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اآلثار االقتصادية للمديونية الخارجية – حالة األردن ()2011 – 1990
د .سامر علي عبدالهادي
قسم االقتصاد  /جامعة الزرقاء – األردن

ملخص :تعترب مشكلة ادلديونية اخلارجية من أىم ادلشاكل اليت واجهتها الدول العربية كغَتىا من الدول النامية ،نظرا آلثارىا اخلطَتة على عملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ويف الوقت نفسو صلد أن تلك الدول تعاين من اطلفاض يف حصيلة ادلدخرات احمللية وعوائد الصادرات ،وكذلك
ارتفاع يف معدالت االستهالك ،شلا أدى إىل قلة االستثمارات احمللية .ت عترب ادلديونية اخلارجية مصدرا ىاما من مصادر الدخل بالنسبة للدول
النامية ،واألردن باعتباره أحد ىذه الدول ،يعتمد بشكل كبَت على الديون اخلارجية لتمويل الفجوة االدخارية وميزان ادلدفوعات .اذلدف الرئيس
من ىذه الورقة ىو الكشف عن العالقة بُت ادلديونية اخلارجية وبعض ادلتغَتات االقتصادية الكلية يف األردن خالل الفًتة من ،2011 -1990
وذلك باستخدام التحليل القياسي للسالسل الزمنية .ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة أن ىناك أثر سليب للمديونية اخلارجية على
كل من النمو االقتصادي ،واالستهالك ،وادلدخرات احمللية ،االستثمار وادليزان التجاري بشقيو الصادرات وادلستوردات.
كلمات مفتاحيه  :النمو االقتصادي ،ادلديونية اخلارجية ،ادليزان التجاري ،الفجوة احمللية ،فجوة العمالت األجنبية ،طريقة
االعتيادية.

