــن  ــة، حي ــة املــوارد البري ــة وتمني ــة احمللي للســاكن، دمع التمني
برنــاجم دمع اإلنعــاش االقتصــادي وجــه حنــو العمليــات واملشــاريع الــيت هتــدف إىل 
حتســني اإلطــار املعيــي للســاكن ودمع التمنيــة احملليــة وتمنيــة املــوارد البريــة. 
ــض نســبة  ــداف يه : ختفي ــالث أه ــق ث ــريم إىل حتقي ــاجم ي ــذا الربن ــإن ه وهيلع ف
ــوازن  ــق الت ــدل المنــو االقتصــادي وحتقي ــع مع ــة، رف ــض نســبة البطال ــر، ختفي الفق

اجلهــوي25.

2. الربناجم التمكييل لدمع المنو 2009-2005: 
هيدف هذا الربناجم إىل مواصلة وترية الرباجم واملشاريع اخلاصة باإلنعاش االقت
صــــــــــــــــــــــــادي الذي انطلق يف مرحلته األوىل، حيث خصص هلذا الربناجم 
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60 مليار دوالر أمرييك، وهيدف إىل حتقيق اآليت26: 
- تطوير املنشآت القاعدية من خالل حتديهثا وتوسيعها وذلك لتحسني 

اإلطار املعيي من جهة، ودمع نشاط القطاع اخلاص من أجل دفع وترية المنو 
االقتصادي.

- حتسني مستوى معيشة األفراد من خالل حتسني اجلوانب املؤثرة عىل منط 
معيشة األفراد، سواًء اكن اجلانب اليحص، األمن أو التعلمي.

- دمع المنو االقتصادي، وهو يعترب اهلدف الهنايئ للربناجم التمكييل لدمع 
المنو، واهلدف الهنايئ الذي تسى إىل حتقيقه لك األهداف السابقة.

- تطوير املوارد البرية والبي التحتية، حيث تعترب املوارد البرية والبي التحتية 
أمه املوارد االقتصادية حاليا.

3. الربناجم امخلايس للفرتة 2010-2014:
اعترب الربناجم امخلايس استمكاال لربناجم التمكييل لدمع المنو، مكا مت تبي 
مشاريع جديدة اهلدف الهنايئ هلا هو حتسني مستوى املعيشة. وخصص لتجسيد 

هذا الربناجم  مبلغ 286 مليار دوالر 27 .

احملور الرابع: تقيمي فعالية السياسات التجارية واالقتصادية للفرتة -2000
2015 يف احلد من ظاهرة الفقر

إن حتديــد مــدى فعاليــة الــرباجم يف ختفيــض نســبة الفقــر، يتطلــب منــا معرفــة 
ــه، باعتبــار أن  مــدى جنــاح الــرباجم يف حتقيــق األهــداف الرئيســية الــيت حــددت ل
ــرضورة إىل  ــان بال ــة يؤدي ــبة البطال ــض نس ــو االقتصــادي، وختفي ــدل المن ــع مع رف

ختفيــض نســبة الفقــر. 

أوال: أثر تطبيق  السياسات  التجارية واالقتصادية عىل جحم التجارة اخلارجية يف 
اجلزائر

إن انفتــاح التجــارة اخلارجيــة عــىل الســوق الدولية، يســامه يف ختفيض أســعار 
الــواردات، خاصــة مهنــا املــواد اخلــام و النصــف املصنعــة، ممــا يرفــع يف إماكنيــات 
املؤسســات الصناعيــة لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة مــن جهــة، وحتســني منتوجاهتــا مــن 

جهــة أخــرى، واجلــدول التــايل يــوحض ذلــك.
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اجلدول رمق 3: جحم التجارة اخلارجية اجلزائرية للفرتة 2015-2000 

الوحدة: مليون دوالر

السنوات
صادرات 
احملروقات

الصادرات خارج 
الصادرات احملروقات

االمجالية
الواردات 
االمجالية النسبة% القمية النسبة% القمية

20002106097.270.593.21216509173
20021811097.070.602.081870012009
20043155097.920.672.063222018199
20065360897.4411841.785479221456
20075960598.0213121.986091723479
20094441197.9910662.14547727439
20105614397.0816192.925714347300
20127057197.3020482.77262050379
20136366298.0121611.986582354903
20145836298.2128101.796117258330
20153308197.0420572.963513851646

املصدر:

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique.htm/2016بنك اجلزائر

مــن اجلــدول أعــاله يتضــح لنــا زيــادة جحــم التجــارة اخلارجيــة مــن ســنة 2000 
إىل 2015، غــري أهنــا اكنــت وال زالــت يف مصــف الــدول الناميــة يف جتارهتــا 
اخلارجيــة ”الصــادرات”، حيــث أنــه مــن املتعــارف بــأن المســة املمــزة لتجــارة 
اجلزائــر يه ســيطرة مــادة واحــدة أو إثنتــني عــىل النســبة العمظــى مــن قميــة 
الصــادرات، وغالبــا مــا تكــون يف صــورة مــواد خــام أو ســلع نصــف مصنعــة. 
مكــا أن نســبة مســامهة الصــادرات خــارج احملروقــات يف إمجــايل الصــادرات ال 
يــزال ميثــل نســب ضعيفــة مــن إمجــايل، مكــا وجنــد أنــه مــن بــني القيــود الــيت حتــد 
ــات  ــة، والعقب ــف املعامــالت التجاري ــاع تاكلي ــر ارتف مــن التجــارة احلــرة  يف اجلزائ

ــة  اتمســت يف اآليت: ــواردات اجلزائري ــلعية لل ــة الس ــا الرتكيب ــة، أم البريوقراطي

اجلدول رمق 4: الرتكيبة السلعية للواردات اجلزائرية خالل الفرتة  2015-2000

الوحدة: مليون دوالر
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مجموع 
الواردات

سلع 
اسهتالكية

جتهزات 
صناعية

جتهزات 
فالحية

املواد نصف 
مصنعة

املواد 
األولية

املواد 
الغذائية  الطاقة السنوات

9173 1393 3068 85 1655 428 2415 129 2000
12009 1655 4423 148 2336 562 2740 145 2002
18199 2765 7020 208 3591 803 3604 208 2004
21456 3011 8528 96 4934 843 3800 244 2006
23479 5036 15140 86 9154 1376 7796 595 2008
47300 5987 15951 330 9944 1406 6027 945 2010
50479 9997 13604 329 10629 1839 9023 4955 2012
58330 10287 18906 657 12740 1884 11005 2851 2014
51646 9773 16593 579 11512 1508 9320 4351 2015

  http://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique. 2016املصدر: بنك اجلزائر

ــىل  ــيطرت ع ــلع س ــن الس ــات م ــع مجموع ــاك أرب ــدول أن هن ــذا اجل ــوحض ه ي
الــواردات اجلزائريــة خــالل الفــرتة املدروســة، ويتعلــق األمــر بــل مــن ســلع التجهــز 
ــث  ــة، وســلع اإلســهتالك حبي ــات نصــف مصنع ــة املنتج ــواد الغذائي ــايع، وامل الصن
احتلــت هــذه الســلع املراتــب األربعــة األوىل عــىل الرتتيــب، وهــذا ماســامه يف توفــري 

هــذه الســلع لفئــة كبــرية مــن املجمتــع اجلزائــري .

ثانيا: أثر تطبيق  السياسات االقتصادية والتجارية عىل معدل المنو 
االقتصادي

يعتــرب رفــع معــدل المنــو االقتصــادي أحــد أمه األهــداف الرئيســية  للسياســات 
املنهتجــة يف اجلزائــر للفــرتة 2000-2015، باعتبــار أن معــدالت المنــو املجسلــة 
ــة  ــة قوي ــة اقتصادي ــق انطالق ــق هــذه  السياســات، مل تكــن لتــح بتحقي ــل تطبي قب
ومســتدامة، ولتوضيــح أثــر تطبيــق هــذه السياســات عــىل معــدل المنــو االقتصــادي، 

نعمتــد عــىل الشــل التــايل.

اجلدول رمق 5: تطور معدل الناجت احمليل اإلمجايل للجزائر خالل الفرتة 2005 – 
   2015

20052006200720082009201020112012201320142015البيان
معدل المنو 

-5.1232.42.43.53.93.62.73.63.8االقتصادي %

  Source: - Bank of Alegria, Bulletins statistique trimestriels  
 2012 sur : http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_21f.pdf,
2016/update: 1/12
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 إن الزيــادة الــيت هشدهــا معــدل منــو »PIB« خــالل الفــرتة ، انعكســت إجيابــا 
ــيك  ــن 1779 دوالر أمري ــع م ــذي ارتف ــن »PIB« ال ــرد م ــب الف ــىل متوســط نصي ع
ــرد ســنة 2004، واىل 7180 دوالر  ــرد ســنة 2001 إىل 2553 دوالر أمريــيك للف للف
ســنة 2011 و7405 دوالر ســنة  2014 28، هــو مــا ميثــل زيــادة قدرهــا 5626 دوالر 

أمريــيك.

ثالثا: االسهتالك العام واخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة 2014-2005
ــن 2015-2000  ــرتة م ــة خــالل الف ــر االجيــايب للسياســات املتبع ــد جــاء األث      لق
مــن خــالل األثــر االجيــايب عــىل املتغــريات الوســيطة، حيــث مــن ناحيــة االســهتالك 
ــع االســهتالك العــام  ــع بنســبة %9.4 خــالل الفــرتة 2006-2010، إذ ارتف ــد ارتف فق
ــدر متوســط  ــدر بـــ %6.8، يف حــني ق ــدل منــو ق ــرتة مبتوســط مع ــس الف خــالل نف
ــايل  ــرتة ذاهتــا بـــ 2.3 %، واجلــدول الت ــس الف منــو االســهتالك اخلــاص خــالل نف

يــوحض ذلــك.

اجلدول رمق 6: تطور جحم االسهتالك العام واخلاص يف اجلزائر للفرتة 
2010-2005

الوحدة: مليار دوالر 

20062007200820092010البيان

954.91089.01459.11646.22166.9جحم االسهتالك العام

2695.62963.83346.63768.54155.2جحم االسهتالك اخلاص
3650.54052.84805.75414.76322.1جحم االسهتالك اللكي

)%( PIB 42.943.343.354.052.5نسبة االسهتالك من
)%(PIB 11.211.613.216.418.0نسبة االسهتالك العام من
 PIB نسبة االسهتالك اخلاص من

)%(31.0731.630.237.634.5

Source: Office National des statistiques 2012. http://www.ons.dz/

عــرف االســهتالك العــام مــن PIB ارتفاعــا بشــل كبــري مــن %11.2 ســنة 2006 
إىل 18 % ســنة 2010، األمــر نفســه ينطبــق عــىل االســهتالك اخلــاص فقــد ارتفــع 
ــادة  ــك إىل الزي ــع ذل ــنة  2010، ويرج ــنة 2006 إىل 34.5 % س ــن 31.07 % س م
ــة  ــادة يف األجــور واملعاشــات التقاعدي ــث مت زي ــاق احلكــويم، حي ــرية يف اإلنف الكب
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مجليــع موظــي الدولــة املدنيــني والعســكريني، باإلضافــة إىل دمع األســعار الغذائيــة. 
ــن  ــرمغ م ــن االســهتالك بال ــرد م ــب الف ــاع يف نصي ــرتة ارتف ــذه الف مكــا هشــدت ه
حتليلنــا ملعــدل المنــو االقتصــادي  لكننــا النســتطيع دراســة أثــره عــىل الفقــر، إال إذا 

حللنــا توزيــع هــذا المنــو عــىل الدخــل .

رابعا: الفقر والمنو االقتصادي

ــل،  ــل الدخ ــور هي ــة وبتط ــو احملقق ــدالت المن ــر مبع ــور نســب الفق ــط تط يرتب
حيــث أن ارتفــاع معــدالت المنــو ال يــؤدي حمتــا إىل حتســن يف وضــع الفقــراء، إال 
إذا صاحــب هــذا المنــو إعــادة توزيــع الدخــل لصــاحل الفقــراء، فســوء توزيــع الدخــل 
ــدول  يثبــط المنــو ويؤثــر ســلبا عــىل معــدالت الفقــر، وتعتــرب اجلزائــر مــن مضــن ال
ــة  ــؤرشات دقيق ــر م ــدم توف ــرا لع ــل، ونظ ــادل نســبيا للدخ ــع الع ــة ذات التوزي العربي
وحمدثــة عــن توزيــع الدخــل،  تقــاس عدالــة توزيــع الدخــل أو الرفــاه عــادة مــن خــالل 
توزيــع اإلنفــاق االســهتاليك، ويفيــد هيــل توزيــع اإلنفــاق يف الــدول العربيــة، بــأن 
مخــس الســاكن األفقــر يف الــدول حيصــل يف املتوســط عــىل 6.7% مــن اإلنفــاق، 
بيمنــا تبلــغ احلصــة املقابلــة مخلــس الســاكن األكــر ثــراًء حــوايل 47.2%، ويبلــغ 
متوســط نســبة حصــة أفقــر 20% إىل أغــى 20% مــن الســاكن يف اجلزائــر 

ــك. 5.5%. والشــل التــايل يــوحض ذل

الشل 1: هيل توزيع اإلنفاق االسهتاليك يف اجلزائر لسنيت 2000 و2011.

 source: Office National des Statistiques, Premiers résultats de l
 enquête National sur les dépense de consommations de vie de

ménages 2011, Op.Cit.
مــن اجلــدول أعــاله جنــد أن هنــاك حتســًنا يف توزيــع الدخــل بــني 2011-2000، 
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حيــث أن هيــل توزيــع الدخــل يف اجلزائــر مل يتغــري أو عــىل األقــل مل يســأ، وهــو 
الــيء الــذي يعكــس عدالــة التوزيــع. 

خامسا: البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 2015-2000
 ســامهت السياســات املتبعــة خــالل الفــرتة مــن 2000-2015 يف إحداث مناصب 
شــغل جديــدة،  يف إطــار العمليــات واملشــاريع املدرجــة،  واجلــدول التــايل يــوحض 

ذلك:

اجلدول رمق 7 : تطور معدالت التشغيل و البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 2005-
 . 2014

)الوحدة : % (

2005200620072008200920102015البيان
15.312.311.811.310.210.010.0معدل البطالة 

 املصدر: - الديوان الوطي لإلحصائيات ، 2016.  

سادســا: أثــر تطبيــق  السياســات التجاريــة واالقتصاديــة للفــرتة  2000-2015 عــىل 
املســتوى املعيــي

مــن املعلــوم أن ختفيــض نســبة الفقــر يف اجلزائــر يعــد مــن بــني أمه األهــداف 
الرئيســية الــيت حــددت  خــالل الفــرتة مــن 2000-2015 حبيــث أن جــزءا هامــا مــن 
هــذه  السياســات والــرباجم وجــه حنــو العمليــات واملشــاريع الــيت هتــدف إىل حتســني 
ــن  ــة، وم ــوارد البري ــة امل ــة وتمني ــة احمللي ــي للســاكن، ودمع التمني ــار املعي اإلط
املعــروف أن حتســن املســتوى املعيــي للســاكن يســامه يف تراجــع نســبة الفقــر، 
ــت حتســنا فميــا خيــص مــؤرش مســتوى  ــر جسل ويف هــذا اإلطــار جنــد أن اجلزائ
املعيشــة، حيــث ارتفــع هــذا املــؤرش مــن ســنة ألخــرى، فبعدمــا اكن مــؤرش املعيشــة 
يف املتوســط للفــرتة 1997-2000 يقــدر بـــ0.65، ارتفــع خــالل الفــرتة 2004-2001 
ــك  إىل 0.69، ووصــل متوســط املــؤرش خــالل الفــرتة 2005-2009 إىل0.732 ، وذل
راجــع لتحســن نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــيل اإلمجــايل، وإىل زيــادة االســهتالك 
الفــردي، وارتفــاع األجــور، واخنفــاض معــدل التــم، واجلــدول التــايل يبــني ذلــك. 

اجلدول رمق 8: املتوسط السنوي ملعدل منو املؤرشات اللكية املرتبطة مبستوى 
املعيشة من 1995 إىل 2012. 
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 الوحدة: %

املؤرشات
املتوسط السنوي 

خالل الفرتة 
 2000-1995

املتوسط السنوي خالل 
الفرتة

2004-2000

املتوسط السنوي خالل 
الفرتة 2012-2005

الناجت احمليل 
PIB 3.29+ 4,9+ 3,1اإلمجايل+

PIB 10.47+ 3,3+ 0,9نصيب الفرد من+

+10.95+ 4,9+ 1,2االسهتالك الفردي
الدخل التريف 

-+ 5,4+ 3,7الفردي 

+14.66+ 5,2+ 1,1أجور

+3.67+ 3+ 6,3تم

 املصدر: - احملافظة الوطنية للتخطيط، الفقر يف اجلزائر، سبمترب 2004، ص05.
 -Office national des statistiques, Rétrospective des comptes économiques 1963 
à 2010, Séries E: Statistiques économiques, N166, Alger, novembre 2011, P68.

إن النتــاجئ احملققــة خــالل الفــرتة مــن 2000-2015  ســامهت يف ختفيــض   
نســبة الفقــر، وهــذا االخنفــاض لوحــظ ســنة 2001  وســنة  2005 وتأكــد خــالل ســنة 

2015 ،  والشــل التــايل يــوحض معــدالت الفقــر خــالل هــذه الفــرتة.

اجلدول رمق 9: معدالت الفقر يف اجلزائر للفرتة  2014-2000

2000200420062008201020122015السنوات
12.18.56.855.653.9نسبة الفقر

املصدر:- تقرير التمنية البرية، 2008.
- معطيات من وزارة التضامن اجلزائرية،2012.

- البنك الدويل، 2016.
مكا أن معدالت الفقر البري يف اجلزائر يه األخرى عرفت اخنفاضا من 

  16.60 % سنة  2005 إىل 13.69 % سنة 2011،  وذلك راجع لتحسن مؤرشاته 
املمتثلة يف اخنفاض النسبة املوئية الحمتال الوفاة قبل سن األربعني، و اخنفاض 
النسبة املوئية ملعدل األمية لفئة 15 سنة مفا فوق، باإلضافة إىل اخنفاض نسبة 

األطفال الذين يعانون من نقص الوزن ألقل من 5 سنوات، مع تراجع معدالت األمية 
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يف السنوات األخرية. واجلدول التايل يوحض ذلك.

اجلدول رمق 10: تطور مؤرش الفقر البري ومكوناته يف اجلزائر خالل الفرتة 
 2011-2000

20002002200420062008200920102011السنوات
النسبة املوئية ملؤرش الفقر 

22.9818.5016.6018.9517.1615.4114.7213.69البري

.2008 ،CNES املصدر: - تقرير
 - معطيات البنك الدويل لسنوات 2011.2010.2009.  

اخلامتة: 

ــدول الســباقة  يف القضــاء عــىل  ظاهــرة الفقــر، ملــا  ــد اجلزائــر مــن بــني ال ُتَع
ــاع  ــق اتب ــك عــن طري ــار ســلبية ســواء عــىل االقتصــاد أو املجمتــع، وذل هلــا مــن آث
العديــد مــن السياســات التجاريــة واالقتصاديــة، والــى حققــت جناحــات يف القضــاء 
عــىل ظاهــرة الفقــر، غــري أهنــا مل تقــى علهيــا بشــل هنــايئ، وذلــك راجــع لوجــود 
ــة  ــة  والسياس ــة التجاري ــه السياس ــى تواج ــات ال ــات والتحدي ــن املعوق ــة م مجموع

ــا ويه اكآليت: ــر وحتــد مــن القضــاء عــىل الفقــر هنائي ــة يف اجلزائ االقتصادي

- االعمتــاد الكبــري عــىل قطــاع احملروقــات: إن اجلزائــر تعمتــد يف صادراهتــا 
عــىل املــواد اخلــام وبالتحديــد النفــط والغــاز الطبيــي، حيــث بلغــت الصــادرات يف 
املتوســط خــالل الفــرتة 2000-2014 نســبة 97.5 %، أمــا الصــادرات األخــرى 
خــارج البــرتول – الغــاز  فإهنــا ضعيفــة جــدا، مكــا أن التجــارة تواجــه حتــدي أخــر 

وهــو ارتفــاع تاكليــف املعامــالت التجاريــة، والعقبــات البريوقراطيــة.
- صعوبة منافسة املنتجات الصناعية اجلزائرية لملنتجات األجنبية. 

- الــدور احملــدود الــذي يلعبــه املجمتــع املــدين يف القضــاء عــىل هــذه الظاهــرة:  
أن الواقــع يؤكــد أن املجمتــع املــدين يف اجلزائــر مل يلعــب الــدور املنــوط بــه يف 

حماربــة ظاهــرة الفقــر. 

- انتشــار الفســاد:  بذلــت الدولــة جهــودا كبــرية يف القضــاء عــىل ظاهــرة 
الفســاد، إال أهنــا مازالــت منتــرة وتأثــر عــىل االقتصــاد اجلزائــري، وبالتــايل فهــي 

ــراء.  ــر والفق ــر بالســلب عــىل الفق تؤث
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ــدور احملــدود للقطــاع اخلــاص يف ماكحفــة هــذه الظاهــرة:  أن منمظــات  - ال
األمعــال يف اجلزائــر مل تــرىق إىل مســتوى املســؤولية املرجــوة مهنــا، ومل تهســم يف 

الرفــع مــن مســتوى معــدل المنــو االقتصــادي واحلــد مــن ظاهــرة الفقــر. 

- عــدم فعاليــة اتفاقيــات التعــاون مــع الــدول العربيــة: بالــرمغ مــن وجــود اتفاقيات 
للتعــاون اإلداري املتبــادل مــع األردن واإلمــارات العربيــة املتحــدة، إال أن هاتــني 

الدولتــني مل جتيبــا عــىل طلبــات املســاعدة، حيــث جنــد أن طلبــات تثبيــت الوثائــق

بقيــت جمــرد حــرب عــىل ورق. كذلــك عــدم فعاليــة اتفاقيــة التعــاون مــع دول املغرب 
ــه  ــذي متــت معاجلت ــد ال ــف الوحي ــة مــع املغــرب جنــد أن املل ــه بداي ــث أن العــريب حي
بشــل جيــد،  ذلــك املتعلــق بطلبــات تثبيــت هشــادة املنشــأ اخلاصــة بالبضائــع 
املســتوردة مــن املغــرب، أمــا التعــاون مــع ليبيــا، فــإن طلبــات تثبيــت هشــادات املنشــأ 
ــات.  ــرمغ مــن تعــدد الطلب ــت غــري ممثــرة بال ــة األخــرى بقي ــق التجاري وبعــض الوثائ
ــة الراكــة مــع االحتــاد األورويب  تعتــرب حمــدودة املــدى لكوهنــا ال  مكــا أن اتفاقي
ــدول وســط  ــة مبــدى معــق االحتــاد األورويب ب ــة مقارن ــات معيق ــن أي الزتام تتضم
ورشق أوروبــا، مكــا أنــه إىل غايــة اليــوم مل تســتطع اجلزائــر أن تنظــم إىل منمظــة 

التجــارة العامليــة ، وذلــك بســبب تعــر املفاوضــات بــني الطرفــني.

لك هــذه التحديــات واملعوقــات  تســتدىع بــذل جمهــود أكــر مــن قبــل احلكومــة 
للقضــاء الهنــايئ عــىل هــذه الظاهــرة، ويف ضــوء النتــاجئ املتوصــل إلهيــا، يــمت تقــدمي 

مجموعــة مــن املقرتحــات للقضــاء عــىل هاتــه األخــرية، وىه اكآليت:

- رضورة  التاكمــل بــني السياســة التجاريــة  والسياســات االقتصاديــة واالجمتاعيــة،  
مــع العمــل أكــر عــىل توطيــد التعــاون بــني خمتلــف القطاعــات واملؤسســات احلكوميــة  

والقطــاع اخلــاص واملجمتــع املــدين.

- بذل جهود  أكر خلفض  تاكليف التجارة .
ــا عــىل  ــدالت المنــو االقتصــادي أجــل القضــاء هنائي ــع مع ــل أكــر عــىل رف -  العم
الفقــر،  مــع العمــل عــىل زيــادة وتنويــع جحــم التجــارة اخلارجيــة  باعتبارهــا  عامــل 

حيــوي يف تيســري المنــو، وإجيــاد فــرص معــل جديــدة وأفضــل للفقــراء.
- خفــض الرســوم امجلركيــة واحلواجــز غــري امجلركيــة بــني اجلزائــر والبلــدان الــيت 

أبرمــت معهــا اتفاقيــات جتاريــة .
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ــري  ــاد غ ــون يف االقتص ــن يعمل ــة وم ــق الريفي ــراء املناط ــاء وفق - رضورة دمع النس
ــي.  الرمس

- تأســيس آليــات للتدخــل هبــدف احلفــاظ عــىل النســيج االجمتــايع وبنــاء رأس املــال 
املجمتي.

- تأســيس آليــات لتوفــري املعلومــات املطلوبــة ملتابعــة تنفيــذ السياســات ومراقبــة وقعهــا  
عــىل الفقراء.
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امللخص

هتــدف هــذه الدراســة بشــل أســايس إىل إختبــار أثــر لك مــن االســتمثار 
األجنــيب املبــارش واالنفتــاح التجــاري عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل يف األردن، 
ــك مت  ــق ذل ــات ســنوية تغــي الفــرتة مــن 1980 إىل 2016، ولتحقي باســتخدام بيان
تصمــمي منــوذج قيــايس يســتند إىل النظريــات االقتصاديــة والدراســات العمليــة 
ــا  ــبة، أم ــايس املناس ــل القي ــارات التحلي ــرق وإختب املنشــورة، مكــا مت اســتخدام ط

.)WB( ــدويل ــك ال ــع البن ــن موق ــمت احلصــول علهيــا م ــات ف البيان

بينــت نتــاجئ التحليــل القيــايس وجــود أثــر اجيــايب ذي داللــة إحصائيــة ملتغــري 
االنفتــاح التجــاري عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل، وجــود أثــر اجيــايب ذي داللــة 
ــة،  إحصائيــة ملتغــري االســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل التقليــل مــن معــدالت البطال
وجــود أثــر ســليب ذي داللــة إحصائيــة ملتغــري االســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل تمنية 
املناطــق الريفيــة ووجــود أثــر اجيــايب ذي داللــة إحصائيــة ملتغــري المنــو االقتصــادي 

عــىل التقليــل مــن معــدالت البطالــة.

ــه  ــادة التوج ــرضورة زي ــويص الدراســة ب ــاجئ املتوصــل إلهيــا ت يف ضــوء النت
حنــو مزيــد مــن سياســات االنفتــاح التجــاري واالســتمثار األجنــيب املبــارش ملــا هلــا 
ــال يف  ــل فع ــامهة بش ــة واملس ــدالت البطال ــن مع ــل م ــايب يف التقلي ــر اجي ــن اث م
ــو االقتصــادي  ــدالت المن ــىل حتســني مع ــل ع ــك العم ــة، وكذل ــق الريفي ــة املناط تمني
احلقيــي الــيت تعمــل عــىل التقليــل مــن معــدالت البطالــة مبــا حيقــق توقعــات قانــون 
اوكــن )0.5( واالهمتــام بتمنيــة املناطــق الريفيــة و زيــادة نســب التشــغيل يف القطــاع 
الــزرايع، ملــا هلــا مــن اثــر عــىل التقليــل مــن معــدالت البطالــة والفقــر، والقضــاء عــىل 
املشــالك املرتتبــة عــىل الــزوح الريــي باجتــاه املناطــق احلرضيــة ومــا ينجــر عنــه 

مــن مشــالك خمتلفــة.

املبارش-الفقــر،  األجنــيب  التجاري-االســتمثار  االنفتــاح  املفتاحيــة:  اللكــامت 
المشــويل االقتصــادي  -المنــو  والبطالــة  التشــغيل 
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Abstract

 This study aims mainly at investigating the impact of the trade
 openness and foreign direct investment on the inclusive economic
 growth in Jordan, using annual data covering the period from 1980
 to 2016. In order to achieve this objective, an econometric model
 has been designed based on the economic theories and the published
researches, using data obtained from the World Bank’s )WB( website.
 The results of the econometric analysis showed the existence of
 a significant positive impact of the trade openness  on the inclusive
 economic growth, and the existence of a significant positive impact
 of both foreign direct investment  and economic growth on the
 unemployment rates reduction and the existence of a significant
 negative impact of the foreign direct investment  on the rural areas
development  in Jordan.
 In light of the reached results, the study recommends the necessity
 of jordanian govermnent  tendance toward more trade openness and
 foreign direct investment policies because of their positive impact
 in reducing unemployment rates and contributing effectively to the
 development of rural areas, as well as the working to improve real
 economic growth rates that reduce unemployment rates to achieve
 the expectations of the Okun’s Law )0.5(, also give more attention
 to the development of rural areas and increasing employment rates
 in the agricultural sector, as they have an impact on reducing the
 unemployment and poverty rates and eliminating the problems
 resulting from rural displacement towards urban areas and Its relevant
problems.
 Keywords : trade openness-foreign direct investment-poverty,
employment and unemployment-inclusive economic growth.
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1-اإلطار العام للدراسة

1-1- مقدمة 

هشــدت العقــود األخــرية  اتســاع اهلــوة بــني الــدول املتقدمــة والناميــة، ويرجــع 
الســبب يف ذلــك حســب الباحثــني واملهمتــني يف هــذا املجــال إىل عــدة عوامــل أمههــا 
العوملــة والتطــور التكنولــويج، األمــر الــذي أدى اىل زيــادة عــدم املســاواة يف توزيــع 
الدخــل والفــرص يف هــذه الــدول، وقــد توصلــت العديــد مــن الدراســات الســابقة يف 
هــذا الصــدد إىل أن عــدم املســاواة ذات أثــر ســليب عــىل المنــو االقتصــادي وعــىل 
اعتبــارات العدالــة االجمتاعيــة، ومــن هنــا يتضــح بشــل جــيل دور السياســات العامــة 

للدولــة يف تهسيــل حتقيــق المنــو االقتصــادي المشــويل.
ــة يف مقدمهتــا جعــز  ــة مــن عــدة مشــالك اقتصادي ــة نامي وتعــاين األردن كدول
املوازنــة العامــة وارتفــاع جحــم الديــن العــام اللذيــن أثقــال اكهــل احلكومــة األردنيــة، 
ــذي شــل  ــا، وال ــني إلهي ــن والالجئ ــن الوافدي ــري م ــدد الكب ــبء الع ــة اىل ع باإلضاف
ــني  ــرص ب ــق تزامحــا يف الف ــألردن، وخل ــوارد احملــدودة ل ــىل امل ــريا ع ــا كب ضغط
األردنيــني والوافديــن خصوصــا يف ســوق العمــل. ويف ضــوء املزايــا الــيت يقدمهــا 
لك مــن االنفتــاح التجــاري واالســتمثار األجنــيب املبــارش للــدول الناميــة عــىل وجــه 
اخلصــوص، فانــه ميكــن النظــر إلهيــام كقناتــني هامتــني لتحقيــق المنــو االقتصــادي 

المشــويل يف األردن.

1-2- مشلكة الدراسة 

حياول الباحثان من خالل هذه الدراسة اإلجابة عىل التساؤل التايل:
ــارش عــىل  ــيب املب ــاح التجــاري واالســتمثار األجن ــن  االنفت ــر لك م ــو اث ــا ه م

المنــو االقتصــادي المشــويل يف األردن خــالل الفــرتة 2016-1980.
ويندرج حتت هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية:

1- مــا هــو اثــر االنفتــاح التجــاري عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل؟ ومــا أثــره عــىل 
تمنيــة املناطــق الريفية؟

2- مــا هــو اثــر االســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل؟ ومــا 
أثــره عــىل تمنيــة املناطــق الريفيــة؟

3- ما هو اثر المنو االقتصادي المشويل عىل البطالة )قانون اوكن( ؟ 
4- ما هو اثر المنو االقتصادي المشويل عىل الفقر؟ 
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1-3-أمهية الدراسة

ــاره  ــة المنــو االقتصــادي باعتب ــق أمهي ــن منطل ــذه الدراســة م ــة ه ــأيت أمهي ت
ــدالت منــو  ــق مع ــالل حتقي ــن خ ــه م ــامل اىل بلوغ ــذي تســى لك دول الع ــدف ال اهل
عاليــة و اجيابيــة مــن جهــة، مكــا يعتــرب مــن جهــة أخــرى مــن أهشــر مقاييــس التمنيــة 
االقتصاديــة عــىل الــرمغ مــن االنتقــادات الكثــري الــيت وجهــت إليــه عــىل انــه مقيــاس 
وصــي حبــت هيمــل اجلوانــب المكيــة للتمنيــة االقتصاديــة، خــالل الســنوات القليلــة 
ــط عــىل  ــس فق ــه لي ــد للمنــو االقتصــادي ينصــب اهمتام ــة ظهــر مفهــوم جدي املاضي
حتقيــق معــدالت منــو عاليــة واجيابيــة، وإمنــا أيضــا مضــان توزيــع الدخــل القــويم 
واملنافــع االقتصاديــة بشــل عــادل ومتســاو بــني أفــراد املجمتــع بشــل حيقــق 
ــل معــدالت  ــل احلــد مــن الفقــر، تقلي ــة وغريهــا مث ــة واالجمتاعي األهــداف االقتصادي
البطالــة، عدالــة توزيــع الدخــل والفــرص بــني أفــراد املجمتــع، املســاواة يف  التعلــمي، 
الصحــة، املشــاركة االقتصاديــة والسياســية بــني اجلنســني. هــذه املســتجدات وغريهــا 
شــلكت حتديــات أمــام دول العــامل وخصوصــا الناميــة مهنــا مبــا فهيــا األردن لتبــي 

هــذه املفاهــمي والعمــل عــىل حتقيقهــا.

1-4- أهداف الدراسة

ــاح  ــن  االنفت ــر لك م ــار اث ــة يف اختب ــذه الدراس ــي هل ــدف الرئي ــل اهل  يمتث
التجــاري واالســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل يف 

األردن خــالل الفــرتة 2016-1980، باإلضافــة اىل األهــداف التاليــة:

- حتليل واقع لك من البطالة والفقر يف األردن خالل الفرتة 2016-1980

- التعــرف عــىل اجتاهــات االنفتــاح التجــاري وتدفقــات االســتمثار األجنــيب املبــارش 
يف األردن خــالل الفــرتة 2016-1980

- تســليط الضــوء عــىل واقــع المنــو االقتصــادي المشــويل يف األردن وحماولــة بنــاء 
منــوذج نظــري يلخــص مفهــوم هــذا األخــري يف األردن.
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1-5- فرضيات الدراسة

تقوم هذه الدراسة عىل الفرضيات التالية:

- ال يوجــد اثــر ذو داللــة إحصائيــة ملتغــري االنفتــاح التجــاري عــىل المنــو 
2016-1980 الفــرتة  خــالل  األردن  يف  المشــويل  االقتصــادي 

ــارش عــىل  ــيب املب ــري االســتمثار األجن ــة ملتغ ــة إحصائي ــر ذو دالل - ال يوجــد اث
المنــو االقتصــادي المشــويل يف األردن خــالل الفــرتة 2016-1980

- ال يوجــد اثــر ذو داللــة إحصائيــة للمنــو االقتصــادي عــىل البطالــة يف األردن 
خــالل الفــرتة 2016-1980

1-6- الدراسات السابقة

قــام الباحثــان باالطــالع عــىل عــدد كبــري مــن الدراســات الســابقة متنوعــة بــني 
ــة، وقامــا بانتقــاء مجموعــة مهنــا، وترتيهبــا  ــة والدراســات األجنبي الدراســات العربي
ــدم )2010( اىل األحــدث  )2017(، وفميــا يــيل  حســب تسلســلها الزمــي مــن األق

عــرض لألهــداف والنتــاجئ الــيت توصلــت إلهيــا لك دراســة 

اختبــار  الدراســة اىل  هــذه  )Khramish and Siam, 2010( هدفــت  دراســة   -
ــة لالســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل املســتوى اللكــي  ــة و االقتصادي األخطــار املالي
ــرف  ــن ط ــور م ــوذج املط ــة المن ــذه الدراس ــت ه ــرتة )1997-2007(، طبق ــالل الف خ
بينــت  املتعــدد،  اخلــي  االحنــدار  باســتخدام   ،Chan and Gemayel (2004)
النتــاجئ وجــود عالقــة معنويــة اجيابيــة بــني تدفقــات االســتمثار األجنــيب املبــارش اىل 

االقتصــاد األردين واملتغــريات االقتصاديــة واملاليــة.  

- دراســة )Kreishan, 2011( هدفــت هــذه الدراســة اىل اختبــار العالقــة بــني البطالــة 
ــق اســتخدام  والمنــو االقتصــادي يف األردن خــالل الفــرتة )1970-2008( عــن طري
ــة،  ــارات القياســية املعروف ــن Okun’s law، اســتخدمت الدراســة االختب ــون اوك قان
وتوصلــت اىل النتــاجئ التاليــة: ال ميكــن  تأكيــد وجــود قانــون اوكــن يف األردن، نقــص 

المنــو االقتصــادي ال يفــر البطالــة يف األردن.

ــة المنــو  - دراســة )Louzi and Abadi, 2011( ركــزت هــذه الدراســة عــىل فرضي
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املوجــه باالســتمثار األجنــيب املبــارش يف األردن خــالل الفــرتة )1999-2009(، عــىل 
اعتبــار أن األردن دولــة فقــرية ويفــرتض أن يكــون االســتمثار األجنــيب املبــارش 
مفيــدا هلــا، اســتخدم اختبــار التاكمــل املشــرتك ومياكنــزم تصحيــح اخلطــأ للحصــول 
عــىل الروابــط ذات االجتاهــني  two way linkages بــني املتغــريات حمــل الدراســة، 
بينــت النتــاجئ أن تدفقــات االســتمثار األجنــيب املبــارش ليــس هلــا تأثــري مســتقل عــىل 
المنــو االقتصــادي، أيضــا وجــد اثــر لك مــن حتريــر التجــارة واالســتمثار احملــيل 
اجيابيــا عــىل المنــو االقتصــادي، اعمتــادا عــىل هــذه النتــاجئ فــان اهلــدف األســايس 
للحكومــة األردنيــة هــو جــذب االســتمثار األجنــيب املبــارش، والــذي يتطلــب حتقيقــه 

تطويــر مــزجي سياســات مناســب يف املســتقبل.

ــار االرتباطــات بــني  - دراســة )Anyanwu, 2013( هدفــت هــذه الدراســة اىل اختب
ــوم  ــيك للي ــدويل 1.25 دوالر أمري ــر ال ــؤرش الـــ)head-count( خلــط الفق ــر وم الفق
ــرتة  ــة للف ــة افريقي ــدد لـــ 43 دول ــل إحصــايئ متع ــد، باســتخدام منــاذج حتلي الواح
ــر اجيــايب  ــه اث ــاح التجــاري ل ــاجئ الدراســة اىل أن االنفت ــت نت 2011-1980، توصل
قــوي لكــن غــري معنــوي يف ختفيــض الفقــر وحتقيــق المنــو االقتصــادي المشــويل.

ــة النوعيــة  - دراســة )Vellala et al, 2014( هدفــت هــذه الدراســة اىل معرفــة النقل
واهلامــة الــيت عرفهتــا االقتصــادات الناميــة خــالل العريتــني األخريتــني انطالقــا مــن 
المنــو االقتصــادي وصــوال اىل المنــو االقتصــادي المشــويل، مــع إشــارة خاصــة اىل 
حالــة االقتصــاد اهلنــدي. وتقــدم هــذه الدراســة إطــارا نظريــا شــامال لمنــوذج المنــو 
ــدا لألحبــاث  ــذي مــن شــانه أن يعــي دمعــا وأساســا جي االقتصــاد المشــويل وال

املســتقبلية يف هــذا املوضــوع.

- دراســة )Mandloi and Bansal, 2014( هدفــت هــذه الدراســة اىل التعــرف عــىل 
إماكنــات القطاعــات االقتصاديــة يف اهلنــد، وكذلــك التحديــات الــيت تواجههــا، مكــا 
ــل منافــع المنــو االقتصــادي  ــه حتوي ــذي يــمت مــن خالل ــزم ال هدفــت اىل فهــم املياكن
اىل الفقــراء خــالل الفــرتة 2005-1999. توصلــت الدراســة فميــا خيــص اثــر المنــو 
ــرتة الدراســة  ــدالت التشــغيل زادت خــالل ف ــىل التشــغيل اىل أن مع االقتصــادي ع
ــاالت،  ــن واالتص ــل والتخزي ــاء، النق ــة، البن ــري الصناعي ــات غ ــا يف القطاع خصوص
ــت الدراســة اىل أن  ــة فتوصل ــر المنــو االقتصــادي عــىل البطال أمــا فميــا خيــص اث
معــدالت البطالــة عرفــت ارتفاعــا خــالل الســنوات األوىل مــن فــرتة الدراســة وعرفــت 
أوجهــا خــالل ســنيت 2003-2002 إال أهنــا اجتهــت فميــا بعــد حنــو التناقــص اىل 
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غايــة ســنة 2005، وختامــا وفميــا خيــص اثــر المنــو االقتصــادي عــىل الفقــر فنجــد 
ــك عــدد الفقــراء باملاليــني عــرف تناقصــا ملحوظــا عــىل طــول  أن نســبة الفقــر وكذل
ــري خــالل  ــون بشــل كب ــني بامللي ــراد العامل الفــرتة 2005-1999، مكــا زاد عــدد األف

نفــس الفــرتة.