ادلربعات الصغرى

مقدمة
تعترب مشكلة ادلديونية اخلارجية للدول العربية من أىم ادلشاكل اليت واجهتها كغَتىا من الدول النامية ،نظرا آلثارىا اخلطَتة على عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،حيث اقًتنت اخلطط التنموية دلعظم الدول النامية بضرورة توفَت التمويل الالزم لتحقيق أىداف تلك اخلطط ،وبالتايل
النهوض بقطاعات االقتصاد اإلنتاجية ادلختلفة .ولكن يف الوقت نفسو صلد أن تلك الدول تعاين من اطلفاض يف حصيلة ادلدخرات احمللية وعوائد
الصادرات ،وكذلك ارتفاع يف معدالت االستهالك ،شلا أدى إىل قلة االستثمارات احمللية.
ولتحقيق النمو االقتصادي ،ومن مث دفع عجلة التنمية االقتصادية ،كان ال بد من توفَت التمويل الالزم لذلك ،وكان االقًتاض اخلارجي أحد
الوسائل اذلامة لتلك الدول ،حيث بدأت باالعتماد على ىذا ادلصدر لتغطية القصور يف ادلوارد واإلمكانات ادلالية ادلتاحة ،ونتيجة لذلك وصل
معدل النمو يف الدين العام اخلارجي إىل مستويات مرتفعة جدا ،وىذا إن دل فإظلا يدل على االقًتاض ادلستمر من اخلارج طوال السنوات ادلاضية
هبدف دتويل التنمية.
واألردن شانو شأن الدول النامية األخرى ،يعاين من عدة اختالالت اقتصادية ناجتة عن نقص ادلوارد ادلالية واالقتصادية احمللية ،شلا عمل على تدين
القدرة اإلنتاجية للصناعات الوطنية ،وبالتايل اطلفاض حجم الصادرات األردنية من جهة ،وحتويل قسم كبَت من اإلنفاق العام واخلاص ضلو
ادلستوردات من السلع االستهالكية والرأمسالية من جهة أخرى ،األمر الذي أدى إىل وجود عجز مزمن ومستمر يف ادليزان التجاري ،شلا دفعو
لالعتماد بشكل كبَت على مصادر التمويل اخلارجية كادلساعدات وادلنح والقروض اخلارجية وغَتىا.
عليو هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الوضع الراىن للمديونية اخلارجية وآثارىا على بعض ادلتغَتات االقتصادية الكلية يف االقتصاد
األردين ،واحللول ادلقًتحة للتقليل من حدة ىذه ادلشكلة ،حيث سيتم دراسة أثر ادلديونية اخلارجية على النمو االقتصادي ،وكذلك دراسة أثر
ادلديونية اخلارجية على ادلتغَتات االقتصادية الكلية.
وسيتم االستناد على ظلاذج قياسية دلعرفة طبيعة العالقة بُت كل من ادلديونية اخلارجية ومعدالت النمو االقتصادي شلثال بالناتج احمللي اإلمجايل،
وكذلك طبيعة العالقة بُت ادلديونية اخلارجية وبعض ادلتغَتات االقتصادية الكلية شلثلة باالستهالك ،واالستثمار ،وادليزان التجاري ،وادلدخرات
احمللية .وذلك دلعرفة جدوى تلك األموال اليت مت اقًتاضها من اخلارج ،وآثارىا على النشاط االقتصادي ككل .وتغطي الدراسة الفًتة الزمنية ما بُت
 1990إىل  2011لألردن.
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الدراسات السابقة
ناقشت العديد من الدراسات السابقة تأثَت ادلديونية اخلارجية على ادلتغَتات االقتصادية ،وكانت نتائج ىذه الدراسات متباينة ،فالبعض توصل إىل
وجود عالقة طردية ،والبعض اآلخر وجد أن ىناك عالقة عكسية.
استخدم  )1999( Lyohaهنج احملاكاة للتحقق من تأثَت الديون اخلارجية على النمو االقتصادي يف بلدان جنوب الصحراء األفريقية للفًتة من
 1970إىل  ، 1994ووجد أن الديون اخلارجية تعمل على ختفيض االستثمار بالتايل تؤثر سلبا على النمو االقتصادي.
أما  )2002( Karagolفقد حبث يف طبيعة العالقة بُت خدمة الدين العام اخلارجي والنمو االقتصادي يف تركيا للفًتة من – 1956
 ،1996حيث استخدم تقنية التكامل ادلشًتك ادلتعدد ،ووجد أن العالقة عكسية بُت الدين العام اخلارجي والنمو االقتصادي يف اجلل الطويل.
ومن ناحية أخرى مل غلد  )2004( Schclarekفلم غلد أي دليل على أن الدين العام اخلارجي يؤثر على إنتاجية عناصر اإلنتاج ،ولكنو
وجد يف الدول النامية أن معدل النمو االقتصادي ادلرتفع مرتبط باطلفاض معدالت الدين العام اخلارجي وليس معدالت الدين اخلاص اخلارجي.
وىذا ما أكده  Adepojuوآخرون ( ، )2007حيث وجدوا أن تراكم الديون اخلارجية يعرقل النمو االقتصادي يف نيجَتيا ،وكذلك مالك و
– 1972
آخرون (  )2010وجدوا أن الدين اخلارجي وخدمة الدين ذلما أثرا سلبيا على النمو االقتصادي يف الباكستان خالل الفًتة من
 .2002وىذه النتائج مشاهبة لنتائج دراسة محيد وآخرون ( )2008وادلتعلقة بدراسة أثر الديون اخلارجية واألسهم الرأمسالية والقوى العاملة على
النمو االقتصادي الباكستاين للفًتة .2003 – 1976
يف حُت أن  Jayaramanوآخرون (  )2008أكدوا على أن ارتفاع تدفق ادلساعدات والديون اخلارجية قد ساىم بشكل واضح يف ارتفاع
معدالت النمو االقتصادي يف ست دول من دول احمليط اذلادئ خالل الفًتة .2004 – 1988
كما أكد  )2009( Buttsعلى وجود عالقة سببية بُت النمو االقتصادي والدين العام اخلارجي يف  13دولة من أصل  27دولة من دول
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب خالل دراسة أجريت للفًتة .2003 – 1970
أما دراسة عبداذلادي ( )2013واليت ىدفت إىل الكشف عن العالقة بُت الدين العام اخلارجي والنمو االقتصادي يف األردن خالل الفًتة
 ، 2011 -1990حيث وجد أن ىناك عالقة طردية بُت الدين العام اخلارجي والنمو االقتصادي ،وكذلك ىناك عالقة عكسية بُت خدمة الدين
العام اخلارجي والنمو االقتصادي.
اإلطار النظري للدراسة
مفهوم المديونية الخارجية
ميكن تعريف القرض اخلارجي بأنو اتفاق بُت احلكومة أو إحدى مؤسساهتا مع مصدر خارجي للحصول على موارد مالية مع االلتزام بإعادة

تسديد تلك ادلوارد وادلبالغ ادلستحقة عليها (الفوائد) خالل فًتات زمنية قادمة يتفق عليها يف عقد القرض (.)1
كم عرف البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت القروض اخلارجية بادلوارد ( احلقيقية أو ادلالية) اليت ميكن احلصول عليها من غَت ادلقيمُت والقابلة

للتسديد بعمالت أجنبية أو سلع أو خدمات (.)2
يف حُت عرفت رلموعة العمل الدولية متعددة األطراف ادلديونية اخلارجية على أهنا قيمة االلتزامات القائمة وادلوزعة خالل فًتة زمنية على ادلقيمُت
يف دولة ما جتاه غَت ادلقيمُت لدفع ادلبلغ باإلضافة لفوائده ادلًتتبة عليو إن وجدت .وىذا التعريف يتطلب نظام مرن لتدوين وإدارة الديون اخلارجية،
كما يتطلب معرفة كافة االلتزامات ادلالية ادلًتتبة على الدولة سواء ديون احلكومة ،أو ديون ادلؤسسات العامة واخلاصة ادلضمونة من قبل احلكومة،