ــؤرشات  ــض م ــل بع ــة حتلي ــذه الدراس ــت ه ــرب، 2014( تناول ــة )صــاحل وج - دراس
الفقــر يف حمافظــات جنــوب األردن، حيــث هدفــت اىل حتديــد العوامــل املؤثــرة يف 
ــوب عــىل مســتوى  ــر املنتــر يف حمافظــات اجلن ــري الفق ــر، ومــدى تأث ظاهــرة الفق
ــدد  ــدمي ع ــر، وتق ــرة الفق ــة بظاه ــاط البطال ــار ارتب ــي يف األردن، واختب ــر اللك الفق
مــن االقرتاحــات ملاكحفــة ظاهــرة الفقــر يف حمافظــات اجلنــوب. ومتــزت الدراســة 
ــدد  ــاس ع ــث مت قي ــايس، حي ــيمك القي ــل ال باســتخدام األســلوب الوصــي والتحلي
ــمي،  ــرد عــىل التعل ــاق الف ــل مــؤرش إنف ــر مث ــارة املرتبطــة بالفق ــؤرشات املخت ــن امل م
وإنفــاق الفــرد عــىل الرعايــة الصحيــة، ومــؤرش البطالــة، ومــؤرش التــم، وتوصلــت 
نتــاجئ التحليــل الوصــي اىل اخنفــاض مســتويات جــودة اخلدمــات الصحيــة املقدمــة 
ــة يف حمافظــات  ــة بالعامصــة، وارتفــاع معــدل البطال يف حمافظــات اجلنــوب مقارن
اجلنــوب مقارنــة باحملافظــات األخــرى، وذلــك ألســباب متعــددة مهنــا: تــدين املســتوى 
التعلــي يف املناطــق الريفيــة والنائيــة، وانتشــار ثقافــة العيــب والعــزوف عــن العمــل 
يف بعــض املهــن، اىل جانــب إخفــاق االســتمثارات احملليــة واألجنبيــة القادمــة اىل 
ــة  ــىل اســتيعاب العامل ــدم قدرهتــا ع ــوب، ع ــات اجلن األردن يف توطهنــا يف حمافظ
األردنيــة العاطلــة يف حمافظــات اجلنــوب. وتوصلــت نتــاجئ التحليــل القيــايسً  مــن 
خــالل أعــىل مســتوى دخــل للفقــري ولك مــن اإلنفــاق الفــردي عــىل التعلــمي والصحــة 
اىل وجــود عالقــة طرديــة بــني خــط الفقــر مقاســاً  بالدخــل ومعــدل البطالــة. وأخــريا 
ــية  ــة عكس ــود عالق ــم، ووج ــدل الت ــات ومع ــن االقرتاح ــة م ــة حزم ــدم الدراس تق
بــني خــط الفقــر مقاســا والتوصيــات ملاكحفــة ظاهــرة الفقــر يف حمافظــات اجلنــوب 
ــويق  ــة يف تس ــراض املختلف ــراجم اإلق ــن ب ــني م ــاعدة املنتفع ــة مس ــرتح الدراس وتق
منتجاهتــم مــن خــالل إنشــاء مؤسســات تســويقية متخصصــة لتجميــع املنتجــات 

الصغــرية والعمــل عــىل تســويقها.

العالقــة  الدراســة اىل اختبــار  )AL- Saraireh, 2014( هدفــت هــذه  دراســة   -
ــة  ــوى العمــل األجنبي ــاجت احملــيل االمجــايل احلقيــي، ق ــة، الن ــني معــدالت البطال ب
ــني  ــالبة ب ــة س ــة معنوي ــود عالق ــت الدراســة وج ــويم يف األردن، بين ــاق احلك واإلنف
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معــدالت البطالــة وجهــرة القــوى العاملــة، بينــت الدراســة وجــود عالقــة معنويــة موجبــة 
بــني معــدالت البطالــة واإلنفــاق احلكــويم، مكــا بينــت الدراســة وجــود توقــع معنــوي 
للعالقــة بــني البطالــة مكتغــري مســتقل ومعــدالت اإلنفــاق احلكــويم مكتغــري تفســريي.

ــض  ــني بع ــة ب ــار العالق ــذه الدراســة اىل اختب ــت ه - دراســة )Assaf, 2014( هدف
املتغــريات االقتصاديــة اللكيــة )الصــادرات، التــم واالســتمثار األجنــيب املبــارش( 
والمنــو االقتصــادي يف األردن، بينــت نتــاجئ الدراســة وجــود اثــر اجيــايب للتــم 
والصــادرات عــىل المنــو االقتصــادي يف األردن، وعــدم وجــود اثــر معنــوي إحصائيــا 
بــني االســتمثار األجنــيب املبــارش والمنــو االقتصــادي يف األردن، مكــا بينــت نتــاجئ 
الدراســة أن زيــادة الصــادرات بقميــة مليــون دوالر يزيــد النــاجت احملــيل االمجــايل 
بـــقمية 0.898 مليــون دوالر، وان اخنفــاض التــم مبقــدار 1% يزيــد النــاجت 
احملــيل االمجــايل بـــقمية 0.215 مليــون دوالر، مكــا بينــت نتــاجئ الدراســة أن 
النــاجت احملــيل  التغــريات يف  مــن   %97 تفــر  املســتقلة  المنــوذج  متغــريات 

االمجــايل. 

- دراســة )Haddad, 2016( هدفــت هــذه الدراســة اىل اختبــار آثــار االســتمثار 
األجنــيب املبــارش عــىل لك مــن معــدل  البطالــة والمنــو االقتصــادي يف األردن خــالل 
الفــرتة )1998-2015(، اســتخدمت الدراســة االختبــارات القياســية املعروفــة، بينــت 
نتــاجئ الدراســة بــان ارتفــاع االســتمثار األجنــيب املبــارش بـــ1% يعمــل عــىل ختفيض 

معــدل البطالــة بـــ )%0.009(.

- دراســة )Warrad and Muhtaseb, 2017( هــدف الباحثــان مــن خــالل هــذه الورقــة 
اىل اختبــار العالقــة بــني التجــارة واحلــد مــن الفقــر يف األردن خــالل الفــرتة )-1980
2014(، مــن خــالل قناتــني هامتــني مهــا المنــو االقتصــادي والتشــغيل. وهلــذا الغــرض 
مت اســتخدام منوذجــني قياســيني، األول لتقديــر اثــر التجــارة عــىل المنــو االقتصــادي 
باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى املصححــة لعــدم ثبــات التبايــن، أمــا الثــاين 
ــن(، وتوصــال  ــون اوك ــة )قان ــىل البطال ــر المنــو االقتصــادي ع ــر اث فاســتخدم لتقدي
ــر مســامهة يف المنــو االقتصــادي  ــة يه األك ــل اخلارجي ــان اىل أن العوام الباحث
وخصوصــا حتويــالت العاملــني، تلهيــا التجــارة اخلارجيــة وتدفقــات االســتمثار 
األجنــيب املبــارش، ولكــن المنــو االقتصــادي الــذي مت حتقيقــه مل ينعكــس بشــل اكف 

عــىل التخفيــف مــن البطالــة واحلــد مــن الفقــر.
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- ما ميزي الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة

 مت اســتعراض مجموعــة مــن الدراســات الســابقة واألدبيــات املتعلقــة مبوضــوع 
الدراســة، وذلــك ألخــذ فكــرة عامــة حــول متغــريات موضــوع الدراســة احلاليــة 
واشــاكليته، أيضــا ملعرفــة أمه املســتجدات الــيت حصلــت فيــه، النتــاجئ الــيت توصلــت 
إلهيــا هــذه الدراســات وآفــاق البحــث الــيت ســلطت علهيــا الضــوء، ومت التوصــل اىل 
أن الدراســة احلاليــة تتفــق مــع الدراســات الســابقة يف كوهنــا تطرقــت بشــل عــام 
ــىل  ــارش ع ــيب املب ــاري واالســتمثار األجن ــاح التج ــن  االنفت ــر لك م ــة اث اىل دراس
المنــو االقتصــادي المشــويل يف عــدة دول مــن العــامل، ولكهنــا تمتــز عهنــا مــن حيــث 
ــة  ــرتة الزمني ــايس املعمتــد والف ــا، المنــوذج القي ــيت تــح اىل حتقيقه األهــداف ال

ــة نســبيا  )37 ســنة( واملناســبة ألغــراض التحليــل القيــايس الســلمي. الطويل

1-7- مهنج الدراسة

لتحقيــق أهــداف الدراســة مت اســتخدام املهنــج الوصــي وذلــك لعــرض اإلطــار 
النظــري ملتغــريات الدراســة وحتليــل البيانــات املتعلقــة هبــا، مكــا مت اســتخدام أســلوب 
التحليــل القيــايس الختبــار أثــر املتغــريات التاليــة )النــاجت احملــيل االمجــايل 
ــال،  ــة، رأس امل ــارش، البطال ــيب املب ــاح التجــاري، االســتمثار األجن ــي، االنفت احلقي
نســبة التشــغيل يف القطــاع الــزرايع ونســبة التشــغيل يف القطــاع الصنــايع( 
واملوزعــة عــىل ثالثــة منــاذج قياســية عــىل حتقيــق أهــداف المنــو االقتصــادي 

المشــويل يف األردن خــالل الفــرتة 1980-2016.

1-8- منوذج الدراسة

ــن   ــر لك م ــار اث ــول اختب ــام ح ــور االهمت ــة يمتح ــن الدراس ــزء م ــذا اجل يف ه
االنفتــاح التجــاري واالســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل 
يف األردن خــالل الفــرتة 1980-2016، باســتخدام ثالثــة منــاذج قياســية تســتند 
ــات  ــا تضمين ــذه الدراســة هل ــاجئ ه ــة، نت ــة املعروف ــة اللكي ــات االقتصادي اىل النظري
ــار  ــة، وألغــراض اختب ــة اللكي ــة السياســات االقتصادي ــارات وفعالي ــق خبي فميــا يتعل
فرضيــات الدراســة واإلجابــة عــىل أســئلة الدراســة اعمتــد  الباحثــان عــىل منــوذج 
 )Warrad and قيــايس مت بنــاؤه اعمتــادا عــىل الدراســات الــيت قــام هبــا الباحثــون

)Anyanwu, 2013(  ،Muhtaseb, 2017( وغــريمه.
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 ومتت صياغة المناذج األربعة للدراسة احلالية مكاييل:

RGDP : f )LF, FDI, OP(.….)1(

 unemp: f )RGDP, FDI(……)2(

Agric.emp/total emp : f )OP, FDI, )Indust.emp/total emp(…..)3(

حيث:

OP: االنفتاح التجاري مقيسا مبجموع الصادرات والواردات من السلع واخلدمات 
كنسبة من الناجت احمليل االمجايل بالدوالر األمرييك.

RGDP: الناجت احمليل االمجايل احلقيي بالدوالر األمرييك.
LF : القوى العاملة اللكية كنسبة من إمجايل الساكن

FDI: تدفقات االستمثار األجنيب املبارش كنسبة من الناجت احمليل االمجايل 
بالدوالر األمرييك.

Unemp: معدل البطالة )%(
Agric.emp/total emp: نسبة التشغيل يف القطاع الزرايع اىل التشغيل اللكي )%(

Indust.emp/total emp : نسبة التشغيل يف القطاع الصنايع اىل التشغيل 
اللكي )%(

1-9- مصادر البيانات

 اعمتد الباحثان عىل بيانات ثانوية، مت احلصول علهيا من  موقع البنك الدويل، 
وكذلك من خالل مراجعة الكتب، املقاالت، الرسائل اجلامعية، والتقارير املتعلقة 
مبوضوع الدراسة، واهلدف من اللجوء لملصادر الثانوية يف هذه الدراسة هو 

االستفادة من النتاجئ اليت توصلت إلهيا وآفاق اليت سلطت علهيا الضوء، وكذلك 
اخذ تصور عام عن آخر املستجدات اليت حدثت وحتدث يف جمال هذه الدراسة.
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2- اإلطار النظري للدراسة 

يــمت التطــرق يف هــذا اجلــزء مــن الدراســة اىل دراســة واقــع لك مــن االنفتــاح 
التجــاري، االســتمثار األجنــيب املبــارش، البطالــة، الفقــر والمنو االقتصــادي المشويل 
مــن خــالل عــرض بيانــات حــول هــذه املتغــريات والتعليــق علهيــا وحتليلهــا للتوصــل 

اىل نتــاجئ مفيــدة يف هــذا املوضــوع.

1-2- تطــور لك مــن تدفقــات االســتمثار األجنــيب املبــارش، االنفتــاح التجــاري ومعــدل 
البطالــة يف األردن

ــارش،  ــيب املب ــات االســتمثار األجن ــن تدفق ــرض الشــل )1-2( تطــور لك م  يع
االنفتــاح التجــاري خــالل الفــرتة )2016-1980( ومعــدل البطالــة خــالل الفــرتة 

األردن. يف   )1990-2016(

الشــل )1-2(: تطــور لك مــن تدفقــات االســتمثار األجنــيب املبــارش ومعــدل البطالــة 
يف األردن خــالل الفــرتة )1980-2016(

املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل بيانات البنك الدويل

نالحظ من خالل الشل ماييل:

- عــرف االســتمثار األجنــيب املبــارش يف األردن تذبذبــا شــديدا عــىل طــول 
بلــغ 0.865 % يف ســنة 1980 مث اخنفــض اىل  الفــرتة )2016-1980(، حيــث 
0.499 % يف ســنة 1985 مث عــاود االرتفــاع اىل 0.904 % يف ســنة 1990 مث 
اخنفــض اىل 0.197 % ســنة 1995 بعــد ذلــك ارتفــع بشــل ملحــوظ ســنيت 2000 
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و 2005 حيــث بلــغ 10.797 % ،  15.764 % عــىل الرتتيــب، مث عــاود االخنفــاض 
،  4.503 % عــىل  بلــغ  6.389 %  بشــل كبــري ســنيت 2010 و2016 حيــث 

ــب. الرتتي

- عــرف معــدل البطالــة يف األردن تذبذبــا طفيفــا حيــث اجتــه معومــا حنــو 
التناقــص عــىل طــول الفــرتة )2016-1990(، حيــث بلــغ 16.80 % يف ســنة 1990 
 13.71 1995 مث واصــل االخنفــاض اىل  % يف ســنة   15.40 مث اخنفــض اىل 
ذلــك  بعــد   2000 ســنة   %  14.84 اىل  االرتفــاع  عــاود  مث   1995 ســنة  % يف 
ــغ  ــث بل ــال حي ــاع قلي ــاود االرتف ــث وصــل 12.50 % ســنة 2005 مث ع ــض حي اخنف

12.80 % ســنة 2016.

- عــرف االنفتــاح التجــاري يف األردن تذبذبــا طفيفــا حيــث اجتــه معومــا حنــو 
بلــغ 125.70 % يف ســنة  التناقــص عــىل طــول الفــرتة )2016-1980(، حيــث 
1980 مث اخنفــض اىل 115.91 % يف ســنة 1985 مث عــاود االرتفــاع اىل 149.45 
% يف ســنة 1990 مث عــاود االخنفــاض اىل %118.30 ســنة 1995 و 104.61 % 
ــاض  ــاود االخنف ــنة 2005 مث ع ــع اىل  146.91 % س ــك ارتف ــد ذل ــنة 2000، بع س
ــىل  ــغ 117.25 %، 115.39 % ع ــث بل ــال حي ــغ قلي ــث بل ســنيت 2010 و 2016 حي

الرتتيــب.

2-2- المنوذج النظري للمنو االقتصادي المشويل يف األردن

باالعمتاد عىل ما مت ذكره سابقا، باإلضافة اىل مجموعة من الدراسات، متت 
صياغة المنوذج النظري التايل الذي يلخص مفهوم ومضمون المنو االقتصادي 

المشويل يف األردن

احلومكة

Vellala et al.)2014( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل دراسة

الشل )2-2(: خمطط مفهوم المنو االقتصادي المشويل يف األردن
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ــوم المنــو االقتصــادي المشــويل  ــوحض مفه ــا ي ــرض الشــل )2-2( خمطط يع
ــيل: ــه مكاي ــا رشح ــك، وميكنن ــارص املســامهة يف ذل والعن

ــرب  ــة، يعت ــة واجيابي ــدالت منــو اقتصــادي عالي ــق مع - المنــو االقتصــادي: إن حتقي
متطلبــا هامــا وأساســيا لتحقيــق المنــو االقتصــادي المشــويل واملســتدام، وغالبــا مــا 
يســتخدم االقتصاديــون متغــري نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــيل اإلمجــايل احلقيي 
مكــؤرش للتعبــري عــىل المنــو االقتصــادي، لكونــه يأخــذ بعــني االعتبــار عــدد الســاكن 
وخاليــا مــن األثــر التضخمــي. وعــىل الــرمغ مــن أن األردن تعتــرب دولــة ناميــة وفقــرية 
بالنســبة لملــوارد الطبيعيــة، باإلضافــة اىل املشــالك االقتصاديــة واالجمتاعيــة الــيت 
تعــاين مهنــا مثــل: العجــز املــايل والديــن احلكــويم الكبــري حيــث بلــغ إمجــايل الديــن 
العــام يف هنايــة الربــع األول مــن ســنة )2017( مــا مقــداره 26.452 مليــار دينــار، 
ــن  ــرتة م ــدر هلــذه  الف ــاجت احملــيل اإلمجــايل املق ــن الن ــبته  %95.1 م ــا نسـ أي م
ــة  ــام 2016، وحبســب النــرة الهشري ــة الع ــد مســتواه يف هناي ــام، مســتقرا عن الع
الصــادرة عــن وزارة املاليــة فقــد ارتفــع صــايف الديــن العــام يف هنايــة آذار املــايض 
عــن مســتواه يف هنايــة العــام 2016 مبقــدار 459.4 مليــون دينــار، أي بزيــادة نســبهتا 
%1.9 ، اىل جانــب الضغــط الكبــري الــذي ســببته األعــداد الكبرية للوافديــن والالجئني 
ــا  ــوارد، الســكنات وفــرص العمــل وغريهــا، إال أهنــا حققــت منــوا اقتصادي عــىل امل
مقبــوال يف ظــل هــذه الظــروف الصعبــة الــيت تعــاين مهنــا. عــىل ســبيل املثــال بلــغ 
نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــيل االمجــايل احلقيــي يف األردن 3128.93 دوالر 
ســنة 1980، 2586.63 دوالر ســنة 1990، 3006.39 دوالر ســنة 2000، 4054.27 

دوالر ســنة 2010، 3976.04 دوالر ســنة 2015. 

ــات  ــاح التجــاري وتدفق يف دراســتنا هــذه نركــز عــىل دور لك مــن سياســات االنفت
االســتمثار األجنــيب املبــارش يف حتقيــق معــدالت منــو اقتصــادي عاليــة يف األردن 

ــرتة )1980-2016(. خــالل الف

ــريا خــالل  ــا كب ــة يف األردن تذبذب ــدل البطال ــرف مع ــر: ع ــة والفق -التشــغيل، البطال
الفــرتة )2015-1990(، إال انــه معومــا اجتــه حنــو االخنفــاض يف الســنوات األخــرية، 
ــغ )%15.39( ســنة 1990، مث )%13.69( ســنة 2000، مث )%12.5( ســنة  حيــث بل

2010 وأخــريا )%11.10( ســنة 2014.

أمــا بالنســبة ملعــدالت التشــغيل يف القطاعــات االقتصاديــة الثالثــة )الزراعــة - 
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الصناعــة - اخلدمــات( كنســبة مــن التشــغيل اللكــي فاكنــت مكايــيل: 

- بالنســبة لقطــاع الزراعــة بلغــت نســبة التشــغيل هبــذا القطــاع 6.69 % ســنة 1983، 
6.59 % سنة 1987، 4.90 % سنة 2000، 2 % سنة 2010، 1.79 % سنة 2014.

ــاع 21.70 % ســنة  ــت نســبة التشــغيل هبــذا القط ــة بلغ ــاع الصناع - بالنســبة لقط
1983، 17.20 % ســنة 1987، 21.79 % ســنة 2000، 17.5 % ســنة 2010، 18.5 

% ســنة 2014.

ــت نســبة التشــغيل هبــذا القطــاع 71.59 % ســنة  ــات بلغ - بالنســبة لقطــاع اخلدم
1983، 76.30 % سنة 1987، 73.30 % سنة 2000، 80.5 % سنة 2010، 79.59 

% ســنة 2014.

ــاس  ــة لقي ــت أول دراس ــه أجري ــد ان ــر يف األردن، فنج ــدالت الفق ــبة ملع        بالنس
ــر يف  ــوب الفق ــوان جي ــرى بعن ــة أخ ــا دراس ــنة 1973، مث تلهت ــر يف األردن س الفق
اململكــة األردنيــة اهلامشيــة ســنة 1989، واســتخدمت هــذه الدراســات طرقــا كثــرية 

لذلــك نذكــر مهنــا:

1000 ســعر  لــل  النقديــة  *التلكفــة  احلراريــة،  الســعرات  مــن  الفــرد  *حاجــة 
ــر  ــط الفق ــهتلك، *خ ــعار املس ــة ألس ــية اخلاص ــام القياس ــع، *األرق ــراري لملجمت ح
بنوعيــه )املدقــع وبلــغ 336 دينــارا ســنويا، املطلــق وبلــغ 814 دينــارا ســنويا( حســب 
ــل  ــن يق ــاكن الذي ــدد الس ــث ح ــق حي ــر املطل ــبة الفق ــنة 2010، *نس ــات س احصائي
إنفاقهــم الســنوي عــن خــط الفقــر والبالــغ 814 دينــارا ســنويا بأهنــم فقــراء، وبلغــت 
نســبة الفقــر يف األردن حســب نفــس االحصائيــات 14.4 %، *جفــوة الفقــر وبلغــت 

.2010 % ســنة   1.21 الفقــر  *حــدة   ،2010 % ســنة   3.6

ــدم املســاواة يف  ــن مشــلكة ع ــاين األردن م ــع الدخــل: تع ــدم املســاواة يف توزي - ع
توزيــع الدخــل، حيــث بلغــت قميــة النصيــب مــن الدخــل للـــ )%20( الثانيــة مــن 
الســاكن 11.23 % ســنة 1986، 9.70 % ســنة 1992، 11.43 % ســنة 1997، 
11.29 % ســنة 2002، 12.18 % ســنة 2006، 12.37 % ســنة 2008، 12.11% 

)Shahateet, 2006( ســنة 2010، وهــو مــا أكدتــه دراســة

- التمنيــة البريــة: يعتــرب حتقيــق التمنيــة البريــة مــن أمه متطلبــات حتقيــق المنــو 
االقتصــادي المشــويل، ويــمت حتقيــق هــذه األخــرية مــن خــالل حتســني قــدرات 
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األفــراد )تكويــن رأس املــال البــري(، حتســني وتهسيــل الوصــول اىل التعلــمي، 
الصحــة  وبــايق املرافــق االقتصاديــة واالجمتاعيــة الالزمــة للحيــاة، وقد خطــت األردن 
عــىل طــول فــرتة الدراســة خطــوة معتــربة يف جمــال حتســني مســتوى التعلــمي وعــد 
)ابتدايئ-متوسط-ثانوي-جامي-دراســات  التعلمييــة  املتعملــني يف لك املســتويات 
عليــا(، وكــذا يف جمــال الصحــة حيــث زاد عــدد األطبــاء، املستشــفيات، األدويــة 
ــال  ــة يف جم ــدول النامي ــن ال ــن أحس ــرب األردن م ــة، وتعت ــة احلديث ــدات الطبي واملع

ــمي والصحــة. حتســن التعل

- املرافــق االقتصاديــة واالجمتاعيــة: حيتــاج المنــو االقتصــادي لــيك يكــون مشوليــا 
اىل أن يعمــل عــىل تطويــر البنيــة التحتيــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة، ممــا ميكــن مجيع 
رشاحئ املجمتــع مــن الوصــول اىل املرافــق الالزمــة لضــامن حيــاة كرميــة )الكهربــاء، 
الغــاز، املــاء، املســكن، الــرف الــيحص، النقــل، االندمــاج املــايل ...اخل(، ويــمت ذلــك 

يف بيئــة تســودها العدالــة، اإلنصــاف والتعدديــة السياســية.

ومــن املهــم هنــا الرتكــز عــىل أمهيــة االندمــاج املــايل Financial Inclusion  والــذي 
تمتحــور فكرتــه الرئيســية حــول مضــان احلصــول عــىل اخلدمــات املاليــة واالئمتــان 

الــاكيف يف الوقــت املناســب. كأحــد متطلبــات حتقيــق المنــو االقتصــادي المشــويل.

- عــدم املســاواة بــني اجلنســني:   إن ضعــف مشــاركة اإلنــاث يف احليــاة االقتصاديــة 
ــا  ــه االقتصــاد األردين، مل ــيت تواج ــد املشــكالت األساســية ال ــد أح ــام يع بشــل ع
يرتتــب علهيــا مــن ضيــاع للطاقــات اإلنتاجيــة األنثويــة وحرماهنــا مــن املســامهة يف 
بنــاء وتطويــر االقتصــاد الوطــي مــن جهــة، وكــذا رفــع معــدل اإلعالــة يف املجمتــع 

مــن جهــة أخــرى.

وقــد ســعت األردن جاهــدة اىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني يف شــى 
املجــاالت، حيــث صادقــت عــىل اتفاقيــات عديــدة يف هــذا الصــدد، نذكــر مهنــا: 
ــني اجلنســني الصــادرة ســنة  ــة رمق 100 اخلاصــة باملســاواة يف األجــور ب االتفاقي
ــة  ــتخدام واملهن ــال االس ــز يف جم ــع المتي ــة مبن ــة رمق 111 اخلاص 1951، االتفاقي
الصــادرة ســنة 1958، االتفاقيــة رمق 19 اخلاصــة باملســاواة بــني اجلنســني يف 
املعامــالت )حــوادث العمــل( الصــادرة ســنة 1925، االتفاقيــة رمق 118 اخلاصــة 
باملســاواة بــني اجلنســني يف املعامــالت )الضــامن االجمتــايع( الصادرة ســنة 1962، 
االتفاقيــة رمق 151 اخلاصــة بالعالقــات املهنيــة يف الوظيفــة العموميــة الصــادرة ســنة 
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1978، االتفاقيــة رمق 156 اخلاصــة بإتاحــة الفرصــة واملعاملــة املتســاوية للعــامل مــن 
الرجــال والنســاء مــن ذوي املســؤولية العائليــة الصــادرة ســنة 1981، اتفاقيــة القضــاء 

عــىل مجيــع أشــاكل المتيــز ضــد املــرأة )CEDAW( الصــادرة ســنة 1979.

يــمت دراســة الفجــوة اإلمجاليــة بــني اجلنســني مــن خــالل أربعــة معايــري أساســية 
يه )املشــاركة االقتصاديــة والفرصــة والتحصيــل التعلــي والصحــة والبقــاء عــىل 
قيــد احليــاة والمتكــني الســيايس(، وقــد بينــت الدراســات الســابقة يف هــذا املجــال 
أن هنــاك عــدم مســاواة بــني اجلنســني يف األردن يف هــذه املجــاالت إال أهنــا معومــا 
منخفضــة خصوصــا يف التعلــمي والصحــة، ومتيــل اىل أن تكــون أكــر وضوحــا يف 
ــة بــني اجلنســني  ســوق العمــل واملشــاركة السياســية. حيــث بلغــت الفجــوة اإلمجالي
0.611، 0.605، 0.597، 0.603، مكــا بلغــت بالنســبة ملعيــار املشــاركة االقتصاديــة 
والفرصــة 0.442، 0.442، 0.358، 0.381، أمــا بالنســبة ملعيــار التحصيــل التعلــي 
فبلغــت 0.979، 0.987، 0.991، 0.993، امــا بالنســبة ملعيــار الصحــة فبلغــت 0.975، 
0.971، 0.996، 0.966، وأخــريا بلغــت 0.048، 0.048، 0.073، 0.073 بالنســبة 
ملعيــار المتكــني الســيايس وذلــك خــالل الســنوات 2006، 2010، 2014، 2016 عــىل 

الرتتيــب.

-احلومكــة: تعــرف منمظــة اليونســكو احلومكــة بالرجــوع إىل اهليــالك والعمليــات اليت 
ــون، االســتقرار،  هتــدف إىل مضــان املســاءلة، الشــفافية، االســتجابة، ســيادة القان
العدالــة، المشوليــة، المتكــني واملشــاركة عــىل نطــاق واســع، ومتثــل احلومكــة أيضــا 
املعايــري، القــمي وقواعــد اللعبــة الــيت يــمت مــن خالهلــا إدارة الشــؤون العامــة بطريقــة 
شــفافة، تشــاركية وشــاملة، وبالتــايل ميكــن أن تكــون احلومكــة خفيــة ورمبــا ال تكــون 
ملحوظــة بهسولــة، مبعــى واســع، تعــى احلومكــة بالثقافــة والبيئــة املؤسســية الــيت 
يتفاعــل فهيــا لك مــن املواطنــني وأحصــاب املصلحــة، و يتشــاركون يف الشــؤون 

العامــة، احلومكــة أكــر مــن جمــرد جهــاز احلكــويم.

 قــام )Kaufmann, 1999(  بتجميــع عــدد كبــري مــن مــؤرشات احلومكــة عــرب الــدول، 
وتصنيفهــا مضــن ســتة مــؤرشات أساســية يه: 

  political stability and absence ofالعنــف وغيــاب  الســيايس  - االســتقرار 
ــا  ــة هب ــة أو اإلطاح ــة اســتقرار احلكوم ــة زعزع  )violence )PSويشــري اىل إماكني
ــاب. ــية واإلره ــع السياس ــف ذو الدواف ــل العن ــة مث ــتورية أو عنيف ــري دس ــائل غ بوس
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-اإلفصــاح واملســاءلة  )voice and accountability )VA ويشــري اىل احلريــة 
السياســية الختيــار احلكومــة، حريــة التعبــري، حريــة تأســيس امجلعيــات وحريــة 

وســائل اإلعــالم.

- فعاليــة احلكومــة )government effectiveness )GE ويشــري اىل جــودة اخلدمــات 
ــة، درجــة االســتقاللية عــن الضغوطــات السياســية، جــودة صياغــة و  العامــة واملدني

تنفيــذ السياســات ومصداقيــة احلكومــة يف االلــزتام هبــذه السياســات.

ــة )regulatory quality )RQ ويشــري اىل قــدرة احلكومــة عــىل  - اجلــودة التنظميي
صياغــة وتنفيــذ سياســات وأنمظــة ســلمية، تعــزز تطويــر القطــاع اخلــاص

- ســيادة القانــون  )rule of law )RL ويشــري اىل مــدى ثقــة املتعاملــني والزتامهــم 
بقواعــد املجمتــع، وبالتحديــد جــودة لك مــن إنفــاذ العقــود وحقــوق امللكيــة والرطــة 

واحملــامك وإماكنيــة حــدوث العنــف واجلــرامئ.

- مراقبــة الفســاد )control of corruption )CC ويشــري اىل مــدى اســتخدام 
ــرية  ــا الفســاد صغ ــك قضاي ــق ماكســب خاصــة، مبــا يف ذل ــة لتحقي الســلطة العام
اكنــت أو كبــرية، باإلضافــة اىل التحــم يف الدولــة مــن قبــل النخبــة وأحصــاب 

املصــاحل اخلاصــة.

ــرتة )1996-2015(  ــؤرشات الســتة يف األردن خــالل الف ــذه امل ــغ متوســط ه بل
: يــيل ما

مــؤرش مراقبــة الفســاد 0.133، مــؤرش الفعاليــة احلكوميــة 0.114، مــؤرش 
ــة 0.218، مــؤرش ســيادة  االســتقرار الســيايس  -0.336، مــؤرش اجلــودة التنظميي

ــؤرش اإلفصــاح واملســاءلة -0.587 ــون 0.352، م القان

3-التحليل القيايس

ــن  ــر لك م ــار أث ــول إختب ــام ح ــور االهمت ــة يمتح ــن الدراس ــزء م ــذا اجل يف ه
االنفتــاح التجــاري واالســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل 

ــن 1980 اىل .2016 ــدة م ــرتة املمت ــالل الف يف األردن خ

تناولــت العديــد مــن الدراســات خــالل العقــود األخــرية هــذا املوضــوع مبختلــف 



112

 )Vellala et al, ،)Anyanwu, 2013( ،)Rahul et al, 2013( تفاصيلــه نذكــر مهنــا
)Warrad and Muhtaseb, 2017( ،2014(، وتوصلــت اىل نتــاجئ خمتلفــة ومفيــدة 

شــلكت جحــر األســاس للدراســات املســتقبلية يف هــذا املوضــوع.

وألغــراض إختبــار فرضيــات الدراســة واإلجابــة عــىل أســئلهتا مت االعمتــاد 
ــاجئ  ــة- النت ــة املعروف ــة اللكي ــات االقتصادي ــايس يســتند إىل النظري عــىل منــوذج قي
الــيت يــمت التوصــل إلهيــا هلــا تضمينــات فميــا يتعلــق خبيــارات وفعاليــة السياســات 
االقتصاديــة اللكيــة- مت بنــاؤه اعمتــادا عــىل الدراســات املذكــورة أعــاله، ومتــت 

ــة مكايــيل: ــة للدراســة احلالي ــة المنــاذج الثالث صياغ

RGDP : f )K, LF, FDI, OP(.…….)1(

unemp: f )RGDP, FDI(…………..……)2(

Agric.emp/total emp : f )Imports, FDI, )Indust.emp/total emp(..)3(

حيث:

ــن الســلع  ــواردات م ــوع الصــادرات وال ــاح التجــاري مقيســا مبجم OP: االنفت
ــيك. ــدوالر األمري ــاجت احملــيل االمجــايل بال ــن الن ــات كنســبة م واخلدم

RGDP: الناجت احمليل االمجايل احلقيي بالدوالر األمرييك.

LF : القوى العاملة اللكية كنسبة من إمجايل الساكن

النــاجت احملــيل  مــن  املبــارش كنســبة  األجنــيب  تدفقــات االســتمثار   :FDI
األمريــيك. بالــدوالر  االمجــايل 

Unemp: معدل البطالة )%(

Agric.emp/total emp: نســبة التشــغيل يف القطــاع الــزرايع اىل التشــغيل 
اللكــي )%(

Indust.emp/total emp : نســبة التشــغيل يف القطاع الصنايع اىل التشــغيل 
)%( اللكي 
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-اختبار السكون  للمناذج الثالثة

قبــل إجــراء االختبــارات القياســية الالزمــة إلختبــار أثــر لك مــن االنفتــاح 
التجــاري واالســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل المنــو االقتصــادي المشــويل يف 
ــات عــرب  ــد مــن ســكون البيان ــن التأك ــد م ــرتة )2016-1980(، الب األردن، خــالل الف
الزمــن، إن إجــراء إختبــار ســكون السالســل الزمنيــة يعتــرب أمه خطــوة عنــد بدايــة 
حتليــل البيانــات، وذلــك لتجنــب الوقــوع يف خف االحنــدار الومهــي، وبالتــايل احلصــول 
عــىل تقديــرات غــري حصيحــة، ويســتدل عــىل االحنــدار الومهــي مبدئيــا مــن خــالل 
ــة دوربــني واتســون  ــة إلحصائي ــد )R2( والقميــة املتدني ــة ملعامــل التحدي القميــة العالي

)Granger and Newbold, 1974(  )DW( 

توجــد العديــد مــن االختبــارات الــيت تطبــق الختبــار ســكون املتغــريات مــن عدمه، 
 ،)Phillips-Perron( مت االعمتــاد يف هــذه الدراســة عــىل اختبــار فليبس-بــريون
قاعــدة القــرار هلــذا االختبــار مكايــيل )حيــث الفرضيــة الصفريــة تقــول بــان املتغــري 
املعــي لــه جــذر وحــدة أي انــه غــري ســاكن(: إذا اكنــت القميــة احملســوبة ربكا مــن 
اجلدوليــة نرفــض الفرضيــة الصفريــة أي أن املتغــري ســاكن، أمــا إذا اكنــت القميــة 
احملســوبة اصغــر مــن اجلدوليــة نقبــل الفرضيــة الصفريــة أي أن املتغــري غــري ســاكن، 
ــة  ــة االحمتالي ــني القمي ــة ب ــاس املقارن ــىل أس ــرار ع ــاذ الق ــمت اخت ــن أن ي ــا ميك مك
وقميــة مســتوى املعنويــة مكايــيل تــمت مقارنــة القميــة االحمتاليــة املوافقــة لملتغــري مــع 
ــه  ــة ل ــة املوافق ــة االحمتالي ــت القمي ــاوي )%5(، إذا اكن ــذي يس ــة ال ــتوى املعنوي مس
ــة  ــة القائل ــة الصفري ــمت رفــض الفرضي ــة )%5(، وعندهــا ي ــل مــن مســتوى املعنوي أق
بعــدم ســكون املتغــري حمــل الدراســة، ويــمت قبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة بســكونه، 
ــة )5%(،  ــن مســتوى املعنوي ــرب م ــه أك ــة ل ــة املوافق ــت القميــة االحمتالي ــا إذا اكن أم
وعندهــا يــمت قبــول الفرضيــة الصفريــة القائلــة بعــدم ســكون املتغــري حمــل الدراســة، 
ويــمت رفــض الفرضيــة البديلــة القائلــة بســكونه. يبــني اجلــدول )1-3( نتــاجئ اختبــار 

الســكون ملتغــريات الدراســة.
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اجلدول رمق )1-3(: نتاجئ اختبار السكون ملتغريات الدراسة

املتغري
الفرق األولاملستوى

القرار
مقطع ومتجه زميمقطعمقطع ومتجه زميمقطع

القمي 
احملسوبة

القمي 
اجلدولية

القمي 
احملسوبة

القمي 
اجلدولية

القمي 
احملسوبة

القمي 
اجلدولية

القمي 
احملسوبة

القمي 
اجلدولية

RGDP0.3282.9811.4903.5952.372.9862.2003.603
غري ساكن 
عىل الفرق 

األول

(∆(RGDP))∆7.820*2.991*7.683*3.612*--------
ساكن عىل 
الفرق الثاين

RGDPPC0.6892.9451.4603.5403.9092.9483.8533.544
ساكن عىل 
الفرق األول

FDI2.0352.9452.3253.5406.2352.9486.1383.544
ساكن عىل 
الفرق األول

OP2.5372.9452.4983.5405.0762.9485.0353.544
ساكن عىل 
الفرق األول

TLF0.8902.9451.2813.5405.9202.9485.9033.544
ساكن عىل 
الفرق األول

GFCF0.3582.9452.1563.5405.5772.9485.7613.544
ساكن عىل 
الفرق األول

UNEMP1.5942.9812.9103.5957.9812.9868.2893.603
ساكن عىل 
الفرق األول

IMPORTS0.7212.9452.1053.5405.6002.9485.5763.544
ساكن عىل 
الفرق األول

AGR.EMP1.1382.9451.6683.5403.5552.9483.3953.544
ساكن عىل 
الفرق األول

IND.EMP0.7452.9452.0053.5404.4223.6324.3463.544
ساكن عىل 
الفرق األول

)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

*القمي احملسوبة واجلدولية عند الفرق الثاين 

أوال: نتاجئ تقدير المنوذج األول

مت يف ضــوء نتــاجئ الســكون للمنــوذج األول اختيــار منــوذج مبســط يمشــل ثــالث 
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 ،)FDI( االســتمثار األجنــيب املبــارش ،)TLF( متغــريات مســتقلة يه: العاملــة اللكيــة
رأس املــال )GFCF( واالنفتــاح التجــاري  )OP( ومتغــري تابــع هــو النــاجت احملــيل 
 Vector( ومت الربــط بيهنــم عــىل شــل منــوذج ، )RGDP(  اإلمجــايل احلقيــي

 VAR )Auto regression املخــزتل مكــا يــيل :

Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2+…+AnYt-n + Ut

حيث:                  

Yt = [ RGDPt FDIt OPt TLFt] يه مصفوفة املتغريات.

Ai: مصفوفة املعامالت

    Ut=[e1t  e2t  e3t e4t]/  :مصفوفة اخلطأ العشوايئ حيث :Ut

t: الزمن 

n: عدد فرتات التباطؤ الزمي 

 GDPt GFCFt FDIt اخلطــأ العشــوايئ يف املتغــريات :e1t  e2t  e3t e4t
 OPt TLFt عــىل التــوايل مــع افــرتاض أن القميــة املتوقعــة لــل مهنــا صفــر، وانــه 

   E)eit   eit-s( = 0  ال يوجــد ترابــط متسلســل يف أي مهنــا ، أي أن

يعتــرب منــوذج )VAR( مــن األســاليب القياســية احلديثــة الــيت يــمت هبــا دراســة 
ــري  ــث يــمت يف هــذا األســلوب التعب ــة،  حي ــة اللكي ــني املتغــريات االقتصادي ــة ب العالق
عــن لك متغــري مــن متغــريات المنــوذج كدالــة خطيــة بقــمي املتغــري نفســه يف الفــرتات 
الســابقة وبقــمي املتغــريات األخــرى يف المنــوذج يف الفــرتات الســابقة، ولك مــا 

 :)Johanston,1997( حيتاجــه الباحــث يف هــذا المنــوذج هــو

ــض يف  ــا البع ــع بعضه ــل م ــع أن تتفاع ــن املتوق ــيت م ــريات ال ــد املتغ **حتدي
ــث  ــة يف منــوذج )VAR( حي ــريات خارجي ــع ال يوجــد متغ منــوذج الدراســة، وبالطب
ــاء  ــا بن ــمت اختياره ــيت ي ــة، وال ــع املتغــريات عــىل أهنــا متغــريات داخلي تعامــل مجي
ــة. ــة االقتصادي ــريات حســب النظري ــني املتغ ــة ب ــة املتبادل ــات االقتصادي عــىل العالق

**حتديد عدد فرتات التباطؤ الزمي األمثل.
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**اختبار جرينجر للسببية 

**اختبار جذر الوحدة للسكونية.

**دالة االستجابة لردة الفعل. 

**حتليل مكونات التباين. 

   مناذج VAR هلا بعض اخلصائص اجليدة، مهنا:

** أهنا بسيطة وانه ال يلزم التفريق بني املتغريات الداخلية واخلارجية، 

،OLS التقدير هسل حيث لك معادلة تقدر باستخدام **

** التنبــؤ باســتخدام منــاذج VAR أفضــل مــن تلــك الــيت يتحصــل علهيــا مــن 
املعــادالت اآلنيــة.

مكا تعرضت مناذج VAR لبعض االنتقادات مهنا:

ــن  ــد عــىل أي م ــاك تقيي ــس هن ــة فلي ــة االقتصادي ــة عــىل النظري ــري مبني ** أهنــا غ
االختبــارات  باســتخدام  ولكــن  اآلخــر،  يســبب  متغــري  فــل  المنــوذج  معامــالت 
اإلحصائيــة ميكــن تقديــر المنــوذج والتخلــص مــن املعامــالت الــيت تظهــر غــري معنويــة 
مــن اجــل احلصــول عــىل منــوذج قــد حيــوي النظريــة االختبــارات تســتخدم مــا يمسى 

ــار الســببية، باختب

** فقد درجات احلرية باستخدام متباطات عديدة،

ــة  ــك لنقــص اخللفي ــاجئ وذل ** باحلصــول عــىل املعامــالت مــن الصعــب ترمجــة النت
ــة. النظري

)lag Length Selection test( 1-حتديد عدد فرتات التباطؤ الزمي

ــن  ــتفادة م ــن االس ــه ميك ــىل فان ــي املث ــؤ الزم ــرتات التباط ــدد ف ــار ع        الختي
االختبــارات املبينــة يف اجلــدول أدنــاه، ويعتــرب معيــار شــوارتز األكــر اســتخداما يف 
الدراســات واألحبــاث، إذ جيــب اختيــار اقــل قميــة ملعيــار شــوارتز الــيت يقابلهــا فــرتة 
اإلبطــاء املثــىل، ويبــني اجلــدول )2-3( نتــاجئ االختبــارات املســتخدمة هلــذا الغــرض.
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جدول رمق )3-2(: اختبارات اختيار عدد فرتات التباطؤ الزمي األمثل

LogL LR FPE AIC SC HQ عدد 
االبطاءات

-289.9758 NA 23.62297 17.35152 17.57598 17.42807 0
-131.9561 260.2678 0.009620 9.526830 10.87362* 9.986123* 1
-103.9351 37.91076* 0.008918* 9.349124* 11.81824 10.19116 2
-84.53530 20.54097 0.016433 9.678547 13.26998 10.90333 3

)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

* تعي العدد األمثل لفرتات التباطؤ

يتبني من اجلدول أعاله أن فرتة التباطؤ املثىل حسب معيار شوارتز يه )1( 
أي فرتة إبطاء واحدة.