باإلضافة إىل عمليات االستثمار ادلباشر (.)3

 .1زكي ،رمزي ،أزمة الديون اخلارجية – رؤية من العامل الثالث ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ، 1978ص66
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World Bank,World external debt, Dec 1981,p111 .2
 .3إدارة الديون اخلارجية  ،سلسلة دورية ، 2004 ،ص5
أسباب المديونية الخارجية
ىناك العديد من األسباب وادلتغَتات اليت تفسر سبب مشكلة االستدانة اخلارجية يف الدول النامية منها:

 .1نقص ادلدخرات الوطنية يف الدول النامية:
ىناك قصور واضح يف حجم ادلوارد احمللية وبالذات ادلدخرات الوطنية ،حيث بلغت عام  1990يف األردن  84.9مليون دينار أردين ،مث أخذ
بالتزايد إىل أن وصل إىل  777.8مليون دينار عام  ،1997مث اطلفض مبقدار  %20عام  1998ليصل إىل  623.3مليون دينار عام
 ،1998يف حُت كان االطلفاض ادللحوظ يف حجم االدخار احمللي(الوطٍت) عام  2007مبقدار  %70حيث بلغ  371.1مليون دينار مقارنة
مع عام  2006حيث بلغ  1222.9مليون دينار.
وىذا بدوره دفع األردن بشكل خاص والدول النامية بشكل عام إىل االعتماد ادلفرط على مصادر التمويل األجنبية يف دتويل العجز يف ادلوازنة
العامة وفجوة العمالت األجنبية وبالتايل حتقيق أىداف التنمية االقتصادية.
 .1ضعف القدرة التفاوضية حول القروض ادلمنوحة والشروط ادلتعلقة من ناحية فًتات السداد وأسعار الفوائد وما يرافق ذلك من
اطلفاض يف عنصر ادلنحة يف تلك القروض.

 .2تعاين معظم الدول النامية من ضعف شديد يف القطاع الصناعي والًتكيز على قطاعات اقتصادية أخرى أقل إنتاجية مثل القطاع
الزراعي.

 .3عدم توجيو القروض ادلمنوحة ضلو القطاعات وادلشاريع اإلنتاجية واليت تتصف بأهنا كبَتة العائد (
.)Projects

High Return

 .4انتشار ظاىرة هتريب رؤوس األموال:
ويعرف ىروب رؤوس األموال بأنو القيمة اإلمجالية جملموع التدفقات النقدية من االقتصاد الوطٍت للخارج سواء استثمارات يف شراء
السندات واألسهم واذونات اخلزينة والعقارات احلقيقية وغَتىا (.)1

()1حداد ،أديب "سر قوة الدينار األردين" – البنك ادلركزي األردين -دائرة األحباث والدراسات ،1987-ص98
وقد استخدم البنك الدويل عام  1986الصيغة التالية حلساب حجم هتريب رؤوس األموال:
ىـ = د  +س  +ج – ح
حيث أن:
ىـ :ىروب رؤوس ادلوال.
د :التغَت يف رلموع الديون اخلارجية.
س :صايف االستثمار األجنيب ادلباشر.
ج :العجز يف ادليزان التجاري.
ح :الزيادة يف االحتياطيات.
وبذلك صلد أن الديون اخلارجية ذلا ارتباط موجب هبروب رؤوس األموال ،وعليو فإن أي زلاولة دلعاجلة ىروب رؤوس األموال توجب تقليل

الديون اخلارجية أو استئصاذلا (.)1
وبشكل عام ،تعاين معظم الدول النامية من الفساد مبختلف أشكالو ادلايل واإلداري والسياسي ،وصلم عنو هنب جزء كبَت من القروض اخلارجية

وهتريبها للخارج شلا أدى إىل تراكم الديون وفشل التنمية (.)2
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اآلثار االقتصادية للمديونية الخارجية
تلعب القروض اخلارجية دورا ىاما يف اقتصاديات الدول النامية ،حيث يرى البعض أن القروض اخلارجية تستغل يف اإلنتاج وتنمية الصادرات
وإحالل الواردات ويف النهاية تؤدي إىل زيادة الدخل القومي وادلدخرات الوطنية وينعكس ذلك اغلابيا على ميزان ادلدفوعات ،يف حُت يرى البعض
اآلخر أن القروض اخلارجية ال يتم استخدامها بشكل جيد وال يتم توجيهها إىل قطاعات إنتاجية ،وإظلا يتم حتميل األجيال القادمة تبعات ىذه
القروض اخلارجية وما يًتتب عليو من أقساط وفوائد.
 .1مقابلة،علي" ىروب رأس ادلال وعالقتو بادلديونية اخلارجية وتطبيق ذلك على األردن كنموذج للدول النامية العربية

واإلفريقية"ص،459ص ،470ورقة مقدمة يف مؤدتر (ادلديونية اخلارجية لألقطار العربية األفريقية) ،مصراتو ،ليبيا 1989

 .2صيام ،أمحد زكريا ،صندوق النقد الدويل ومأزق مديونية دول العامل الثالث ،دراسة حالة ادلملكة األردنية اذلامشية ،رسالة ماجستَت غَت
.

منشورة  ،اجلزائر ، 1996ص98
وبشكل عام ميكن تقسيم اآلراء االقتصادية حول أعلية القروض اخلارجية إىل رلموعتُت:

.1ادلدرسة التقليدية :يرى إتباع ىذه ادلدرسة أن لالقًتاض اخلارجي أثرا اغلابيا على اقتصاديات الدول النامية ،وتعزي ىذه ادلدرسة
سبب تدين مستويات التنمية يف الدول النامية إىل اطلفاض حجم مدخراهتا الوطنية ورصيدىا من العمالت األجنبية ،وتعاين الدول
النامية بشكل عام من فجوتُت :فجوة االدخار  Saving Gapوىي دتثل الفرق بُت ادلدخرات احمللية واالستثمارات احمللية ،وفجوة
العمالت األجنبية وىي دتثل الفرق بُت صادرات الدولة ومستورداهتا.
ان األثر اإلغلايب للقروض وادلساعدات اخلارجية على فجوة االدخار يكون من خالل مساعلتها يف زيادة حجم االستثمارات بشكل
مباشر ،وكذلك زيادة يف الًتاكم الرأمسايل احمللي بشكل غَت مباشر ،األمر الذي من خاللو تستطيع الدولة ادلتلقية للقروض وادلساعدات
اخلارجية أن تقلل من حجم تلك الفجوة عن طريق زيادة مستوى الدخل والذي سيعمل بدوره على زيادة معدل االدخار احمللي
(.)Chenery and Cartern, 1973
أما بالنسبة لفجوة العمالت األجنبية ،فان القروض وادلساعدات اخلارجية تعترب مصدراً جديداً للعمالت األجنبية واليت ستساعد الدول
إنتاج القطاعات
ادلستقبلة ذلا يف احلصول على متطلبات االستَتاد من السلع الرأمسالية والوسيطة واليت ميكن أن تستخدم يف زيادة
االقتصادية ادلختلفة واليت ستساىم يف النهاية يف زيادة حجم الصادرات وبالتايل ختفيض حجم تلك الفجوة باإلضافة إىل مساعلتها يف
حتقيق زيادة يف معدل النمو االقتصادي (ادلومٍت)1987،

.2ادلدرسة التجديدية :عارض إتباع ىذه ادلدرسة النتائج اليت توصلت إليها ادلدرسة التقليدية ،حيث أشارت نتائج دراسات إىل أن تأثَت
القروض اخلارجية ضعيف جدا على الدخل القومي ومعدالت النمو االقتصادي ،والسبب يف الوصول دلثل ىذه النتيجة يعود إىل
سببُت:
األول :بسبب اطلفاض معدالت االدخار احمللي لألسباب التالية:

أ .إن جزءا كبَتاً من القروض وادلساعدات اخلارجية يستخدم لزيادة مستوى االستهالك وليس لزيادة حجم ادلدخرات احمللية ،وذلك بسبب تغيَت
تركيبة النفقات احلكومية لصاحل االستهالك وما يرافق ذلك من اطلفاض للميل احلدي لالدخار (  )MPSوارتفاع ادليل احلدي لالستهالك
(.)MPC
ب .ارتباط معظم القروض وادلساعدات اخلارجية مبشاريع وسلع حتددىا الدول ادلقرضة ،وبذلك حت ّد من قدرة الدول ادلقًتضة على اختيار السلع
واألساليب اإلنتاجية والتكنولوجيا اليت تتالءم مع اقتصاداهتا.
ج .ضعف اجلهود ادلبذولة يف حتصيل الضرائب واطلفاض ادلستوى العام للضرائب.
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الثاني :بسبب ارتفاع نسبة رأس ادلال إىل اإلنتاج لألسباب التالية:
أ .ختصيص جزء كبَت من القروض وادلساعدات اخلارجية للمشاريع غَت اإلنتاجية ،حيث ميكن أن تتمركز تلك االستثمارات يف مشاريع البٌت
التحتية  Infrastructure Projectsواليت يكون إنتاجها غَت مباشر مثل الطرق واجلسور وشبكات الصرف الصحي وغَتىا.
ب .ختصيص جزء كبَت من القروض اخلارجية إىل مشاريع ذات تكنولوجيا رأمسالية مكثفة ،ويعود ذلك إىل تأثَت اذليئات وادلنظمات ادلاضلة لتلك
القروض من جهة ،واسًتاتيجيات الدول النامية من جهة أخرى (.)1