 )Granger Causality Test( 2-اختبار جرينجر للسببية

 ميكن من خالل هذا االختبار حتديد اجتاه السببية بني املتغريات، حيث ميكن 
أن تكون أحادية االجتاه مبعى أن احد املتغريات يسبب اآلخر  أو تكون تبادلية 
االجتاه أي لك من املتغريات يسبب اآلخر،  مكا انه من املمكن أن ال يكون هناك 

عالقة سببية بني املتغريات، ويعمتد اختبار السببية عىل اختبار)F(، ويمت احتساب 
قمية)F( احملسوبة عن طريق املعادلة التالية:     

حيث:

n :عدد املشاهدات.

q : عدد املعملات اليت مت تقييدها يف االحندار املقيد.

m : عدد املعملات يف االحندار غري املقيد.

RSSur: مجموع مربعات البوايق يف االحندار غري املقيد.

RSSr: مجموع مربعات البوايق يف االحندار املقيد.

ــد  ــة عن ــع قميــة )F( اجلدولي ــة )F( احملســوبة م ــار مقارن ــذا االختب ــمت يف ه ــث ي حي
مســتوى معنويــة معــني، فــإذا اكنــت )F( احملســوبة> )F( اجلدوليــة، فإننــا نرفــض الفرضيــة 

 .)Y تســبب X( أي  نقبــل الفرضيــة البديلــة ،)Y ال تســبب X (  الصفريــة القائلــة بــان
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ويعرض اجلدول )3-3( نتاجئ اختبار جرينجر للسببية للمنوذج األول من الدراسة 
احلالية

)Granger Causality Test( اختبار جرينجر للسببية :)جدول رمق )3-3

قمية F اجتاه السببية
احملسوبة 

القمية 
االحمتالية

النتيجة )رفض او عدم رفض 
الفرضية العدمية(

RGDPPC ال يسبب FDI 7.0360.012نرفض الفرضية العدمية*

RGDPPC ال يسبب GFCF 0.3750.544 ال نرفض الفرضية     
العدمية

RGDPPC ال يسبب OP 3.0820.088نرفض الفرضية العدمية*
RGDPPC ال يسبب TLF 3.8380.058نرفض الفرضية العدمية*

*إذا اكنت نسبة االحمتالية )Prob( >  %10)0.1( فإننا نرفض الفرضية العدمية 
أي أن املتغري يسبب اآلخر.     

)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

و ميكن تلخيص نتاجئ اختبار السببية الواردة باجلدول )3-3( مكاييل:

1-توجــد عالقــة ســببية باجتــاه واحــد بــني االســتمثار األجنــيب املبــارش ونصيــب الفرد 
مــن النــاجت احملــيل اإلمجــايل، ويه نتيجــة منطقيــة وموافقــة للنظريــة االقتصاديــة 

وملــا أشــارت إليــه العديــد مــن الدراســات يف هــذا املوضــوع.

ــاح التجــاري ونصيــب الفــرد مــن  2- توجــد عالقــة ســببية باجتــاه واحــد بــني االنفت
النــاجت احملــيل اإلمجــايل، ويه نتيجــة منطقيــة وموافقــة للنظريــة االقتصاديــة وملــا 

أشــارت إليــه العديــد مــن الدراســات يف هــذا املوضــوع.

ــة ونصيــب الفــرد مــن  3- توجــد عالقــة ســببية باجتــاه واحــد بــني قــوة العمــل اللكي
النــاجت احملــيل اإلمجــايل، ويه نتيجــة منطقيــة وموافقــة للنظريــة االقتصاديــة وملــا 

ــه العديــد مــن الدراســات يف هــذا املوضــوع. أشــارت إلي

4- ال توجــد عالقــة ســببية بــني التكويــن الرأمســايل الثابــت االمجــايل ونصيــب الفــرد 
مــن النــاجت احملــيل اإلمجــايل، ويه نتيجــة غــري موافقــة للنظريــة االقتصاديــة.

)Cointegration Test( 3-اختبار التاكمل املشرتك
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يقصــد بالتاكمــل املشــرتك هــو وجــود تصاحــب أو تنــامغ بــني سلســلتني زمنيتــني 
أو أكــر، فوجــود عالقــة تاكمــل مشــرتك بــني املتغــريات يعــي مــن الناحيــة اإلحصائيــة 
ــرض اجلــدول )3-4(  ــريات، ويع ــذه املتغ ــني ه ــل ب ــة األج ــوازن طويل ــة ت ــود عالق وج

نتــاجئ اختبــار جوهانســن للتاكمــل املشــرتك للمنــوذج األول مــن الدراســة احلاليــة

)Johansen Cointegration Test( اختبار جوهانسن للتاكمل املشرتك :)جدول رمق )4-3

العدد املفرتض من 
Eigen value Traceاملعادالت التاكملية

statistics
 Critical value

0.05
القمية 

االحمتالية
0.69888685.4925769.818890.0017ال يوجد*

0.47454643.4832947.856130.1212عىل األكر واحدة
0.27372720.9610629.797070.3601عىل األكر اثنتان
0.2151009.76702615.494710.2991عىل األكر ثالثة
0.0361881.2900493.8414660.2560عىل األكر أربعة

)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

ــن  ــدد املفــرتض م ــة للع ــن خــالل اجلــدول )4-3( أن القميــة االحمتالي نالحــظ م
عالقــات التاكمــل املشــرتك ال يوجــد )none( جــاءت معنويــة أي اصغــر مــن مســتوى 
ــة بعــدم وجــود تاكمــل  ــة القائل ــة الصفري ــة  )5 %( مــا يعــي رفــض الفرضي املعنوي
ــة  ــة طويل ــل مشــرتك )عالق ــود تاكم ــة بوج ــة القائل ــة البديل ــول الفرضي مشــرتك، وقب

ــع. األجــل( بــني متغــريات الدراســة املســتقلة واملتغــري التاب

 )VECM( منوذج متجه تصحيح اخلطأ

ــة  ــار جوهانســن للتاكمــل املشــرتك اىل وجــود عالقــة طويل ــاجئ اختب أشــارت نت
األجــل بــني متغــريات الدراســة، والــيت يــمت حتديدهــا مــن خــالل منــوذج متجــه 
تصحيــح اخلطــأ  )VECM( والــذي يســامه يف حتديــد العالقــة الســببية يف األجلــني 
ــار  ــن خــالل اختب ــة األجــل م ــة الســببية طويل ــمت إجيــاد العالق ــل والقصــري، ي الطوي
معنويــة اختبــار )t( )إذا اكنــت )t( احملســوبة ربكا مــن اجلدوليــة فــان االختبــار 
معنــوي( والــذي يشــري اىل قميــة التباطــؤ لفــرتة واحــدة حلــد تصحيــح اخلطــأ للعالقــة 
يف األجــل الطويــل، يف حــني يــمت حتديــد العالقــة الســببية يف األجــل القصــري مــن 
خــالل معنويــة اختبــار )t( لملتغــريات التفســريية يف الفــرق األول، حيــث انــه إذا اكنــت 
)t( احملســوبة ربكا مــن اجلدوليــة فانــه يــمت رفــض الفرضيــة الصفريــة الــيت تنــص 
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عــىل عــدم وجــود عالقــة ســببية يف املــدى القصــري، ويقــوم منــوذج تصحيــح اخلطــأ 
عــىل تقديــر املعــادالت التاليــة:

+
+ +

+
+ +

∆ املتغري التابع املمتثل يف نصيب الفرد من الناجت احمليل االمجايل احلقيي
RGDPPCt

 املتغريات املستقلة املمتثلة يف االنفتاح التجاري، االستمثار األجنيب املبارش 
∆Xiالتكوين الرأمسايل االمجايل الثابت

ECT1, ECT2 حد تصحيح اخلطأ وميثل رسعة تعديل االختالالت يف األجل 

القصري للوصول اىل التوازن يف األجل الطويل، إذا اكنت معنوية فهذا يشري اىل 
وجود عالقة سببية يف األجل الطويل، إذا اكن معامال حد تصحيح اخلطأ  
و  معنويان فهذا يشري اىل أن العالقة السببية ذات اجتاهني، أما إذا اكن 

احدمها فقط معنويا فان هذا يشري اىل أن العالقة السببية باجتاه واحد، إذا اكنت 
 معنوية باستخدام اختبار )t( فان املتغريات التفسريية تسبب املتغري التابع، 
إذا اكنت  معنوية باستخدام اختبار )t( فان املتغري التابع يسبب املتغريات 

التفسريية، ويعرض اجلدول )3-5( نتاجئ منوذج متجه تصحيح اخلطأ للمنوذج األول 
من الدراسة احلالية.

)VECM( اختبار منوذج متجه تصحيح اخلطأ :)جدول رمق )3-5

املعادلة التاكملية )1(املعادالت التاكملية
RGDPPC )-1(1.000000

FDI )-1(
3.80E-05
)8.5E-05(
[ 0.44656]
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GFCF )-1(
-1.85E-06
)3.8E-07(
[-4.93924]

OP )-1(
0.000129
)2.6E-05(
[ 5.04851]

TLF )-1(
0.005507
)0.00159(
[ 3.45956]

C0.017272-
D))RGDPPC)-1(( تصحيح اخلطا

املعادلة التاكملية )1(
 0.032319
 )0.00943(
[ 3.42881]

)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

) ( اخلطأ املعياري

[ ] T احملسوبة

       ميكن صياغة منوذج متجه تصحيح اخلطأ باالعمتاد عىل فرتة تباطؤ زمي  
واحدة مكاييل:

+FDI+TLF-GFCF+OPCRGDPPC=
+3.80*10-5+0.005-1.85*10-6+2.6*10-5-0.013

)0.446()3.459()4.939()5.048(

جاءت قمية )t( احملسوبة ربكا من اجلدولية بالنسبة لملتغريات التفسريية 
التالية: االنفتاح التجاري، العاملة اللكية، االستمثار األجنيب املبارش، مكا جاءت 
معامالهتا ذات إشارة موافقة للنظرية االقتصادية مما يعي وجود عالقة سببية 

تنطلق من هذه املتغريات باجتاه املتغري التابع يف األجل الطويل.

*بلغت مرونة متغري االنفتاح التجاري )5-10*2.6+( مما يشري اىل انه اذا 
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زادت هذه األخرية بنسبة )1%( زاد نصيب الفرد من الناجت احمليل االمجايل مبا 
نسبته )10-5*2.6+(

*بلغت مرونة متغري العاملة اللكية )0.005+( مما يشري اىل انه إذا زادت 
هذه األخرية بنسبة )1%( زاد نصيب الفرد من الناجت احمليل االمجايل مبا نسبته 

)+0.005(

*بلغت مرونة متغري االستمثار األجنيب املبارش )5-10*3.80+( مما يشري 
اىل انه إذا زادت هذه األخرية بنسبة )1%( زاد نصيب الفرد من الناجت احمليل 

االمجايل مبا نسبته )10-5*3.80+(

أما يف ما يتعلق بالعالقة بني متغريات الدراسة يف األجل القصري فتشري نتاجئ 
معامل حد تصحيح اخلطأ لملتغري نصيب الفرد من الناجت احمليل االمجايل اىل انه 
يساوي )0.032( وهو موجب اإلشارة ومعنوي، ما يعي أن 3.2 % من االختالالت 

يف التوازن يمت معاجلهتا يف الفرتة الالحقة حى يمت الوصول اىل التوازن التام 
يف املدى الطويل.

5-اختبار حتليل مكونات التباين

ــل  ــؤ ل ــن يف التنب ــدار التباي ــه مق ــن اجــل معرف ــار يســتخدم م إن هــذا االختب
متغــري العائــد إىل خطــأ التنبــؤ يف نفــس املتغــري واملقــدار العائــد إىل خطــأ التنبؤ يف 
املتغــريات األخــرى. وتــأيت أمهيــة حتليــل مكونــات التبايــن يف أنــه يعــي األمهيــة 
ــع  ــر التغــري املفاجــئ يف لك متغــري مــن متغــريات المنــوذج عــىل مجي النســبية ألث

املتغــريات يف المنــوذج.

جدول رمق )3-6(: نتاجئ اختبار حتليل مكونات التباين

S.E.RGDPPCTLFGFCFOPFDIالفرتات
10.000116100.00000.0000000.0000000.0000000.000000
20.00017794.326800.6082764.4406820.5314560.092786
30.00022983.136430.8755126.5564639.3755760.056018
40.00027070.758390.9975166.68910121.217660.337338
50.00030361.145861.0814726.16683430.133341.472496
60.00032854.348711.1480375.99887435.506952.997431
70.00034849.532251.2397506.53392638.254764.439317
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80.00036345.960151.3583177.73135439.251875.698306
90.00037643.260911.4648789.19057639.325586.758051
100.00038541.272711.52289710.5276339.076267.600498

)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

- يفــر متغــري نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــيل االمجــايل مــن تنبــؤ اخلطــأ 
يف املتغــري نفســه 100% يف الفــرتة األوىل، إال أن هــذه النســبة تتناقــص يف الفــرتة 
اخلامســة حيــث بلغــت 61.14% واســمترت يف التناقــص اىل أن بلغــت %41.27 

يف الفــرتة العــارشة.
- يفــر العاملــة اللكيــة مــن تنبــؤ اخلطــأ يف متغــري نصيــب الفــرد مــن النــاجت 
احملــيل االمجــايل 0.60% يف الفــرتة الثانيــة، إال أن هــذه النســبة تزايــدت يف 
الفــرتة اخلامســة حيــث بلغــت 1.08% واســمترت يف الزتايــد اىل أن بلغــت %1.52 

العــارشة. الفــرتة  يف 
ــأ يف  ــؤ اخلط ــن تنب ــت االمجــايل م ــن الرأمســايل الثاب ــري التكوي ــر متغ - يف
متغــري نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــيل االمجــايل 4.44% يف الفــرتة الثانيــة، إال 
أن هــذه النســبة تزايــدت يف الفــرتة اخلامســة حيــث بلغــت 6.16% واســمترت يف 

الزتايــد اىل أن بلغــت 10.52% يف الفــرتة العــارشة.
- يفــر متغــري االنفتــاح التجــاري مــن تنبــؤ اخلطــأ يف متغــري نصيــب الفــرد مــن 
النــاجت احملــيل االمجــايل 0.53% يف الفــرتة الثانيــة، إال أن هــذه النســبة تزايــدت 
ــت  ــد اىل أن بلغ ــت 30.13% واســمترت يف الزتاي ــث بلغ ــة حي ــرتة اخلامس يف الف

39.07% يف الفــرتة العــارشة.
- يفــر متغــري االســتمثار األجنــيب املبــارش مــن تنبــؤ اخلطــأ يف متغــري 
الثانيــة،  الفــرتة  يف   %0.09 االمجــايل  احملــيل  النــاجت  مــن  الفــرد  نصيــب 
 %1.47 بلغــت  حيــث  اخلامســة  الفــرتة  يف  تزايــدت  النســبة  هــذه  أن  إال 
العــارشة. الفــرتة  يف   %7.60 بلغــت  أن  اىل  الزتايــد  يف   واســمترت 

6-اختبار دالة نبض االستجابة
للتغلــب عــىل االنتقــادات ســابقة الذكــر، قــام املؤيــدون لمنــوذج VAR بتقديــر  مــا 
يمســى دالــة نبــض االســتجابة impulse response function، دالــة نبــض االســتجابة 

ختتــرب اســتجابة املتغــري التابــع يف منــوذج VAR اىل الصدمــات يف حــد اخلطــأ.
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ــريات يف منــوذج  ــني املتغ ــل ب ــض االســتجابة يف دراســة التفاع ــة نب ــد دال تفي
االحنــدار الــذايت، هــذه الــدوال متثــل ردة فعــل املتغــريات للصدمــات الــيت يتعــرض 
هلــا النظــام، عــادة ال يكــون واحض أي الصدمــات ذات الصلــة لدراســة مشــلكة 
اقتصاديــة حمــددة، لذلــك تســتخدم املعلومــات اهليلكيــة لدراســة مشــلكة اقتصاديــة 
ــيت  ــة ال ــع املســار الزمــي للتغــريات املفاجئ ــار يعــى بتتب حمــددة، إن هــذا االختب
ميكــن أن تتعــرض هلــا خمتلــف متغــريات المنــوذج، فهــو يــوحض تأثــري صدمــة 
مقدارهــا احنــراف معيــاري واحــد ألحــد املتغــريات عــىل القــمي احلاليــة واملســتقبلية 
ملتغــريات المنــوذج،  وكيفيــة اســتجابة املتغــريات األخــرى ألي تغــري مفاجــئ يف أي 

متغــري مــن متغــريات منــوذج الدراســة مــع مــرور الزمــن.
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الشل )3-1(: نتاجئ اختبار دالة نبض االستجابة

)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

- تشــري نتــاجئ االختبــار اىل أن أي صدمــة عشــوائية ســالبة عــىل متغــري العاملــة 
اللكيــة تؤثــر بشــل ســليب عــىل املتغــري التابــع نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــيل 

االمجــايل احلقيــي و يتواصــل هــذا التأثــري الســالب اىل بــايق املراحــل.

- تشــري نتــاجئ االختبــار اىل أن أي صدمــة عشــوائية موجبــة عــىل متغــري 
ــع  ــري التاب ــر بشــل اجيــايب عــىل املتغ ــت االمجــايل تؤث ــن الرأمســايل الثاب التكوي
نصيــب الفــرد مــن النــاجت احملــيل االمجــايل احلقيــي اىل غايــة الفــرتة )7( حيــث 
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ــل. ــايق املراح ــر ســالبا و يتواصــل اىل ب ــذا األث ــح ه يصب

-تشــري نتــاجئ االختبــار اىل أن أي صدمــة عشــوائية ســالبة عــىل متغــري االنفتــاح 
التجــاري تؤثــر بشــل ســليب عــىل املتغــري التابــع نصيــب الفــرد مــن النــاجت احلــايل 
ــل  ــل بش ــايق املراح ــالب اىل ب ــري الس ــذا التأث ــل ه ــي و يتواص ــايل احلقي االمج

متناقــص )يتجــه حنــو اجلــزء املوجــب(

-تشــري نتــاجئ االختبــار اىل أن أي صدمــة عشــوائية موجبــة عــىل متغــري 
االســتمثار األجنــيب املبــارش تؤثــر بشــل اجيــايب عــىل املتغــري التابــع نصيــب الفــرد 
ــذا  ــح ه ــث يصب ــرتة )4( حي ــة الف ــي اىل غاي ــاجت احلــايل االمجــايل احلقي ــن الن م

ــايق املراحــل. ــر ســالبا و يتواصــل اىل ب األث

ثانيا: نتاجئ تقدير المنوذج الثاين

المنــو  عــىل  البطالــة  معــدل  أثــر  تقديــر  نتــاجئ   )3-7( يبــني اجلــدول رمق   
االقتصــادي احلقيقيــة باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة املصححــة 

)FMOLS( للمنــوذج الثــاين  والــيت جــاءت مكــا يــيل:

جــدول رمق )3-7(: تقديــر اثــر معــدل البطالــة عــىل المنــو االقتصــادي احلقيقيــة 
)FMOLS( باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة املصححــة

املعنويةاملعاملاملتغري
C8.3740.000

RGDP-0.0010.003
FDI-0.0120.452

R2=0.67
)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

- متغــري النــاجت احملــيل االمجــايل احلقيــي )RGDP(: أظهــرت نتــاجئ التقديــر أن 
هنــاك عالقــة ســلبية ذات داللــة إحصائيــة بــني لك مــن متغــري النــاجت احملــيل االمجــايل 
احلقيــي ومعــدل البطالــة، أي أن زيــادة النــاجت احملــيل االمجــايل احلقيي بنســبة )1%( 
يــؤدي إىل اخنفــاض معــدل البطالــة مبــا نســبته )%0.001(، ويه نتيجــة منطقيــة 
وموافقــة للنظريــة االقتصاديــة، اال اهنــا بعيــدة عــن القميــة احملــددة بقانــون اوكــن )0.5(.
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- متغــري االســتمثار األجنــيب املبــارش )FDI(: أظهــرت نتــاجئ التقديــر أن هنــاك 
عالقــة ســلبية ذات داللــة إحصائيــة بــني لك مــن متغــري االســتمثار األجنــيب املبــارش 
ــؤدي  ــبة )%1( ي ــارش بنس ــيب املب ــتمثار األجن ــادة االس ــة، أي أن زي ــدل البطال ومع
إىل اخنفــاض معــدل البطالــة مبــا نســبته )%0.012(، ويه نتيجــة منطقيــة وموافقــة 
للنظريــة االقتصاديــة، حيــث أكــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة يف هــذا املوضــوع 

عــىل هــذه النتيجــة. 

ثالثا: نتاجئ تقدير المنوذج الثالث

 يبــني اجلــدول رمق )8-3( نتــاجئ تقديــر أثــر لك مــن االنفتــاح التجــاري واالســتمثار 
األجنــيب املبــارش عــىل حتقيــق المنــو االقتصــادي المشــويل وتمنيــة املناطــق الريفيــة 
باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى الديناميكيــة )DOLS( للمنــوذج الثالــث والــيت 

جــاءت مكــا ييل:

جــدول رمق )8-3(: تقديــر اثــر لك مــن االنفتــاح التجاري واالســتمثار األجنيب املبارش 
عــىل حتقيــق المنــو االقتصــادي المشــويل وتمنيــة املناطــق الريفيــة باســتخدام طريقــة 

)DOLS( املربعــات الصغــرى الديناميكية

املعنويةاملعاملاملتغري
Indus.emp0.1040.000

OP0.0170.001
FDI-0.2270.000

R2=0.68
)Eviews.9( املصدر: من إعداد الباحثني باالعمتاد عىل خمرجات برناجم

- متغــري التشــغيل يف القطــاع الصنــايع )Indus.emp(: أظهــرت نتــاجئ التقديــر أن 
هنــاك عالقــة اجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــني لك مــن متغــري التشــغيل يف القطــاع 
الصنــايع ومتغــري التشــغيل يف القطــاع الــزرايع، أي أن زيــادة التشــغيل يف 
القطــاع الصنــايع بنســبة )%1( يــؤدي إىل زيــادة التشــغيل يف القطــاع الــزرايع 

مبــا نســبته )%0.104(، ويه نتيجــة منطقيــة وموافقــة للنظريــة االقتصاديــة.

- متغــري االنفتــاح التجــاري )OP(: أظهــرت نتــاجئ التقديــر أن هنــاك عالقــة اجيابيــة 
ــري التشــغيل يف  ــاح التجــاري ومتغ ــن متغــري االنفت ــني لك م ــة ب ــة إحصائي ذات دالل
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القطــاع الــزرايع، أي أن زيــادة االنفتــاح التجــاري بنســبة )%1( يــؤدي إىل زيــادة 
التشــغيل يف القطــاع الــزرايع مبــا نســبته )%0.017(، ويه نتيجــة منطقيــة وموافقة 

للنظريــة االقتصاديــة.

- متغــري االســتمثار األجنــيب املبــارش )FDI(: أظهــرت نتــاجئ التقديــر أن هنــاك 
ــاح التجــاري ومتغــري  ــة بــني لك مــن متغــري االنفت ــة إحصائي ــة ســلبية ذات دالل عالق
التشــغيل يف القطــاع الــزرايع، أي أن زيــادة االنفتــاح التجــاري بنســبة )1%( 
يــؤدي إىل اخنفــاض التشــغيل يف القطــاع الــزرايع مبــا نســبته )%0.227(، ويه 

نتيجــة منطقيــة وموافقــة للنظريــة االقتصاديــة. 

4- النتاجئ
ــار اثــر لك مــن االنفتــاح         هدفــت الدراســة احلاليــة بشــل أســايس اىل اختب
التجــاري واالســتمثار األجنــيب املبــارش عــىل حتقيــق المنــو االقتصــادي المشــويل 
ــادة معــدالت التشــغيل خصوصــا  ــادة معــدالت المنــو االقتصــادي احلقيــي، زي )زي
يف القطــاع الــزرايع، التقليــل مــن معــدالت البطالــة والفقــر( يف األردن خــالل لفــرتة 
)2016-1980( مــن خــالل ثالثــة منــاذج قياســية تغــي أهــداف الدراســة، وتوصلــت 

اىل النتــاجئ التاليــة: 

- يؤثــر االنفتــاح التجــاري اجيابيــا عــىل زيــادة نســبة التشــغيل يف القطــاع الــزرايع 
ومنــه عــىل تمنيــة املناطــق الريفيــة.

- يؤثــر االســتمثار األجنــيب املبــارش ســلبيا عىل نســبة التشــغيل يف القطــاع الزرايع 
ويقللهــا ومنــه عــىل تمنيــة املناطــق الريفية.

- يؤثر االستمثار األجنيب املبارش اجيابيا عىل التقليل من معدالت البطالة.

- يؤثــر المنــو االقتصــادي اجيابيــا عــىل التقليــل مــن معــدالت البطالــة، إال انــه جــاء 
بعيــدا عــن توقعــات قانــون اوكــن.

5- التوصيات 
       يف ضوء النتاجئ املتوصل إلهيا يويص الباحثان مباييل:

-زيــادة التوجــه حنــو مزيــد مــن سياســات االنفتــاح التجــاري واالســتمثار األجنــيب 
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املبــارش ملــا هلــا مــن اثــر اجيــايب يف التقليــل مــن معــدالت البطالــة واملســامهة بشــل 
فعــال يف تمنيــة املناطــق الريفيــة.

-العمــل عــىل حتســني معــدالت المنــو االقتصــادي احلقيــي الــيت تعمــل عــىل التقليــل 
مــن معــدالت البطالــة مبــا حيقــق توقعــات قانــون اوكــن )0.5(.

ــزرايع،  ــادة نســب التشــغيل يف القطــاع ال ــة و زي ــة املناطــق الريفي -االهمتــام بتمني
ملــا هلــا مــن اثــر عــىل التقليــل مــن معــدالت البطالــة والفقــر، والقضــاء عــىل املشــالك 
املرتتبــة عــىل الــزوح الريــي باجتــاه املناطــق احلرضيــة ومــا ينجــر عنــه مــن مشــالك 

خمتلفــة.
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ما مدى تأثري السياسة التجارية الدولية اجلزائرية وانعاكساهتا 
عىل األداء االقتصادي

خالل الفرتة من (2015-1990)
أ.د. معني امني السيد / جامعة اجلزائر 3

املقدمة : 
بعــد االنتعــاش الطفيــف الــذي عرفه االقتصاد العاملي يف الســنة الســابقة،هشدت 
ســنة 2015، عــىل العمــوم، تراجعــا نســبيا يف وتــرية المنــو، مــع اســمترار تفاوتــات 
حســب املناطــق والبلــدان، حيــث بــي المنــو بطيــا يف البلــدان املتقدمــة، عــىل الــرمغ 
مــن األداء اجليــد لالقتصــاد األمريــيك وانتعــاش نســيب يف منطقــة اليــورو، واســمتر 
التباطــؤ يف االقتصاديــات الناشــئة، خاصــة يف الــني، وتراجــع المنــو بوضــوح يف 
افريقيــا جنــوي الصحــراء وأداءا معومــا أدىن مــن أداء الســنة الســابقة يف الــرق 
ــدويل بــي التــم معتــدال،  ــا. عــىل صعيــد االقتصــاد ال األوســط ومشــال افريقي
لكنــه غالبــا مــا جســل مســتويات منخفضــة، بــل أكــر اخنفاضــا يف الــدول املتقدمــة، 

ممــا يغــذي خطــر االنمكــاش، خاصــة يف منطــى اليــورو.
التجــارة  العاملــي، واصلــت  االقتصــاد  املمتــز هبشاشــة  الظــرف  يف هــذا 
ــعارها.  ــادا يف أس ــا ح ــة اخنفاض ــواد األولي ــدت امل ــا هش ــا. مك ــة تراجعه اخلارجي
عــىل وجــه اخلصــوص اخنفضــت املتوســطات الســنوية ألســعار البــرتول مبــا يقــارب 
النصــف. يف االقتصاديــات املتقدمــة، بقيــت السياســات النقديــة جــد ميــرة، عــىل 
الــرمغ مــن االختــالف يف التوجهــات، مسرتشــدة بآفــاق التضييــق يف الواليــات 
املتحــدة والتخفيضــات اإلضافيــة يف منطــق اليــورو. غــذت هــذه االختالفــات التطورات 
يف أســواق الــرف، الــيت هشــدت، عــىل وجــه اخلصــوص، ارتفــاع شــديد يف قميــة 

ــورو. ــل الي ــدوالر األمريــيك مقاب ال
1 – االشاكلية الرئيسية : 

         ومــن خــالل الألهــداف املســطرة مــن قبــل اهليــات العليــا باجلزائــر الســاعية 
اىل حتقيــق أعــىل درجــات ممكنــة مــن المنــو وكذلــك التمنيــة احملليــة وهــذا مــن خــالل 
الرتكــز عــىل السياســات املتبعــة ألن السياســات االقتصاديــة اللكيــة لعــا أثــر مبــارش 
أو غــري مبــارش يف املتغــريات اإلقتصاديــة وهلــذا جيــب توفــري اســتقرار تــوازن 
االقتصــادي اللكــي لتحقيــق ذلــك. وهيلع جيــب االهمتــام بالقضايــا املتعلقــة بصياغــة 
السياســات اإلقتصاديــة مــن أجــل حتقيــق خدمــة أهــداف التمنيــة مــن جهــة واحلــاح 
ــق  ــة ومل ال حتقي ــك السياســات املتبع ــريات تل ــات وتأث ــم آلي ــرار عــىل فه متخــذي الق
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اســرتاتيجية تمشــل توقعــات وأهــداف التمنيــة املســتدامة مــن جهــة أخــرى.
واملتتبــع ملســار االقتصــاد اجلزائــري يتبــني لــه أن خــالل الفــرتة موضــوع الدراســة 
ــة مــن سياســات  ــق مجل ــا يف جمــال تطبي ــزة نوعي ــة قف هشــدت الســاحة االقتصادي
االصــالح االقتصــادي بغيــة تصحيــح مجموعــة مــن االختــالالت االقتصاديــة احملليــة 
والدوليــة ومــن مجلــة السياســات املتبعــة يف هــذا املجــال السياســة النقديــة واملاليــة 
والتجاريــة الــيت هتــدف تصحيــح أوجــه اخللــل يف األداء االقتصــادي ومواجهــة 
الصدمــات حمليــا ودوليــا ومضــان اســتقرار التــوازن االقتصــادي. وبنــاءا هيلع 
تمتحــور اشــاكلية دراســتنا والــيت ميكــن صياغهتــا يف الطــرح الرئيــي واملمتثــل 

مبــا ييل:
وهيلع جيب االجابة عىل مجموعة من األسئلة الفرعية املسمتدة من االشاكلية ويه 

اكلتايل : 
1 - حتليل االطار املفاهي ألمه السياسة االقتصادية :

ما املقصود بالسياسة النقدية ؟
ما يه أهداف السياسة النقدية و قنوات انتقال أثر السياسة النقدية ؟

ما السياسة املالية ؟ ما يه أهداف السياسة املالية ؟
ما يه السياسة التجارية؟ ما هية أهداف السياسة التجارية؟

2 - أثر إنعاكس السياسة االقتصادية عىل أداء االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة 
املمتدة من ) 2015-1990(.

وعىل هدا األساس
3 - فرضيات الدراسة : 

ملعاجلة املوضوع واالجابة عىل األسئلة الفرعية وضعنا عدة فرضيات من مجلهتا : 
1 - باعتبــار السياســة النقديــة واملاليــة والتجاريــة احملــرك الرئيــي لالقتصــاد 

اجلزائــري واألدوات اهلامــة يف إدارة حمصــالت االقتصــاد اللكــي.
2 - بالرجــوع إىل السياســات املذكــورة مــن شــأهنا حتقيــق التوازنــات االقتصاديــة 
ــدان  ــلبية وفق ــا لالنعاكســات الس ــرية تفادي ــة األخ ــورات العاملي ــل التط ــة يف ظ اللكي
ــر  ــا ينج ــة وم ــة االقتصادي ــوء إىل التبعي ــة واللج ــة والتجاري ــة واملالي الســيادة النقدي

ــة سياســية... ــة، اجمتاعي ــات اقتصادي ــن خملف عهنــا م
3 - مــا يه أمه االصالحــات املنهتجــة مــن قبــل الســلطات العموميــة بــدءا بالصالحات 
النقديــة مــع بدايــة عــام 1990 وبــراجم التعديــل اهليلكــي مــن 1994 إىل غايــة 1998 

واملرحلــة املمتدة مــن 2001 إىل 2014.
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4 - إن املــؤرشات الــيت تتــأر هبــا  السياســة التجاريــة يه : المنــو االقتصادي،النــاجت 
احملــاي االمجــايل، البطالــة، التضحــم وخصوصــا مــزان املدفوعــات واملــزان 

ــات الــرف. التجــاري واالســتمثار األجنــيب، احتياطي
3 - أهداف الدراسة : 

        من مجلة ما تسي الدراسة إىل حتقيقه ما ييل : 
1 - حتديــد أمهيــة السياســة االقتصاديــة وباخلصــوص السياســة التجاريــة يف 

محايــة االقتصــاد الوطــي.
2 - التطــرق والتعــرف عــىل أمهيــة وماكنــة السياســة التجاريــة الدوليــة مضــن اطــار 
ــالل  ــراجم االصــالح اهليلكــي لالقتصــاد الوطــي خ ــالل ب ــن خ ــار التمنــوي م املس

ــرتة موضــوع الدراســة )1990-2015(. الف
ــرباجم  ــا مضــن ال ــا وأهدافه ــة ومعاجلــة هيلكه 3 - دراســة دور السياســة التدجاري

.)1990-2015( االصالحيــة 
4 - تقيــمي االصالحــات االقتصاديــة مضــن الــرباجم املســطرة . خــالل الفــرتة موضوع 

الدراسة )1990-2015(.
5 - احلدود املاكنية والزمانية : 

       بالرجــوع إىل خصوصيــة املوضــوع فقــد مقنــا بدراســة متخصصــة لالقتصــاد 
اجلزائــري مركزيــن عــىل السياســة النقديــة واملاليــة والتجاريــة من خالل ارســاء دعامئ 
ــد ملــزان املدفوعــات اجلزائــري،  ــز االســتقرار املــايل اللكــي واالنتعــاش املزتاي تعزي
ــن  ــة م ــة االقتصادي ــار االصالحــات اهليلكي ــة حفــددت مضــن اط ــرتة الزمني ــا الف أم

1990 إىل عــام 2015.
6 - املهنج واألدوات املستعملة يف الدراسة : 

        لإلجابــة عــىل األســئلة املطروحــة مــن خــالل اإلشــاكلية العامــة اكن البــد 
علينــا مــن إتبــاع املهنــج الوصــي يف اســتعراض السياســة االقتصاديــة واعمتدنــا 
ــة  ــات املتعلق ــل املعطي ــن خــالل حتلي ــيل االســتنبايط م ــل عــىل املهنــج التخلي باملقاب
باجلانــب التطبيــي. أمــا األدوات املســتعملة، االســتعانة مبجموعــة مــن األدوات مهنــا: 
ــن  ــة م ــة، ومجموع ــة ودولي ــات معومي ــة هلي ــة التابع ــر الرمسي االحصــاءات، والتقاري

ــة مبوضــوع الدراســة. ــات املتعلق التريع
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متهيد
     ســنحاول التطــرق إىل االطــار املفاهــي ملوضــوع السياســة االقتصاديــة 
)السياســة النقديــة، السياســة املاليــة، السياســة التجاريــة(  مــن مفاهــمي وأهــداف مــن 
أجــل تســليط الضــوء عــىل اجلانــب النظــري االاكدميــي لهتيــأة الدراســة والوصــول 
ــري  ــة عــىل أداء االقتصــاد اجلزائ ــح دور وانعــاكس السياســة االقتصادي إىل توضي

مــن )1990-2015(.
1 : االطار املفاهي ألدوات للسياسة االقتصادية : 

     تســى الدولــة مــن خــالل سياســاهتا املنهتجــة إىل حتقيــق أهــداف معينــة 
ــه النشــاط االقتصــادي النقــدي وبالتــايل  ومســطرة مــن جهــة ووســيلة و أداة لتوجي

ــك. ــق ذل ــة لتحقي ــة النقدي ــأ إىل السياس تلج
     وهيلع مــرت تلــك السياســة بعــدة مراحــل زمنيــة متباينــة ويف البدايــة ســنتطرق 
إىل خمتلــف التعاريــف اخلاصــة هبــا ، مث حماولــة التطــرق إىل خمتلــف األفــاكر الــيت 

عاجلــت موضــوع السياســة النقديــة عــرب الزمــن.             
1 : 1 : السياسة النقدية : 

1 : 1 : 1 : تعريف السياسة النقدية       
ــة  ــة بالسياس ــم اخلاص ــن رؤيهت ــيت تتباي ــن ال ــات واملفكري ــالف األدبي ــع إخت      م
النقديــة تعــددت التعاريــف وتنوعــت إال أهنــا تصــب مجيعهــا يف نطــاق واحــد أال وهــو 
التطبيــق األمثــل لالســرتاتيجيات املنهتجــة مــن قبــل الســلطات النقديــة الوصيــة بغيــة 

حتقيــق الغايــة املنشــودة  بشــأن االســتقرار النســيب لألســعار.
و هيلع ميكن ذكر خمتلف  التعاريف اخلاصة بالسياسة النقدية :

1- تعــرف السياســة النقديــة عــىل أهنــا مجموعــة اإلجــراءات الــيت تتخذهــا الدولــة يف 
إدارة لك مــن النقــود و االئمتــان و تنظــمي الســيولة العامــة لالقتصــاد مبعــى مجموعــة 
القواعــد و األحــاكم الــيت تتخذهــا احلكومــة أو أجهزهتــا املختلفــة للتأثــري يف النشــاط 
ــدي إلجيــاد التوســع و االنمكــاش  ــد النق ــري يف الرصي االقتصــادي مــن خــالل التأث
يف جحــم القــوة الرائيــة لملجمتــع مبــا يتفــق و حتقيــق مجموعــة أهــداف السياســة 

االقتصاديــة 5 .

5: بلعــزوز بــن عــيل، حمــارضات يف النظريــات و السياســات  النقديــة، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، اجلزائــر، 

4002، ص:211.
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2- أهنــا االســرتاتيجية املثــىل أو دليــل األمعــال الــيت تنهتجــه الســلطات النقديــة مــن 
أجــل املشــاركة الفعالــة يف توجيــه مســار الوحــدات اإلقتصاديــة القوميــة حنــو حتقيــق 
ــن  ــذي يضم ــدر ال ــويم بالق ــاجت الق ــادة الن ــق زي ــن طري ــوازن ع ــذايت املت ــو ال المن
ــرف، أســعار  ــن اإلســتقرار النســيب لألســعار ) أســعار ال ــة م للوصــول إىل حال
ــة  ــراءات الالزم ــي تســتعمل اإلج ــايل فه ــات( وبالت ــدة، أســعار الســلع واخلدم الفائ
للتأثــري عــىل املتغــريات النقديــة وبالتأثــري يف ســلوك األعــوان املرفيــة والغــري 
ــق األهــداف املســطرة والــيت حتددهــا  ــة وحتقي ــة النقدي ــة الكتل ــة، مــع مراقب مرفي

ــدل التــم( 6. ــدة ومع ــة ســعر الفائ ــة )مكراقب الســلطات النقدي
3- يقصــد بالسياســة النقديــة مجموعــة مــن الوســائل الــيت تطبقهــا الســلطات النقديــة 
املهمينــة عــىل شــؤون النقــد و االئمتــان، و تــمت هــذه اهلمينــة إمــا بإحــداث تأثــري يف 
ــة  ــة احمليط ــروف االقتصادي ــالمئ الظ ــا ي ــع مب ــة و ســائل الدف ــود أو مكي ــة النق مكي

هبــدف امتصــاص الســيولة الزائــدة أو حقــن االقتصــاد بتيــار نقــدي جديــد7.
4-  عرفــت السياســة النقديــة بأهنــا العمــل الــذي يســتخدم ملراقبــة عــرض النقــود مــن 

البنــك املركــزي و ذلــك كأداة لتحقيــق أهــداف السياســة االقتصاديــة8.
5- يف حــني هنــاك مــن فضــل عــدم تعريفهــا باعتبارهــا فنــا صعبــا  حبيــث أن تعريــف 
و إدارة السياســة النقديــة يف عــامل يمتــز بعامليــة االقتصــاد و مشوليــة األســواق و 
ــع  ــة إىل أن الوقائ ــب باإلضاف ــن صع ــو ف ــة  ه ــرات املالي ــع يف املبتك التطــور الري
الفعليــة للسياســة النقديــة يه الــيت تثــري اجلــدل و النقــاش ، ذلــك أن األدوات 
املســتعملة يف تنفيــذ هــذه السياســة أصبحــت قليلــة يف حميــط مــايل يتســم بالتحــرر 
مــن القيــود التنظمييــة و التغــري الريــع و حــى بالنســبة لــألدوات املتبقيــة أصبحــت  

فاعليهتــا أقــل تأكيــدا9.

6: أمحــد فريــد مصطىف،هســري دمحم الســيد حســن،نظرية السياســة النقديــة، مؤسســة شــباب اجلامعــة، 
مــر،0002ص:93. االســكندرية، 

7: عقيــل جــامس عبــد اهلل، النقــود و البنــوك ) مهنــج نقــدي و مــريف (، معــان، دار و مكتبــة احلامــد للنــر، 
9991، ص: 702.