ج .ارتباط معظم القروض اخلارجية مبشاريع معينة تنتج سلعا معينة حتددىا اجلهات ادلقرضة ،وىذا بدوره ػلد من قدرة الدولة ادلقًتضة على
اختيار أساليب اإلنتاج ادلتاحة واليت تتمشى مع قدرة تلك الدولة (.)2

المديونية الخارجية في األردن
واجو األردن منذ استقاللو مشكالت عديدة على رأسها العجز يف ميزان ادلدفوعات ،وىذا ما دفع األردن لالعتماد على القروض اخلارجية لتمويل
ذلك العجز ،وتشَت اإلحصائيات إىل أن األردن جلأت إىل االقًتاض اخلارجي خالل السنة ادلالية  ،1950 - 1949حيث وقعت على أول
قرض خارجي من احلكومة الربيطانية بقيمة مليون دينار أردين .وأوضحت البيانات الرمسية ان الرصيد القائم حلجم الدين العام اخلارجي ادلًتتب
على ادلملكة من اجلهات الدائنة ش ّكل مانسبتو حوايل ( 2ر ) % 20من الناتج احمللي االمجايل ادلق ّدر للعام احلايل  2012كما وأن القروض
اخلارجية ادلتعاقد عليها بُت احلكومة من جهو واجلهات ادلقرضة من جهة أخرى استحوذت على مانسبتو ضلو ( 5ر ) %41من اجململ قروضا
متعاقد عليها وزلررة بالدوالر األمريكي وتستحق السداد مبا يف ذلك تغطية كلفة مديونتها الواجبة االستحقاق والتسديد بالعملة األمريكية /
ادلوحدة  /اليورو بنسبة تًتاوح عند ( 9ر ) % 7من اجململ يف حُت استأثرت
الدوالر فيما استحوذت القروض ادلتعاقد عليها بالعملة األوروبية ّ
الديون احملررة بالُت الياباين مبا نسبتو حوايل( 6ر ) %20من امجايل حجم القروض اخلارجية بينما شكلت الديون احملررة بالدينار الكوييت مانسبتو

ضلو (  )% 19من رلمل القروض اخلارجية ادلتعاقد عليها بُت احلكومة األردنية واجلهات ادلقرضة من الدول اخلارجية حىت هناية الفًتة ذاهتا.
 .1ادلومٍت  ،شامية  " 1989اآلثار االقتصادية للديون اخلارجية للدول العربية األفريقية ،دراسة حتليلية قياسية من
،ص300

1987-1971

 .2ادلومٍت ،شامية  ، 1989مصدر سابق
وجتمع تقارير زللية ودولية على ان تفاقم ارتفاع حجم ادلديونية العامة السيما اخلارجية منها يرتّب أعباء مالية بسقوف مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة
الفوائد ادلستحقة السداد إىل جانب تسديد االقساط الواجب أطفائها يف مواعيد سدادىا اذ يشكل ذلك عبئا ثقيال على االقتصاد الوطٍت
واستنزافا جلانب كبَت من الناتج احمللي االمجايل باإلضافة إىل اقتطاع مبالغ كبَتة من االيرادات احمللية تصل يف معدذلا السنوي حوايل ( ) %13من
رلمل االيرادات احمللية للخزينة العامة على حساب دتويل بنود ذات اعلية كبَتة يف نفقات ادلوازنة العامة السيما ادلشاريع التنموية كما ان كلفة
االقًتاض اخلارجي سواء كان ذلك على شكل فوائد او اقساط قروض خارجية تشكل عبئا وضغطا متزايدا على احتياطيات ادلملكة من العمالت
االجنبية السيما وان كلفة اعباء ادلديونية اخلارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها وحتويلها خلارج ادلملكة بعمالت صعبة سدادا خلدمة الديون
اخلارجية ومبا يشكل خطوطا غَت مأمونة على رلمل االوضاع االقتصادية وادلالية يف ادلملكة.
وعزا مسؤولون أردنيون القفزة الكبَتة للدين العام يف البالد إىل خسائر شركة الكهرباء األردنية خالل العامُت ادلاضيُت نتيجة انقطاع أو تدين تدفق
الغاز ادلصري ادلصدر لألردن شلا اضطر الشركة للجوء لتوليد الكهرباء عن طريق الوقود الثقيل  .وتتهم ادلعارضة األردنية واقتصاديون زلليون
السياسات االقتصادية وسياسات خصخصة الشركات اإلنتاجية وادلؤسسات الكربى والفساد يف القطاع العام بأنو السبب الرئيسي وراء ىذا
االرتفاع القياسي يف حجم الدين العام يف ادلملكة .باتت أرقام الدين واالهتامات بالفساد دلسؤولُت كبار يف ادلملكة أحد زلركات االحتجاجات
اليت تنظمها قوى احلراك الشعيب وادلعارضة يف البالد على وقع الربيع العريب منذ مطلع .2011
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اجلدول رقم ( )1يبُت الدين اخلارجي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ،حيث جتاوز الدين اخلارجي  ٪100من الناتج احمللي اإلمجايل يف

الفًتة  ،1999-1990وأقل من  ٪100وأكثر من  ٪50من عام  2000إىل عام  ،2007وأقل من  ٪50خالل الفًتة -2008
.2011

جدول رقم ( :)1الدين العام اخلارجي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
السنة

نسبة الدين اخلارجي للناتج
احمللي اإلمجايل

السنة

نسبة الدين اخلارجي للناتج
احمللي اإلمجايل

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

148.1
142.7
115.4
101.9
108.3
106.1
109.3
102.4
106.1
106.0
93.1

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

87.1
88.7
85.8
78.4
68.5
65.0
60.9
39.3
39.6
46.2
43.8

*وزارة ادلالية
الشكل رقم ()1
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وبالنظر أيضا إىل اجلدول رقم (  ، )2صلد أن رصيد الدين العام اخلارجي وشهدت بعض التقلبات خالل فًتة الدراسة ،حيث بلغت 4465.9
مليون دينار يف عام  ،1995مقارنة مع  4338.8مليون دينار يف عام  ، 1994مسجال زيادة طفيفة بنسبة  ،٪2.9كما كان االرتفاع نتيجة
دلتطلبات التمويل اخلارجي ضروري يف ىذه ادلرحلة وإىل دتكُت احلكومة من متابعة عملية التصحيح إلعادة اذليكلة االقتصادية يف سلتلف األنشطة
االقتصادية ،ويف هناية عام  1999ارتفع التوازن ما يعادل الدين العام اخلارجي مع مبلغ  176.4مليون دينار دتثل  ٪3.5عن مستواه يف عام
 1998لتصل إىل  5186.2مليون دينار يف عام  1999مقارنة مع  5009.8مليون دينار يف عام  ،1998وسبب ىذا االرتفاع يعود إىل
ارتفاع سعر صرف الُت الياباين يف األسواق الدولية شلا أدى إىل ارتفاع قيمة الديون اليابانية ادلقومة بالدينار األردين وكذلك زيادة حجم السحوبات
من القروض اخلارجية اليت تقدمها بعض ادلؤسسات ادلالية الدولية مثل البنك الدويل.
كما يف عام  2000فقد اطلفض الرصيد القائم للدين العام اخلارجي لتصبح  4794.7مليون دينار والسبب يف ذلك ىو اطلفاض أسعار
الصرف لعمالت الدول الدائنة ،باإلضافة إىل ارتفاع نسبة تسديد القروض للشؤون اخلارجية ،وكذلك شراء (مبادلة) الديون اخلارجية أو شطب
الديون اخلارجية لبعض البلدان ،وعندما عاد رصيد الدين العام اخلارجي لَتتفع عامي  2003و  2004إىل  5391.8و 5348.8مليون

دينار على التوايل ،يف حُت تراجع يف عام  2005ىذا التوازن بوضوح إىل  5056.7مليون دينار أردين ،أي أن ىناك اطلفاض يف ادليزان ،مبا

يف ذلك  ٪ 5.5عن العام السابق ،ومع ذلك ،سجلت زيادة يف عام  2006مبقدار  129.8لتصبح  5186.5مليون دينار أردين ،وجاء إىل
ىذه الزيادة إىل ارتفاع العمالت أسعار صرف العمالت الرئيسية للدول الدائنة مقابل الدوالر األمريكي وبالتايل مقابل الدينار األردين ،مث ارتفعت
يف عام  2007بنسبة  66.8مليون دينار ليصبح  5253.3مليون دينار أردين ،مث اطلفض بشكل ملحوظ يف عام

 2008مبقدار

 1613.1مليون دينار أردين عن مستواه يف هناية عام  2007حيث بلغ  3640.2مليون دينار أردين ،وىذا االطلفاض ىو نتيجة الطلفاض
صايف اإلقراض اخلارجي نتيجة لتنفيذ اتفاقيات إعادة الشراء مع الدول األعضاء يف نادي باريس للقروض التصديرية غَت ميسرة.