8: Jean pierre pattat, monnaie, institutions financières et politiques monétaires, 4ème édition, 
Economica, paris.1987, p 277.    
9: André Icard : les effets de la politique monétaire dans un environnement  financière en 

mutation, in cahiers économiques N° 1992 ,04, banque de France, p 27. 
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مــن خــالل التعاريــف الســابقة ميكننــا أن نســتخلص تعريــف شــامل للسياســة 
النقديــة: بأهنــا مجموعــة اإلجــراءات و التدابــري  و التريعــات و األحــاكم و التعلميــات 
و القوانــني و األوامــر الــيت تتخذهــا الســلطة النقديــة و احلكومــة للتأثــري عــىل جحــم 
املعــروض النقــدي ســواءا بالزيــادة أو االمتصــاص بغيــة حتقيــق مجموعــة مــن 
األهــداف مــن بيهنــا حتقيــق االســتقرار االقتصــادي لملجمتــع و التحــم يف التقلبــات 
العنيفــة باحملافظــة عــىل اســتقرار قميــة العملــة عــىل النطاقــني الداخــيل و اخلــاريج 
ــات نســيب ملســتوى األســعار باســتخدام مجموعــة مــن  ــة احملافظــة عــىل ثب حملاول

األدوات يف مــدة زمنيــة معينــة 10. 
ــى  ــى باملع ــاألول يمس ــني ف ــني اثن ــة معني ــة النقدي ــارة أن للسياس ــدر اإلش جت
الضيــق و الــذي يقصــد بــه اإلجــراءات الــيت تتخذهــا الســلطات النقديــة ملراقبــة عرض 
النقــود بقصــد حتقيــق أهــداف معينــة و الثــاين يمســى املعــى الواســع فيعــى أهنــا 
تمشــل عــىل مجيــع التنظميــات النقديــة و املرفيــة الــيت تتخــذ مــن قبــل احلكومــة و 
البنــك املركــزي و اخلزينــة بقصــد التأثــري عــىل مقــدار و توفــري و اســتعامل النقــد و 

االئمتــان و كذلــك االقــرتاض احلكــويم أي جحــم و تركيــب الديــن العمــويم.
1 : 1 : 2 : أهداف السياسة النقدية و قنوات انتقال أثر السياسة النقدية:

      ســنتناول دراســة أهــداف السياســتني النقديــة و املاليــة لك عــىل حــدة، هبــدف 
التعــرف عــىل أهــداف لك مهنــام وصــوال إىل قنــوات انتقــال أثــر السياســة النقديــة 

إىل االقتصــاد احلقيــي.   
1 : 1 : 2 : 1 : أهداف السياسة النقدية 

       تــريم السياســة النقديــة إىل حتقيــق  عــدة أهــداف ختتلــف مــن دولــة إىل أخــرى 
وفقــا لوضعهــا االقتصــادي ممــا يتطلــب مــن احلكومــة التعــاون مــع الســلطات النقديــة 
أن تضــع أولويــات حتقيــق هــذه األهــداف مــن خــالل التأثــري عــىل عــرض النقــود بغيــة 

حتقيــق أهــداف معينــة12، و لتحقيقهــا البــد مــن إســرتاتيجية يتبعهــا البنــك املركــزي. 

10: إكــن لونيــس، تقيــمي فعاليــة السياســة النقديــة واملاليــة يف حتقيــق التوازنــات اإلقتصاديــة اللكيــة يف اجلزائــر 

االقتصاديــة  العلــوم  لكيــة  اجلزائــر3،  منشــورة،جامعة  دكتوراه،غــري  أطروحــة   ،2014-1990 الفــرتة  حــالل 

ــوم التســيري،6102-7102،ص:4.  ــة وعل ــوم التجاري والعل

12:عوف دمحم الكفراوي، السياسات املالية و النقدية يف ظل االقتصاد اإلساليم، مرجع سابق، ص: 161.
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1 : 1 : 2 :1 : 1 : إسرتاتيجية السياسة النقدية
        يتبــع البنــك املركــزي إســرتاتيجية مــن أجــل بلــوغ أهــداف السياســة النقديــة، 
فهــو يتبــي إســرتاجتية ابتــداء باختيــار أداة مــن أدوات السياســة النقديــة مث اهلــدف 
األويل ، فالوســيط إىل الهنــايئ و لكــن هــذا يتطلــب مــن البنــك املركــزي اســتخدام 
ــة حــى الوصــول إىل اهلــدف الهنــايئ املنشــود و إال اعتــربت  أهــداف نقديــة متصل

اإلســرتاتيجية غــري اكملــة.
أوال: اإلسرتاتيجيات السابقة للسياسة النقدية 

   استخدم البنك املركزي عدة إسرتاتيجيات غري اكملة منذ نشأته و يه :
1- نظرية القرض التجاري

2- مبدأ االحتياطات احلرة*
3- أسعار الفائدة              

ثانيا : إسرتاتيجيات السياسة النقدية احلديثة
     اكنــت اإلســرتاتيجية احلديثــة للسياســة النقديــة يف البدايــة تمتثــل يف اختيــار 
ــح  ــة تصحي ــالل الســنة، و حماول ــدي خ ــدف المنــو النق ــو ه ــد ه ــدف وســيط جدي ه
ــذا  ــمي ه ــة بتنظ ــذه العملي ــت ه ــع وأتبع ــرات و الواق ــني  التقدي ــات ب ــط الفروق و ضب
المنــو يف إمجــايل االحتياطــات حــى يتوافــق مــع  هــدف منــو املجاميــع النقديــة و 
ــدة  ــك املركــزي بالتحــم يف معــدل الفائ ــوم البن ــود يق بالتحــم يف منــو عــرض النق
عــىل األرصــدة النقديــة لــدى البنــوك، و يقــوم االقتصاديــون بتقديــر منــو النقــد 
ــدرون  ــة، مكــا يق ــل الســلطات النقدي ــن قب ــوب للوصــول إىل اهلــدف املســطر م املطل
ســعر الفائــدة عــىل األرصــدة النقديــة لــدى البنــوك13 الــذي يكــون مناســبا مــع معــدل 

ــذي وضــع كهــدف وســيط. ــد ال منــو عــرض النق
     تعرضــت هــذه اإلجــراءات النتقــادات عديــدة لكــون البنــوك املركزيــة مل تتحــم يف 
أســعار الفائــدة يف حــني فقــدت الســيطرة عــىل عــرض النقــود و لذلــك مت تطعميهــا 
بإجــراءات جديــدة  كتوســيع املجــال الــذي يــح فيــه ملعــدل الفائــدة عــىل األرصــدة 
ــدف أوىل  ــوك  كه ــه و اســتخدام مجمــوع احتياطــات البن ــات مضن ــة بالتقلب الفدرالي

لضبــط مكيــة النقــود.

*: تعــرف بأهنــا الفــرق بــني احتياطــات البنــوك التجاريــة الفائضــة و إقرتاضاهتــا مــن البنــك املركــزي، و تكــون 
موجبــة إذا اكنــت االحتياطــات الفائضــة  أكــرب مــن االقرتاضــات البنــك املركــزي.

13: صــاحل مفتــاح، النقــود و السياســة النقديــة )املفهــوم، األهــداف، األدوات(، الطبعــة األوىل، دار الفجــر للنــر 
و التوزيــع، القاهــرة،  5002، ص 121.
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1 : 1 : 2 :1 : 2: األهداف األولية للسياسة النقدية 
     تعتــرب األهــداف األوليــة حكلقــة بدايــة يف إســرتاتيجية السياســة النقديــة، و يه 
متغــريات حيــاول البنــك املركــزي أن يتحــم فهيــا للتأثــري عــىل األهــداف الوســيطة، 
فعندمــا يقــرر تغيــري معــدل منــو النقــود اإلمجاليــة فإنــه جيــب تبــي متغــري احتياطــات 
البنــوك و ظــروف ســوق النقــد املتفقــة مــع إمجــايل النقــود يف األجــل الطويــل، حيــث 
أنــه مــن خالهلــا ترســل الســلطة النقديــة إشــارات رسيعــة و واحضــة و حمــددة 

لملتعاملــني و للســوق حــول مضمــون السياســة النقديــة14. 
أوال: مجمعات االحتياطات النقدية     

ثانيا: ظروف سوق النقد   
1 : 1 : 2 :1 : 3: األهداف الوسيطة للسياسة النقدية 

     يقصــد باألهــداف الوســيطية املتغــريات النقديــة الــيت مــن املفــروض أن يــح 
ــون  ــرب مكــؤرشات يك ــن أن تعت ــة، ميك ــداف الهنائي ــوغ األه ــا ببل ــا و تنظميه ضبطه
تغريهــا عاكســا لتغــريات اهلــدف الهنــايئ املتعلــق باســتقرار النقد15، و هلــذه األهداف 
فائدتــني، فــاألوىل تمتثــل يف كوهنــا متغــريات نقديــة ميكــن للبنــوك املركزيــة أن تؤثــر 
ــة  ــات النقدي ــات املجمع ــر فعــال عــىل تقلب ــة أن تؤث علهيــا، فبإمــاكن السياســة النقدي
ــر  ــن أن تؤث ــدة يف حــني أهنــا ال ميك ــدالت الفائ ــرف، و عــىل مع و عــىل ســعر ال
مبــارشة عــىل مســتوى األســعار و اإلنتــاج و األجــور، أمــا الفائــدة الثانيــة تمتثــل يف 
كوهنــا بشــل أو بأخــر إعالنــا إلســرتاتيجية السياســة النقديــة، و هيلع فــإن حتديدهــا 

يســتند إىل الفرضيــات التاليــّة:
1- يفــرتض أن تكــون هنــاك عالقــة وثيقــة بــني اهلــدف الهنــايئ و االســهتدافات  
الوســيطة، مكــا يتوجــب أن تكــون هــذه األهــداف قابلــة للضبــط مــن قبــل البنــك 

املركــزي بواســطة أدواتــه؛
2- يفــرتض إعــالن هــذه االســهتدافات للجمهــور مــن طــرف البنــك املركــزي، إذ هبــذا 
اإلعــالن يتخــذ األعــوان االقتصاديــني تقديراهتــم و ســلواك هتــم و يضعــون توقعاهتــم 

عــىل أســاهسا؛
3- يفــرتض أن تكــون السياســة النقديــة يف تطبيقاهتــا أكــر هسولــة عنــد حتديــد هــذه 

االســهتدافات مقارنــة بالسياســات األخــرى،  و أن يكــون تطورهــا معلــوم يف

14: Dominique plihon, la monnaie et ses mécanismes, édition la découvert, paris, 2000, p 88.

15: وسام مالك، النقود و السياسة النقدية الداخلية، مرجع سابق، ص 391.
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األجل القصري أي رشط توفر االحتياطات.

أوال: معدل الفائدة كهدف وسيط             
ثانيا: معدل رصف النقد      

1 : 1 : 2 :1 : 4: املجمعات النقدية *  
ــدرة  ــة و تعكــس ق ــود املتداول ــة النق ــة لمكي ــارة عــن مــؤرشات إحصائي        يه عب
ــني  ــل بالنســبة للنقدوي ــاق، و متث ــني املقميــني عــىل اإلنف ــني املالي ــوان االقتصادي األع
ــة يف  ــة النقدي ــدل منــو الكتل ــت مع ــك بتثبي ــة و ذل ــزي للســلطات النقدي اهلــدف املرك
ــلطات  ــإن الس ــبب ف ــذا الس ــي، و هل ــو االقتصــاد احلقي ــدل من ــا مبع ــتوى قريب مس
النقديــة يف لك الــدول املتقدمــة حــددت أهدافــا يف هــذه املجمعــات بالتــدرجي، بدايــة 
بشــل غــري معلــن مث بشــل معلــن، اكلنظــام الفــدرايل لالحتيــايط األمريــيك ابتــداء 
مــن 1972، و ذلــك طبقــا للنظريــة النقدويــة الــيت تنــص عــىل احلفــاظ و لعــدة ســنوات 
عــىل معــدل منــو ثابــت مــن )3 % إىل 05 %(  للنقــد، أمــا النقدويــون يعتقــدون بــأن 
مكيــة النقــد يه الوســيط املفضــل للتــوازن االقتصــادي، و مــن بــني مــربرات اســتعامل 

املجمعــات النقديــة كإســهتدافات وســيطية مــا يــيل:
- إن املجمعــات النقديــة تســتقطب اهمتــام البنــوك املركزيــة، فهــي الــيت تقــوم 

حســاهبا؛ و  بتحديدهــا 
ــة التعــرف علهيــا مــن قبــل امجلهــور، و لكــن يف الســنوات األخــرية مل تعــد  - هسول

ــة نظــرا لتغــري رسعــة تــداول النقــد و االبتــاكرات املاليــة احلديثــة. هسل
      جتــدر اإلشــارة إىل أن اختيــار األهــداف الوســيطية خيضــع ملعايــري كأن يكــون 
اهلــدف الوســيط قابــل للقيــاس و ميكــن الســيطرة هيلع و أن تكــون آثــاره عــىل اهلــدف 

الهنــايئ قابلــة للتنبــؤ هبــا. 

1 : 1 : 2 :1 : 5: األهداف الهنائية للسياسة النقدية
الــيت  املــؤرشات  تلــك  بأهنــا  النقديــة  للسياســة  الهنائيــة  األهــداف  تعــرف 
ــدأ  ــث تب ــة، حي ــة اللكي ــا يف إطــار األهــداف االقتصادي ــا إىل حتقيقه ــد م يســى بل
ــة الســتخدامها للتأثــري عــىل  ــد األدوات النقدي ــة بتحدي إســرتاتيجية السياســة النقدي
األهــداف األوليــة، مث التأثــري عــىل األهــداف الوســيطة و ذلــك مــن أجــل الوصــول إىل 
األهــداف الهنائيــة الــيت ترمسهــا عــىل ضــوء األهــداف االقتصاديــة العامــة بشــل 
عــام، و معومــا هنــاك اتفــاق واســع عــىل أن األهــداف الرئيســية و الهنائيــة للسياســة 
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االقتصاديــة بشــل عــام و السياســة النقديــة بشــل خــاص و يه تمتثــل  فميايــيل16: 
أوال: استقرار املستوى العام لألسعار

ثانيا: العاملة الاكملة
ثالثا: حتقيق معدل عال من المنو االقتصادي 

رابعا: حتقيق توازن مزان املدفوعات
يمكــن دور السياســة النقديــة يف تقليــل العجــز يف مــزان املدفوعــات مــن خــالل 
قيــام البنــوك املركزيــة برفــع ســعر اخلصــم ألنــه ســيجعل البنــوك التجاريــة ترفــع مــن 
أســعار الفائــدة و إذا ارتفعــت فــإن اإلقبــال عــىل االئمتــان أو طلبــه ســينخفض، و هــو 
مــا ســيجعل األســعار متيــل إىل االخنفــاض أيضــا و إذا اخنفضــت األســعار حمليــا 
فــإن هــذا اإلجــراء ســيؤدي إىل تجشيــع الصــادرات، و مكــا أن ارتفــاع أســعار 
ــة  ــوك الوطني ــم بالبن ــف أمواهل ــب إىل توظي ــراد األجان ــيغرى األف ــا س ــدة حملي الفائ
ممــا يســامه يف ختفيــض العجــز يف مــزان املدفوعــات، و هيلع فــإن هــذه اإلجــراءات 
جتعــل دور السياســة النقديــة مهــام يف تصحيــح اإلختــالالت، و خاصــة عندمــا يعــاين 
االقتصــاد مــن معــدل مرتفــع للتــم باإلضافــة إىل عوامــل أخــرى تــؤدي إىل رفــع 

قميــة العملــة احملليــة يف ســوق الــرف األجنــيب.
خامسا: الوفاء مبتطلبات القطاعات االقتصادية

مــن خــالل مــا ســبق ميكــن تلخيــص هــذه األهــداف الهنائيــة للسياســة النقديــة 
فميــا يعــرف باملربــع الحســري، يف الشــل البيــاين التــايل:   

الشل رمق )1( : األهداف الهنائية للسياسة النقدية

ــع  ــة، مرج ــة اللكي ــات االقتصادي ــل إىل السياس ــد، املدخ ــد املجي ــدي عب ــدر: ق املص
ســابق، ص 34.                            

ــوك، الطبعــة األوىل، دار الفكــر، معــان، 0102، ص  ــات النقــود و البن ــادر، إقتصادي ــد الق ١٦: الســيد متــويل عب
ص 591، 691.

* إكن لونيس، مرجع سبق ذكره، ص : 44-34.
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ــت  ــز لكــام اكن ــن املرك ــا م ــه لكــام اقرتبن ــاله أن ــالل الشــل أع ــن خ ــظ م نالح
ــاك مشــلكة تواجــه خمطــي و واضــي السياســة  ــه هن ــة أحســن، غــري أن الوضعي
االقتصاديــة تتعلــق بتصــادم أهــداف السياســة النقديــة حيــث أن االقــرتاب مــن أحــد 
ــني  ــادم ب ــد تص ــا ال يوج ــه مبدئي ــر، رمغ أن ــن األخ ــاد ع ــه ابتع ــد يرافق ــداف ق األه
ــل و  ــف الاكم ــني التوظي ــون ب ــارض يك ــل فالتع ــف الاكم المنــو االقتصــادي و التوظي
تــوازن مــزان املدفوعــات، و أيضــا التعــارض بــني البطالــة و التــم، و كذلــك بــني 
المنــو االقتصــادي و اســتقرار األســعار، لــذا مــن املهــم لواضــي السياســات النقديــة 

ــوب حتقيقــه.  مراعــاة األبعــاد املختلفــة للهــدف املطل
1 : 2 : السياسة املالية :

1 : 2 : 1 : تعريف السياسة املالية
 ”Fisc”  ــا مشــتق مــن اللكمــة الفرنســية ــة تارخيي ــح السياســة املالي إن مصطل
و تعــي بيــت املــال أو اخلزانــة 17، لقــد عرفــت السياســة املاليــة تعاريــف عــدة صيغــة 
مجيعهــا مــن وجهــة نظــر ختــص الاكتــب الباحــث االقتصــادي يف املشــلكة االقتصادية 
و النقديــة و املاليــة و العالقــة الــيت تربطهــم مجيعــا يف اإلطــار العــام لالقتصــاد، و 
عــىل ذلــك أخــذت هــذه التعريفــات عــدة اجتاهــات وفقــا الجتاهــات النظريــة املرحجــة 
يف التطبيــق إال أن مجيعهــا اتفقــت عــىل العنــارص املكونــة هلــذه السياســة، و بالتــايل 

ميكــن إجيــاز تعريــف السياســة املاليــة يف التعاريــف التاليــة:
- تعــرف السياســة املاليــة بأهنــا مجموعــة اإلجــراءات الــيت تتخذهــا الدولــة 
ــريات  ــري عــىل متغ ــة للتأث ــات العام ــة و النفق ــرادات العام ــة باســتخدام اإلي و املتعلق
االقتصــاد اللكــي18 مــن أجــل حتقيــق أهــداف إقتصاديــة، و يه بذلــك تكييــف مكــي 
حلجــم اإلنفــاق و اإليــراد، و نــويع هلــذا اإلنفــاق و مصــادر هــذه اإليــرادات بصــورة 

تعمــل عــىل حتقيــق هــذه األهــداف19.
- ميكــن تعريفهــا أيضــا عــىل أهنــا مجموعــة اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل 
الســلطات احلكوميــة و الــيت تعــرب عــن  برنــاجم خمططهــا مســتخدمة فيــه مصادرهــا 
اإليراديــة اكلرضائــب و غريهــا مــن الوســائل و ذلــك بتقريــر مســتوى و منــط إنفــاق 

ــرادات  مــن أجــل خدمــة أهــداف إقتصاديــة حمــددة20.  هــذه اإلي
17: دمحم حــي الطــوايب، أثــر السياســات املاليــة الرعيــة يف حتقيــق التــوازن املــايل العــام يف الدولــة 

احلديثــة - دراســة مقارنــة-، الطبعــة األوىل، دار الفكــر اجلامــي للنــر، 7002، ص 80.
18: محمــود حســني الــوادي، و زكريــاء أمحــد عــزام، مبــادئ املاليــة العامــة، دار امليــرة للنــر والتوزيــع، معــان، 

7002، ص 012.
19: حسني العمر، مبادئ املالية العامة، مكتبة الفالح، الكويت، 2002، ص 351.

20: أمحد األشقر، االقتصاد اللكي، الدار العاملية الدولية للنر و التوزيع، معان، 2002، ص 833.
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- هنــاك تعريــف أخــر ال خيتلــف عــن مضمــون التعريفــني الســابقني، بأهنــا 
مجموعــة مــن القواعــد و األســاليب و الوســائل و اإلجــراءات و التدابــري الــيت تتخذهــا 
الدولــة إلدارة النشــاط املــايل هلــا بأكــرب كفــاءة ممكنــة لتحقيــق مجموعــة مــن األهداف 

خــالل فــرتة معينــة.

ــدأ  ــة مبب ــا مقرتن ــا أهن ــة طامل ــا تقليدي ــول بأهن ــات نســتطيع أن نق ــذه التعريف ه
ــيت تســطرها و تســى  ــداف ال ــق األه ــة وف ــة يف رمس سياســهتا املالي ــة الدول حري
للوصــول إلهيــا، و هنــاك تعاريــف معــارصة فرضهتــا ظهــور العوملــة املاليــة، اكلتعاريف 
الــيت أصدرهتــا املؤسســات ذات الطابــع الــدويل يف إطــار العوملــة مهنــا عــىل ســبيل 

املثــال و ليــس احلــر: 

- تعريــف صنــدوق النقــد الــدويل«FMI”: بأهنــا اإلدارة الســلمية لملاليــة العامــة 
للدولــة، مــن خــالل التســيري الرشــيد ملواردهــا، مــع توجيــه نفقاهتــا توجهيــا فعــاال و 
دقيقــا، حيــث يتضــح ذلــك يف تنفيــذ املزانيــة و شــفافيهتا ممــا يــح هلــا باالندمــاج 

يف االقتصــاد العاملــي21.  

ــأهنا  ــن ش ــيت م ــراءات ال ــك اإلج ــا تل ــريب: بأهن ــد الع ــدوق النق ــف صن - تعري
حتســني إدارة النفقــات و إضفــاء الشــفافية علهيــا و تعزيــز اإليــرادات غــري النفطيــة، و 
ذلــك مــن أجــل احملافظــة عــىل االســتقرار و االعتــدال يف الوضــع العــام لملزانيــات 
ــت نفســه مناخــا مالمئــا و مســاندا للمنــو االقتصــادي  ــر يف الوق ــة، و توف احلكومي

املســتدام22.
- تعريــف املنمظــة العامليــة للتجــارة«OMC”: بأهنــا تلــك اإلجــراءات و التدابــري 
الــيت مــن شــأهنا أن تــؤدي بالدولــة إىل التنــازل عــىل جــزء مــن إيراداهتــا  الســيادية 

و توجــه اإلنفــاق توجهيــا دقيقــا و فعــاال قصــد حتريــر التجــارة اخلارجيــة23.
ــول أهنــا  ــة لنق ــا للسياســة املالي ــا أن نســتخلص مفهوم ــا ســبق ميكنن ــن خــالل م م
تمتثــل يف تلــك اإلجــراءات و التدابــري الرشــيدة الــيت تتخذهــا احلكومــة و الــيت تنظــم 

يف املوازنــة العامــة مســهتدفة بذلــك حتقيــق

 21: دمحم رشيف بشري، صندوق النقد الدويل: الوصفة العالجية و براجم إجبارية للدول النامية، عىل اخلط:
MTH.atahw/tahwprxe/TF/sbup/lanretxe/GRO.FMI.www .3102-01-01 :تارخي االطالع

22: محمود يونس دمحم و عبد املنعم مبارك، أساسيات عم االقتصاد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مر، 
بدون سنة، ص 804.

23: دمحم صفوة قابل، الدول النامية و العوملة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مر، 4002، ص 44.
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تمتثــل يف تلــك اإلجــراءات و التدابــري الرشــيدة الــيت تتخذهــا احلكومــة و الــيت 
تنظــم يف املوازنــة العامــة مســهتدفة بذلــك حتقيــق أثــارا مرغوبــة أو جتنــب أثــار غــري 
مرغوبــة عــىل الدخــل و االنتــاج، أي تمنيــة و اســتقرار االقتصــاد الوطــي و معاجلــة 

.24 مشالكه
1 : 2 : 2 : أهداف السياسة املالية 

تســى السياســة املاليــة إىل حتقيــق مجلــة مــن األهــداف الــيت تســمتدها مــن 
املشــالك االقتصاديــة الــيت تفرضهــا البيئــة االقتصاديــة و االجمتاعيــة و السياســية، 
ممــا جعلهــا هتــدف إىل حتقيــق أهــداف السياســة العامــة مــن خــالل اســتخدام 
أدواهتــا مــن طــرف الدولــة، و الــيت تتبايــن بــني الــدول باختــالف نمظهــا االقتصاديــة، 

و يه عــىل النحــو التــايل:
1 : 2 : 2 : 1 : حتقيق التمنية االقتصادية

تمتثــل التمنيــة االقتصاديــة يف اإلجــراءات و التدابــري و السياســات الــيت هتــدف 
إىل حتقيــق زيــادة إمجاليــة يف إنتــاج الســلع و اخلدمــات مبعــدل أكــرب مــن معــدل 
منــو الســاكن، مــع إحــداث تغيــريات يف هيــل القطاعــات، و حيهنــا يتحســن املســتوى 
املعيــي لغالبيــة األفــراد، و ممــا ســبق يتضــح أن مضموهنــا هــو زيــادة العنــارص 
ــة املتاحــة  ــادة المكي ــق تشــغيل املتعطــل مهنــا أو زي ــة املســتخدمة عــن طري اإلنتاجي
مــن العنــارص النــادرة، مــع رفــع إنتاجيــة و كفــاءة اســتخدامها، و ذلــك عــن طريــق 
ــة لالقتصــاد مــن أجــل اســتخدامها أحســن  ــني القطاعــات املختلف ــا ب ــادة توزيعه إع
ــة يف تعبئــة  ــراء تغيــريات جذريــة، حيــث تســامه السياســة املالي إســتخدام أو إج
املــوارد املاليــة الالزمــة لتحقيــق هــذا اهلــدف، ذلــك أن الدولــة تســتخدم لك الوســائل 
ــة و/أو  ــا ســواء مصــادر داخلي ــة لمتويله ــة الالزم ــوارد املالي ــري امل ــات لتوف و اإلماكني
خارجيــة جمتنبــة يف ذلــك مصــادر المتويــل التضخميــة و االعمتــاد عــىل االدخــار بــل 
أنواعــه  عــىل أســاس مصــادر تكوينــه25، و هيلع تســامه أدوات السياســة املاليــة يف 

تجشيــع االســتمثار مــن خــالل تأثريهــا عــىل مســتوى الطلــب اللكــي26.  

24: عاطف ولمي أندوراس، السياسة املالية وأسواق األوراق املالية – خالل فرتة التحول القتصاد السوق – ، 
مؤسسة شباب اجلامعة للنر، 5002، ص 811.

25: طارق احلاج، املالية العامة، دار صفاء للنر و التوزيع، معان، 9002، ص ص 602، 702.
26: عبد الواحد عطية، االجتاهات احلديثة يف العالقة بني السياسة املالية و النقدية، دار الهنضة العربية، القاهرة، 

3002، ص 20. 
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1 : 2 : 2 : 2: حتقيق االستقرار االقتصادي
يف ســبيل حتقيــق هــذا اهلــدف تعمــل السياســة املاليــة مــع غريها من السياســات 
االقتصاديــة عــىل حتقيــق درجــة مناســبة مــن االســتقرار يف املســتوى العــام لألســعار 
و احلفــاظ عــىل مســتوى التشــغيل الاكمــل لملــوارد االقتصاديــة املتاحــة، قصــد جتنــب 
حــدوث إختــالالت و تقلبــات إقتصاديــة اكلتــم أو الكســاد27، حيــث تلعــب أدوات 
ــا و  ــب اللكــي إرتفاع ــا عــىل الطل ــن خــالل تأثريه ــة دور أســايس م السياســة املالي
اخنفاضــا بفضــل السياســة اإلنفاقيــة و اإليراديــة ) الرضائــب(، فتســتطيع السياســة 
ــادة  ــؤدي إىل زي ــب ممــا ي ــن مســتوى الطل ــع م ــاق أن ترف ــة باإلنف ــة املتعلق احلكومي
الدخــول الفرديــة و اإلنفــاق الفــردي بصــورة مضاعفــة بفضــل مضاعــف االســتمثار، 
ــة28، مكــا تســتخدم السياســة  ــل مــن جحــم البطال ممــا حيفــز عــىل االســتمثار و يقل
احلكوميــة املتعلقــة باإليــرادات مــن خــالل ختفيــض اإليــرادات الرضيبيــة يف مواجهــة 
ــن  ــل م ــا يقل ــذا م ــتمثار*، و ه ــهتالك و االس ــادة  االس ــؤدي إىل زي ــا ي ــاد مم الكس
اآلثــار الســلبية الخنفــاض و إرتفــاع اإلنفــاق بصــورة تــؤدي إىل إحــداث تعديــالت يف 
اإلنفــاق اللكــي للوصــول إىل مســتويات األســعار و التوظيــف املطلوبــة مبــا يتناســب 

مبفهــوم االســتقرار االقتصــادي.
1 : 2 : 2 : 3: التوزيع العادل للدخل الوطي

ــة  ــتويات املختلف ــني املس ــاوت ب ــن التف ــل م ــىل التقلي ــة ع ــة املالي ــل السياس تعم
ــراد املجمتــع29،  ــاج ألف ــل االنت ــات عوام ــد و ماكف ــع عوائ ــن توزي ــاجت ع ــل، الن للدخ
ــرمغ  أن  ــاج، فبال ــة عوامــل اإلنت ــع ملكي ــر بتوزي ــة للدخــل تتأث ــع األولي ــة التوزي فعملي
ــد ال  ــا ق ــاج إال أهن ــل االنت ــيك عوام ــني مال ــروة ب ــع ال ــح بتوزي ــة ت ــذه العملي ه
ــاءا عــىل هــذا فالــرضورة ملحــة  ــة يف نظــر املجمتــع، بن ــادئ العدال ــق مــع مب تتواف
و حتــمت تقليــل هــذا التفــاوت بإعــادة توزيــع الدخــل الوطــي بإدخــال تعديــالت عــىل 
التوزيــع األويل للدخــل، و مــن هنــا فــإن الدولــة ميكــن هلــا أن حتقــق ذلــك عــن طريــق 
ــة  ــك باالعمتــاد عــىل أدواهتــا باســتخدام السياســة الرضيبي ــة و ذل سياســهتا املالي

27: فليح حسن خلف، املالية العامة، عامل الكتاب احلديث، أربد، األردن، 8002، ص 243. 
28: صاحل صاحلي، املهنج التمنوي البديل يف االقتصاد اإلساليم: دراسة لملفاهمي و األهداف و األولويات و 

حتليل لألراكن و السياسات و املؤسسات، الطبعة األوىل، دار الفجر للنر و التوزيع، القاهرة، 6002، ص 994.
•: حتدث الزيادة يف االسهتالك من خالل رفع دخول الفات ذات الدخل املنخفض و بالتايل هذه الزيادة توجه إىل 
االسهتالك، أما زيادة االستمثار من خالل ختفيض الرضائب عىل األرباح )SBI(  هذا ما حيفز عىل االستمثار مث 

زيادة االنتاج كنتيجة لذلك.  
29: محمود حسني الوادي، و زكرياء أمحد عزام، مبادئ املالية العامة، مرجع سابق، ص 312.
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ــة و  ــة عــىل ذوي الدخــول املرتفع ــب تصاعدي ــة30، ففــرض رضائ و السياســة اإلنفاقي
إعفــاء أحصــاب الدخــول املنخفضــة يقلــل التفــاوت و حيقــق نــوع مــن العدالــة، كذلــك 
النفقــات العامــة عندمــا توجــه إىل الفــات الفقــرية عــىل شــل منــح أو إعانــات بطالــة.

1 : 2 : 2 : 4: التخصيص األمثل لملوارد
ــة  ــل لملــوارد االقتصادي ــق التخصيــص األمث ــة إىل حتقي هتــدف السياســة املالي
بــني االســتخدامات املختلفــة مــن أجــل حتقيــق أعــىل مســتوى مــن الرفاهيــة ألفــراد 
املجمتــع، حيــث يتجســد هــذا بوســيلتني مهــا: جهــاز الســوق مــن خــالل قــوى العــرض 
و الطلــب، و تدخــل الدولــة مــن خــالل سياســهتا املاليــة باســتخدام أدواهتــا مهنــا مــا 
هــو مرتبــط بالنفقــات العامــة و مهنــا مــا هــو مرتبــط باإليــرادات العامــة، حيــث تقــوم 
الدولــة بتحويــل املــوارد مــن أفــراد القطــاع اخلــاص إلهيــا مــن أجــل متويــل براجمهــا 
اإلنفاقيــة العامــة املخصصــة إلنتــاج الســلع و اخلدمــات العامــة مــع مضــان حســن 

إســتخدام املــوارد احملولــة و حتقيــق ربكا جحــم ممكــن مــن اإلنتــاج31.
1 - 3 : ماهية السياسة التجارية: 

1 - 3 -1 : تعريف السياسة التجارية32 : 
يتعــرض نشــاط التجــارة اخلارجيــة يف خمتلــف بلــدان العــامل املتقدمــة و املتخلفة 
عــىل حــد ســواء لتريعــات و لــواحئ رمسيــة مــن جانــب أجهــزة الدولــة الــيت تعمــل 
عــىل تقييــده بدرجــة أو بأخــرى، أو حتريــره مــن العقبــات املختلفــة الــيت تواجهــه عــىل 
املســتوى الــدويل أو عــىل املســتوى اإلقلــي. و مجمــوع هــذه التريعــات و اللــواحئ 
ــا الســلطة  ــة تتبعه ــراءات تنظميي ــن أســاليب و إج ــا م ــق هب ــا يلح ــة و لك م الرمسي
املســؤولية يف الدولــة مــن أجــل تنفيذهــا و جتســيدها، تمســى بالسياســة التجاريــة.

2 - 3 - 1 : نشأة السياسات التجارية33 : 
منــذ القــدمي مل تكــن الــدول تتدخــل يف التجــارة الدوليــة أو تفــرض قيــودًا علهيــا، 
أمــا التعريفــة امجلركيــة الــيت اكنــت تفــرض حــى القــرن 17م فقــد متــزت بطابعهــا 

املــايل، و مل يذكــر هلــا أي آثــار محائيــة.

30: دراويس مسعود، السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر: 0991- 4002، 
أطروحة دكتوراه، علوم إقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 5002، ص ص 88، 98. 

31: محمود فوزي أبو السعود، مقدمة يف االقتصاد اللكي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 0102، ص 281.
32: عبد الرمحن يري، االقتصاديات الدولية،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مر،0002،ص : 621.

33: زينب حسن عوض اهلل، العالقات االقتصادية الدولية، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، 8991، ص: 48.

يف الفــرتة املمتــدة مــن 1842م حــى 1873م اكن االقتصــاد يتصــف بالــرواج، 
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مكــا اكن هنــاك تدعميــا ملذهــب احلريــة االقتصاديــة، حيــث اعتنــق كثــريون مذهــب ادم 
مسيــث اخلــاص بــرتك النشــاط االقتصــادي لألفــراد يديرونــه وفــق مــا متليــه علهيــم 

مصاحلهــم.

لك هــذه اآلراء ســادت يف لك مــن فرنســا و اجنلــرتا ألهنــام تمتتعــان بالتفــوق 
الصنــايع، و اكنــت التجــارة اخلارجيــة مبــا أتاحتــه مــن اتســاع األســواق و تريــف 
املنتجــات و إمــداد الصناعــة باملســتلزمات مــن املســتعمرات خــري ســند لمنــو الصناعة. 
و قــد ختلــل هــذه الفــرتة معاهــدة مت عقدهــا بــني لك مــن فرنســا و اجنلــرتا )معاهــدة 
كوبــدن( و ذلــك يف 1860م حيــث أهنــت فرنســا سياســة امحلايــة الــيت اكنــت تتبعهــا.

لقــد ســاعد مبــدأ حريــة التجــارة يف تلــك اآلونــة عــىل ربــط االقتصــاد العاملــي 
ــك التجــارة  ــود فأخــذت بذل ــدد األطــراف املتحــرر مــن القي ــادل متع بشــبكة مــن التب

صبغــة عامليــة.

ــة لصــاحل  ــدول املتخلف ــاب ال ــىل حس ــت ع ــارة اكن ــة يف التج ــذه احلري ــن ه لك
الــدول املتقدمــة ) فرنســا و بريطانيــا آنــذاك (، هلــذا نــادى االقتصاديــون يف لك مــن 
ــة  ــة منتجــات الصناعــة الوطني ــا بــرضورة محاي ــة و أملاني ــات املتحــدة األمريكي الوالي
مــن غــزو الســلع الفرنســية و الربيطانيــة، و انهتــى األمــر بانهتــاج الــدول األوروبيــة 
ــام  ــى قي ــن 1873م و ح ــدًأ م ــة ب ــة التجاري ــة امحلاي ــرى سياس ــو األخ ــدة تل الواح
ــة  ــدأ احلري ــىل مب ــدا ع ــا و هولن ــا، بريطاني ــاء فرنس ــع بق ــة األوىل م احلــرب العاملي

ــرتة. ــك الف ــة يف تل التجاري

ــع  ــا لرتتف ــا عام ــان اخنفاض ــت األمث ــام 1896م عرف ــى ع ــد 1873م و ح و بع
بعــد ذلــك ببــطء، هــذا التغيــري أثــر عــىل الصــادرات خاصــة و أن احلكومــات حباجــة 
إىل املزيــد مــن األمــوال لمتويــل سياســاهتا االســتعامرية اســتعدادًا للحــرب العامليــة 
ــرت  ــد أث ــرتة. و ق ــذه الف ــة خــالل ه ــر األخــذ بسياســة امحلاي ــذا يف األوىل. لك ه
ــث  ــة حي ــة عام ــة بصف ــة التجاري ــدأ امحلاي ــيادة مب ــىل س ــة األوىل ع احلــرب العاملي
ــدول  ــة التجــارة مــع أعداهئــا و راقبــت بدقــة جتارهتــا مــع ال ــدول األوروبي حرمــت ال

ــدة. احملاي

ــث  ــى 1929م، حي ــني 1923م ح ــدة ب ــرتة املمت ــرب، و يف الف ــاء احل ــد انهت بع
عــرف االقتصــاد رواجــا، نــادت الــدول بــرتك امحلايــة و العــودة إىل عهــد املعاهــدات 
التجاريــة و رشط وحــدة املعاملــة امجلركيــة مــا بــني خمتلــف الــدول. لكــن و بعــد أزمــة 
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الكســاد يف 1929م و خــالل فــرتة الثالثينــات بلغــت سياســة امحلايــة أوجهــا و 
تعــددت أســاليهبا إذ باإلضافــة إىل الرســوم امجلركيــة جنــد القيــود المكيــة و ســبل 
رقابــة الــرف. و مــع احلــرب العامليــة الثانيــة عــادت سياســة حــرض التجــارة مــع 
ــادة  ــدة و بانهتــاء احلــرب و إع ــدول احملاي ــع ال ــة م ــداء و مراقبهتــا بدق ــدول األع ال
تنظــمي االقتصاديــات القوميــة يف الســنوات املواليــة، و جنــاح الــدول يف إعــادة 
احلريــة النســبية للتجــارة اخلارجيــة، أصبــح اجلــو مهيــأ لتنظــمي التبــادل الــدويل و 
ــة  ــة أرسع حلرك ــر أكــرب و تمني ــون أســاس لتحري ــد تك ــن القواع ــة م لوضــع مجموع

ــة. التجــارة الدولي
3-3-1 : أهداف السياسة التجارية34 :

تســى السياســة التجاريــة إىل حتقيــق أهــداف و بلــوغ غايــات ختتلــف مــن دولــة 
إىل أخــرى، فهنــاك األهــداف االقتصاديــة اهلادفــة إىل تمنيــة االقتصــاد الوطــي، و 
مهنــا محايــة الصناعــات الوطنيــة، حتقيــق تــوازن مــزان املدفوعــات، حتقيــق مــوارد 
للخزينــة العامــة. و األهــداف السياســية حيــث تســى بعــض الــدول إىل توفــري أكــرب 
قــدر مــن االســتقالل و حتقيــق االكتفــاء الــذايت. و األهــداف االجمتاعيــة مثــل محايــة 
ــود عــىل  ــواد املخــدرة، و تشــديد القي ــع اســترياد امل ــق من ــة عــن طري الصحــة العام
اســترياد املروبــات الكحوليــة، أو محايــة مصــاحل فــات اجمتاعيــة معينــة اكملزارعــني 

باحلــد مــن اســترياد املنتجــات الزراعيــة.
2 : أثــر انعــاكس السياســة االقتصاديــة عــىل أداء االقتصــاد اجلزائــري خــالل 

الفــرتة )1990- 2015(:
للتعــرف عــىل الوضعيــة احلقيقيــة لالقتصــاد اجلزائــري اخلــاريج ومــدي حماولة 
ــؤرشات  ــة أمه امل ــل ومعاجل ــنتطرق إىل حتلي ــه س ــة الدولي ــة التجاري ــاع السياس اتب
والــدالالت االحصائيــة الــيت هلــا ارتبــاط وثيــق مبوضــوع دراســتنا أال ويه : مــزان 

املدفوعــات، املديونيــة اخلارجيــة، و كذلــك ســعر الــرف. 
2 – 1 : األثر عىل تطورات  مزان املدفوعات  

يعتــرب حتقيــق التــوازن يف مــزان املدفوعــات مــن بــني األهــداف الرئيســية 
ــه  ــذا اهلــدف فإن ــق ه ــدى حتق ــة م ــل معرف ــن أج ــة، و م ــة و املالي للسياســتني النقدي
ــات خــالل ــزان املدفوع ــة مل ــل تطــور أرصــدة احلســابات اخلارجي ــا حتلي ــب من يتطل

34: معني أمني السيد، حمارضات يف : مدخل لالقتصاد- مدخل الدارة األمعال- تارخي الوقائع االقتصادية- 

تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة،دون دار النر، 6102. ص : 681.