جدول رقم ( :)2الدين العام اخلارجي يف األردن
السنة

الدين اخلارجي

السنة

الدين اخلارجي

1990

5064.3

2001

4969.8

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

4958.7
4577.6
4229.6
4720.5
4911.8
5164.3
4998.1
5333.7
5510.1

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

5350.4
5391.8
5348.8
5056.7
5186.5
5253.3
3640.2
3869
4610.8

2000

5043.5

2011

4486.8
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*وزارة ادلالية
الشكل ()2

الجانب العملي للدراسة

 .1أثر المديونية الخارجية على النمو االقتصادي

مت حتديد العالقة بُت النمو االقتصادي ( )GDPوالدين العام اخلارجي ( )EDبالصيغة التالية:
GDP = a0 + a1 Ed + ε
وباستخدام طريقة ادلربعات الصغرى كانت النتائج على النحو التايل:
GDP = 14435.6 – 1.674 Ed + ε
)(-1.809
F = 3.274
R2 = 0.14
بلغ التأثَت احلدي للقروض اخلارجية على النمو االقتصادي (  ،)-1.674مبعٌت أن القروض اخلارجية ذلا أثر سليب ذو داللة إحصائية على النمو
االقتصادي.
 .2أثر المديونية الخارجية على المدخرات المحلية
كانت العالقة بُت ادلدخرات احمللية والقروض اخلارجية مدار جدل بُت العديد من الباحثُت ،فقد أشار االقتصادي  Papanekأن ىناك رلموعة
من العوامل كاالضطرابات السياسية والتغَتات ادلفاجئة يف معدالت التبادل التجاري تؤثر على الدول النامية شلا يؤدي لوجود عالقة سالبة بُت

ادلدخرات احمللية والقروض اخلارجية ( .)1وقد قام االقتصادي رمحان باغلا عالقة بسيطة بُت متوسط ادلدخرات احمللية (  )APSومتوسط القروض

اخلارجية ( )ADكما يلي (:)2
APS = b0 + b1 AD + ε
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1. Papanek (1973),Aid, Foreign Private Investment, Saving and Growth in LDC,
Journal of Political Economy 81, pp 120,131

 ،مصدر سابق2. Papanek (1973).

وباستخدام طريقة ادلربعات الصغرى كانت النتائج على النحو التايل:
APS = 0.47 – 0.26 AD
)(-2.711
F = 3.182
R2 = 0.46
وتشَت نتائج التحليل إىل أن العالقة بُت متوسط ادلدخرات احمللية ومتوسط القروض اخلارجية كانت سالبة وذات داللة إحصائية حيث بلغت (-
.)0.26
 .3أثر المديونية الخارجية على االستثمار
مستوى االستثمار يتحدد حبجم ادلصادر الكلية ادلستخدمة ألغراض التكوين الرأمسايل ،وبشكل عام تعترب ادلدرسة التقليدية أن القروض اخلارجية
تساىم يف زيادة حجم االستثمارات يف الدول ادلقًتضة ،كما أهنا تساعد الدول ادلقًتضة على زيادة حجم السلع الرأمسالية ادلستوردة واليت تساىم
يف زيادة مستوى االستثمارات احمللية ،والختبار ذلك مت االعتماد على العالقة التالية:
I = c0 + c1 RGDP + c2 ED+ ε
وباستخدام طريقة ادلربعات الصغرى كانت النتائج على النحو التايل:
I = 1240.9 + 0.541 RGDP – 0.496 ED
)(12.038
)(-2.913
F = 80.247
R2 = 0.91
نالحظ أن القروض اخلارجية ذلا أثر سليب وذو داللة إحصائية على االستثمار ،وكذلك معامل التحديد مرتفع حيث بلغ .%91

 .4أثر المديونية الخارجية على االستهالك
إحدى االنتقادات اليت مت توجيهها لسياسة االقًتاض اخلارجي اليت تبنتها العديد من الدول النامية ىو أن معظم ىذه القروض يتم توجيهها ضلو
شراء السلع االستهالكية ،وبالتايل تفقد الغاية الرئيسية اليت من أجلها مت االقًتاض ،ودلعرفة طبيعة العالقة بُت مستوى االستهالك والقروض
اخلارجية ،مت االعتماد على العالقة التالية:
C = d0 + d1 RGDP + d2 ED+ ε
وباستخدام طريقة ادلربعات الصغرى كانت النتائج على النحو التايل:
C = -3515.9 + 1.753 RGDP – 0.001 ED
)(52.310
)(-0.004
2
F = 1378.047
R = 0.99
تشَت النتائج إىل وجود عالقة سلبية ولكنها ذات ليست ذات داللة إحصائية وضعيفة جدا بُت القروض اخلارجية ومستوى االستهالك ،حيث بلغ
(.)-0.001
 .5أثر المديونية الخارجية على الصادرات
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قد تؤثر القروض اخلارجية على الصادرات باجتاىُت:

 من خالل زيادة الدخل القومي ،وبالتايل زيادة الطلب على السلع ادلنتجة زلليا ،وما يرافقو من اطلفاض يف حجم الصادرات لتلبيةحاجات السوق احمللي.

 من خالل التأثَت على االستثمارات ،وبالتايل زيادهتا وزيادة القدرة اإلنتاجية والتصديرية للدولة.ودلعرفة أي األثرين ػلدث يف االقتصاد األردين ،مت استخدام العالقة الرياضية التالية:
X = e0 + e1 RGDP + e2 ED+ ε

وباستخدام طريقة ادلربعات الصغرى كانت النتائج على النحو التايل:
X = -489.4 + 0.932 RGDP – 0.304 ED
)(19.442
)(-1.677
2
F = 194.555
R = 0.96
يتضح من النتائج أن للقروض اخلارجية أثرا سلبيا ذو داللة إحصائية على الصادرات األردنية ،وىذا قد يدل على أن القروض اخلارجية مل يتم
توجيهها ضلو مشاريع إنتاجية هتدف إىل زيادة حجم الصادرات ،بل قد مت توجيهها ضلو زيادة االستهالك احمللي من السلع احمللية.
 .6أثر المديونية الخارجية على المستوردات
مت االعتماد على العالقة الرياضية التالية لبيان أثر القروض اخلارجية على ادلستوردات األردنية وىي:
M = r0 + r1 RGDP + r2 ED+ ε
وباستخدام طريقة ادلربعات الصغرى كانت النتائج على النحو التايل:
M = 333.8 + 1.663 RGDP – 0.919 ED
)(17.522
)(-2.751
2
F = 159.744
R = 0.95
نالحظ من التحليل السابق أن ىناك عالقة سلبية بُت القروض اخلارجية وحجم ادلستوردات األردنية ،وىذه العالقة ذات داللة إحصائية ،وىذا
يعٍت أن القروض اخلارجية قد ساعلت يف التقليل من حجم ادلستوردات ،إال أهنا يف ادلقابل مل تساىم يف زيادة الصادرات ،األمر الذي يبقي ادليزان
التجاري يف حالة عجز.
النتائج والتوصيات:
 .1النتائج:

توصلت الدراسة إىل بعض النتائج اإلحصائية حول تأثَت ادلديونية اخلارجية على ادلتغَتات االقتصادية الكلية وىي على النحو التايل:

 .1أن ىناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت القروض اخلارجية والنمو االقتصادي يف األردن وىذا يتفق مع أفكار ادلدرسة
التجديدية.
 .2تبُت من النتائج الدراسة أن ىناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بُت متوسط ادلدخرات احمللية ومتوسط القروض اخلارجية،
وىذا يدل على أن القروض اخلارجية لن تساىم بشكل واضح يف تعويض النقص يف حجم ادلدخرات احمللية.
 .3إن فاعلية القروض اخلارجية يف دفع مسَتة التنمية االقتصادية تعتمد على كيفية استخدام تلك القروض .ومن خالل نتائج
الدراسة تبُت أن القروض اخلارجية مل تساىم بشكل فاعل يف زيادة حجم االستثمار حيث كانت العالقة بُت االستثمار والقروض
اخلارجية عالقة عكسية ،وكذلك كانت العالقة بُت االستهالك والقروض اخلارجية عكسية ولكنها ليست ذات داللة إحصائية.
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 .4أظهرت نتائج الدراسة أن القروض اخلارجية مل تساىم يف زيادة حجم الصادرات ،بل على العكس كان ذلا أثر سليب معنوي على
حجم الصادرات ،وبالتايل مل تساىم يف احلد من العجز يف ادليزان التجاري.

 .5ان تفاقم ارتفاع حجم ادلديونية العامة السيما اخلارجية منها يرتّب أعباء مالية بسقوف مرتفعة تتمثل بتزايد كلفة الفوائد ادلستحقة
السداد إىل جانب تسديد االقساط الواجب أطفائها يف مواعيد سدادىا اذ يشكل ذلك عبئا ثقيال على االقتصاد الوطٍت
 .2التوصيات:
توصي الدراسة ما يلي:
 .1ضرورة االعتماد على ادلوارد احمللية بالدرجة األوىل وزلاولة التقليل من االعتماد على التمويل اخلارجي ادلتمثل بالقروض
اخلارجية ،وذلك من خالل حتفيز االدخار احمللي.
 .2عمل دراسة شاملة طبيعة القروض اخلارجية من حيث فًتات السداد وأسعار الفوائد من جهة ،ومدى احلاجة ذلذه القروض
وادلنافع ادلتوقعة منها من جهة أخرى.
 .3توجيو القروض اخلارجية ضلو القطاعات اإلنتاجية يف االقتصاد واليت حباجة إىل ذلك التمويل للنهوض هبا.
 .4احلد من تزايد القروض اخلارجية ذات الشروط التجارية الصعبة.

 .5وضع اسًتاتيجيات هتدف إىل توجيو معظم التدفقات اخلارجية ضلو القطاع الصناعي اإلنتاجي ذو القيمة ادلضافة ادلرتفعة،
وتنمية الصناعات اإلحاللية إىل جانب الصناعات التصديرية ،وذلك هبدف جتسَت الفجوة اخلارجية وخلق فرص عمل للمواطن
األردين ورفع ادلستوى ادلعيشي لو.

المراجع والمصادر:
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