 فــرتة الدراســة يف ظــل املســتجدات و املتغــريات االقتصاديــة الــيت هشدهــا النظــام 
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االقتصــادي العاملــي، باإلضافــة إىل التحديــات الــيت واجهــت السياســتني النقديــة و 
املاليــة يف اجلزائــر ممــا جعــل أحصــاب القــرار قامــوا بإجــراء العديد مــن اإلصالحات 
ــة  ــا رؤي ــوايل يعــي لن ــر، و اجلــدول امل ــة مكــا ســبق الذك ــة الثالث ــة األلفي ــع بداي م

واحضــة حــول أثــار تنفيــذ هاتــني السياســتني املنهتجتــني خــالل فــرتة الدراســة. 
اجلدول رمق )01(: تطور مزان املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة )1990- 2015(.
الوحدة: مليار دوالر أمرييك

املزان البيان
التجاري

خدمات الوارداتالصادرات*
صافية

دخول 
صافية

حتويالت 
صافية

رصيد 
احلساب 
اجلاري

رصيد ح 
رأمسال

الرصيد 
اإلمجايل

سعر 
البرتول)$/ 

للربميل(
1990----------
19914.6712.447.771.35 -2.21 -1.292.41.89 -0.5020.4
19923.2111.518.031.14 -2.16 -1.391.31.07 -0.2320.1
19932.4210.417.991.01 -1.75 -1.140.80.83 -0.03 -17.8
19940.26 -8.899.15 -1.24 -1.73 -1.41.83 -2.544.37 -16.31
19950.1610.2610.10 -1.33 -2.19 -1.122.24 -4.09 -6.33 -17.58
19964.1213.129.09 -1.4 -2.35 -0.881.253.34 -2.0921.69
19975.6913.828.13 -1.08 -2.21 -1.063.462.29 -1.1719.49
19981.2810.158.87 -1.50 -2.00 -1.061.13 -0.83 -1.79 -12.97
19993.3612.328.96 -1.84 -2.29 -0.790.022.40 -2.38 -17.91
200012.3021.659.35 -1.45 -2.71 -0.798.931.36 -7.5728.50
20019.6119.099.48 -1.53 -1.69 -0.677.060.87 -6.1924.85
20026.7018.7112.01 -1.18 -2.23 -1.074.360.71 -3.6525.24
200311.1424.4713.32 -1.35 -2.70 -1.758.841.37 -7.4729.03
200414.2732.2217.95 -2.01 -3.60 -2.4611.121.87 -9.2538.66
200526.4746.3319.86 -2.27 -5.08 -2.0621.184.24 -16.9454.64
200634.0654.7420.86 -2.20 -4.52 -1.6128.9511.22 -17.7365.85
200734.2460.5926.35 -4.09 -1.83 -2.2230.540.99 -29.5574.95
200840.6078.5937.99 -7.59 -1.34 -2.7834.452.5436.9999.97
20097.78445.18637.402 -8.696 -1.318 -2.6320.4023.4573.85962.250
201018.20557.09038.885 -8.340 -0.366 -2.65012.1493.17715.32680.150
201125.96172.88846.927 -8.805 -2.039 -2.64917.7662.37520.141112.943
201225.16771.73651.569 -7.006 -3.906 -3.16312.4180.361 -12.057111.045
20139.88064.86754.984 -6.998 -4.521 -2.7921.1531.020 -0.133108.971

2014
2015

0.459

18.083-

60.129

34.566

59.670 -

52.649 -

 8.141 -

7.522-

   4.814

 4.435 -

3.219

2.564

 9.277 -

   27.476-

     3.396

0.061-

5.881 -

27.537 -

100.234

53.066
ــر ســنة 2008، ســبمترب  ــدي يف اجلزائ ــور االقتصــادي و النق ــر الســنوي للتط ــر، التقري ــك اجلزائ املصــدر:- بن

2009، ص 246.
- بنك اجلزائر، التقرير السنوي للتطور االقتصادي و االجمتايع يف اجلزائر ، نومفرب 2016، ، ص 168. 

*: إن مبالــغ لك مــن الصــادرات و الــواردات مقومــة بـــ )fob( ، و اكتفينــا عنــد ذكــر مبلــغ الصــادرات عــىل املبلــغ 
اإلمجــايل دون التفصيــل فهيــا، مبعــى ذكــر قميــة احملروقــات مهنــا و غريهــا.

ــية  ــتويات قياس ــا مبس ــات، مدمع ــزان املدفوع ــاري مل ــاب اجل ــل احلس 1 - جس
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ــة، ليهشــد  ــة، فوائضــا ملــدة 15 ســنة متتالي ــة ألســعار النفــط يف الســوق الدولي عالي
يف ســنة 2014 أول جعــز لــه منــذ 1998نظــرا للطابــع احملــوري للحســاب اجلــاري 
ملــزان املدفوعــات يف اجلزائــر، مّكنــت هــذه الفوائــض مــن تــرامك مســمتر الحتيــايط 
الــرف، الــذي بلــغ مســتواه رمقــا قياســيا قــدره 194 مليــار دوالر يف هنايــة 2013، 

ــواردات مــن الســلع واخلدمــات. ــل أكــر مــن 35 هشــرا مــن ال مّث
ــات  ــارج احملروق ــلع خ ــن الس ــادرات م ــوع الص ــة تن ــل قل ــك متث ــع ذل 2 -  وم
والوتــرية املزتايــدة للــواردات مــن الســلع واخلدمــات أمه نقــاط ضعــف مــزان 
املدفوعــات يف اجلزائــر. خــالل الفــرتة مــن ســنة 2000 اىل ســنة 2014 مّثلــت 
صــادرات احملروقــات مــا يقــارب %98 مــن امجــايل الصــادرات مــن الســلع. ويف 
الوقــت نفســه، أّدت الوتــرية املزتايــدة للــواردات مــن الســلع واخلدمــات الــيت بــدأت 
يف ســنة 2004 مــع تســارع حــاد انطالقــا مــن 2008 إىل رفــع مســتوى الــواردات 

2014 يف  دوالر  مليــار   71.4 إىل 
3 - طــوال ســنة 2015، اســمتر اخنفــاض ســعر البــرتول يف الســوق الدوليــة، 
الــذي بــدأ يف الســدايس الثــاين مــن ســنة 2014 ، حبيــث اخنفــض متوســط الســعر 
الســنوي للربميــل مــن النفــط اخلــام مــن 100.23 دوالر للربميــل يف ســنة 2014 إىل 

ــدره 47.1%.  ــاض ق ــل يف 2015، أي اخنف 53.07 دوالر للربمي
4 - تــربز التطــورات السداســية ألســعار النفــط هــذا االجتــاه التنــازيل املســمتر، 
ــل  ــن 2015. بالفع ــاين م ــع مســتويات أســعار منخفضــة جــدا خــالل النصــف الث م
اخنفــض املتوســط الســدايس لســعر النفــط مــن 109.92 دوالر للربميــل يف النصــف 
األول مــن 2014 إىل 90.38 دوالر للربميــل يف النصــف الثــاين مــن نفــس الســنة، 
ال ســميا نتيجــة الخنفــاض األســعار يف الثــاليث الرابــع لســنة 2014. واســمتر هــذا 
ــغ املتوســط الســدايس لســعر النفــط 58.23  ــازيل يف ســنة 2015 ليبل االجتــاه التن
دوالر للربميــل يف الســدايس األول و 47.24 دوالر للربميــل يف الســدايس الثــاين.
مكــا اخنفــض املتوســط الهشــري لســعر النفــط يف ديمســرب 2015 لملــرة األوىل 

منــذ عــدة ســنوات، إىل مســتوى يقــل عــن 40 دوالر للربميــل 37.41 دوالر للربميــل.

ــري يف قميــة  ــة النفطيــة املســمترة إىل اخنفــاض كب 5 - وقــد أّدت هــذه األزم
الصــادرات مــن احملروقــات يف ســنة 2015، مقارنــة بتلــك املجسلــة يف 2014 
بنســبة %43.4 عملــا أن المكيــات املصــدرة قــد هشــدت اخنفاضــا طفيفــا )-0.3%( 
ــار دوالر ســنة 2014  بالفعــل تراجعــت الصــادرات مــن احملروقــات مــن 58.46 ملي
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ــط ســنة 2015 . ــار دوالر فق إىل 33.08 ملي
وجتــدر االشــارة إىل أن قميــة الصــادرات مــن احملروقــات يف الســدايس 
ــاين  ــاليث األول والث ــن الث ــة  خــالل لك م ــك املجسل ــن تل ــت ع ــن 2015 قلّ ــاين م الث

والثالــث لســنة 2014.
باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن قميــة الصــادرات مــن احملروقــات يف 2015 جسلــت 
ــارب  ــن تق ــرمغ م ــل يف 2005 ، بال ــك املجس ــن ذل ــبة %27.4 ع ــل بنس ــتوى يق مس
ســعري النفــط خــالل  هاتــني الســنتني، مّمــا يعكــس االخنفــاض احلــاد يف مكيــات 

احملروقــات املصــدرة خــالل العقــد املــايض.
6 - أّمــا الصــادرات مــن الســلع خــارج احملروقــات، فتبــى مســتوياهتا ضعيفــة 
ــد أن  ــذا املجــال، بع ــة لالقتصــاد الوطــي يف ه ــدرة الاكمن ــن الق ــدة ع ــا وبعي هيلكي
ارتفعــت بــني ســنيت 2013 و 2014 تراجعــت هــذه الصــادرات يف ســنة 2015 ، 

مجسلــة 1.48 مليــار دوالر مقابــل 1.67 مليــار دوالر يف 2014.
7 - بعــد مــرور أكــر مــن 18 ســنة مــن االرتفــاع دون انقطــاع، باســتثناء الركــود 
النســيب املجســل يف ســنة 2009 اخنفضــت الــواردات مــن الســلع fob بشــل 
ــار دوالر يف 2014، أي باخنفــاض قــدره  ــة 52.65 ملي كبــري يف ســنة 2015 مجسل
7.02 مليــار دوالر، خــّص هــذا االخنفــاض املعتــرب للــواردات مجيــع فــات املنتجــات، 

ولكــن مبســتويات خمتلفــة.

الشل رمق )2( : تغريات الصادرات والواردات من )2015-1994(

8 - تشــري دراســة هيــل الــواردات مــن الســلع حســب فــات املنتجــات أن 04 من 
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ــاض يف  ــن االخنف ــارب %83 م ــا يق ــر م ــتوردة تف ــات املس ــات لملنتج 08 مجموع
الــواردات، ويه: منتجــات التجهــز الصناعيــة، املنتجــات نصــف املصنعــة، املنتجــات 
الغذائيــة، واملنتجــات االســهتالكية غــري الغذائيــة. تراجعــت واردات منتجــات التجهــز 
الصناعيــة، الــيت حتتــل املرتبــة األوىل، حبصــة نســبية يف امجــايل الــواردات قدرهــا 
%31.1  بـــ 1.75 مليــار دوالر حيــث اخنفضــت مــن 18.12 مليــار دوالر يف 2014 
ــذي يفــر 24.9%  ــاض ال ــار دوالر يف 2015، ويرجــع هــذا االخنف إىل 16.37 ملي
ــات  ــص واردات مركب ــن الســلع أساســا إىل تناق ــواردات م ــن تراجــع امجــايل ال م
نقــل األخشــاص والبضائــع -817 مليــون دوالر حبصــة نســبية قدرهــا21,81 ٪ مــن 
إمجــايل الــواردات، حتتــل املنتجــات نصــف املصنعــة املرتبــة الثانية .تراجعــت واردات 
ــار دوالر يف2015   ــار دوالر يف 2015 إىل 11,48 ملي ــن 12,30 ملي هــذه الســلع م
، أي باخنفــاض يتجــاوز 205 مليــون دوالر، مّمــا يفــر 11,7 ٪ مــن االخنفــاض يف 

إمجــايل الــواردات مــن الســلع. 

الشل رمق )3( : هيل الواردات من السلع يف 2015 حسب املنتجات

ــة  ــة الثالث ــل املرتب ــيت حتت ــة، ال ــات الغذائي ــن املنتج ــواردات م 9 - خنفضــت ال
ــع  ــار دوالر، أي برتاج ــواردات، ب 1,60 ملي ــن إمجــايل ال ــا 17,0 ٪م حبصــة قدره
ــع  ــنة 2015 ويرج ــار دوالر يف س ــار دوالر يف2015  إىل 8,95 ملي ــن 10,55 ملي م
هــذا االخنفــاض، الــذي يفــر 22,8 ٪ مــن تراجــع إمجــايل الــواردات مــن الســلع، 

أساســا، إىل اخنفــاض واردات محســوق احلليــب 242 ) مليــون- دوالر.(
حبصــة نســبية قدرهــا 15,7 ٪ مــن إمجــايل الــواردات، حتتــل املنتجــات 
ــار  ــة الرابعــة بلغــت واردات هــذه الســلع 8,24 ملي ــة املرتب االســهتالكية غــري الغذائي
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دوالر يف 2015مقابــل 9,89 مليــار دوالر يف 2015، أي باخنفــاض يتجــاوز1,65  
يفــر 23,5 ٪ مــن ت ا رجــع  مليــار دوالر .ويرجــع هــذا االخنفــاض، الــذي 
إمجــايل الــواردات مــن الســلع، أساســا، إىل اخنفــاض لك مــن الــواردات مــن 
الســيارات الســياحية 554 ) مليــون دوالر ( وبدرجــة أقــل، الــواردات مــن األدويــة)  

505مليــون دوالر.(
ــة  ــري اهلادف ــن ســنة  2015، للتداب ــداء م ــذ، ابت ــد التنفي 10 - ســامه وضــع قي
الحتــواء االرتفــاع املفــرط يف الــواردات، يف اخنفاض مســتواها .تمشل هــذه التدابري 
ــواردات .يف  ــات مــن حيــث املعايــري وكــذا حتضــري تدابــري تأطــري ال تشــديد املتطلب
نفــس الوقــت،  عــزز بنــك اجلزائــر املتطلبــات يف جمــال حتديــد اجلــدارة االئمتانيــة 
ــال االحــرتازي  ــض نســبة رأس امل ــرض التوطــني املــريف. مكــا خّف لملســتورد لغ
لملصــارف مقارنــة بالزتاماهتــا مــن حيــث التجــارة اخلارجيــة، وكّثــف الرقابــة عــىل 
املعامــالت التجاريــة اخلارجيــة مبــارشة عــىل مســتوى فــروع املصــارف .يتعلــق هــذا 
ــة،  ــة الداخلي ــزة املصــارف فميــا خيــص الرقاب ــة « أجه ــة »حســن الني األمــر مبراقب
وخاصــة التدقيــق البعــدي ملبــدأ يف املعامــالت مــع بقيــة العــامل. يف ضــوء هــذه 
التطــورات، انتقــل رصيــد املــزان التجــاري مــن شــبه تــوازن يف ســنة 2014 )+459 

مليــون دوالر إىل جعــز قــدره 18,08 مليــار دوالر يف ســنة  2015.
بالفعل، اكنت صدمة أسعار النفط جد حادة، حبيث جسل رصيد املزان 

التجاري أول جعز له بعد أكر من18  سنة من الفوائض املتتالية.
الشل رمق  )4(  : تطورات بنود املزان التجاري )2015-2011(

11 - هشــد العجــز يف بنــد اخلدمــات غــري املرتبطــة بعوامــل اإلنتــاج« تقلصــا 
كبــريا قــدره 620 مليــون دوالر بــني ســنيت2014  و 2015حيــث  يرتبــط هــذا 
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التطــور، أساســا باخنفــاض الــواردات مــن اخلدمــات، مبــا يف ذلــك خدمــات النقــل 
ــادة طفيفــة يف صــادرات  ــة، ويف حــد أقــل، بزي ــاء واألشــغال العمومي وخدمــات البن

ــات. اخلدم
ــاح إىل اخلــارج خــالل الثــاليث األول مــن  ــل كبــري لألرب ــرمغ مــن حتوي عــىل ال
ــز  ــد العج ــع إيــرادات دخــل عوامــل اإلنتــاج، هش ــرف يتســم برتاج  2015، يف ظ
يف بنــد  »مداخيــل عوامــل اإلنتــاج«  )الدخــل األويل ( تقلصــا مــن 4,81 مليــار 
دوالر يف 2014 إىل 4,44 مليــار دوالر يف  2015، وذلــك نظــرا للرتاجــع الكبــري 
حلصــة رشاكء الركــة الوطنيــة لملحروقــات يف االنتــاج.  واصــل صــايف التحويــالت 
اجلاريــة )الدخــل الثانوي(تجسيــل فوائــض معتــربة، بلغــت 2,56 مليــار دوالر يف 
 2015، إال أهنــا يف تراجــع مقارنــة ب2014 ) 3,22  مليــار دوالر(، يف ســياق يتســم 
ــدوالر . وجيــدر بالذكــر أن التدفقــات يف  باخنفــاض حــاد يف قميــة األورو مقابــل ال
التحويــالت اجلاريــة تتكــون، إىل حــد كبــري، مــن املعاشــات التقاعديــة الــيت تدفعهــا 

صناديــق التقاعــد ببلــدان منطقــة األورو، الســميا فرنســا. 
ــىل  ــاين ع ــات جعــزه الث ــزان املدفوع ــد احلســاب اجلــاري مل 12- جســل رصي
ــذا  ــور ه ــك، تده ــىل ذل ــالوة ع ــض . ع ــن الفوائ ــنة م ــن 15س ــر م ــد أك ــوايل بع الت
ــار دوالر  ــن9,28 ملي ــل م ــني ســنيت2014 و 2015، إذ انتق ــري ب ــد كب ــز إىل ح العج
ــري يف املــزان التجــاري نســبة  ــة التدهــور الكب ــار دوالر، عــىل خلفي إىل 27,48 ملي
إىل إمجــايل النــاجت الداخــيل، بلــغ العجــز يف احلســاب اجلــاري ملــزان املدفوعــات 
مســتوا قياســيا قــدره  16,6 ٪ يف2015 ، ممــا يــدّل عــىل وجــود فائضــا يف 
ــار  ــة باالدخ ــل اقتصــادي مقارن ــا معي ــة بصفهت ــتمثار الدول االســتمثار الســميا اس

ــد الدراســة. خــالل الســنة قي
مكــا جســل حســاب رأس املــال واملعامــالت املاليــة جعــزا يف2015  مقابــل 
ــار دوالر  ــل 2,34 ملي ــاب حتوي ــار دوالر يف 2015 ، يف أعق ــدره 3,40 ملي فائضــا ق
ــة  ــة خاضع ــم يف رشك ــري املقميــني لملقميــني حلصصه ــل غ ــن قب ــع م ــة بي ــر معلي إث

ــري.  ــون اجلزائ للقان
ــدره  ــات يف 2015 جعــزا ق ــزان املدفوع ــد اإلمجــايل مل إمجــاال، جســل الرصي
 54,22مليــار دوالر )02,52  مليــار دوالر يف الســدايس األول و 05,06 مليــار دوالر 
يف الســدايس الثــاين( مقابــل جعــزًا بقميــة )5,88 مليــار دوالر يف1,32 5102  

مليــار دوالر يف الســدايس األول و 4,56 مليــار دوالر يف الســدايس الثــاين.( 
الشل رمق )5(:  تطور أمه أرصدة مزان املدفوعات )2015-2011(
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2 – األثر عىل الوضعية املالية اخلارجية:
من مجلة اآلثار النامجة ما ييل : 

1 - أّدى لك مــن العجــز القيــايس يف مــزان املدفوعــات املجســل يف ســنة 
2015  27,54  مليــار دوالر، واألثــر الســليب للتعبــري عــن مجمــل احتياطيــات الرف 
بالــدوالر، النــامج عــن اخنفــاض قميــة األورو مقابــل العملــة األمريكيــة، إىل انمكــاش 
ــن178,94   ــتواها م ــع مس ــث تراج ــنة 2015 ، حي ــات لس ــذه االحتياطي ــاد يف ه ح
مليــار دوالر يف هنايــة ديمســرب 2014 إىل 144,13 مليــار دوالر يف هنايــة ديمســرب 

ــدة.  ــار دوالر خــالل ســنة واح ــدره 34,81 ملي ــاض ق  2015، أي باخنف
ومــع ذلــك، ال يــزال مســتوى احتياطيــات الــرف معتــربا، مُمثــال 27 هشــرا مــن 
الــواردات مــن الســلع واخلدمــات، يف وضــع يمتــز مبســتوى متــدين تارخييــا للديــن 
اخلــاريج يف األجلــني املتوســط والطويــل 0,72  ٪ مــن إمجــايل النــاجت الداخــيل ، 
وبعــدم وجــود أي ديــون خارجيــة لــراكت قطــاع احملروقــات، وذلــك ألكــر مــن عــر 

سنوات.  
يــح هــذا املســتوى مــن االحتياطيــات بالتخفيــف مــن آثــار الصدمــة الكبــرية 

ألســعار النفــط عــىل االقتصــاد الوطــي
ــدى املتوســط، يف  ــط، عــىل امل ــك، إن اســتقرت مســتويات أســعار النف ــع ذل وم
حــدود55 -60 دوالر للربميــل، فإنــه مــن احملمتــل أن تتــآلك صالبــة الوضعيــة املاليــة 
ــا،  ــواردات اليــزال عالي ــة للجزائــر بشــل رسيــع، خصوصــا أن مســتوى ال اخلارجي
ممــا ميثــل عامــل خطــر إضــايف عــىل املــدى املتوســط ملــزان املدفوعــات اخلارجيــة.
ــواردات مــن الســلع واخلدمــات، الــذي يعــّد غــري قابــل   حيــّث هــذا املســتوى لل
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لالســمترار، عــىل حتــم أفضــل يف مســتوى االســتيعاب احملــيل.
الشل رمق )6(  :  تطور احتياطات سعر الرف

2 - ويف الوقــت نفســه، وبعــد الدفــع املســبق واملعتــرب يف 2006 ، واصــل 

ــة 2015 ، إىل3,02   ــر اخنفاضــه ليصــل يف هناي ــن اخلــاريج للجزائ إمجــايل الدي
مليــار دوالر، مُمثــاًل1,83 ٪ مــن إمجــايل النــاجت الداخــيل.

فميــا خيــص الديــن اخلــاريج متوســط وطويــل األجــل، فقــد بلــغ مســتواه197 
,1 مليــار دوالر يف هنايــة  2015، مقابــل 1,760 مليــار دوالر يف هنايــة2014 ، 
ممــا يؤكــد االجتــاه التنــازيل انطالقــا مــن االخنفــاض احلــاد يف الديــون اخلارجيــة 
بــني ســنيت2004  و  2006 ويفــر االخنفــاض ملســتوى الديــن اخلــاريج متوســط 
وطويــل األجــل بالتعبئــة املنخفضــة يف2015 ، دوالر وبتأثــري التقيــمي لصــاحل اجلزائــر 
، عــىل الديــون يف هنايــة2014  بعــد اخنفــاض قميــة األورو مقابــل الــدوالر يف 
ــدل10,24   ــدوالر مبع ــل ال ــل، اخنفــض األورو بشــل حــاد مقاب ســنة  2015  بالفع
٪، منتقــال مــن 1,21 دوالر لــل أورو يف هنايــة 2014 إىل 1,09 دوالر لــل أورو يف 

ــة2015 . هناي

الشل رمق )7(  : قامئ الدين متوسط وطويل األجل حسب نوع القروض
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خــالل 2015 ، اخنفــض قليــاًل مســتوى الديــن اخلــاريج قصــري األجــل، الــذي 
يتجــاوز مســتوى الديــن يف األجلــني املتوســط والطويــل للســنة الثانيــة عــىل التــوايل، 
ليبلــغ 1,823 مليــار دوالر مقابــل  1,975 مليــار دوالر يف هنايــة 2014 متثــل الديــون 

قصــرية األجــل، أساســا، تدعــمي الــراكت األم لفروعهــا باجلزائــر. 
ــروض يف  ــة الق ــل األجــل، حســب طبيع ــن اخلــاريج متوســط وطوي ــد الدي يؤك

القــروض  هنايــة2015 ، همينــة 
72,9٪ من إمجايل الدين اخلاريج متوسط وطويل األجل. تنقسم هذه القروض 

الثنائية إىل 86,5 ٪ كقروض حكومية و 13,5 ٪ كقروض جتارية مضمونة.
أمــا بالنســبة للقــروض املاليــة، أساســا القــروض الــيت متنحهــا الــراكت األم 
لفروعهــا باجلزائــر، فقــد اخنفــض مســتواها يف 2015 إىل 555 مليــون دوالر)٪27,0 
مــن إمجــايل الديــن اخلــاريج متوســط وطويــل األجــل(، بعــد ركــود نســيب يف 

ســنيت2013  و 2014.
الشل رمق   )8(: هيل الدين اخلاريج حسب العمالت يف 31 /2015/12

الشل رمق  )9( : هيل الدين اخلاريج حسب الدول يف 31 /2015/12
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ــذ اخنفاضــه احلــاد يف الســنوات  يؤكــد تطــور مــؤرشات الديــن اخلــاريج، من
2004-2006 االســمترارية اجليــدة لــه يف هنايــة 2015 عــىل وجــه اخلصــوص، 
بلــغ مســتوى خدمــة الديــن اخلــاريج متوســط وطويــل األجــل 695مليــون دوالر يف 
هنايــة 2015 مقابــل 269 مليــون دوالر يف هنايــة 2014  )520 مليــون دوالر يف 

ــة( 2013     هناي
بالفعــل ويف أعقــاب االخنفــاض احلــاد للديــن اخلــاريج، خاصــة يف2006   

تراجــع مســتوى خدمــة الديــن إىل أقــل مــن واحــد مليــار دوالر منــذ 2009.
الشل رمق  )10( : اخلدمات والدخول والتحويالت الصافية

   

نتيجــة لذلــك، بلغــت نســبة خدمــة الديــن اخلــاريج إىل الصــادرات مــن الســلع 
واخلدمات1,83 ٪   )0,42٪ يف ســنة(  2014، بعدما اكنت 59 ٪ يف ســنة 1999 و 



159

 2,1٪ يف ســنة 2009 وتؤكــد هــذه النســبة املنخفضــة جــدا خلدمــة الديــن اخلــاريج 
عــىل االســتدامة الكبــرية للديــون متوســطة وطويلــة األجــل، يف ظــرف يمتــز حبــدة 

الصدمــة اخلارجيــة. 
ــن  ــة م ــون املضمون ــة والدي ــة العام ــون اخلزين ــدر دي عــىل وجــه اخلصــوص، تق
ــة (  2014،  ــون دوالر يف هناي ــط ) 668 ملي ــون دوالر فق ــة ب 523 ملي ــرف الدول ط

ــن اخلــاريج. ــة إىل الدي ــة العام ــرض املزاني ــف تع ــس ضع ممــا يعك
الشل رمق )11( :هيل الرصيد االمجايل وحساب راس املال ورصيد احلساب اجلاري

3 – األثر عىل سوق الرف وسعر الرف: 
من مجلة النتاجئ املالحظة ما ييل : 

ــالت الرئيســية  ــات حــادة يف أســعار رصف العم 1 - هشــدت ســنة 2015 تقلب
يف األســواق الدوليــة، خاصــة مقابــل الــدوالر األمريــيك. بالفعــل، هشــدت قــمي عــدة 
ــل  ــريا مقاب ــة اخنفاضــا كب ــدان الناشــئة والنامي ــة وللبل معــالت لالقتصــادات املتقدم

الــدوالر خــالل هــذه الســنة.
ــرتليي  ــه االس ــعر رصف اجلني ــض س ــري، اخنف ــدل هش ــدوالر ومبع ــل ال مقاب
بنســبة 10,32 ٪ بــني جانــي 2014 وديمســرب 2015 واخنفــض الــني اليابــاين 

بنســبة 15,31 ٪. 
ويف نفــس الوقــت، فقــدت العملــة األوروبيــة) األورو 19,48 (٪ مــن قميهتــا مقابــل 
ــة اخنفاضــا حــادا قــدره 29,05 ٪ خــالل نفــس  ــة الرنوجيي ــت الكرون ــدوالر وجسل ال
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الفــرتة. 
ــام  ــت حبــدة أم ــد تراجع ــة، فق ــدان الناشــئة والنامي ــالت البل ــق بعم وفميــا يتعل
الــدوالر بــني جانــي 2014 وديمســرب2015 ، مبعــدالت قدرهــا 22,45 ٪  للّــرية 
الرتكيــة، 31,84 ٪ للبوليفــار الفزويــيل، 39,08 ٪ للّريــال الربازيــيل و ٪51,81 

ــرويس.  ــل ال للروب
2 - يف ســياق هــذه التقلبــات يف أســواق الــرف العامليــة واخنفــاض أســعار 
النفــط، واصــل بنــك اجلزائــر، بصفتــه املشــرتي والبائــع الرئيــي للعمــالت األجنبيــة 
ــني املصــارف  ــا ب ــرف م ــه النشــط يف ســوق ال ــري، تدخل ــار اجلزائ ــل الدين مقاب
اجلزائريــة، لضــامن هدفــه يف هــذا املجــال، وهــو احلفــاظ عــىل ســعر الــرف 
الفعــيل احلقيــي للدينــار قريبــا مــن مســتواه التــوازين .جيــدر بالذكــر أن املســتوى 
التــوازين لســعر الــرف الفعــيل احلقيــي للدينــار يــمت حتديــده حســب أمه 
أساســيات االقتصــاد الوطــي، الســميا أســعار النفــط، مســتوى اإلنفــاق العــام 

ــيني. ــني الرئيس ــا التجاري ــر ورشاكهئ ــني اجلزائ ــة ب ــارق يف اإلنتاجي والف
3 - أدى تراجــع أســعار النفــط، وتفــامق العجــز يف املزانيــة العامــة ويف 
مــزان املدفوعــات وكــذا توســع فــارق التــم بــني اجلزائــر ورشاكهئــا التجاريــني 
الرئيســيني، يف ســياق اخنفــاض حــاد لعمــالت الــراكء التجاريــني للجزائــر مقابــل 
الــدوالر األمريــيك، إىل بقــاء مســتوى ســعر الــرف الفعــيل احلقيــي للدينــار فــوق 
ــه اليويم،خــالل  مســتواه التــوازين. أمــام هــذا الوضــع، واصــل بنــك اجلزائــر تدخل
 2015، لغــرض إبقــاء ســعر الــرف الفعــيل احلقيــي للدينــار قريبــا مــن مســتواه 
التــوازين اجلديــد .هبــذا، اخنفضــت قميــة الدينــار اجلزائــري مقابــل العمــالت 

ــني ســنيت2014  و. 2015 ــية ب الرئيس
مقابــل الــدوالر األمريــيك، انتقــل متوســط ســعر الــرف الســنوي للدينــار مــن  
ــدره  ــار، أي اخنفاضــا ق ــد يف 2014 إىل 100,46 دين ــدوالر الواح ــار لل  80,57دين
 19,81٪ .يف نفــس الوقــت، اخنفضــت قميــة الدينــار اجلزائــري، باملتوســط الســنوي، 
ــغ  ــر 2015 ، لتبل ــر 2014وأواخ ــني أواخ ــرتليي ب ــه اإلس ــل اجلني ب 13,65 ٪ مقاب
 153,60دينــار للجنيــه اإلســرتليي الواحــد يف أواخــر 2015 ، مقابــل132,64  
للجنيــه اإلســرتليي الواحــد يف هنايــة2014 ومــع ذلــك، فــإن متوســط الســعر 
الســنوي للدينــار مل ينخفــض مقابــل األورو إال بقليــل 4,07 ) ٪(، منتقــال مــن106,91  
دينــار لــل أورو يف 2014إىل 111,44 دينــار مقابــل األورو الواحــد يف ســنة 
2015 باملتوســط الهشــري، تراجــع ســعر الدينــار مقابــل الــدوالر طــوال الفــرتة 
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املمتــدة مــن جانــي2014   حــى ديمســرب 2015 ، مــن 78,11 دينــار للــدوالر 
ديمســرب 2014 مث إىل 107,27 دينــار  إىل 86,98 دينــار للــدوالر الواحــد يف 
للــدوالر يف ديمســرب2015  ومــع ذلــك، ومقابــل األورو، بــي الدينــار مســتقرا نســبيا 

بــني جانــي 2014 و أفريــل 2015 ، لتنخفــض قميتــه طــوال الفــرتة املتبقيــة.
بالفعــل، تغــري املتوســط الهشــري لســعر رصف للدينــار مــن 106,39 دينــار 
مقابــل األورو يف جانــي 2014 إىل 107,21 يف ديمســرب مــن الســنة نفهســا 
77,105 دينــار مقابــل األورو يف أفريــل 2015 ، ليبــدأ اجتاهــه التنــازيل، بالغــا 

األورو يف ديمســرب2015 .  116,74دينــار مقابــل 
الشل رمق  )12( : تغريات سعر الوالر بداللة السنوات

معومــا، اتمســت تطــورات أســعار رصف الدينــار مقابــل األورو والــدوالر 
ــريا  ــا كب ــد ارتفاع ــع هش ــة، يف وض ــد الدراس ــنة قي ــالل الس ــة خ ــيك باملرون األمري
يف قميــة الــدوالر وتذبذبــا يف أســعار رصف العمــالت الرئيســية. هــذا وعــىل 
ــدوالر، يبــى ســعر الــرف  ــل ال ــار، خاصــة مقاب ــرمغ مــن اخنفــاض قميــة الدين ال
الفعــيل احلقيــي للدينــار ُمغــاىل فيــه مقارنــة مبســتواه التــوازين، احملــدد اســتنادًا 
ألساســيات االقتصــاد الوطــي.  بالنظــر إىل جحــم االختــالالت الداخليــة واخلارجيــة 
)العجــز يف املزانيــة العامــة ومــزان املدفوعــات(، فإنــه ال ميكــن لســعر الــرف أن 
ُيشــل املتغــري التعديــيل الوحيــد؛ بــل مــن الــرضوري أيضــا بــذل جهــود موازيــة مــن 
حيــث ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة ومــن حيــث اإلصالحــات اهليلكيــة لغــرض تنويــع 

ــات.   ــع الصــادرات خــارج احملروق االقتصــاد ورف
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الشل رمق   )13( : تطور املتوسطات الهشرية لسعر رصف الدينار / الدوالر

الشل رمق   )14( : تطور املتوسطات الهشرية لسعر رصف الدينار / األورو
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اخلامتة : 
بالرجــوع إىل مــا مت معاجلتــه فــإن أدوات السياســة املاليــة والنقديــة وكــذا 
ــة  ــات اإلقتصادي ــق التوازن ــن أجــل حتقي ــة مت االعمتــاد علهيــام م السياســة التجاري
اللكيــة واســتخدامها بطــرق مثــىل وبكفــاءة عاليــة مســايرة واالجتاهــات احلديثــة مــن 
ــيت هشدتــه  جهــة ، والرتكــز عــىل مفــرزات اإلصالحــات اإلقتصاديــة الشــاملة ال
اجلزائــر خــالل فــرتة الدراســةمن جهــة أخــرى. خصوصــا والرتاجــع الكبــري املجســل 
يف مداخيــل النامجــة عــن تصديــر البــرتول وتراجــع احتياطــات الــرف الوطنيــة مــن 
العملــة الصعبــة ويف اجتــاه تنــازيل نتيجــة االخنفــاض اململــوس ألســعار احملروقــات.
أمــا الفرضيــات الــيت اعمتدنــا علهيــا يف دراســتنا فقــد ثبــت حصهتــا ألهنا اكنت 
تمتــاىش ومتطلبــات البحــث  وأن رضورة تفعيــل أدوات السياســة االقتصاديــة املتبعــة 
يف اجلزائــر باعتبارهــا املنفــذ الوحيــد للخــروج مــن األزمــة احلاليــة واســتجابهتا عــىل 

مواجهــة التقلبــات والصدمــات املتوقعــة نتيجــة لوضــع الســوق النفــي العاملي.
النتاجئ العامة : 

1 – واصــل ضعــف النشــاط االقتصــادي العاملــي، وخصوصــا اســمترار تباطــؤ 
النشــاط االقتصــادي يف الصــني، تأثــريه عــىل أســعار املــواد األولية. وعانت األســعار 
العامليــة للبــرتول بشــدة مــن الضغوطــات، حيــث انتقــل ســعر الربنــت مــن 110 دوالر 

للربميــل يف منتصــف 2014 إىل أقــل مــن 40 دوالر يف هنايــة 2015.
2 – واصلــت أســعار املــواد األوليــة غــري الطاقويــة، خصوصــا املــواد الغذائيــة 
القاعديــة واملعــادن، اخنفاضــا، ولــو بأقــل درجــة مقارنــة باخنفــاض أســعار البــرتول، 
أي 17.5٪  ملجمــل هــذه املــواد. يف حــني، مل تنخفــض أســعار املــواد املعمليــة، مــن 
جههتــت، إال 4٪. أمجــاال بقيــت معــدالت التبــادل التجــاري غــري مواتيــة بالنســبة 
للبلــدان الناشــئة والناميــة)-3.9 ٪يف 2015 مقابــل -0.4 ٪يف 2014( وحتســنت يف 

البلــدان املتقدمــة )1.9 ٪ يف 2015 مقابــل 0.3٪ يف 2014(.
3 – بــي هــذا الظــرف املمتــز بتباطــؤ النشــاط االقتصــادي العاملــي والتجــارة الدولية 
خاضعــا الســمترار املخاطــر واالرتيابــات واهلشاشــة. اســمتر العجــز املــزاين والدين 
العمــويم يف عــدة دول متقدمــة عــىل مســتويات عاليــة بالــرمغ مــن جمهــودات التعزيــز 
املبذولــة خــالل الســنوات األخــرية، مــع بقــاء معــدالت البطالــة مرتفعــة يف العديــد مــن 

ــذه البلدان. ه
4 – بلــغ المنــو االقتصــادي العاملــي يف 2015 معــدل 3.1٪، وهومعــدل يف تراجــع 
نســيب مقارنــة مبســتواه يف 2014. ويف ســنة 2015 اســتقر أداء البلــدان املتقدمــة 
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عنــد 1.9٪ )1.8٪ يف عــام 2014(، يف نفــس الوقــت عرفــت وتــرية المنــو يف 
البلــدان الناشــئة والناميــة تراجعــا، مجسلــة 4٪ يف 2015 يف مقابــل 4.6٪ يف 

.2014 ســمنة 
5 – خــالل عــام 2015، تواصــا اخنفــاض وتــرية التعزيــز املــزاين يف البلــدان 
املتقدمــة، اذ بــي توجــه السياســات املاليــة حمايــدا عــىل العمــوم ومل يجســل العجــز 
ســوى حتســنات بســيطة ) يف الواليــات املتحــدة األمركيــة ومنطقــة اليــورو مكجموعــة 
واليابــان( أو اســتقر عنــد مســتوياهتا يف الســنة الســابقة )املانيــا(، أو ارتفــع بقليــل 

)كنــدا(.
5 – متــزت أســواق الــرف يف 2015، خصوصــا يف بدايــة وهنايــة الســنة، 
بتواصــل التحــراكت الــيت ســادت خــالل ســنة 2014،واصــل اليــورو اخنفاضــه 
مفابــل الــدوالر، نتيجــة لتوقــع األســواق ختفيــف إضــايف يف السياســة النقديــة 
ــه االســرتليي نفــس اجتــاه تطــور  ــني واجلني ــك املركــزي األرويب, مكــا هشــد ال للبن
اليــورو بــني هنايــة ديمســرب 2014 وهنايــة ديمســرب 2015، اتقــل ســعر رصف االورو 
ــل  ــني مقاب ــدوالر األمريــيك مــن 1.21 إىل 1.09. وانتقــل ســعر رصف ال ــل ال مقاب
الــدوالر األمريــيك مــن 119 إىل 121,أمــا قميــة الرمننــيب الصيــي مقابــل الــدوالر 
األمريكــي فقــد امنخفضــت2.5٪ ، وذلــك عقــب قــرار بنــك الصــني الشــعيب، خــالل 
ــه لتعكــس بصفــة أحســن ظــروف الســوق، ممــا أدى  هشــر اوت، بضبــط قميــة معلت

ــة. ــة عــىل مســتوى األســواق العاملي ــات قوي إىل اضطراب

ــن ســنة 1991  ــة فائــض( م ــا ) حال ــزان التجــاري موجب ــد امل 6 - نالحــظ أن رصي
إىل غايــة ســنة 1993، و هــذا الفائــض يف اخنفــاض مســمتر إىل غايــة ســنة 1993، 
حبــوايل 50% مقارنــة بســنة 1991، إن هــذا االخنفــاض املجســل يفــر باالخنفــاض 
املجســل يف جحــم الصــادرات الــيت يه األخــرى يف ميــل تنــازيل خــالل نفــس 
الســنوات، يف حــني نالحــظ أن جحــم الــواردات جسلــت ارتفاعــا متذبذبــا خــالل نفــس 
الفــرتة، ممــا انعكــس ســلبا عــىل رصيــد املــزان التجــاري. و يف ســنة 1995 جســل 
املــزان التجــاري رصيــد موجــب يقــدر بـــ 0.16 مليــار دوالر نتيجــة االرتفــاع املجســل 
يف جحــم الصــادرات و الــيت انتقلــت مــن 8.89 مليــار دوالر إىل 10.26 مليــار دوالر 
ــد هــذه  ــل الواحــد، و بع ــاع املجســل يف ســعر الربمي ــدوره يفــر باالرتف ــذي ب و ال
الســنة و إىل غايــة ســنة 1999 و هــو يف حالــة موجبــة، مبعــى أن رصيــده موجــب، 
ــارة يجســل اخنفاضــا تبعــا حلجــم  ــارة يجســل ارتفاعــا و ت ــد ت و لكــن هــذا الرصي
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الصــادرات، يف حــني نالحــظ أن جحــم الــواردات يف حالــة شــبه مســتقرة.

ــط أساســا  ــذي يرتب ــرتة )2000- 2014(، و ال وجســل فائضــا عــىل طــوال الف
بقطــاع احملروقــات، حيــث جســل خــالل الســنوات األوىل مــن بدايــة األلفيــة الثالثــة، 
أي مــن ســنة 2000 إىل ســنة 2002 إخنفاضــا مســمترا،ومن ســنة 2003 إىل غايــة 
ســنة 2008 و رصيــد املــزان التجــاري يجســل فائــض و هــذا الفائــض مســمتر يف 
الزيــادة بوتائــر خمتلفــة مــن ســنة إىل أخــرى، حيــث ارتفــع مــن 11.14 مليــار $ ســنة 
ــة  ــذ بداي ــة من ــرب ذروة تارخيي ــذي يعت ــنة 2008، و ال ــار $ س 2003 إىل 40.60 ملي
األلفيــة الثالثــة، حيــث مل يســبق لملــزان التجــاري أن جســل هــذا الــرمق القيــايس، 
و طاملــا أن هــذا الفائــض فيــه يعــود إىل أســعار احملروقــات يف األســواق العامليــة 
و الــيت عرفــت يه األخــرى خــالل نفــس الســنوات إرتفــاع مســمتر، انعكــس إجيابــا 
عــىل جحــم الصــادرات و الــيت أيضــا عرفــت انتعاشــا مســمتر و بوتــرية قويــة خــالل 
نفــس الســنوات. أمــا فميــا يتعلــق حبصــة الصــادرات خــارج احملروقــات مــن مجمــوع 
ــري أهنــا يف حتســن  ــة، غ ــى يف مســتويات ضعيف ــإن مســامههتا تب الصــادرات ف

مســمتر و علهيــا أن تعمــل عــىل رفــع جحمهــا مــن مجمــوع الصــادرات.

جســل فائــض املــزان التجــاري يف ســنة 2009 اخنفــاض كبــري،  حيــث 
ــذا  ــار $ يف 2009، و ه ــار $ ســنة 2008 إىل 7.784 ملي ــن 40.60 ملي ــض م اخنف
االخنفــاض القــوي مل يهشــده أكــر مــن 09 ســنوات، الراجــع أساســا إىل اخنفــاض 
ــيت  ــات ال جحــم الصــادرات مــن الدرجــة األوىل نتيجــة الخنفــاض أســعار احملروق
تراجعــت مــن 99.97 $ للربميــل إىل 62.250 $ للربميــل ســنة 2009، أي مبعــدل 
اخنفــاض يقــدر بـــ %37.73 مقارنــة بســنة 2008، يف حــني، و يؤكــد هــذا األمــر أثــر 
الســعر الــذي يعتــرب احملــدد الرئيــي هلــذا الفائــض، و يؤكــد أيضــا األثــر الســليب 
للصدمــة اخلارجيــة و املتصــل بدخــول اقتصاديــات الــدول املصنعــة يف الركــود، ألن 
ــة  ــا عــىل القــدرة االدخاري تراجــع أســعار هــذه املنتجــات ) احملروقــات( يؤثــر معلي
للبلــد. و مــا تزامــن مــع هــذا الظــرف هــو عــودة التــم العاملــي الــذي جرتــه القفــزة 
ــة  ــتويات عالي ــت مس ــيت بلغ ــة و ال ــواد األولي ــية و امل ــات األساس ــعار املنتج يف أس

تارخييــة، عــىل أســاس الوحــدات احلقيقيــة يف الســنوات العريــن األخــرية.
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بعــد تأثــري الصدمــة القويــة ذات الصلــة باألزمــة املاليــة الدوليــة و باألزمــة 
االقتصاديــة العامليــة، جســل املــزان التجــاري مرتكــزا عــىل التحســن املســمتر لســعر 
الربميــل مــن البــرتول بدايــة مــن ســنة 2010 فائضــا يقــدر بـــ 18.205 مليــار $ أي مــا 
ميثــل %7.5 مــن إمجــايل النــاجت الداخــيل، حيــث اســمتر هــذا الفائــض يف االرتفــاع  
ليبلــغ يف ســنة 2011 25.961 مليــار $، أي بنســبة زيــادة تقــدر بـــ %42.60 مقارنــة 
بســنة 2010، إن هــذا االرتفــاع املجســل يعــود أساســا إىل االرتفــاع املجســل يف 
جحــم الصــادرات و الــيت ارتفعــت مــن 57.090 مليــار $ إىل 72.888 مليــار $ ســنة 
ــل  ــذا بفض ــنة 2010، و ه ــة بس ــدر بـــ %27.67 مقارن ــادة تق ــبة زي 2011، أي بنس
التحســن اجليــد و املســمتر ألســعار احملروقــات الــيت إرتفعــت يف نفــس الفــرتة مــن 
80.150 $ للربميــل إىل 112.943 $ ســنة 2011، و يعتــرب هــذا الســعر قيــايس 
و تارخيــي منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة. و مــن جهــة أخــرى جسلــت الــواردات إرتفاعــا 
خــالل نفــس الفــرتة حيــث إرتفعــت مــن 38.885 مليــار $ إىل 46.927 مليــار $ 
ســنة 2011، أي مبــدل زيــادة يقــدر بـــ %20.68 مقارنــة بســنة 2010، بالــرمغ مــن 

اإلجــراءات احلــذرة املتخــذة ملواجهــة األزمــة االقتصاديــة العامليــة.

ــة  ــة األلفي ــذ بداي ــض من ــة فائ ــات يف حال ــزان املدفوع ــد اإلمجــايل مل 7 - ان الرصي
ــض يف ســنة 2000 بـــ 7.57  ــذا الفائ ــدر ه ــث ق ــة ســنة 2013، حي ــة إىل غاي الثالث
ــار $،  ــل إىل 6.19 ملي ــنيت 2001، 2002، ليص ــع يف س ــل تراج ــار $، مث جس ملي
3.65 مليــار $ عــىل الرتتيــب، أي بنســبة اخنفــاض تقــدر بـــ %41.03 مقابــل ســنة 
ــة  ــاع إىل غاي ــات يف االرتف ــزان املدفوع ــض م ــدأ فائ ــنة 2002 ب ــد س 2001، و بع
ســنة 2008، و هــذه الزيــادة ختتلــف نســبهتا مــن ســنة إىل أخــرى، و يف ســنة 2009 
جســل هــذا الفائــض اخنفاضــا قــوي تارخيــي و قيــايس، حيــث اخنفــض مــن 36.99 
ــل ســنة  ــدر بـــ %89.56 مقاب ــاض تق ــار$ أي بنســبة اخنف ــار $ إىل 3.859 ملي ملي
2008، و هــذا يعــود إىل االخنفــاض القــوي أيضــا الــذي جســل عــىل مســتوى املــزان 
التجــاري و املــزان اجلــاري، و كذلــك اخنفــاض أســعار البــرتول نتيجــة أزمــة الرهــون 
العقاريــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف ســنة 2008. إن هــذا التعزيــز املتواصــل 
لســالمة مــزان املدفوعــات خــالل الســنوات مــن 2001 إىل 2008 قــد تــدمع بواســطة 
احمليــط الــدويل املــوايت يف جمــال تطــور أســعار احملروقــات، و جتــدر اإلشــارة إىل 
بعــد تقليــص املديونيــة اخلارجيــة الــذي قــد اكمتــل قبــل جمــيء األزمــة املاليــة الدوليــة، 
أصبــح رصيــد املــزان اجلــاري العنــر احملــوري لوضعيــة مــزان املدفوعــات 
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ــد مــزان املدفوعــات 15.326  ــغ رصي ــث بل ــر يف ســنة 2010، حي ــة للجزائ اخلارجي
مليــار$ و هــذا يؤكــد صالبــة الوضعيــة املاليــة اخلارجيــة الصافيــة للجزائــر و يهشــد 
عــىل قدرهتــا عــىل املقاومــة أمــام صدمــات خارجيــة حممتلــة، واصــل هــذا الفائــض 
يف االرتفــاع يف ســنة 2011، حيــث بلــغ 20.141 مليــار $ أي بنســبة ارتفــاع تقــدر 
بـــ %31.41 مقابــل ســنة 2010، و بالتــايل حمســت هــذه الوضعيــة مبتابعــة صارمــة 
لربنــاجم االســتمثارات العموميــة حبــم تــرامك اإلدخــارات املاليــة الــيت تعــززت مــن 

طــرف اخلزينــة العموميــة يف ســنة 2010.

ــنتني 2012 و  ــالل الس ــايل خ ــاض متت ــات اخنف ــزان املدفوع ــض م ــل فائ جس
ــار $، و يفــر هــذا  ــار$، 0.134 ملي ــب 12.057 ملي ــغ عــىل الرتتي ــث بل 2013، حي
ــل  االخنفــاض احلــاد بنســبة %40.13 مقابــل ســنة 2011، و بنســبة %98.88 مقاب
ــس  ــد احلســاب اجلــاري يف نف ــاض احلــاد املجســل يف رصي ســنة 2012، باالخنف
الســنتني نتيجــة الزيــادة احلــادة يف واردات الســلع املرتبطــة باالرتفــاع املعترب للحصة 
النســبية للســلع االســهتالكية غــري الغذائيــة، يف وضــع يمتــز بتقلــص جحــم صــادرات 
احملروقــات، و اتســاع العجــز مبوجــب بنــد الدخــول الصافيــة و جعــز حســاب رأس 
ــة  ــتمثارات األجنبي ــب االس ــل مبوج ــايف املداخي ــع ص ــز برتاج ــال يف وضــع مت امل
املبــارشة، و يف ســنة 2014 جســل مــزان املدفوعــات جعــزا يقــدر بـــ - 5.880 
مليــار$، و يعتــرب هــذا العجــز األول و التارخيــي منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة، و هــذا مــا 
يؤكــد عــىل هشاشــة مــزان املدفوعــات اجلزائــري، و هــذا نتيجــة االخنفــاض احلــاد 
املجســل عــىل مســتوى املــزان التجــاري الــذي هــو أيضــا يعتــرب اخنفــاض تارخيــي 
منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة، إىل جانــب العجــز املجســل يف املــزان اجلــاري اخلــاريج 
املقــدر بـــ - 9.120 مليــار$، و هيلع فــإن هــذه اهلشاشــة جتــاه امليــل التصاعــدي 
للــواردات مــن الســلع و اخلدمــات، وأمــام تقلــص جحــم صــادرات احملروقــات قللــت 
مــن قدرتــه عــىل مقاومــة الصدمــات اخلارجيــة، و هنــا مبــاكن تــربز أمهيــة التســيري 
احلــذر لالحتياطــات الرمسيــة للــرف مــع الرتكــز عــىل أمــن االســتمثارات و حتقيــق 
مردوديــة مقبولــة بالنظــر إىل أفــاق عــودة السياســات النقديــة للبنــوك املركزيــة ألمه 

البلــدان املتقدمــة إىل إطارهــا العــادي.                      
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 The effect of trade liberalization on economic growth
unemployment and productivity : the case of Jordan

 *Dr. Hassan Alamro

ABSTRACT

This study aims to investigate the impact of trade liberalization 
on Jordan’s economic growth through examining improvement in 
employment and productivity in Jordan, during the period )1980-
2014(. Where Augmented Dickey- Fuller test )ADF( was utilized to 
examine the stationary of the variables of this study. The results have 
indicated that the variables are non stationary at their levels, but they 
become stationary at their first difference. Also Johansen cointegration 
test was applied, and it was found there is one cointegration vector 
exists among the variables in the model. Vector Error Correction 
model )VECM( found a long-run relationship between Real Gross 
Domestic Product per capita  and other variables )Trade openness, 
unemployment rate, labor productivity(. And provide the Short-term 
deviations from the long-term equilibrium relationship are corrected 
at a rate )0.25(.

Furthermore VECM showed a positive and significant impact 
from the explanatory variables on economic growth of Jordan in the 
long run, and non significant impact in the short run. On the other 
hand, the impulse response function and variance decomposition test 
indicated that a positive impact from trade liberalization on economic 
growth, labor productivity and unemployment rate. 

Keywords: trade liberalization, economic growth, productivity, 
unemployment, Vector Error Correction model )VECM(. 
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1.Introduction

 The failure to integration with the global economy is difficult in 
the light of globalization, technological and technical development. 
However this does not imply that taking the advantage of this 
integration is imperative, due to the existence of many challenges to 
be faced. the most important challenge is the increased competition, 
which involved adoption several strategies to eliminate or at least 
mitigate this challenge such as; development of   production structures; 
improvement of efficiency; enhancing the human element; and the 
development of technology and innovation.                                                                                                              

In order to achieve trade liberalization gains, it is necessary to 
find a balance between the economic forces, by allowing the existence 
of a wider discrimination spaces in favor of countries with lower 
competencies. Hence, many countries have begun structural adjustment 
programs, so as to facilitate the transition from the bound development 
strategies toward openness and integration with the global markets. 
However, it must be pointed out that the developing countries must 
not be opened to markets and liberalization of trade if there is no 
structural development programs because in this case the potential 
benefits resulted from openness gains will not be achieved.              

Jordan is a small economy which always tries to achieve sustainable 
growth, and eradication of poverty and unemployment problems. In 
this respect, it began in the early of nineties of the last century to 
move toward opening the trade with the outside world, through the 
reduction of customs restrictions of many commodities in the light 
of the application of the economic adjustment programs. Afterwards 
Jordan has  joined the world trade Organization )WTO( in 2000, and 
signed bilateral and multilateral agreements with some countries to 
keep up with globalization and to  achieve commercial gains that 
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might be obtained by openness with the outside world.

2.The study problem

Despite the positive role played by trade openness through 
overcoming the narrowness of the domestic market and taking 
advantage of economies of scale, trade liberalization and integration 
with the global economy have increased the challenges faced by the 
economies of developing countries and promoted the concept of 
competition to achieve and sustain economic growth. Therefore, this 
study is an attempt to identify the role of trade openness in promoting 
economic growth through investigating the effect of openness on the 
productivity of the labor element and the unemployment rate in Jordan.                                                                          

3. the Questions of the study

This study aims to answer the following questions:
- What is the potential impact of trade liberalization on economic 
growth?
- What is the potential impact of trade liberalization on productivity?
- What is the potential impact of trade liberalization on 
unemployment?
Answering these questions involve deploying descriptive and 
econometric analyses. 

4. Literature Review

It is beneficial to consider the possible trends through which trade 
openness affects a country’s growth rate to enrich our understanding 
of the relationship between trade openness and economic growth. The 
economic theory make a distinction between two sources of GDP-per-
capita growth: the first source is capital accumulation )physical and 
human( and the second source is productivity growth. It is imperative 
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to state that trade openness may affect both of these sources. Firstly, 
international flows of capital may increase the accumulation of 
physical and human capital locally due to trade openness )at least 
temporarily(. Secondly, trade openness may boost productivity growth 
through faster technological advancements.

4.1 Trade openness and  unemployment rate

There is a set of theoretical models that aim to analyze the effect 
of trade on aggregate unemployment. Although, there is still no 
consensus on whether an increase in trade will lead to a higher or 
lower aggregate unemployment rate. The negative association between 
trade and unemployment is based on the fact that trade improves the 
economy-wide value of the marginal product of labor. Dutt et al. 
)2009( argued that trade openness, which improves aggregate labor 
productivity, reduces unemployment because it leads to creating 
more jobs. Similarly, based on their search-unemployment model 
with heterogeneous firms, Felbermayret al. )2011( argued that trade 
liberalization reduces unemployment as long as it improves aggregate 
productivity. This happens through crowding-out of the least productive 
firms and labor reallocation into more productive firms. Matusz 
)1996( also agrees with the fact that trade may improve economy-
wide productivity and thereby reducesthe unemployment rate, since 
trade bring abouta greater division of labor due to an increase in the 
variety of available intermediates.

On the other hand, Helpman and Itskhoki )2010( postulated that 
an increased unemployment rate can occur as a result of lower trade 
barriers. This can be justified as reducing trade barriers between 
countries will improve the profitability of exporting firms and 
consequently, lead to an expansion in the trading sector. In addition, 
when workers reallocate towards the exporting sector, unemployment 
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will increase if the sector is characterized by labor market frictions. 

Additionally, Janiak )2006( argued that higher trade exposure is 
associated with a higher level of equilibrium unemployment. The 
reason is that larger high-productivity enterprises will attract more 
employees who already left their jobs in smaller, lower-productivity 
firms as large firms have the ability to extract higher rents by limiting 
the amount of job creation.

The literature in the field of trade has shown an unclear impact 
of trade on the on the aggregate unemployment. For instance, Sener 
)2001( and Moore & Ranjan )2005( revealed that liberalization of 
trade will result in an increase in the unemployment of unskilled 
workers although trade liberalization has an ambiguous effect on 
aggregate unemployment. This conclusion is based on the fact that 
trade liberalization increases the intense of innovation activities and 
therefore boosts profitability of the exporting firms, which in turn 
encourage these firms to be involved in research and development that 
requires more skilled workers to be empoyed. On the other hand, the 
increased innovation activities of exporting entities should increase 
the turnover rate of unskilled workers and result in an increased rate 
of frictional unemployment of unskilled workers. Similarly Moore & 
Ranjan )2005( and Kim )2011( showed that aggregate unemployment 
is likely to decrease in a skilled-labor abundant country and on the 
other side to increase in the abundant country of an unskilled-labor.

In his study, Kim )2011( investigated the impact of international 
trade on aggregate unemployment in the presence of labor market 
institutions by analyzing data of twenty OECD countries during the 
period )1961-2008(. The major findings of the study were increased trade 
between the OECD countries led to higher aggregate unemployment 
with rigid labor market institutions, whereas flexible  labor market 
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may reduce aggregate unemployment. The one can conclude that with 
an average degree of labor market rigidity, an increase in trade will 
not significantly affect the unemployment rates.

4.2 Trade openness  and productivity growth

In the innovation-based growth literature, numerous studies 
have been conducted to empirically test the linkage between  trade, 
productivity and growth )Grossman and Helpman 1991; Rivera-
Batiz and Romer 1991(. These studies combined productivity growth 
through increased product variety with intentional research and 
development )R&D( by profit-seeking firms where the outcome of 
research generates designs for new product varieties.

In this context, international trade may affect the growth rate of 
productivity through various perspectives: the diffusion of intermediate 
goods; enhanced innovation for market expansion; and the diffusion of 
general knowledge. Trade can enhance the ability of  manufacturing 
firms to import intermediate product that are not locally produced  and 
hence, improve firms productivity by utilizing their allocated resources 
more effectively.

If access to foreign intermediate products are used as input to 
research an increased productivity should occur in the research sector  
and hence, innovation rate will increase, which may guarantee a 
permanent increase in the growth rate. An expansion in the market 
size for new product varieties boosts profits from research and 
development, which yields greater incentives to engage in research 
activities. These incentives may result in a faster innovation and 
economic growth rates. Additionally international trade may affect 
the productivity growth rate if the former  facilitates the diffusion of 
general knowledge. In this sense, the repository of available general 
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knowledge increases due to trade as it raises the productivity in the 
research sector and as a result accelerates innovation rate )Andersen 
and Babula, 1998(.

Tybout ) 2000( also argues  that the increased access to foreign 
markets may affect firms’ productivity through several channels that can 
be broadly summarized as: increased competitive pressures, changes 
in market shares, increased access to technological improvements, and 
spillovers. Whether these effects are positive or negative depends, 
according to economic theory, on the market structure and the type of 
trade instruments applied. There are comprehensive empirical studies 
on the impact of trade on economic growth and productivity. 

Yeboah and others )2012( looked at the impact of trade liberalization 
in the productivity of African countries. The study used the Cobb-
Douglas production function which was estimated using panel data. 
The continent on the whole exhibited a decreasing return to scale which 
is to be expected. The FDI/capita and capital-labor ratio coefficients 
showed negative signs implying no effects or reduction in GDP/capita 
with an increase in FDI or capital-labor ratio. However, exchange rate 
and trade-openness/capita exhibited positive and significant impacts on 
GDP/capita. Majority of the countries showed below average returns-
to-scale with about 17 countries exhibiting above average growth. 

Sun Heshmati )2010( applied both qualitative and quantitative 
approaches to discuss the relationship between international trade and 
China’s economic growth. The empirical results showed the static 
benefits from international trade result from importing capital goods 
which embody high technology. And the dynamic effects of trade 
refer to the improvement in the total factor productivity )TFP( through 
learning by doing and accumulation of human capital. 
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Yan and others )2007( examines the link between trade openness 
and sectoral productivity in China during 1980-2003. In the first 
part of this paper, they use the profit margin data to assess the effect 
of increased foreign competition as an underlying mechanism that 
stimulated productivity growth. The data shows that the profit margin 
in the tradable sector of China declined from around 17.04 percent in 
1998 to around 5.95 percent in 2004, and declined from 17.15 percent 
to 8.09 percent in the non-tradable sector in the same period. This 
finding is consistent with the imports discipline theory, which suggests 
that the introduction of more foreign competition as a result of higher 
trade openness disciplines the market to shut down the inefficient 
firms and to reallocate the resources to the efficient firms, and hence 
spurs productivity growth on one hand and squeezes the profit margins 
of the local firms on the other hand. The same conclusion is reached 
when they use the Lerner index )which takes into account the market 
share( instead of the profit margin as an indicator of the extent of 
foreign competition. 

Licandro )2010( develops an endogenous growth model with 
firm specific innovation, Cournot competition on a continuum of 
oligopolistic markets and free trade between identical economies. It 
shows that international trade induces growth in participant countries 
through an increase in competition; openness to trade generates a 
reduction in markups, inducing firms to innovate more to profit from 
the associated increase in market size. This research reinforces the 
view that at least for the case of developed countries trade openness 
enhances innovation and growth through a pro-competitive effect. 

Wong )2006( Studied how productivity evolved in Ecuadorian 
manufacturing industries during the 1997-2003 period after trade 
reforms were fully implemented in Ecuador. The results suggest that 
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trade openness has had a positive and significant effect on productivity 
in Ecuadorian export-oriented manufacturing industries. But this result 
has to be combined with other results, which suggest that economic 
events that affected all firms in the years under study also played an 
important role in affecting productivity performance in Ecuadorian 
industrial establishments. Economic events after 2000 are found 
to have had a negative impact on productivity, and in particular, a 
significantly negative impact on the productivity of establishments in 
export-oriented manufacturing industries. 

A study for El-Anis )2013( conducted in the Jordanian economy 
to examine the overall levels of bilateral trade between Jordan and the 
United States before and after the Jordan-United States Free Trade 
Agreement)JUSFTA(. Linear trend line projections are used to offer a 
comparison between experienced levels of trade and anticipated levels 
of trade based on pre-JUSFTA era data. It was found that bilateral trade 
between Jordan and the USA increased after the year 2001 with the 
implementation of the JUSFTA confirming a strong correlation between 
bilateral trade volume and the free trade agreement implementation. 
Furthermore, one can observe that Jordanian exports to the United 
States have grown more rapidly than imports. Furthermore, Jordan 
has benefitted from an overall trade surplus since the implementation 
of the JUSFTA compared to the trade deficit experienced in the pre-
JUSFTA era. nevertheless, following the complete implementation 
of the JUSFTA, Jordanian imports from the United States exceeded 
exports and it most likely that Jordanian trade deficit will continue in 
the future.

Busse and Gröning )2012( assessed the impact of Jordan’s trade 
liberalization over the last twenty years relying on the use of the 
gravity model, a large country sample, and a long time-series to 
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estimate the effects of various Free Trade Agreements )FTAs( and the 
World Trade Organization )WTO( accession on exports and imports of 
Jordan. The researchers found that there was no statistically significant 
impact on exports and imports due to multilateral or preferential trade 
liberalization. However, the JUSFTA was an exemption as it fostered 
Jordan’s exports to the US to a large extent.                                                               

Malawi and Almansi )2015( investigated the impact of economic 
globalization on labor’s productivity in Jordan, during the period 
)1980-2010(. Granger causality test results demonstrated that there 
is a bidirectional causal relationship between economic globalization 
and real labor productivity. Two tools of analysis were employed: 
impulse response function and variance decomposition by applying a 
vector auto-regression )VAR( model. The final results have shown that 
economic globalization explains most of the forecast error and has a 
positive impact on the Jordanian labor productivity.                                                           

Hosoe )2001( Used a Computable General Equilibrium )CGE( 
model, to simulate the impact of the Association Agreement with the 
EU on Jordan’s output, exports, and imports. According to Hosoe’s 
results, the three all are likely to be increased due to the agreement. 
For example, imports from the EU are expected to be increase by 12 
percent, while exports to the EU are expected to rise by 8 percent. 
However, according to Hosoe, not all sectors would benefit from 
trade liberalization. While an expansion in Jordan’s chemical and 
agricultural sectors are expected, the non-metal mineral sector is 
predicted to decline.

This study differs previous studies in that it is considered the first 
study applied in the Jordanian economy, which measures the effect of 
trade openness on economic growth through investigating the effect of 
this openness on the labor productivity and unemployment rate.
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5. Trade liberalization in Jordan 

In the early 1990s, Jordan began to move towards trade 
liberalization  in the context of implementing structural adjustment 
programs. This was followed by signing of a series of bilateral and 
multilateral trade agreements.                                                                                                       

Jordan joined the World Trade Organization )WTO( on 11 April 
2000, becoming the 136th member of the organization. Jordan complied 
with a broad range of obligations in areas such as tariff reductions, 
non-tariff barriers to trade, services liberalization, agriculture, and 
transparency. Since its accession to the World Trade Organization, 
Jordan has taken significant steps in fulfilling its commitments. 
During the Doha Development agenda )DDA(, Jordan joined the 
group of Recently-Acceded Member )RAM(. In this context, Jordan 
supports the RAMs Group position referring to the exceptionally 
significant and extensive commitments made by the group members 
upon accession as compared to those made by members that joined 
the WTO during previous rounds of negotiations and reflecting the 
group’s concerns on the current workflow of the negotiations within 
the DDA )WTO, 2015(.                                                                                   

Jordan also made extensive liberalization undertakings under the 
General Agreement on Trade in Services )GATS(; these undertakings 
would open some sectors that were previously closed or were restricted 
with regard to foreign investment and participation.                                                                                                           

In line with the WTO commitments and in complementarily to 
the efforts in the WTO, Jordan is also engaged into strengthening its 
bilateral ties with several countries and economic blocs. Jordan has 
free trade agreements with Greater Arab Free Trade Area )GAFTA( 
and )U.S.A, EU, Canada, Turkey, Singapore, EFTA states(. It is also 
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part of the Agadir Agreement between Jordan, Egypt, Tunisia and 
Morocco )WTO, 2015(.                                                                                                           

On 1 March 2011, the Turkey - Jordan FTA came into force 
and thus initiated a gradual reduction of tariffs for Turkish products 
imported into Jordan, while Turkey grants immediate market access 
to Jordanian products. On 1 October 2012, the Agreement between 
Canada and Jordan came into effect, thus further expanding Jordan’s 
access towards the North American continent. In this context, Jordan 
also embarked on negotiating a Free Trade Agreement with Mexico 
)WTO, 2015(.            

Accordingly, a reduction in )tariff and non-tariff( trade barriers 
is expected to lead to an increase in Jordan’s trade flows as well as 
production and consumption efficiency is increased.                                                                                                                

As shown in Figure 1, Jordan’s international trade volume has 
grown fast in the last 20 years, indicating the increasing of openness 
of the Jordan economy, also the trade balance. The expansion of 
imported goods, however, has been much larger than the rise in 
exports, as shown in the graph below, which leads to a substantial 
increase in its trade deficit.
Figure )1( : Jordan’s trade statistics )1980-2014( J. D

Source: central bank of Jordan, yearly statistical data )50th(
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The structure of  Jordan’s trading has experienced evident changes 
with  the foreign trade volume growth. Structural reform carried out 
by Jordan in recently have changed its global competitiveness and 
performance of trade. In 1980, primary goods accounted for 58.5% 
of total exports, while manufactured goods accounted for 42.5%. In 
2009, the share of primary goods was only 28.7%, while manufactured 
goods expanded their share to a dominant level of 72.3%  as shown 
in Figure )2(.

Figure )2( : primary and manufacturing export percentage of total 
export from )1980-2009(
Source: central bank of Jordan, yearly statistical data )50th(,

The above analysis indicates that one of the most noticeable 
aspects of Jordan’s trade performance was the change in the structure 
of exports from resource labor-intensive products to capital intensive 
products. The structure of Jordan’s trading changed, its focus from 
primary products to manufacturing products in the early 1990s. 

The leading sectors, which has achieved the shift in the trade 
balance from deficit to surplus during the period of trade openness 
is clothing and footwear sector, as the amounted rate  of surplus 
percentage to total trade in this sector is )56%( as an average of the 
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trade openness  period, compared to a deficit of )76%( as an average 
during the period preceded the trade opening, because of the qualified 
Industrial zones agreement in 1997.  Statistics also indicate that fewer 
sectors were affected by trade openness such as: raw materials sector, 
and machinery and equipment sector whose  deficit ratio decreased to 
)2.5%( and )10%(, respectively, through trade openness. 

6. Data of The study 

To investigate the relationship among trade liberalization, 
unemployment rate, labor productivity and economic growth of 
Jordan, real time series data have been taken on annually covering 
the periods )1980 to 2014(. All data were obtained from the Central 
Bank of Jordan, Jordanian department of statistics, ministry of labor 
and International Monetary Fund )IMF(. The included variables in this 
study are trade openness )OP( which calculated by the index )export + 
import / real GDP(, unemployment rate )UN(, labor productivity )LP( 
which calculated by )real GDP/number of labor(, real GDP per capita 
)RGDPP(. 

7. Methodology and Empirical Findings

To investigate the relationship between openness, economic growth, 
labor’s productivity and unemployment rate in Jordan, the Vector Error 
Correction model )VECM( was applied using the yearly data from 1980 
to 2014. VECM can lead to a better understanding of the nature of the 
data )stationary or non stationary( among different component series 
and used to identify equilibrium or a long-run relationship among the 
variables, and can also improve longer term forecasting )Green,2003(. 
VECM) ( forms with the co-integration rank r)£ k( is written as
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   ………….. )1(                                       
where  is the differencing , δ and Π are  matrices;  is a 
 matrix., and y : the variable matrices {Trade Openness )OP(, Real 

Gross Domestic Product per capita )RGDPP(, Labor Productivity )LP(, 
Unemployment Rate (UN)}, εt: error term. To estimate this model, the 
following tests must be performed :

7.1 Unit Root Test

 To test for a unit root in each series, Augmented Dickey-Fuller
 )ADF( methodology was applied )see Dickey-Fuller, 1981(.  ADF test
is estimated by the following regression:
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 where a0 is a constant, zt is a deterministic trend, and enough
 lagged differences are included to ensure that the error term becomes
 white noise.  If the Autoregressive representation of Yt contains a unit
 root, the t-ratio for a1 should be consistent with the hypothesis a1=0.

 The results of ADF test are reported in table )1( indicate that all
 variables are non stationary at levels and stationary at first differences.
 They show that the hypothesis of unit root is not rejected for all
 the variables at the 5% level of significance. Thus, all variables are
      integrated of the same degree I )1( order.

Table 1: the Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
 Time
 series
variable

T–calculated of ADF test P-values of ADF test
level  First

deference
level First deference

OP -2.39 -4.67* 0.15 0.000
UN -.60 -5.35* 0.85 0.000
LP -2.58 -4.45* 0.105 0.001

RGDPP 4.98 -2.15** 0.99 0.03

 *, **, refer to that the null hypotheses that the sires contains a unit
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root is rejected at 1%, and 5%, significance level, respectively.

 Secondly to check the appropriate lag length; an unrestricted VAR
 model has been estimated and the optimal lag length criteria. Table )2(
indicated the optimal lag is one lag according to the majority.

Table 2: Lag Length Criteria

HQSCAICFPELRLag
-1.032887-0.905829-1.0926553.94e-06NA0

 -7.588491* -6.953196*-7.887328  4.47e-09*  196.5335*1
-7.293546-6.150015-7.831452 5.04e-0921.226612
-6.978235-5.326468-7.7552106.44e-0916.837223
-6.424956-4.264954-7.4410011.27e-08 9.7819454
-6.651051-3.982812 -7.906165*1.65e-0813.786485

 *Indicates lag order selected by the criterion )at 5% level(
  LR: Sequential modified LR test statistic
 FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
    HQ: Hannan-Quinn information criterion

7.2 Co-integration Test

 As a rule of thump, If the series used become stationary at the
 same level I )1(, then it would be possible to the linear combination
 of the variables to be stationary at the zero level I)0( which means
 that the data are co-integrated. If there is more than one linear
 combination, more than cointegration relationship between the
 variables exists. Johansen & Juselius )1990( provided two likelihood
 ratio tests to obtain the number of cointegrated vectors, which are
insignificantly different from unity.

   ...........)3( 
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  ……. )4(
 

where , equals the estimated eigenvalue of the characteristic 
roots, r = 0,1,2,..,T number of observations. The null hypothesis of the 
first test )trace( is to test if the number of distinct cointegrated vectors is 
less or equal r against the alternative. The null of the second )max( test 
is the number of cointegrating vectors r against the alternative of r+1 
cointegrating vectors.  The results obtained from this test are used in 
applying the VECM which measures the long – run relationship. 

After selecting the appropriate number of lags, Johansen 
Cointegration test was applied to explore the long-term relationships 
among the variables. The results were illustrated in table )3(, that 
showed there is only one Cointegration equation )on the basis of 
)p-values = 0.00( of Maximum Eigenvalue and )p-values = 0.00( of 
Trace Test(. This implies that long run movements of the variables are 
determined by one equilibrium relationship, which means that at least 
one cointegration vector exists among the variables. 

Table 3: Results of Johannes Cointegration Test

 Hypothesized No.
of CE)s( Trace Statistic  5% Critical

Value P-values

R=0 65.05* 47.85 0.00
R=1 28.95 29.79 0.06
R=2 9.23 15.49 0.34
R=3 0.11 3.84 0.73

 Hypothesized No.
of CE)s(

 Max-Eigen
Statistic

 5% Critical
Value P-values

R=0 36.09* 43.42 0.00
R=1 19.72 21.13 0.07
R=2 9.11 14.26 0.27
R=3 0.11 3.84 0.73

 * Trace test indicates Cointegration at 5% levels of
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 significance *, Max-eigenvalue test indicates cointegration at 5%
   levels of significance.

 The estimates of VECM with one Cointegration equation are
illustrated here:

 LnRGDPP =  - 0.25 LnRGDPPt-1 + 0.43LnOP t-1 + 0.78LnLP
t-1  +  0.15LnUN t-1……)5(

                        t         =           )-3.53(                 )-2.16(            )-16.41(
                 )-2.21(

 the results indicate the negative value of coefficient of error 
correction(-0.25) and it is statistically significant. This is sufficient to 
reject any “no cointegration” hypothesis and confirm the presence of a 
stable long-run relationship between Real Gross Domestic Product per 
capita and other variables, and provide the correction terms that reflect 
influences of deviation of the relationship among the variables from 
long-run equilibrium and short-run parameters, where as the Short-term 
deviations from the long-term equilibrium relationship are corrected at 
a rate )0.25(.

Furthermore the positive values of the coefficients of trade openness, 
labor productivity and unemployment rate indicates a positive impact 
from these variables on economic growth of Jordan in the long run. The 
Coefficient of the trade openness in the Co-integration equation above 
is )0.43(. It indicates that if  trade openness increases by one percent, 
then value of  RGDPP will increase by 0.43 percent. Similarly, if labor 
productivity and unemployment rate increase  by one percent, then 
value of RGDPP will increase by )0.78(, )0.15( percent respectively.

For the interpretation of the VECM model and how well the model 
is for forecasting purpose, impulse response functions )IRFs( and 
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forecast error variance decompositions )FEVD( hav been used. Both 
computations are useful in assessing how shocks to economic variables 
reverberate through a system.

7.3 forecast error variance decompositions (FEVD)

Forecast error variance decompositions measure the contribution of 
each type of shock to the forecast error variance.

Table 4: Variance Decomposition analysis

Period S.E. RGDPP OP LP UN
1 0.04 100.0 0.0 0.0 0.0
2 0.05 91.7 0.50 60.88 0.84
3 0.07 80.4 7.94 11.05 0.52
4 0.09 58.23 23.22 18.19 0.34
5 0.11 41.15 36.52 21.71 0.60
6 0.14 29.64 46.09 23.25 1.00
7 0.16 22.60 52.35 23.43 1.60
8 0.17 18.32 56.34 23.19 2.13
9 0.19 15.70 58.83 22.81 2.63
10 0.20 14.05 60.41 22.47 3.05

Table )4( presents the results of the variance decomposition, they 
are showing that there are significant role played by the shocks in all of 
variables in accounting for the fluctuations in the RGDPP in Jordan. Here 
we can see that the 91% variance of  RGDPP second period is explained 
by the RGDPP itself and the rest of the 9% is divided between OP, LP 
and UN. But in period )10(, 60% forecast error variance of RGDPP is 
explained by trade openness and 22% , and 3% by labor productivity 
and rate of unemployment respectively. 
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7.4 Impulse response functions (IRFs)

Impulse response functions show the effects of shocks on the 
adjustment path of the variables as shown in Figure )3(. The response 
function presents the response of )RGDPP, OP, LP and UN( to each 
other. The multiple graphs show that all variables are responding to each 
other. It is actually the response of present value to the future value of 
one of the endogenous variables in the VAR to the rest of variables. By 
examining figure )3(, we can check whether a variable gives response 
to other variables or not. It can be seen that a positive shock in the short 
run trade openness leads a high increase in the RGDPP. Also a positive 
shock in the short run labor productivity leads a little increase in the 
RGDPP. On the other hand, initially RGDP gives a negative response 
to a positive shock in unemployment rate. But after four periods the 
response of RGDP will be positive. Labor productivity gives a positive 
response to a shock in the short run trade openness. Unemployment 
rate gives negative response to shock in the short run trade openness. 
As for the response of unemployment rate to the shock in the short 
run labor productivity, the result show that negative response. the 
same interpretation applied when we examine the response of labor 
productivity to the shock of unemployment rate. 
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Figure )3( : Impulse response functions

The validity of the VAR/VECM results depends on whether the 
VAR/VECM model is stable or not. In an event such stability condition 
is not fulfilled, the results could be misleading and hence inaccurate 
inference. The stability test is given below. 

Figure )4(:
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It can be seen that none of the points lies outside the circle, suggesting 
that our VAR/VECM model is stable and the results obtained would be 
valid.

8. Conclusions and Recommendations 

This study examined the impact of trade Openness on the Jordanian’s 
economic growth, through examining the improvement in employment 
and labor productivity by using Johansen’s co-integration test and 
VECM framework. The study employed a time series data during the 
period of 1980–2014. The empirical results of Johansen co-integration 
test indicated that there is at least one co-integrating vector among the 
variables in Jordan. The findings of the study showed that the speed of 
adjustment in the VECM is significant and equal )0.25(. This implies 
that on the long run, movements of the variables are determined by 
one equilibrium relationship.  The results also indicate that there is a 
positive and significant  effect of all explanatory variables on economic 
growth  in the long run, while the effect in the short run are insignificant. 

The results of impulse response function showed a positive effect 
of trade openness on labor productivity and economic growth, and a 
negative effect on unemployment rate. As for the analysis of variance 
decomposition, it gave great importance to trade openness in the 
interpretation of economic growth.                                                                                      

In addition, The results of the descriptive analysis indicated a 
change  in the structure of exports after the opening of trade in favor 
of manufactured exports, instead of primary exports, which leads to 
a change in the composition of exports from resource labor-intensive 
products to capital  intensive products. 

Based on the research results, trade openness has significant positive 
effect on economic growth in Jordan. However, the Jordan has been 
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importing more than exporting which led to suffer continuous trade 
deficits. So in order to more benefit from trade liberalization, the study 
recommends the following:

- Working to raise the productivity of production elements )labor and 
capital( through education, training and attracting advanced technology. 
As productivity increases, the added value increases and on the other 
hand relative costs decrease, so that competiveness will be increased.

- There is a need for raising the competitiveness ability of local industry 
products through R & D.

- There is a need of imparting innovations and modern technology in 
production, to promote efficiency and competition.
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Abstract

 Purpose: This study aims to provide an analytical framework for
 examining the impact of trade openness, poverty and inequality on
 inclusive growth in developing economies taking Jordan as an example.

 Design/methodology/approach: The study uses different
 econometric techniques such as Two- Stage Least Square )2SLS(,
 General Method of Moments )GMM(, Fully Modified Ordinary Least
 Square )FMOLS( and Dynamic Ordinary Least Square )DOLS( to
 address the relationship between trade openness, poverty, inequality,
 and inclusive growth. Within the framework of inclusive growth we use
aggregate and provincial level panel data.

Findings: The study determines the positive and significant effect 
of trade openness on inclusive growth. However, the positive effect 
of trade openness is substantially weakened by poverty and income 
inequality both on the national and provincial level. The study identifies 
that poverty and income inequality as the likely cause for a small 
contribution of trade openness to inclusive growth. Inclusive growth is 
found significantly positive for all regions, however, the contribution 
of trade openness to inclusive growth varied according to the local and 
provincial context.

*German-Jordanian University, School of Management and Logistic Sciences, Management Department
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Practical implications: Based on the analysis, the study proposes 
a number of policies that could assist in promoting sustainable and 
inclusive growth. Policies that tend amend inequalities and provide 
reduce poverty are more likely to enforce the positive effect of trade 
openness on inclusive growth.

 Originality/value: The study contributes to the existing literature 
and helps policy makers in Jordan and elsewhere to understand the 
effect of trade openness on inclusive growth. To our knowledge, this is 
the first attempt to apply an analytical framework for inclusive growth 
on the country level. 

 Keywords: Trade Openness, Inclusive Growth, Inequality, Poverty

1.Introduction

Recent global trends and the acceleration in economic and financial 
integration have urged many developing countries to embark in 
trade openness as a mean to enhance inclusive growth and promote 
development. Studies suggest that trade openness may benefit 
developing countries through the transfer of technology )Barro & Sala-
i-Martin, 1997(, enhancement of productivity )Winters et al., 2004(, 
and price reduction )Licandro & Navas, 2007(. Providing that trade 
openness can increase the welfare effect of price changes and make 
more goods and services affordable to households. According to Edwin 
and Hussein )2001(, open trade policies can be more effective and have 
long-run sustainable growth impacts when coupled with low trade 
barriers, technology transfer, public expenditures, and low inflation 
rates. 

There have been an ongoing debate and conflicting views regarding 
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the relationship between trade openness and economic growth. The 
assessment of the empirical studies has provided no definite answer. 
Many studies have cited that the impact of trade openness on inclusive 
growth depends on the country’s level of development, economic 
structure, and reform policies )Sachs and Warner,1999; Chang, 
Kaltani, and Loayza; 2009(. Model specification and techniques used 
in examining the relationship also play a role in the results validity 
)Rodriguez & Rodrik, 20017; Rahul, 2013(. Studies like )Lee,1993; 
Harrison,1996; Edwards,1998; McCombie & Thirlwall, 1999; Helleiner, 
1996; Yanikkaya 2003( have found that trade openness has led to an 
adverse impact on growth. Other studies argued that trade liberalization 
has increased inequality )UNCTAD, 1997; Ravallion & Chen, 1997; 
Faux & Mishel, 2000; Naschold, 2002(. On the other hand, many 
studies support the view that trade openness affects growth positively 
and can reduce poverty )Aksoy & Beghin, 2005; Hansen & Rand, 
2006; Blalock& Gertler 2008; Bhagwati &Srinivasan, 2002; Dollar& 
Kraay, 2004; Maertens et al., 2011(. A study done by Anand )2013( 
suggests that the increase in sophistication caused by globalization in 
manufacturing and service exports appears to have a predominantly 
large effect on inclusive growth 

After decades of trade liberalization and policy reforms, the impact 
of trade openness on inclusive growth in Jordan is still not rooted 
and examined thoroughly. This study draws from the work done by 
the Anand )2013( and Ali and Son )2007( to determine the effect of 
trade liberalization on inclusive growth, poverty, and inequality in 
Jordan. Using panel data for the years 1990-2015, the study examines 
the relationship between trade openness policy, growth rates, poverty, 
and income inequality in various regions in the country. The empirical 
analysis attempts to examine the effects of trade openness on inclusive 
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growth, and whether trade openness policies and reforms have enhanced 
income equality and reduced poverty across regions. Further, within 
the framework of inclusive growth, the study explores how per capita 
income growth has changed after trade openness reforms within regions. 

The remaining of this study is structured as follows: Section 2 
presents an overview of the theoretical background and literature 
review. Section 3 describes the development of trade openness policies, 
income inequality and poverty in Jordan since 1990. Section 4 discusses 
the data and methodology. Section 5 and 6 offers the results of tests 
analysis and conclusion.

2. Theoretical Background and Literature Review

2.1 Definition of Inclusive Growth

The term ‘inclusive growth’ has been widely discussed in both 
policy and scholarly literature. Given that the concept has recently 
emerged, there have been many attempts to conceptualize and resolve 
the operational issues associated with the term )Rauniyar & Kanbur, 
2010(. In many studies, poverty and inequality appear to be the main 
concern when examining inclusive growth. However, these two factors 
alone do not fully explain the process of growth inclusiveness )Darvas 
& Wolf, 2016). There are different definitions for inclusive growth 
that have adopted by various institutions around the world. Many of 
these studies can be traced to the work done by the Asian Development 
Bank )i.e. Ali & Zhuang, 2007; Habito, 2009; Kalsen, 2010; Rauniyar 
& Kanbur, 2010; McKinley, 2010(. Despite the fact that most of these 
institutions agreed on the significance of achieving inclusive growth, 
there are many differences in the definitions and approaches adopted 
)Chang, 2014(. According to Ravallion & Chen )2003( growth is 
considered inclusive, if poor households benefit from it, and poor 
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household’s income grows faster than the population income. In 
addition, it should lead to decrease in inequalities )Dollar & Kraay, 
2002). Ali & Zhuang (2007) define inclusive growth as “growth with 
equal opportunities,” the authors here emphasizing social inclusion as a 
requirement to provide equal access to market opportunities. Therefore, 
the authors examine the non-income factors that impact economic 
growth. However, Ranieri & Ramos )2013( argue that the inclusion of 
non-income aspects in the conceptualization of inclusiveness extends 
the notion of inclusive growth to inclusive development. Kalsen 
(2010) also draws attention to the significance of both the “process” 
and ”outcome” of inclusive growth. The author argues that the process 
should be ”nondiscriminatory” and providing social opportunities is a 
significant measure to reach a “disadvantage-reducing” outcome. The 
author also puts forward an important distinction between inclusive 
growth and pro-poor growth, where he states ”inclusive growth is more 
general than pro-poor growth. It benefits all stripes of society, including 
the poor, the near-poor, middle-income groups, and even the rich36.” 

Habito (2009) defines inclusive growth as growth in the gross 
domestic product )GDP( that generate a decline in poverty level. While 
the notion of growth inclusiveness adopted in the study was limited 
to poverty, it has been similar to )Ali & Zhuang, 2007( in examining 
the non-income factors that impact the variations in poverty levels 
associated with economic growth. The OECD definition incorporates 
both income and other multidimensional aspects of living standards 
including health and employment )OECD, 2014(. 

Bhalla )2007( emphasizes productive employment along with 
growth in his definition of inclusive growth. The study indicates that 
employment creation by itself is insufficient and the focus should be 

1: For a complete discussion about the two concepts, see Rauniyar & Kanbur )2010(.
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on enhancing labor productivity. Along the same lines, Ianchovichina 
& Lundstrom (2009) definition emphasizes broad-based, inclusive, and 
sustainable growth by means of increasing income. The authors find 
growth to be inclusive if it is inherently sustainable in long run and 
favours economic diversification and competition. 

 2.2 Measurement of Inclusive Growth
The many attempts to quantify inclusive growth have relied mainly 

on the definition of inclusive growth. Ali & Son (2007) utilize the social 
opportunity function to measure inclusive growth. According to their 
definition, growth is inclusive when it increases the average opportunities 
available to the population )i.e. increases the social opportunity 
function(. Thus, the study employs a micro-unit record of a household 
survey in the Philippines to examine access to social services and equity 
in the distribution of opportunities. In specific, the study evaluates 
the inclusiveness of growth in the context of employment, education, 
health care, and basic infrastructure. However, Klasen (2010) finds this 
assessment of welfare, a divergence from the Asian Development Bank 
)ADB( mainstream work on inclusive growth. As the study focuses 
only on non-income welfare indicators and does not consider changes 
in economic growth. Habito )2009( uses a multidimensional poverty 
measure to examine the non-income factors that affect the poverty 
elasticity of growth (PEG) in fifteen Asian countries. The results show 
evidence of the impact of governance, social expenditures on growth 
inclusiveness. 

Ianchovichina & Lundstrom )2009( use inclusive growth )IG( country 
analytics37 to evaluate constraints to Zambia’s growth inclusiveness. 

2:The analysis is based on HRV framework, for more details see Hausmann, R., D. Rodrik 

& A. Velasco )2005( Growth Diagnostics. Cambridge, MAL John F. Kennedy School of 

Government. March 2005.
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The framework captures country’s specific constraints and barriers 
to inclusive growth. 

Ranieri & Ramos (2013) finds the method appropriate as a diagnostic 
tool rather than an index of measurement. McKinley )2010( proposes 
a composite index that measures inclusive growth at the country level. 
The study classifies several estimates that measure growth, productive 
employment, economic infrastructure, poverty, and equity. The index 
is constructed based on different weights and scores that capture the 
country’s performance in the above-mentioned areas. Nonetheless, 
there is a certain complexity associated with giving weights to specific 
indicators and their components. As issues of harmonizing and lack of 
guiding theory would lead to subjectivity )Ranieri & Ramos, 2013(. 

Ramos, Ranieri & Lammens )2013( construct a measure of inclusive 
growth that is based on benefit sharing and participation. The authors 
measure poverty, income inequality and employment aligned with GDP 
growth. An empirical analysis is conducted to measure changes in growth 
inclusiveness in a sample of 43 developing countries. The study defines 
inclusive growth as an economic process that generates an equitable 
distribution of benefits by means of comprehensive participation of the 
population. The study examines inclusive growth by focusing on the 
benefit-sharing component, looking at income inequality and poverty 
indicators. To measure the participation component of inclusive growth, 
the study utilizes employment indicators. The study offers the index as 
a cross-national comparison tool rather than a measurement method of 
national progress. 

Anand, Tulin, & Kumar )2014( examine the effect of macro-
financial conditions and public policies on growth inclusiveness3 using 
state-level panel data from India. 

3: Defined here as the pace and distribution of economic growth.
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The study utilizes the Datt-Ravallion decomposition method to 
obtain the relative contribution of economic growth to poverty reduction 
and the re-distributional effect of changes in inequality. The study further 
examines the differences in outcomes across states and over time, to 
determine the factors associated with higher levels of inclusive growth. 
The authors find evidence that social expenditures, education spending, 
and educational attainment in addition to macro-financial stability are 
significant factors when it comes to fostering inclusive growth.

2.3 Trade Policy and Inclusive Growth

Several studies have confirmed the relationship between economic 
growth and trade openness openness )Rassekh, 2004; Foster, 2008(. 
According to Gallup et al. )1998(, open economies have more access to 
new technologies from abroad which can facilitate economic growth. 
In addition, these countries are more likely to have a higher division of 
labor and a more efficient production processes that enable them to grow 
faster. However, scant research has been done to investigate the impact 
of trade openness on inclusive growth. Anand, Mishra, & Peiris )2013( 
propose a unified measure of inclusive growth by combining economic 
growth and income distribution for 145 emerging market countries. 
The study utilizes a micro-macro approach based on the social mobility 
function and applies it at the macroeconomic level to measure inclusive 
growth. The authors’definition of inclusive growth is analogous to the 
definition of pro-poor growth. They construct a 5-year panel regression 
model and identify the factors that have a positive impact on inclusive 
growth. These factors include conditional convergence, educational 
attainment, macroeconomic stability, foreign direct investment )FDI(, 
and trade openness. Mabugu & Mabugu )2014( use an approach that 
combines micro-simulation with computable general equilibrium 
)CGE( to examine the impact of trade openness on growth, poverty, 



202

and income distribution. The study finds that trade openness has no 
significant impact on poverty in the short run; however, in the long 
run, poverty decreases even in the absence of trade-induced total 
factor productivity. The authors study also finds that trade openness 
liberalization policy has been inducing to welfare gains in the long run 
and inherently progressive where poor households benefit the most.

Chang, Kaltani, and Loayza )2009( use a generalized method 
of moments )GMM( model to examine the growth-effect of trade 
openness. The study notes that the trade openness openness needs to 
be accompanied by complementary reforms to ensure an increase in 
productivity and growth. Country-specific factors such as educational 
investment, financial depth, inflation stabilization, public infrastructure, 
governance, labor market flexibility, and ease of firm’s entry or exit are 
important reform complementary factors that have a favourable impact 
on economic growth. The notion that policy complementarities have an 
impact on economic growth is also supported by )Braga de Macedo and 
Martins, 2010; Calderón and Fuentes, 2006(4.

2.4 Trade Openness and Income Inequality

    The relationship between trade openness, poverty, and income 
inequality is still under investigation. Particularly since many recent 
studies have opposed the conventional theoretical estimates that 
international trade openness favourably affects income distribution 
)Urata & Narjoko, 2017(5.

4: Braga de Macedo and Martins )2010( provide a complete survey on policy complementarities 

and growth.

5: For a complete survey on the impact of international trade openness on inequalities from 

different perspectives see Urata, S., & Narjoko, D. A. )2017(. International Trade openness and 

Inequality. ADBI Working Paper Series, Asian Development Bank Institute. ADBI Working 

Paper Series )675(. Tokyo. 
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Santos-Paulino )2012( provides an extended survey of the theoretical 
and empirical work that links between trade openness, poverty, and 
income distribution. The author explains that the variation in the impact 
of trade openness on poverty is mainly related 

to the different modelling techniques used. According to the study, 
most of the literature indicates that trade openness is associated with an 
increase in aggregate welfare. However, there has been a consensus that 
the benefits are small and unevenly distributed. 

For example studies like )Higgins and Williamso, 1999; White 
and Anderson 2001; Calderon and Chong, 2001; Dollar and Kraay 
2002;) confirm the negative relationship between trade openness and 
income inequality. These studies indicate that greater trade openness 
is associated with lower income inequality.  Dollar and Kraay )2003( 
find that greater openness accompanied by enhanced rule of law would 
affect income distribution favourably. A recent study by Causa et al. 
(2015) finds that implementing certain reforms have contributed to 
narrower inequality. This occurs if countries reduce regulatory barriers 
to domestic competition, trade openness, and foreign direct investment.

On the other hand, Sanchez and Schady )2003(, Spilimbergo et al. 
(1999), Lundberg and Squire (2003) confirm the positive association 
between trade openness and inequality. For example, Aradhyula, 
Rahman, & Seenivasan )2007( examine the impact of trade openness 
on income and distribution levels. Using panel data for 60 countries 
over the period of 1985-1994, the study shows that trade openness 
can increase income significantly. The results also indicate that trade 
openness while increases income in most countries, it consequently 
widens income inequality.

Other studies have differentiated between the impact of trade 
openness on developing and developed countries, these studies  have 
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shown that greater openness entails an increase in inequality at least 
in poorer countries)i.e. Barro, 2000; Ravallion, 2001; Easterly, 2005; 
and Milanovic and Squire, 2005; Meschi and Vivarelli et al., 2009; 
Bensidoun  et. al.; 2011(. Nonetheless, it is projected that countries with 
high level of development to benefit more from trade openness, than 
countries with low levels of development. For instance, a study by Barro 
(2000) finds evidence of a positive association between trade openness 
and income inequality for a sub-sample of poor countries, while the 
association turned to be negative for rich countries. The results suggest 
that greater openness would increase inequality in poor countries and 
increase it in rich countries. 

3. Trade Policy, Inclusive Growth, and Income Inequality in Jordan

It is hard to assess the impact of trade openness on growth in isolation 
from other reform policies. In general, trade openness reforms appear to 
have long run impacts on growth if it sustained and accompanied by 
other structural reforms. However, empirical evidence shows that growth 
cannot be sustained under macroeconomic instability )Ebrill et.al. 1999; 
Wacziarg & Welch, 2003(. Most of the developing countries have been 
engaged in signing trade agreements and adopting trade openness policies 
with the anticipation that such policies will improve the performance 
of the economy. Santos-Paulino & Thirlwall )2004( examine trade 
liberalization using panel data of 22 developing countries that have 
implemented trade liberalization during the 1970s. The authors find 
evidence that trade liberalization while enhanced export performance has 
increased import growth further. The results show that trade liberalization 
has caused worsening of trade balance in these countries and deterred 
growth and living standards. Savvides (1998) finds that trade openness 
increases income inequalities in more open economies and has no effect 
on income inequality in developed countries.
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Regardless of the various structural reform policies that have 
accompanied trade liberalization, the Jordanian economy is still 
facing significant challenges. According to the Inclusive Growth and 
Development Report published by the WEF in 2017, Jordan ranks 54 
out of 109 countries with a score of 3.5. Growth, on the other hand, 
ranks 69 with an average score of 2.5, inclusion ranks 41 with a score of 
3.62 and intergenerational equity ranks 63 with a score of 4.38 )Samans 
et al., 2017(. Poverty and inequality may have been worsened in part 
because of the many external negative shocks including the instability 
in the region. The situation in both Iraq and Syria has disturbed the 
Jordanian economy causing a widening in trade deficit and weaker 
investor confidence (World Bank, 2017)

The data in figure 3 shows that economic growth has increased by 
2.4% in 2015 compared to -0.3% in 1990. However, poverty rates have 
steadily increased from 1.5% to reach 14.4% during the same period.  
The poverty rate has increased from 1990 to 1995 by around 12.9 
percentage points, while unemployment has decreased slightly from 
16.8% to 13.1% during the same period. Inequality measured by the 
Gini Index has changed slightly over the years to decrease from 41.7% 
in 1990 to 37.6% in 2015.

 Among the central challenges Jordan faces is regional instability, 
a large influx of refugees, a chronic budget deficit and growing debt, 
in addition to high unemployment rates Unemployment rate reached 
13.8%, specifically among youth which has reached 33.4% (Jordan 
Department of Statistics, 2016(.  Current numbers show more than 
656,000 officially registered Syrian refugees in Jordan (UNHCR, 2017), 
and at the end of 2015, public debt amounted to 85.8% of the GDP 
)Central Bank of Jordan, 2016(. Furthermore, many economic policies 
have been neither consistent nor effective. For example, the Inclusive 
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Growth and Development Report )2017( note that the existing tax system 
is not supportive of inclusive growth and the country needs to move 
to a more progressive tax system. The data suggest that even during 
periods of low trade deficit and high economic growth, unemployment 
and poverty are still persistent and increasing. 

Figure 3: Poverty, Unemployment, Economic Growth and Inequality 
1990 - 2015

Source: Author’s calculation7. 
4. Data and Methodology 

The data for this study have been obtained from several sources 
including the World Bank )WB(, Department of Statistics )DoS(, Central 
Bank of Jordan )CBJ(, and the International Monetary Fund )IMF(. 
Given that the data are not available for all years, we use household 
expenditures and income surveys from Department of Statistics )DoS( 
for the following years )1992, 1997, 2003, 2008, 2010, and 2013(. 
Moreover, the analysis is done for the entire country and across regions. 
One of the main limitations of this study is the lack of dis aggregate 
data that covers regional and sectoral levels in the country.

7: Due to missing data for 2015, poverty rate is assumed to be as in the year 2010.
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Trade openness is measured as the sum of exports and imports as 
a percentage of the GDP. Trade openness is also an indicator of trade 
liberalization, which has been used in other studies )i.e. Combes & 
Saadi-Sedik, 2006(. To capture income inequalities among different 
geographical regions, the study uses the Gini coefficient for the different 
regions published by the department of statistics and previous studies 
(Shahateet, 2006). We also rely on using Gini coefficient as a measure 
of income inequality published by the World Bank. The Gini Index is 
also used to show how economic inequality has been changing over 
time. When using panel data to analyze the impact of trade openness on 
inclusive growth, income inequality, and poverty, several constraints 
and shortcomings arise. These are associated with methods of measuring 
inequality used by different sources, and how to use aggregate data 
between regions. Therefore, a weighted average of main indicators was 
used to derive disaggregated regional data. 

The measurement of inclusive growth is scant in literature; 
however, most of the studies agree that for growth to be inclusive, it 
should be sustainable in the long run. Further, for economic growth to 
be sustainable, it should be equitable and distributed across sectors. To 
measure inclusive growth, the study follows the recent work done by 
Anand et al. )2013( and Ali & Son )2007(. In this study, we measure 
inclusive growth by integrating equity and growth. This method is based 
on using a utilitarian social welfare function drawn from consumer 
choice. Therefore inclusive growth depends on two factors: )i( income 
growth; and )ii( income distribution. Although the relationship between 
inclusive growth, income and inequality can be written as in the 
following equation8:

 

8: See Anand et al. )2013( for more details on the decomposition of inclusive growth into its 
8rowth and equity components. 
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Where ∂Y* is percentage change in inclusive growth, ∂RPCI is 
percentage change in real per capita income and ∂Gini is percentage 
change in income equity measured by the Gini coefficient43. The 
calculation of inclusive growth is possible once we have data on per 
capita income and income equity measured by the Gini coefficient. In 
this study, we employ a panel data analysis to capture changes over time 
of the effect of trade openness on inclusive growth, poverty, and income 
inequality. The panel data approach has been widely used to control for 
omitted variables, endogeneity, unobservable individual time invariant 
and heterogeneity pertain to households and regions. To test for each 
cross-section impact, we use both fixed and random effects. The fixed 
effects model assumes that differences across units of observation can 
be captured in the constant term. The random effect model, on the other 
hand, assumes that all factors that affect the dependent variable could 
be appropriately summarized by the random error term. 

Although we use several methods to capture the effects of trade 
openness on inclusive growth. The first method used is the Panel Least 
Squares method. This method suffers from endogeneity and omitted 
variables; in addition, it does not distinguish between various regions. 
Therefore, we rely on using the Two- Stage Least Square estimation 
)2SLS( and introduce instrumental variables with balanced panel data. 
However, in this method, the results do not account for autocorrelation. 
Therefore, we use the Generalized Method of Moments )GMM(. In 
addition, we use Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) and 
Dynamic Ordinary Least Square )DOLS(. 

8:Ali & Son )2007( use the social mobility function and propose an income equity index ))ϕ(. They 

estimate the  social opportunity function by calculating an index from the area under the opportunity curve, 

where: ϕ = ỹ/* ỹO, for a completely equitable society, ϕ =1.
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5. Decomposition of Inclusive Growth in Jordan

The decomposition of inclusive growth among regions in the country 
shows that the effect of trade openness varies from one region to another 
with major differences across regions. Figure 4 displays that in some 
regions there have been presence of the effect of inclusive growth due 
to the contribution of trade openness )e.g. Amman, Ma’an, and Zarqa(, 
while in other regions, the effect of trade openness seems minimal as in 
)Tafelah, Madaba and Karak(. In the rest of the regions, the results show 
that trade openness has not contributed to inclusive growth )Mafraq, 
Aqaba, Ajloun, Balqa, Jerash, and Irbid(. On the aggregate level, the 
figure shows that for the country on average, the contribution of trade 
openness to inclusive growth is positive but minimal. The diagnostics of 
the contribution of trade openness to inclusive growth shows that there 
is a dispersion of outcomes among regions in the country. For instance, 
the change in poverty and income inequality has deterred achieving 
inclusive growth and their effects are negative. While the change of 
trade openness and real per capita income compact these negative effects 
among regions. Taking the effect of trade openness only, regions like 
Irbid, Balqa, Jerash, Ma’an, Madaba and Zarqa are found to benefit the 
most from trade openness, while other regions such as Mafraq, Karak, 
and Aqaba were found to benefit less from trade openness because of 
the increasing poverty rate and inequality. 

The results for Amman indicate that trade openness has a positive 
impact while the dispersion of income and increasing inequality has 
a negative impact on inclusive growth. The overall effect of inclusive 
growth for the whole country was found to be positive suggesting that 
there is a trade-off between growth and trade openness openness. The 
data demonstrates that there are only three regions )Aqaba, Karak and 
Mafraq( registered to have a negative impact on inclusive growth, while 
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for other regions, trade openness found to have a positive impact. In 
specific, the contribution of trade openness to inclusive growth across 
regions ranges from negative 3% in Aqaba and Mafraq to 4.4% in Irbid 
and Zarqa. These findings which show the composition of inclusive 
growth, at the country and regional level, should also be considered 
alongside with other factors. For instance, the rate of growth achieved 
during 1990 – 2015 for the whole country on average was 3.6 while 
inequality and trade openness were -1.6 and -1.0 respectively. Poverty 
and income dispersion, on the other hand,, have increased on average 
by 2.2% and 6.2% during the same period. Looking at the different 
regions, a decrease in inequality and income dispersion accompanied 
by the positive effect of trade openness have not been effective in 
supporting some regions like Ajloun in achieving inclusive growth. In 
Balqa, Irbid and Jerash, the increasing rate of poverty has restrained 
these regions from achieving inclusive growth. Even though trade 
openness contribution to inclusive growth has been positive in these 
regions, we believe other factors have dampened this effect on growth 
such as an increase in inequality and decline in per capita income. 
The effect of trade openness on income inequality has been greater in 
Amman than in other regions.

Figure 4 shows discrepancies in dividends of growth among regions 
in the country. For growth to be sustainable and to lead to improvements 
in the welfare of the people in the society it must be shared equally. 
There are several factors behind these discrepancies in dividends of 
growth including increasing inequality and widening income gap 
among individuals living in different parts of the country. Other factors 
related to the difference in prices of tradable and non-tradable goods 
between regions and absence of competition. A report conducted by 
the UNDP about Socioeconomic Inequality in Jordan )2015( shows 
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that inequality is higher in urban areas compared to rural areas, as well 
as, among different regions. These findings are also consistent with 
Shahateet )2006( who pointed out that regional inequalities accounted 
for a large part of the country’s overall inequality. In general, this leads 
to the conclusion that the contribution of trade openness to inclusive 
growth is variant among regions and should be examined in the light 
of other factors )i.e. structural reforms, regional instability, and social 
and economic differences(. Empirical studies show that increasing 
inequalities in developing countries was associated with structural 
reform periods, technological changes, and trade liberalization )IMF, 
2007(. 

Figure 4: Decomposition of Inclusive Growth in Jordan by Region, 
1990 – 2015

Authors calculations.
Note: Gini stands for Gini coefficient, Pover stands for poverty, RPCI, 
stands for real per capita income, INCGGROWTH stands for inclusive 
growth and TradOpe stands for trade openness openness.
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6. Empirical Analysis and Results
To determine the univariate properties of the series under 

investigation, panel unit root tests are performed. If the series confirmed 
to have a unit root, it is necessary to determine the appropriate 
transformation methods that render the series stationary. Two panel unit 
root tests based on Levin, Lin, and Chu )LLC, 2002( and the Hadri 
)2000( were performed. Both tests presume a common unit root process 
overall series in the sample. Panel unit root tests are frequently employed 
to enhance power against univariate equivalent )Levin, Lin, and Chu, 
2002(. Table 1 below reports the results of the panel unit root tests of 
the variables assessed in this study. The results LLC test indicates that 
income inequality, poverty, and inclusive growth are stationary at both 
level and first difference. Trade openness is found to be stationary and 
per capita income found to be integrated in the second order. The table 
also reports the widely used Hadri-Z test statistic, which uses a null of no 
unit root. The results are consistent with LLC test as they reject the null 
in favour of a unit root for the variables in level and first difference form. 
Since the results indicate that all variables evolve as non-stationary, it is 
necessary to perform the panel cointegration tests to verify if a long-run 
equilibrium relationship exists between  the variables. 

 Table 1: Panel Unit Root Test
 Variable Level  First

Difference

LLC IPS ADF PP Hadri LLC IPS ADF PP Hadri

GINI -32.50***
)0.000(

-11.70***
)0.000(

134.47***
)0.000(

158.41***
)0.000(

3.988***
)0.000(

-53.848***
)0.000(

-18.39***
)0.000(

151.46***
)0.000(

188.53***
)0.000(

12.216***
)0.000(

 Trade
 openness

-4.475***
)0.000(

-0.256
)0.398(

23.66
)0.595(

17.397
)0.896(

7.222***
)0.000(

-5.795***
)0.000(

-0.572
)0.282(

28.387
)0.337( - 5.522***

)0.000(

 Poverty -10.37***
)0.000(

-4.01***
)0.000(

70.01***
)0.000(

102.8***
)0.000(

3.637***
)0.000(

-14.46***
)0.000(

-4.69***
)0.000(

77.21***
)0.000(

95.74***
)0.000(

11.045***
)0.000(
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 Inclusive
 growth

-7.29***
)0.000(

-1.635*
)0.051(

40.23**
)0.037(

45.92***
)0.009(

4.205***
)0.000(

-8.304***
)0.000(

-1.665**
)0.047(

41.244**
)0.029(

46.45***
)0.002(

6.542***
)0.000(

 Per
 capita

 income

-3.10***
)0.000(

0.789
)0.785(

13.66
)0.977(

22.70
)0.649(

3.932***
)0.000(

1.336
)0.909(

1.366
)0.914(

10.06
)0.997(

10.06
)0.997(

3.27***
)0.000(

 Note: 1( The number in parentheses indicates p-value. 2( ***,**,*
 denote rejection of null hypothesis at 1%, 5% and 10% respectively.
3( The null hypothesis is the panel data series has a unit root )non-
stationary(.

Therefore, we employ two panel cointegration tests using Kao 
)1999( and Pedroni )1999( residual cointegration based tests. To 
investigate the long-run relationship between the variables, we have 
calculated the Kao’s tests for the homogeneous panel, where the null 
hypothesis is the absence of cointegration. The results of Kao’s test are 
shown in table 2, which rejects the null hypothesis of no cointegration 
for trade openness and other variables at the 1% significance level, 
which indicates that the series are cointegrated. 

 Table 2: KAO’ S RESIDUAL COINTEGRATION TEST
RESULTS

t-Statistic Prob.
ADF -4.776*** 0.000

Notes: The ADF is the residual-based ADF statistic. The null 
hypothesis is no cointegration. *** Indicate that the estimated parameters 
are significant at the 1% level. 

Table 3 shows the results of all panel cointegration tests. Most of 
the dresults of the Pedroni’s heterogeneous panel cointegration tests 
indicate that the null of no cointegration can be rejected at the 5% 
significant level, except for panel v test, panel rho test and group rho 
test.
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Table 3: Panel Cointegration Test
 Pedroni
 Residual

 Cointegration
test

Kao test

 Panel
v-Statistic

 Panel
rho-

Statistic

 Panel
PP-

Statistic

 Panel
ADF-

Statistic

 Group
rho-

Statistic

Group PP-
Statistic

 Group
ADF-

Statistic
ADF

-0.658
)0.745(

1.505
)0.933(

-7.907***
)0.000(

-5.740***
)0.000(

3.173
)0.999(

-12.372***
)0.000(

-8.802***
)0.000(

-8.818***
)0.000(

Note: 1( The number in parentheses indicates p-value.2( ***,**,* 
denote rejection of null hypothesis at 1%, 5% and 10% respectively. 3( 
The null hypothesis is the panel data series has no cointegration.

It should be noted that different techniques have been used to 
correct for the time variance in the data and to eliminate possible 
correlation with the other unobservable factors. The main problem in 
using panel regression is that it does not distinguish between various 
regions. Therefore, we rely on using the fixed and random effects 
model to allow for heterogeneity among regions. In such case, the fixed 
effects estimates are still valid under both the null and the alternative 
hypothesis. Tasseven, (2017) proposes that the fixed effects model is 
the most appropriate if the number of observations is small. Therefore, 
we adjust our estimates to account for autocorrelation by using Panel 
2SLS Method including instruments and dummy variables in the 1992 
and 1997 to analyze the links between trade openness and inclusive 
growth by constructing the following model: 

Where InGri,t refers to inclusive growth at time t for region i, trade 
opennessi,t refer to trade openness openness measured by dividing total 
exports and total imports over GDP. RGDP refer to per capita income 
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at time t for region i, while Ginii,t is income inequality and Poveri,t is 
poverty rate at time t for region i. εi,t is error term. The results in table 4 
indicate that trade openness and per capita income have positive effects 
on inclusive growth while poverty and income inequality have negative 
effects. However, the method of estimation used 2SLS is statistically 
insignificant and suffer from autocorrelation as shown by relatively 
high R-squared )90%( and Durbin Watson test. 
Table 4: Results for panel data models )N=91, T =7( 
with Inclusive growth as the dependent variable

 Panel Least
Squares

 Two Stage
 Least

Squares
 Cross

 section
 Fixed
Effects

 Cross section
 Random

Effects

 Cross
 section
 Fixed
Effects

 Cross section
 Random

Effects

Constant 0.021***
)2.55(

0.024***
)2.073(

0.101***
)2.496(

0.178**
)1.781(

 Tarde openness 1.180***
)11.721(

1.305***
)26.988(

1.953***
)11.070(

2.403***
)5.233(

 Per Capita
 Income 0.570***

)11.648(
0.329***
)2.060(

-0.306
)-0.735(

-1.075
)-1.120(

 Poverty Rate -0.039***
)-4.580(

-0.044***
)-3.112(

-0.100***
)2.496(

-0.111***
)-2.077(

 Income
 Inequality )Gini

Coefficient)

-0.487***
)-2.146(

-0.4347***
)-4.132(

-1.595***
)-6.684(

-2.379***
)-3.860(

 R squared
 Adj. Squared

 Durbin-Watson
stat

0.905
0.862
3.213

0.894
0.885
2.901

0.74
0.62
2.65

0.294
0.234
2.442

 Note: 1( The number in parentheses indicates t-stat.
 2) ***,**,* denote significance level at 1%, 5% and 10%
respectively.
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Due to the shortcomings of panel least square and 2SLS methods 
and the presence of autocorrelation, we rely on using Generalized 
Method of Moments )GMM( model developed by Hansen )1992( for 
dynamic panel data in order to deal with the potential endogeneity bias 
due to omitted variables. The )GMM( model was used by Dollar and 
Kraay )2004( and Loayza et al. )2005(, Chang et.al.,)2009( to address 
endogeneity bias. The estimation results of the generalized method 
of moments in table 5 reveal that there is an effect of trade openness 
and per capita income on inclusive growth and this effect found to 
be correlated positively with inclusive growth. Further, increasing 
poverty and income inequality are found to hinder achieving inclusive 
growth. In general, all estimated coefficients are significant and have 
the expected sign. The coefficients of trade openness and per capita 
income are positive while the coefficients for both poverty and income 
inequality confirmed to be negative. 

Table 5: Results for Generalized method of moments
)N=89, T =3( with Inclusive growth as the dependent variable

Generalized method of moments

Constant -4.750359 ***
)-4.373057(

 Tarde openness 1.188155 ***
)11.92969(

 Per Capita Income 0.525292 ***
)4.354369(

 Poverty Rate  -0.161090 ***
)-4.212293(

 Income Inequality )Gini
Coefficient)

 -0.796438 ***
)-3.896405(
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 R squared
 Adj. Squared

Durbin-Watson stat
J-statistic

0.348172
0.317133 
1.817174

0.000
     Note: 1( The number in parentheses indicate t-stat. 2( ***,**,* 
denote significance level at 1%, 5% and 10% respectively. 
The analysis of the cross section fixed effects between regions (table 
6( shows that there is variation in inclusive growth achieved in each 
region. Some regions have shown positive effects, like in the case of 
Irbid and Karak. Other regions including Ajloun, Aqaba, Jerash, Ma’an, 
Madaba, Mafraq, Tafelah and Zarqa found to have negative effects. 
Several reasons could be behind these results, among them the gap in 
income inequality, disparities in human development, and poverty in 
these regions compared to other regions in the country. Another reason 
might be due to the low levels of income and expenditures in addition 
to the difference in prices levels of tradable and non-tradable goods 
and the absence of market competition in these regions. The results 
for Aqaba are surprising and contradictory to the role that the region 
assumes as a destination for investors and Jordan’s only port to regional 
and international markets. This might be explained by several factors 
such as the loss of trade routes from Aqaba to other alternative ports 
in the region. High competition exhibited by other regional ports in 
the region. The impact of the Syrian crisis and regional turmoil on 
the Jordanian economy in general, and transit and regional trade, in 
particular.

Table 6: Cross Section Fixed Effects
REGION Effects
Kingdom 0.769663
Ajloun -0.463136
Amman 0.589031
Aqaba -0.086917
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Balqa 0.280647
Irbid 0.005619

Jerash -0.205842
Karak 0.036095
Ma’an -0.020198

Madaba -0.204801
Mafraq -0.147335
Tafiela -0.446763
Zarqa -0.106063

We conduct the panel group test in order to examine the long run 
relationship between inclusive growth, income inequality, poverty, and 
per capita income. The estimation in table 7 compares the coefficients 
for FMOLS and DOLS method. The empirical results suggest that the 
effect of trade openness is positive and significant for both panel group 
of FMOLS and DOLS., The effect of income inequality is negative and 
significant for both FMOL and DOLS. Finally, both models suggest a 
significant and positive effect of trade openness on inclusive growth. 
Hence, trade openness seems to have a larger effect in achieving 
inclusive growth, while income inequality has a negative impact on the 
process.

Table 7: Dependent variable is inclusive growth )N = 91, T= 7(
FMOLS DOLS

 Poverty 0.097
)0.393(

0.139
)0.409(

 Tarde openness 0.972***
)7.692(

0.967***
)3.972(

Income inequality -2.652***
)-5.810(

-2.675***
)-3.765(

Per capita income -0.0001
)-1.294(

-0.0000
)0.911(

 1( t-stats in parentheses 2( ***, **,* denote rejection of null
hypothesis at 1%, 5% and 10% respectively.
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6. Conclusions and Policy Implications

In this study, we investigate the link between trade openness, 
inclusive growth, and inequality on the country level and across 
regions. The results of the different models employed in this study such 
as 2SLS, FMOLS and DOLS confirm the significance of trade openness 
in achieving inclusive growth. One important conclusion can be drawn 
from this study is the need for coherence in the implementation of 
national policies. Trade reforms must move in tandem with policy 
reforms in other areas in order to achieve inclusive growth. The results 
of this study indicate that the period of reforms was not associated 
with improved well-being for Jordanians; on the contrary, there was an 
increase in poverty and a decline in economic growth during these years. 
For regions that have experienced increasing poverty and inequality, 
the benefits of trade openness have been hampered by other economic 
policies, which prevented achieving sustainable growth. The results 
indicate that the effects on income inequality and poverty are highly 
correlated  with periods of reforms. The reforms that took place during 
the 1990s have negatively  affected income distribution where there 
was an increase in poverty and income inequality. In  addition, there 
have been different discrepancies in achieving inclusive growth among 
regions.  It is also clear from the results that with the implementation of 
the right policies, trade openness can  boost growth and thereby have a 
positive impact on inequality and poverty reduction as well  as inclusive 
growth.  

It is acknowledged that increase in GDP growth and per capita 
income is a necessary but not sufficient conditions for achieving 
inclusive growth. More importantly, the benefits of growth should be 
shared between all segments of the population and across regions. This 
leads us to conclude that the contribution of trade openness to inclusive 
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growth is uneven among regions and cannot be understood without 
considering the influence of other factors (i.e. structural reforms, regional 
instability, and social and economic differences(. Although trade 
openness is found positively related to inclusive growth, the negative 
impact on growth resulting from poverty and income inequality tends 
to offset the impact of trade openness on growth. One important policy 
implication of the study that poverty and income inequality associated 
with uneven income distribution among regions seems to be the main 
constraints to achieving inclusive growth in the country. In our view, 
for Jordan to have more advantage from trade openness, an inclusive 
growth strategy accompanied by the right policies should be adopted. 
This would assist the economy in reducing inequality and poverty and 
distributing the benefits of growth equally among the population and 
across regions. 
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Factors Assessment: Hosting Countries
Abstract

Conducting an examination and analysis of Political, economic, 
societal and cultural factors )PEST-C( in international business for 
hosting countries plays a vital role in providing information to make 
informed decision with minimal risk. This paper analyzes these factors 
for five countries Canada, Jordan, Qatar, Kuwait and Bahrain. The 
results showed conducting an international business such as education 
services in Canada, Qatar, Jordan and Kuwait  will succeed because 
these countries are stable politically, its GDP’s are going, strong law 
enforcement, have infrastructure, open to 100% FDI in this sector and it 
has skilled workforce with diversity in workplace)International Finance 
Corporation, n.d(.   

PEST-C Analysis - Canada
Canada: Political and Legal factors
According to the legal and political factors, the assessment showed 

that Canada has good law system for foreign investment. It has 
legislations to protect foreign company’s investors and shareholders. 
)The World Bank, 2013(. Politically, Canada is considered a safe 
country in term of the political risk )Babar, 2012(. Canada’s main 
trading partners are USA, China and Mexico. It did not face inflation 
risk due to its monetary policy and did not face a financial crisis through 
the recession in 2008 as compared to G7 countries )Babar, 2013(. 
Corruption is low and its score was 84% and controlling the corruption 
was 97% in 2012 )Transparency International, 2012(. 

Canada: Economic factors
Canada’s economy increased gradually in the past 5 years and 

the nominal GDP growth is expected to be $2,112.33 billion by 2018; 
the Nominal GDP Per Capita is expected to reach $57,862.26 in 
2018 (International Monetary Fund, n.d). Inflation rate was 0.70  in 
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2012)Trading economics ,n.d(. Canada has many trade agreements 
such as with NAFTA which leads to welfare of the country’s economy.

Canada: Culture factors
Canada is described a multi-culturally diverse country, the official 

language is both English and French. Canada considers diversity as a 
rich asset that will contribute in developing the country, so the laws 
are there to protect any violation in terms of the race, color, sex, and 
religion )Canada Business Etiquette and Culture, 2012(. 

Canada: Technology factors
An assessment for Technology factors showed that the Federal 

Government in Canada has developed digital economy policies to 
providing trust and confidence for e-commerce to succeed; such as the 
privacy act, provides guidelines to use encryption and decryption for 
international business transactions, passed a law for online threats such 
as identity theft and statuary laws for anti-spam )Industry Canada, n.d(. 

PEST-C Analysis - Jordan
Jordan: Political and Legal factors
Jordan like Canada has legislations for foreign investors. Foreign 

investors can invest with 100% of capital and own property without 
Jordanian partner. The law of foreign investment is responsibility of 
the Ministry of Industry & Trade - The Hashemite Kingdom of Jordan 
)Ministry of Industry & Trade, n.d(. Jordan also has a Labour Law 
)Ministry of labour, 1996(. Politically, Jordanian government believes 
that stability for all countries in the Middle East and in the world is 
an important way to achieve progress in prosperity and security )U.S 
Department of states, 2011(. 

Jordan: Economy factors
The results of the economy growth indicate that Jordan economy 

grew from $21.98 billion in 2009 to $45.21 billion in 2012 )International 
Monetary Fund, n.d(. Jordan’s GDP grew at 2.80% in 2012; and the 
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indicators showed the GDP per Capita will increased gradually from 
3,757.37 in 2009 to the $6,309.41 in 2018.)International Monetary 
Fund, n.d(.  

Jordan: Culture factors
Jordan is described as a hospitable, friendly and respectful culture 

with rich heritage, most Jordanian welcome foreign people in Jordan. 
The official language in Jordan is Arabic and English is a second 
language. 

Jordan: Technology factors
The Ministry has developed national strategy for e-commerce 

including B2B and B2C to support Jordanian companies to increase its 
sales activities globally, to contribute to GDP and to educate Jordanian 
consumers of benefits of using e-commerce. (Jrdanoholic.com, n.d).  

PEST-C Analysis –Gulf state )Qatar, Kuwait, and Bahrain(
Gulf Stats )Qatar, Kuwait, and Bahrain( Economy factors
Qatar has one of the fastest economy growth and highest GDP per 

capita in the Middle East, the GDP was $115.27 billion in 2009 and is 
expected to reach to $239.59 billion by 2018, and Nominal GDP Per 
Capita increased from to $79,518.70 in 2009 and is expected to reach 
$107,099.43 in 2018. Qatari inflation decreased from 1.90 in 2005 to 
1.50 in 2012. )International Monetary Fund, n.d(.

Kuwaiti economy’s GDP is expected to reach USD 201.222 billion 
by 2018 and its GDP per capita is expected to reach 45,119.762 by 2018. 
The inflation rate reached to in 2.90 in 2012(International Monetary 
Fund, n.d(.  

By 2018, Bahrain’s economy is expected to grow to 33.533 billion 
USD and its per capita income in 2010 was 4,193 USD )International 
Monetary Fund, n.d). The inflation rate was 2.80 in 2012.(Transparency 
International the Global, n.d(.
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Gulf States )Qatar, Kuwait, and Bahrain(Legal and political Factors 
Foreign investors can invest in Qatar in different industry such 

as agriculture, industry, health and education, consultant services, 
information technology services and tourism after approval from the 
Ministry of Business and Trade approval )Ministry of Business and 
Trade, 2011(. However, the legislation state that foreign investors 
should have a Qatari shareholding and the maximum amount can invest 
is up to 25% )Ministry of Business and Trade, 2011(.  

Kuwait’s protesters asked the government to stop the corruption 
and to reform politically, the corruption score was 44%; controlling the 
corruption score was 67%, comparing with 167 countries in the world 
in 2010.)Transparency International the Global, n.d(

Bahrain corruption score was 51% in 2010 and controlling 
corruption score was 64% in 2010 )Transparency International the 
Global, n.d(.    

Gulf States )Qatar, Kuwait, and Bahrain( Technology Factors 
ITC-Qatar was established in 2004 to regulate both communication 

and information technology sectors, it supports customers and business 
to use technology in a safe manner by provides protection for business 
transactions )ICT-Qatar, 2004(. Qatar government passed a new law 
in 2010 for doing a new business online and covered all aspects of 
e-commerce )ICT-Qatar, 2011(. 

Kuwait provides the latest global ICT services, and more than 74 
% of population use the Internet in 2012 )Internet World States, n.d(. 
Kuwait has been develop the digital economic digital to compete 
globally )Kuwait – Telecoms, n, d(. 

Bahrain is a developed country in terms of ICT because it was the 
first country in the region contracted to the Indo-European undersea 
telegraphic cable, e-commerce and e-government )Bahrain, n.d(. 
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Gulf States )Qatar, Kuwait, and Bahrain( Factors Culture 
The Gulf States score similar on Hoftsede’s country culture profiles. 

They have a high power distance, are a collectivistic societies, feminine 
i.e. stress is given more on enjoying the quality of life and have high 
degrees of uncertainty avoidance and thus have many rules and laws 
to deal with uncertain situations. )Hofstede Center(, Assessment Using 
SWOT Business Tool

By using SWOT business tool to assess doing business in Canada, 
Jordan and Gulf States, the results show that Canada legal system is 
strong, there is an employment law to protect employee’s rights. Foreign 
investors can invest with 100 % capital without needing to bring in 
Canadian investors. Canada politically is steady country. Canada 
provides strong infrastructure which supports foreign companies to 
manage its operation through the e-commerce. Canada has good human 
rights legislations. Canada’s GDP and GDP per capita are expected to 
keep increasing. According to the internal weakness, tax and climate 
may affect foreign investors to invest in Canada. The SWOT tool showed 
much strengths that Jordan has; growth in its economy in the past 5 
years, it has Free Trade Agreements with USA and Canada, its location 
is a hub for transportation and path to other Gulf States in the region. 
Communication and information technology is also strong. Internal 
weakness in Jordan is corruption. Inflation rate was 5.45% (Trading 
economics, n.d( which is another weakness. Gulf State strengths are 
that the GDP and GDP per capital are high, the economy growth in 
the past 5 years is increasing and the expectation is that it will keep 
growing until 2018. The internal weakness in Gulf state is that foreign 
investors have to share 25% of capital and needs to have a local partner 
to have a license otherwise they needs approval from the minister to 
invest 100% foreign capital )Mainstay of Business and Trade. 2011(. 
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Revolutions in the Middle East may threaten Jordan and Gulf State, but 
the governments of these countries started to promote and maintain its 
policies particularly to improve standard living for its citizens.   

Conclusion
To sum up, doing business in Canada and Jordan is very attractive 

for many reasons. Law systems in both countries are attractive for 
foreign investors to invest because it protects their investment and 
regulates all aspects of business. Both Canada and Jordan provide 
good infrastructure and promote strategies for e-commerce to succeed. 
However, Gulf states are also attractive for investment but foreign 
investor’s need to share local partner in capital and the maximum 
amount that they can share is 25% in Qatar and foreign investors need 
to have approval from the Trade Minister. 
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1-Appendix 
Tables
Quantitative analysis

 Table – 1 Ranks of Ease of Doing Business Examination for
 hosting countries

Rank
 Rank
 – 189

economies

 Easy
 doing

 business
rank

 Starting
 a

business

 Dealing
 with

construction

 Getting
electricity

 Registration
property

 Getting
credit

1 Canada 19 2 116 145 55 28
2 Bahrain 46 99 4 52 32 130
3 Qatar 48 112 23 27 43 130
4 Kuwait 104 152 133 59 90 130
5 Jordan 119 117 111 41 104 170

 Source: http://www.doingbusiness.org/rankings

 Table – 2   Ranks of Ease of Doing Business Examination for
 hosting countries 

Rank Country  Protecting
investors

 Paying
 tax

 Trading
 a cross
 borders

 Enforcing
contract

 Resolving
insolvency

1 Canada 4 8 45 58 9
2 Bahrain 115 7 81 122 27
3 Qatar 128 2 67 93 36
4 Kuwait 80 11 112 119 94
5 Jordan 170 35 57 133 113

 Source: http://www.doingbusiness.org/rankings

 Table – 3   Procedures, period in day and cost of getting license
for Canada, Jordan and Qatar

Canada Jordan Qatar

Procedures Days
License

Cost
Procedures Days

License
Cost

Procedures Days
License

Cost

1 5 $200 7 12 $325 8 8.5 $700
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/Sources:http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/qatar
Source http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/canada/
 Source: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/jordan/

 Table – 3.1   Procedures, period in day and cost of getting license
for Kuwait Bahrain

Kuwait Bahrain

Procedures Days
License

Cost
Procedures Days

License

Cost
12 32 $100 7 9 $75

Source: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bahrain/
             http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kuwait/

Table – 3.2 ease doing business for hosting countries

C
ountry

 Incom
e C

ategory

Population

G
ain Per C

apital

 D
oing business
R

ank/2014
189 Econom

ies

 D
oing B

usiness 2014
D

TF** )%
 points(

 C
ost of Incom

e C
apital

)%
(

 Paid-in M
in. C

apital )%
of incom

e per capita(

Qatar High 2,050,514 $78,720 48 69.63 5.1 62.0
Canada  High 34,880,491 50,970 19 79.95 0.4 0.0
Bahrain High 1,317,827 23,477 46 70.38 0.9 226.6
 Kuwait High 3,250,496 45,824 104 60.44 1.1 77.9
Jordan  Upper

 middle 6,318,000 4,720 119 59.57 22.3 0.0

Sources: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/qatar
               http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kuwait
              http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/jordan
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bahrain/
/http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/canada              



240

 Table – 4   Economy Growth and GDP per Capital exaptation in
 2018 for hosting countries

 Country GDP -2018 GDP per Capital -2018
Qatar $257.222 $110.558.718

Bahrain $33.533 $25.865.159
Kuwait $201.388 $45.119.762
Canada $2.185.244 $59.325.784
Jordan $48.374 $6.598.895

Source: www.quandl.com/IMF-International-Monetary-Fund/MAP_
 WEO_NGDP_JOR-World-Economic-Outlook-Nominal-

 Table – 5 Household final consumption expenditure for hosting
Countries
 Country Household final consumption expenditure Year

Qatar  $74.714.000 2009
Bahrain  $2.528.400 2009
Kuwait $11,631,000 2011
Canada   $982.624.000 2011
Jordan $31.039.620 2011

Source: www.quandl.com/WORLDBANK-World-Bank/CAN_NE_
 CON_PRVT_CN-Canada-Household-final-consumption-

 Table – 6 Corruptions, Control Corruption and Bribe Score and
 Percentage for Hosting Countries

Country  Corruption Score
/2012

 Control of
corruption Score /2010

Bribe
Score

Canada 84% 97% 8/10
Bahrain 51% 64% -
Kuwait 44% 67% -
Qatar 68% 91% -
Jordan 48% 59% -

   Source: http://www.transparency.org/country
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Table – 7    Inflation rate - Hosting Countries 2013
Country Rate%
Canada 0.70
Bahrain 3.80
Kuwait 2.90
Qatar 2.80
Jordan 5.45

Source: http://www.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate

 Table – 8 Pay Tax - Hosting Countries ranks – comparison 189
economies 2014

Country Rank - Pay Tax -2014
Canada 8
Bahrain 7
Kuwait 11
Qatar 2
Jordan 35

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/qatar
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Charts
Chart -1 Days/ time to get a license for businesses

Chart -2 Number of Procedures to get a license for businesses
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Chart -3 Cost of license for businesses -US$

Chart -3  Paid-in Min. Capital )% of income per capita(
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Chart -4 Cost of Income Capital )%(

Chart -5 Rank 189, ease of doing business in 2014

Chart -5 Rank Hosting countries, ease of doing business in 2014
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Chart -6 Corruptions Scores for Hosting Countries -2012

Chart -7 Corruptions Scores for Hosting Countries -2012
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Chart -8 GDP in 2018 – Hosting Countries

Chart -8 GDP per Capital in 2018 – hosting countries
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Chart -9 Inflation Rate in 2013 – hosting countrie

Chart -10 Rank – Paying tax 2014 – hosting countries
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Trade Openness and Unemployment:

Empirical Evidences from Arab Region

 By

Prof. Taleb Awad-Warrad*

 Introduction

  The paper investigates the impact of trade openness on 
unemployment in selected Arab countries. The subject of this study 
is becoming more important in light of the spread of unemployment 
problem especially among young and educated workers in many Arab 
countries.

This research will tackle one of the main issues that is deeply concern 
policy makers in the region which is whether achieving economic 
growth and liberalizing international trade contribute to creating more 
jobs and hence resulting in less unemployment. Jordan and many other 
Arab countries have succeeded to achieve high rate of real economic 
growth during the last three decades, but still not clear how this affected 
important socioeconomic variables such as income distribution, poverty 
and unemployment in these countries. Policy makers will benefit from 
this research in applying their unemployment/poverty alleviation and 
trade policies to better control unemployment gap in the region.  In 
particular, the study will attempt to evaluate empirically the impact of 
trade openness and real economic growth on unemployment rates in the 
selected Arab countries.

*Taleb Moh’d Awad-Warrad is a professor of international economics and 
econometrics, at the University of Jordan, Department of Business Economics. E-mail: 
t.awad@ju.edu.jo. The author would like to express appreciation and thanks  to Dua’a  
Al-Sayaydih for her help in data collection and Literature review.
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The study proceeds as follows: literature review will be presented 
in the following section, followed by initial table based analysis of the 
development of some key variables, the theoretical background and the 
econometric model will be presented next followed by econometric 
analysis. Finally, conclusions and recommendations will be presented 
in the last section

Literature review

 Nwaka I.D, and Uma K.E.Tuna G. )2015( investigated the empirical 
relationship between trade policy and unemployment in Nigeria using 
vector error correction methodology. Their findings revealed that in 
the long run, real output and income per capita lead to a decline in 
unemployment, but trade openness policy is associated with an increase 
in unemployment.

Gozgor G. )2013( examined the impacts of four different measures 
of trade openness and globalization on the unemployment rate in the G7 
countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom 
)UK(, and the United States )US(. The results of estimation found 
evidences that, along with macroeconomic indicators and market size, 
all the measures of trade openness and globalization are significantly 
and negatively associated with the unemployment rate.

Halit Y. )2013( examined how trade liberalization affects the 
growth rate of sectoral employment in developed and developing 
countries. The estimation results implied that trade openness in the form 
of higher trade volumes has not been successful in generating jobs in 
developing countries. In addition, they found that higher trade volumes 
have adverse effect on industrial employment in developed countries. 
Moreover, while they have positive effect on employment in industry 
and services in developing countries, trade barriers have adverse effect 
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on employment growth in services for developed countries.

Hasana R.  Devashish M, Priya R. and Ahsan R. N. )2012( used 
state and industry-level unemployment and trade protection data from 
India, they found no evidence of any unemployment increasing effect 
of trade reforms. At the state-level analysis, they found that urban 
unemployment declines with trade liberalization in states with flexible 
labor markets and larger employment shares in net exporter industries. 
Moreover, their results indicate that workers in industries experiencing 
greater reductions in trade protection were less likely to become 
unemployed, especially in net export industries.

This paper focuses on the impact of trade openness and real 
economic growth on macroeconomic employment -unemployment 
levels in the ARAB region. The study utilizes modern econometric 
techniques using an updated cross-sectional data. The importance of 
this subject is becoming more important in light of the current policy 
debate among economists on the effectiveness of trade liberalization as 
engine to growth and unemployment reduction.

Development of Growth, unemployment, and Trade Openness

Figure )1( compares the development of trade openness, 
unemployment and real economic growth for the selected Arab countries 
included in the sample )Algeria, Bahrain, Egypt, Jordan, Oman, Saudi 
Arabia, and Tunisia( for the period 1990-2015. Trade openness measured 
as percentage of total trade to gross domestic products, increased for all 
Arab countries in the sample up to year 2011, and started to drop since 
after. According to the openness indicator Bahrain was the most open 
economy followed by Oman during the study period, while Egypt was 
the least open economy followed by Algeria. Real economic growth 
was volatile during the period for all Arab countries included in the 
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sample. The highest achieved growth in Algeria was 6% in 2005, while 
the lowest was negative 2% in 1993. In Saudi Arabia the highs growth 
was recorded in 1991 at 9%, while the lowest was negative 1% in 1999. 
The highest rate of growth recorded in Jordan was 19% in 1992, while 
the lowest was recorded in 2015 at 2%. In Tunisia the highest rate of real 
growth was achieved in 1992 at 8%, while the lowest was negative 2% 
in 2011. Paradoxically, the highest rate of unemployment was recorded 
in Jordan at 19.7% in 1992, the same year that witnessed the highest 
rate of growth. During the 90s and early 2000s the unemployment was 
soaring in Algeria )20-30%( as a result of domestic violence. Bahrain 
followed by Saudi Arabia recorded the lowest unemployment rates 
which were not much above the normal rates during the whole study 
period. Oman also recorded lower unemployment rates compared to 
Jordan, Tunisia and Egypt, during most years of the study sample.

 Figure )1(: Development of Growth, Unemployment, and Trade
Openness in selected Arab Countries, 1990-2015.
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Source: based on data taken from The World Bank at http://data.
worldbank.org.

Unemployment Model  

Economic theory suggests the following determinants to overall 
unemployment rate :

Unemployment = f )trade openness, real growth rate, fixed capital 
formation, population growth, others(   

Real Economic Growth: real economic growth is expected to promote 
employment and hence to reduce overall unemployment rate.  

Trade flows: there are two main international trade flows, exports and 
imports of goods and services. Exports expansion comes throw domestic 
production expansion of goods and services in which a country enjoys 
comparative advantages which results in less unemployment rates. 
Imports expansion come at the expense of domestic production and 
hence may contribute to higher unemployment rates. 

Trade openness: there are several measures to trade openness including 
ratio of exports to GDP, ratio of imports to GDP, and ratio of the sum 
of exports and imports to GDP. According to major international trade 
theories and under certain assumptions, more trade liberalization is 
expected increase economic welfare and reduce unemployment rate.

Fixed capital formation: investment through accumulation of capital 
goods contribute over time to the usage of more capital-intensive 
methods of production. This may contribute to higher unemployment 
rates.

Population growth: population growth enlarges the size of labor force. 
This may increase or decrease unemployment rates depending on the 
absorption capacity of the labor market.
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Empirical results
To check for the problem of spurious regression all model variables 
need to be checked for stationarity. Econometrics evidences indicate 
that panel based unit root tests have higher power test compared to 
single time series test. Therefore, this study uses Levin-Lin-Chu pooled 
ADF test )Green, 2012( and )Pindado and Requejo, 2015(. In light of 
heterogeneous errors across countries as was evident from the results 
of pooled OLS, the unemployment model in double-log form was re-
estimated using panel WLS. The results of estimation are shown in 
Table 2. The advantage of using cross sectional data provides larger 
sample size and hence more efficient estimates. The estimates are 
based on panel data of 175 observations )years 1990-2014 on the 
seven Arab countries. The model overall fit is satisfactory as indicated 
by both adjusted R-square and Fisher test. All estimated coefficients 
carry the correct expected sign and are statistically significant at 5% 
or better. While more exports lowers unemployment rate, imports 
increases it by almost the same percentage )0.39(. However, the sign 
of ”trade openness” turned out to be the largest in size and negative 
)equal to about 0.54(; meaning that a 1% increase in trade openness 
decreases unemployment rate in Arab countries covered in the study 
by 0.54%. Economic growth also lowers significantly unemployment 
rate by 0.40%, seemingly population growth contributes slightly to 
lower unemployment. Finally, accumulation of capital goods over time, 
seems to slightly increase unemployment rate by enabling more capital-
intensive methods of production. One possible extension of this study 
is to enlarge the sample, by either increasing number of countries or 
number of years or taking shorter span periods: monthly or quarterly(, 
so that further econometric analysis can be applied to each country 
separately. 
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Table 1: WLS estimation, using 175 observations
Included 7 cross-sectional units
Dependent variable: l_Unemp
Weights based on per-unit error variances
-------------------------------------------------------------------------------------

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value
const 7.01322 0.586333 11.96 <0.0001 ***

l_Export −0.394574 0.0804978 −4.902 <0.0001 ***
l_Import 0.394268 0.0886215 4.449 <0.0001 ***
l_Rcap 0.218979 0.102530 2.136 0.0341 **
l_Pop −0.0344529 0.00571413 −6.029 <0.0001 ***

l_Open −0.538819 0.0619354 −8.700 <0.0001 ***
l_RGDP −0.395489 0.0984667 −4.016 <0.0001 ***

-------------------------------------------------------------------------------------
Statistics based on the weighted data:
Sum squared resid  170.5700 S.E. of regression  1.007620

R-squared  0.749285 Adjusted R-squared  0.740331
F)6, 168(  83.68050 P-value)F(  7.03e-48

Log-likelihood −246.0707 Akaike criterion  506.1415
Schwarz criterion  528.2950 Hannan-Quinn  515.1276

==================================================

Conclusion.

The study provides evidence of large and significant impact of trade 
openness on unemployment rate in selected Arab countries when taken as 
one pooled group. On the other hand, as expected real economic growth 
affected favorably unemployment rates in this group of countries. The 
main conclusion that come out of this analysis is that trade openness 
is playing the expected favorable effect on unemployment in Arab 
region. The main policy implication that comes out of this conclusion 
is that trade liberalization policies should continue and even pursued 
more aggressively in the region. However, to maximize the benefits 
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of openness, trade liberalization should be coupled with investment 
facilitation and production diversification policies.
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Abstracts

The economic growth which South Korea achieved is considered 
as a unique case in terms of its speed and scale of trade surplus. Despite 
of much adversity, South Korea’s state leading policy to control over 
resources achieved export-oriented industrialization successfully. 
Thanks to the support of cheap high quality labor, South Korea quickly 
entered into high-tech industry. Popularity of exporting goods in Korean 
automobile, ship-building, and mobile industry has been a main driving 
factor for South Korea’s economic success. 

Unfortunately, South Korea currently faces the slow economic 
growth. The number of irregular workers is increasing more and the 
middle-income class becomes shrunk. The economic gap between the 
rich and the poor keeps wider. In this critical period, the discussion 
on ‘Inclusive Growth’ started by multilateral institutions such as World 
Bank and OECD is also spreading in South Korea. According to OECD, 
”inclusive growth is economic growth that creates opportunity for all 
segments of the population and distributes the dividends of increased 
prosperity, both in monetary and non-monetary terms, fairly across 
society )2017(.” 

Under the global consensus on Inclusive Growth, the rationale of 
trade has been expanded. It is essential to expedite Trade Facilitation 
Agreement in order to reduce trade costs and smooth trade procedures in 
developing countries to support their equal and sustainable participation 
in the global market. Fair trade supported by implementation of trade 
facilitation will be helpful to spread Inclusive Growth globally.

Another important phenomenon is growing resistance against 
trade liberalization. In 2016, the United Kingdom finally decided to 
exist from the European Union. In addition to that, the president of 
the United States is promoting ‘American First’ policy. Those events 
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are main examples of spreading ‘Neo-protectionism’ against trade 
liberalization. The symptom can be interpreted as a process continued 
to find equilibrium between the liberalism and the protectionism over 
the world. Both concepts of Inclusive Growth and Neo-protectionism 
are seemed to drive the world economy toward the whole new direction. 

The experience of the South Korea’s successful economic growth 
and what South Koreans were missing will be able to provide an insight 
to policy makers and academics. The failure of South Korea was based 
on the fact that trade surplus was not distributed fairly over all classes. 
Few giant family companies took over most of trade benefits. To resolve 
the problem, state intervention is required to overcome the difficulties 
specially in the era of ‘Neo-protectionism.’ Lesson from the South 
Korea’s economic success explains that great government policy and 
plan could lead the exported-oriented and high-tech industrialization.

 Because of that reason, it is encouraged to invest more in academics 
and research institutes to make practical policy for better economy and 
society. Also, the training for the capacity building of governmental 
officials should be made. South Korea’s enthusiasm in education 
influenced qualifications to be government officials to lead the country 
well and the formation of many experts’ groups also became catalysts 
of the world-wide famous global corporations. Especially, the country 
of Jordan could be inspired by Korea’s success story because the similar 
level of education fever exists.

To provide a practical lesson for other developing countries who 
want to apply South Korea’s experience of economic growth, it is 
required to understand that sustainability is a more valuable factor than 
the speed of the growth. True meaning of Inclusive Growth should be 
realized by first, proper and smart intervention of state and second, 
diligent academic efforts of people who are eager to develop advanced 
technology and to find out practical solutions of inequality issue.
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1.Introduction 

Highly developed economies of Hong Kong, Singapore, Taiwan, 
and South Korea in East Asian region are used to be called East Asian 
Tigers. Among them, the rapid economic growth of South Korea is 
considered as a miracle of miracles. Only about 70 years ago, right 
after the end of Japanese ruling, this country experienced Korean War. 
Most infrastructures of the whole territory were destroyed at that time. 
The worse outcome was the division of the Korean peninsula as North 
and South with the opposite ideology. Literally, people of South Korea 
started from zero base even with few natural resources. It is grateful 
that United States, United Nations )UN( and many other allies have 
supported to restore this nation. 

Despite of much adversity, South Korea achieved the rapid economic 
growth ever. The strategies behind East Asian Economic Miracle 
are similar. The state-leading policy over control and distribution of 
national, human, and capital resources accomplished export-oriented 
industrialization. With the support of cheap high quality labor, South 
Korea quickly entered into high-tech industry. Korean automobile, ship-
building, and mobile industry, etc. have become so popular through the 
globe. Exporting goods from above industries have been main growth 
engines of South Korea’s economic success. 

Unfortunately, just like many other developed countries do, South 
Korea now faces the slow economic growth. The number of irregular 
workers is increasing fast and the middle class is declined. As a matter 
of fact, the economic disparity between the rich and the poor becomes 
much widened. In the awareness of social and economic threat, the 
discussion on ‘Inclusive Growth’ has been spreading in South Korea 
and other societies as well to catch up the global trend. The notions of 
inclusive growth have drawn more attention among the international 
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institutes like World Bank, OECD and UN-HABITAT )Moon et al, 
2016, p. 153(.

The concept of Inclusive Growth seems not yet fixed but it is still 
developing through various discussions. The World Bank refers that 
”Inclusive Growth to denote both the pace and pattern of economic 
growth, which are interlined and assessed together )2009(.” Also, 
OECD defines that “inclusive growth is economic growth that creates 
opportunity for all segments of the population and distributes the 
dividends of increased prosperity, both in monetary and non-monetary 
terms, fairly across society )2017(.” The OECD’s framework even 
measures ”multidimensional living standards” designed to track societal 
welfare, and analyze the extent to which growth translates into the most 
effective improvements across the range of outcomes. 

It reflects people’s changing attitude about life and its meaning. 
Newly adopted agenda for sustainable development of UN by 2030 is 
promoting ”no-one left behind.” In general, people nowadays do not 
only care about money or economic success itself, but also value quality 
and meaning of life including social and environment aspects as well. 
This evokes changes in people’s mind not to focus solely on the speed 
of economic growth but the contents of the growth.

Under the influence of global consensus on Inclusive Growth, 
the rationale of trade has been expanded. For example, Roberto, the 
WTO Director-General explained that developing countries should pay 
higher trade costs than advanced countries do due to lack of capacity 
in trade )WTO, 2016, p. v(. This is caused by unfair circumstances 
both economically and socially. Thus it is essential to expedite Trade 
Facilitation Agreement which was reached in 2013 in order to reduce 
trade costs and smooth trade procedures in developing countries to 
support their equal and sustainable participation in the global market. 
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People start to perceive an equity side of trading activity just like they 
think trading as effective means to increase a country’s wealth. For this 
reason, accelerating trade will enable Inclusive Growth over the world.

Another important current phenomenon to understand is growing 
resistance against trade liberalization. In the last year, 2016, the United 
Kingdom finally decided to exist from the European Union. In addition 
to that, the newly elected president of the United States, Donald Trump 
withdrew from Trans-Pacific Partnership (TPP) on the first day of his 
office. Trump’s new administration is promoting ‘American First’ policy 
and also trying to renegotiate major Free Trade Agreements )FTAs( 
including even the North American Free Trade Agreement )NAFTA(. 
Those matters are examples to explain issue of currently spreading 
‘Neo-protectionism’ against trade liberalization.  

Both concepts of Inclusive Growth and Neo-protectionism are 
seemed to drive the world economic status toward the new direction. 
This movement is expected to affect global trade significantly. In order 
to support better economic and trade growth on the globe especially 
in the Middle Eastern countries, successful experience of one of East 
Asian Tiger, its economic growth, and what South Korea was missing 
will be able to provide a deeper insight to policy makers and academics 
in general.

1.0 South Korea’s Compelling Success of Export-oriented Economy

The co-founder of Microsoft Corporation, Bill Gates published lists 
of the best books in 2014. In that list, a book named How Asia Works 
written by Joe Studwell was also included. Bill Gates recommended this 
book with the quote- ”with the Asian economies so much in the news, I 
wanted to read How Asia Works, which promised to explain why some 
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of the continents’ countries grew so fast while others languished.”

Joe Studwell )2013( introduced three governmental interventions 
that were used to speed up economic development in countries of 
the East Asia. The first intervention was to maximize output from 
agriculture )para. 2(. The second intervention is to direct investment and 
entrepreneurs towards manufacturing )para. 3(. In addition to that, Joe 
Studwell explained that the East Asia successfully promoted accelerated 
technological upgrading in manufacturing through subsidies that 
boosted export performance. He also created new terminology called 
‘export discipline’ and considered it as a main factor to speed up the 
pace of industrialization. The final intervention in the financial sector to 
focus on small-scale agriculture and manufacturing development also 
worked well to accelerate economic transformation.

Connolly and Yi )2008, p. 1( stated that South Korea’s growth 
experience which is generally considered as a miracle, can be achieved 
by a large set of institutional and policy reforms since the early 1960s. 
Korea’s merchandise export share of GDP rose from 2 percent in 1962 
to 63.9 percent in 2016 within about 50 years. They also described 
about trade policy reformation from 1960’s. Korea eliminated tariffs on 
imported inputs and capital goods if these imports were used to produce 
goods to export. In addition, the General Agreement on Tariffs and 
Trade )GATT(’s two important sets of global tariff reduction between 
1968 and 1986, the Kennedy Round and the Tokyo Round seemed to 
influence Korea’s gradual reduction of tariff rates from about 40 percent 
to 13 percent )Connolly and Yi, 2008, p. 2(. The advanced nations, the 
major recipients of Korea’s exports, also lowered their tariffs through 
GATT rounds )p. 27(. They concluded that the trade reforms hugely 
contributed Korea’s trade and vertical specialization growth. 

Chang, H. explained industries in developing countries should take 
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time to improve their capabilities by mastering advanced technologies 
and building effective organizations. If they are exposed to international 
competition immediately, those industries cannot survive )2008, 
p. 66(. This is the famous economic theory supported by the infant 
industry argument. Chang H. also highlighted that the secret of South 
Korea’s success was achieved by ”a judicious mix of protection and 
open trade, with the areas of protection constantly changing as new 
infant industries were developed and old infant industries became 
internationally competitive )2008, p. 82(.” As it is mentioned, South 
Korean government has used protective trade strategies properly and it 
allowed Korean companies to grow and meet the world standards.

By the way, Graham, E. published a book named Reforming Korea’s 
Industrial Conglomerates in 2003. As the Asian financial crisis of 1997 
broke out in Thailand, the Korean economy also fell into the deepest 
recession period since the Korean War. The Korean government was 
forced to negotiate a bailout from the International Monetary Fund 
)IMF(. Graham pointed out that ”a major failing of Korea during the 
“miracle-economy” years was that the financial sector in Korea remained 
underdeveloped and thus never was able to develop a counterweight 
to the economic and political power.” Those powers have been taken 
by few large Korean family-controlled corporate groups which called 
Chaebol over substantial amount of time.

The story of how South Korea repay its debt deserves global 
attention. Holmes )2016( explained approximately 3.5 million people 
voluntarily participated in the campaign of colleting gold. 226 metric 
tons which is valued at 2.2 billion dollars were collected and delivered 
to the IMF. Holmes emphasized this gold-gathering campaign of South 
Korea stands as ”one of the most moving shows of patriotism and self-
sacrifice the world has ever known.” This shows unique characteristics 
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of South Korean people. This campaign was never forced by the 
government but it was a pure voluntarily movement and the sacrifice by 
people who have wills to overcome the country’s crisis. Many studies 
of social science were undertaken to explain those behavior of South 
Korean. Some scholars explain it is because the culture of South Korea 
has been strongly affected by Confucianism or Collectivism.

South Korea retook its reputation again of ”a world-class high-
tech economy known for its consumer electronics such as smartphones 
or flat screen TVs and its manufacture of products such as cars, ships 
and oil and gas platform” )Kohen, 2015(. Those popular merchandises 
made in Korea are still leading export-oriented economy. As the Korean 
economy has reached the limits of the economic growth, the plan to move 
the country towards ”creative economy” was announced to promote 
the new growth model based on innovation and entrepreneurship. 
Kohen continually explained about the challenges of the South Korea’s 
economy. As it is mentioned before, the Korean success was achieved 
by the relatively small number of large, world-leading global brands 
such as Samsung, LG, and Hyundai known as Chaebols. Small and 
Medium-sized Enterprises (SMEs) and venture firms face difficulties 
to attract human resources as well as finances. The Korean government 
has taken important steps to support start-ups and the Information and 
Communication Technology )ICT(. 

In 2017, South Korean experienced the greatest political upheaval 
and the new president was elected earlier than the actual plan. The new 
president Moon Jae-in delivered a speech at the second annual meeting 
of Asian Infrastructure Investment Bank )AIIB( which is China-
led regional development bank. The president Moon said that new 
infrastructure investments must also contribute to Inclusive Growth. 
He added that for sustainable development, all members in a society 
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should care each other and grow together. According to his speech, 
new infrastructure investment must ensure the balanced development 
that can narrow the gap between countries and regions. He was very 
proud of that South Korea achieved both economic development and 
democratization from ashes of war just in a half a century. South Korea 
is also the world’s first country which have become a donor nation from 
a recipient of international aid. As the president stated the direction 
of the new economic policy, active discussions regarding Inclusive 
Growth are ongoing in various organizations in South Korea. 

The G20 means that an international forum for governments and 
central bank governors from the twenty major economies. South Korea 
also belongs to the G20 along with Turkey and Saudi Arabia. The twelfth 
meeting of the G20 summit was held on July 7-8, 2017 at Hamburg and 
the leader of South Korea also participated in summit. The G20 Leaders’ 
Declaration (2017) clarified “progressing our joint objective in the G20 
– strong, sustainable, balanced and inclusive growth – remains our 
highest priority.” On the declaration, the contribution of globalization 
and technological change on driving economic growth and raising 
living standards was also stated. However, the G20 Leaders admitted 
that globalization has created challenges and its benefits have not been 
shared equally and widely. Therefore, those global leaders decided that 
both developed and emerging market economies will work together to 
re-shape globalization to benefit all people. Hopefully, their aspiration 
will enable many countries to accomplish genuine and positive changes 
on the world trade environment.

1.0 Behind the Emergence of the concept of the Inclusive Growth

The terminology of ‘Inclusive Growth’ seems come out very 
recently, but the basic value of it is not entirely new. The voice for 
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protecting the poor has always existed. Also, distribution has been an 
important aspect of the economic function along with growth all the 
time. In the last two or three decades, ‘Neo-liberalism’ or so-called 
‘Reaganomics’ was dominant over the world. Based on this trend of 
thought, globalization movement and trade was spread by the efforts 
of multilateral and international organization such as WTO and World 
Bank, etc. Many countries have tried so hard to open their doors to the 
global market with the hope to take more portions of the wealth on the 
globe. They had followed the general principles of trade-liberalization 
which are reducing or eliminating tariffs and singing FTAs with other 
countries. 

In 2008, the world faced the Great Recession caused by the massive 
financial crisis. The economy of the United States might have suffered 
most from the intensive financial strains and the fall in the housing 
industry, western Europe and advanced Asia had been attacked by 
the collapse of global trade, as well as by rising financial and housing 
problems of their own in some national markets )IMF, 2009, p. xv(. 
Obviously, this was an outcome of deregulation and less interference by 
governments. As many people lost their jobs and experienced economic 
inequality being widen during regression period, people recognized the 
necessity of intervention. ”Facing all the odds like bi-polarization, low 
growth and high unemployment, reformist groups have raised a series 
of counter logic for the broken political economic order” )Moon et al, 
2016, p. 153(. 

This should be the time to step back from the Laissez-faire and the 
growth-centered economy. It can be interpreted also as a process for 
finding the equilibrium between the liberalism and the protectionism over 
the world. It is actually a repeated phenomenon similar to the formation 
of Keynesian economics which was created after experiencing the Great 
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Depression in 1930. However, this time, people tend to emphasize more 
on the failure of the equity aspect. Inclusive Growth is not something 
entirely new but it is the concept which underlines fairness and equal 
distribution.

In addition, the doubt on free trade become widely spread over 
the world. Both advanced and developing countries acknowledge the 
failure of free trade. After participating world trade, many developing 
countries found themselves still remained poor. Chang H. )2008( 
mentioned international trade is helpful for economic development 
only when the country makes policies by ”a mixture of protection and 
open trade, constantly adjusting it according to its changing needs and 
capabilities” )p. 83(.

The United Kingdom even decided to exist from the EU that used to 
provide zero custom duties and free-movement of goods. What would 
be reasons to give up all the benefits of the EU’s member country. One 
of the main causes is even though the trade block of the EU is shrinking, 
Britain has to pay significant amount of direct ‘membership’ costs to 
the EU. Despite the concern, the economy of the United Kingdom was 
estimated to have grown 1.8 % in 2016, only after Germany’s 1.9% 
among the G7, leading nations of the world after the referendum to 
decide the United Kingdom leave the EU )Hunt and Wheeler, 2017(. 

      The United States, which has been the leader nation of the 
trade liberalization movement until the recent past, now provokes 
‘Neo-protectionism.’ The slogan of the new administration is ”Buy 
American, Hire American.” The Trump Administration is committed to 
focus on American interests and enforces America First policy. Again, 
the United States has seemed the most active participant and the main 
beneficiary of world’s free trade. However, on the first day of the office, 
Donald Trump made a signature to withdraw from the TPP and planned 
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to renegotiate several FTA including the most well-known agreement 
called the NAFTA. Those affairs explain that at least more than half 
of American think that they were losing their own jobs and industries 
due to immigrants from other countries and the prevalence of the world 
trade.

The OECD’s recent definition of Inclusive Growth suggests that 
the future economic growth should create equitable opportunities for all 
segments of the population and distribute the portion of prosperity fairly 
in both monetary and non-monetary terms across all societies )2017(. 
It can be just come out from the experiences of repeated failure of the 
liberalism and the globalization. The freedom without any intervention 
will not allow to achieve the pursuing value of the concept of Inclusive 
Growth. The invisible hand expected by majority to narrow the gap 
between the rich and the poor failed again. As learning from the trace 
that the world economy has walked through, we can conclude that there 
should be some sorts of regulations in our economy. 

Of course, the future direction of Inclusive Growth must be 
differentiated from what socialists and communists used to think in 
the Cold War period. Under the umbrella of liberal democracy, private 
property right of individual always can be protected. Also, people can 
freely buy, sell, move, and trade. But the difference is that each player 
of economic activity will start to care his or her neighborhood and 
their welfare as well. Company will be motivated voluntarily to take 
responsibilities for co-benefits and social contribution to truly satisfy 
its consumers. Government will not provide exclusive benefits to the 
high-ranking class anymore but can enact a policy to find better way 
to distribute both monetary and non-monetary resources to the low-
income group. The virtuous circle of economy will be operated well, 
as its participants become mature enough and behave ethically right. 
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Cooperation among those participants will always be required in every 
single economic activity of daily routines. 

The newly adopted agenda for sustainable development of the UN 
by 2030 is promoting a slogan of ”no-one left behind.” At UN Summit 
in 2015, the 17 Sustainable Development Goals )SDGs( were adopted 
by world leaders. The UN explained the new goals are unique because 
they go beyond to end all forms of poverty and actually ”call for action 
by all countries, poor, rich and middle-income to promote prosperity 
while protecting the planet.” As following this sustainable development 
agenda, Inclusive Growth can be achieved when all members of society 
decide to act right. It’s because Inclusive Growth is not only including 
economic aspects but also social and environmental objectives together 
)CAFOD, 2014, p. 6(. The concept and boundary of Inclusive Growth 
is still building and being determined through countless discussions by 
thousands of public and private organizations, yet the major philosophy 
of emphasizing equity and co-prosperity will be remained same over all 
sorts of communities from a small village to a country-scaled.

1.0 Implication and Conclusion 

South Korea’s rare economic success was accomplished by the 
strong state-leading strategy. Even though South Korea has been one 
of the most active players of the world’s free trade, all natural, human, 
and capital resources were carefully managed and regulated by the 
government’s policy from the initial economic development stage. Both 
public and private sectors in South Korea stuck to the export discipline 
and worked hard together to meet consumers’ appetite on the globe. 
What South Korean achieved among East Asian Tigers was called a 
miracle of miracles. It is the exclusive case that South Korea made a 
successful transition from a resource-poor, low-income country to a 
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high-income economy. The export-led industrial strategy of this country 
has accomplished the successful economic outcome. 

As the global consensus on Inclusive Growth is spreading, the 
rationale of trade has been also expanded. The WTO Director-General 
pointed out the unfairness that developing countries should pay 
more trade costs than developed countries because of trade barriers 
still remained )WTO, 2016, p. v(. For that reason, the WTO’s Trade 
Facilitation Agreement in order to reduce trade costs and streamline 
trade processes has to be implemented to utilize its characteristic of 
increasing both efficiency and fairness. This landmark accord is expected 
to secure the equal and sustainable assess of developing countries to the 
global market. Trade is no longer considered as mere means to increase 
the wealth of the country but it is a way to support Inclusive Growth.

The failure of South Korea was based on the fact that trade surplus 
has not been distributed fairly over all classes. Few giant family 
companies known as Chaebols took over most of trade benefits. Also, 
South Korea enters into the slow economic growth pace just like 
other developed countries do. To overcome the current situation, the 
government encourages advancing high-tech ICT development and 
diligently tries to search new growth engine. South Korean president 
Moon Jae-in planned to raise taxes on big corporation and high-earning 
individuals as a strategy to address inequality issue because reducing 
inequality is a major pillar of the economic policy plan of the new 
government )Kim, 2017(. Along with the administrative effort, many 
governmental organizations and research institutes in South Korea 
begin to study about Inclusive Growth to establish integrated policy 
which can influence to each individual sector. 

State intervention is called to meet the need of the era of ‘Neo-
protectionism.’ Lesson from the South Korea’s economic success 
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clearly enlightens that the sophisticated government policy and plan 
have derived exported-oriented economic success and high-tech 
industrialization. The less resources a certain country has, the more 
efficient public management should be undertaken. Moreover, in order 
to address inequality and achieve the goals of Inclusive Growth, the 
necessity of the certain level of state intervention cannot be emphasized 
enough. The proper mix of free trade and protection will be strongly 
more effective. 

For that reason, more investments should be made in academics and 
research institutes to make practical social, and economic policy. Also, 
the training for enhancing the capabilities of governmental officials 
should be developed and taken continuously. South Korea’s enthusiasm 
in education has been the hidden root cause on national trade success. 
The culture that adores the academic pursuit and achievement has 
been helping to nurture high quality labor forces. As highly educated 
government officials could lead the country relatively well, many 
experts’ groups also became catalysts of establishing famous global 
corporations at the same time. This will enable to bring hope especially 
to the country of Jordan because most Jordanians usually have the 
similar level of education fever like South Korean people do.

In order to speed up the economic growth within the short period 
of time, there were some parts that South Korea had missed. The 
government are still figuring out to solve the issues of injustice and 
corruption. In order to provide a better and honest lesson for other 
developing countries who want to apply South Korea’s experience of 
economic growth, the most valuable factor to consider as policy makers 
is the sustainability rather than the speed of the growth.

In short, Korea’s export-oriented economic success was 
accomplished by first, the prosper and smart state leading intervention 
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and this will be also an essential factor to enrich Inclusive Growth. 
Second, the diligent academic efforts of people and their eager 
participations to develop advanced technology have been foundation 
of producing manufactured products. In addition to that, accumulated 
knowledge by intelligent academia has been helpful on finding out 
practical solutions of some economic and social problems in order to 
settle down fair society and trade overall. 



281

REFERENCES

 Connolly, M. and Yi, K. )2008, September(, How Much of
 South Korea’s Growth Miracle Can Be Explained by Trade Policy?
 Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper 2008-23,
Retrieved August 26, 2017, from http://www.frbsf.org/economic-
  .research/files/wp08-23bk.pdf

 Campaign for an Independent Britain )2015(, 7 Reasons Why
 We Should Leave the EU,  Bridge Enterprises, Retrieved August 28,
2017, from http://campaignforanindependentbritain.org.uk/sample-
page/.

 Catholic Agency For Overseas Development )2014, August(,
 What is ”inclusive growth”?, CAFOD Discussion Paper,
Retrieved August 28, 2017, from   https://cafod.org.uk/content/
download/17223/133621/file/Inclusive%20Growth%20full%20
 paper.pdf.

 Chang, H. )2008, September 4(, Bad Samaritans: The Guilty
 Secrets of Rich Nations and the Threat to Global Prosperity.
London, United Kingdom: Random House Business Books.

 G20 Germany 2017 Hamburg )2017, July(, G20 Leaders’
 Declaration. Shaping an interconnected world, Hamburg,
Germany. Retrieved August 27, 2017, from https://www.g20.
org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.pdf?__
blob=publicationFile&v=11.

 Gates, B. )2014, December 8(, The Best Books I Read in 2014,
Retrieved August 27, 2017, from https://www.gatesnotes.com/
.About-Bill-Gates/Best-Books-2014

 Graham, E. M. )2003, January(, Reforming Korea’s



282

 Industrial Conglomerates, Retrieved August 27, 2017, from
https://cup.columbia.edu/book/reforming-koreas-industrial-
conglomerates/9780881323375.

 Holmes, F. )2016, September 28(, How gold helped South
 Korea repay its debt. Business Insider, Retrieved August 27, 2017,
from http://www.businessinsider.com/how-gold-helped-south-
.korea-repay-its-debt-2016-9

 Hunt A. and Wheeler B. )2017, August 15(, Brexit: All
 you need to know about the UK leaving the EU, BBC News,
Retrieved August 28, 2017, from http://www.bbc.com/news/uk-
politics-32810887.

 IMF )2009, April(, World Economic Outlook, Crisis and
Recovery, Retrieved August 28, 2017, from http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf.

 Kim, H. )2017, August 2(, Kore Seeks to Raise Top Corporate
 and Individual Tax Rates. Bloomberg Politics, Retrieved August
28, 2017, from https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-
02/s-korea-seeks-to-raise-top-corporate-and-individual-tax-rates.

 Kohen, A. )2015, January 8(, How Korea is transforming into a
 creative economy. World Economic Forum, Retrieved, August 27,
2017, from https://www.weforum.org/agenda/2015/01/how-korea-
is-transforming-into-a-creative-economy/.

 Moon, J. et al. )2016, October 31(, Conception, Normative
 Directives and Policy Tasks towards Inclusive National Territory.
 Korea Research Institute of Human Settlements, Anyang, South
Korea, 153.

 OECD )2014(, Report on the OECD Framework for Inclusive



283

 Growth )OECD publications(. Retrieved August 26, 2017, from
 https://www.oecd.org/mcm/IG_MCM_ENG.pdf.

 OECD )2017(, Inclusive Growth. Retrieved August 25, 2017,
from http://www.oecd.org/inclusive-growth/.

 Park, H. and Nam, H. )2017, June 18(, Moon vows increased
 contributions for AIIB. The Korea Times, Retrieved August 27,
2017, from http://m.koreatimes.co.kr/pad/news/view.jsp?req_
newsidx=231396.

 Studwell, J. )2013(, How Asia Works: Success and Failure in
 the World’s Most Dynamic Region. London, United Kingdom:
Profile Books.

 UN, The Sustainable Development Agenda, Sustainable
 Development Goals, 17 Goals to Transform Our World. Retrieved
August 28, 2017, from http://www.un.org/sustainabledevelopment/
development-agenda/.

 UN News Centre )2016, January 13(, ‘No-one left behind’ is
 ethical imperative of new development agenda – UN deputy chief.
Retrieved August 27, 2017, from http://www.un.org/apps/news/
 story.asp?NewsID=52992#.WaJsEJ2wfIU.

 World Bank Group )2009, February 10(,
 What is Inclusive Growth? Retrieved August 26,
2017, from http://siteresources.worldbank.org/
INTDEBTDEPT/Resources/468980-1218567884549/
WhatIsInclusiveGrowth20081230.pdf.

 World Trade Organization )2016(, Trade costs and inclusive
 growth: Case studies presented by WTO chair-holders. Geneva,
Switzerland.



284

 Yonhap News Agency )2017, June 16(, Moon urges AIIB to
 make sustainable, people-oriented investment. Retrieved August 27,
2017, from http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/06/16/0200
000000AEN20170616002400315.html.


