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Measuring the Impact of External Funding on 

Economic Growth in Jordan an Econometric 
 Study for the Period (1997-2011) 

 Abstract: 
The developing countries suffer from low domestic savings rates, as a result of declining per capital 

incomes, limited capital sources and general poverty, in light of the growing chronic deficits in trade balances of 
most. Hence the importance of external funding the for developing countries in overcoming the limited local 
resources and financing for development; therefore, this study aims to analyze the capacity of external financing 
in loans and foreign direct investment on the economic growth of the Jordanian economy. 

The results confirm that the independent variable (the ratio of total loans Jordan external to GNP) has a 
morally negative impact on the economic growth, and that can be interpreted using these loans in non-productive 
projects, consumer non-productive purposes. The estimates also showed no significant independent variable (the 
ratio of foreign direct investment in Jordan to GDP) to affect economic growth, and this is consistent with the 
traditional point of view in this area. 

The study suggested several recommendations, including: the need to prepare a technical and economic 
feasibility studies for loans used in the process of overall economic development, attention to the available natural 
resources and exploitation in accordance with the law of comparative advantage to achieve the abundance in the 
productive process, get rid of the savings gap by stimulating savings behavior for individuals and institutions alike, 
addressing the public budget deficit by reducing unnecessary expenditure. 
Key words: External Financing, External loans, Foreign Direct Investment, Economic Growth. 
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 ل الخارجي على النمو االقتصادي في األردنقياس أثر التموي

 ( 2011-1997دراسة قياسية تحليلية للمدة ) 
  

 لبحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء*نشر هذا ا
 لخص م

لية تعاني الدول النامية من تدني معدالت االدخار المحلية، نتيجة النخفاض معدالت الدخول الفردية، هذا فضاًل عن محدودية المصادر الرأسما
نا تبرز أهمية التمويل الخارجي للدول النامية في تغلبها على محدودية والفقر العام، في ظل تنامي العجز المزمن في الموازين التجارية ألغلبها. وه

التعرف على قدرة التمويل الخارجي ممثال بالقروض واالستثمار األجنبي المباشر على لذا تهدف هذه الدراسة إلى  مواردها المحلية وتمويل التنمية،
لمتغير المستقل )نسبة إجمالي قروض األردن الخارجية إلى الناتج القومي اإلجمالي( تأثيرًا وأشارت النتائج إلى أن ل. تحقيق النمو االقتصادي في األردن

االستهالكية غير اإلنتاجية. سالبًا على النمو االقتصادي، ويعود سبب ذلك إلى استخدام هذه القروض في المشاريع غير اإلنتاجية ولألغراض  معنوياً 
ل إحصائيا للمتغير المستقل )نسبة االستثمار األجنبي المباشر في األردن إلى الناتج القومي اإلجمالي( على وأوضحت النتائج أيضًا عدم وجود أثر دا

 النمو االقتصادي، وهذا يتفق مع وجهة نظر التقليديين في هذا المجال.
ينستتجم وقتتانون الميتتزة النستتبية لتحقيتتق وفتترة واقترحتتت الدراستتة توصتتبات عتتدة، أهمهتتاه ضتترورة االهتمتتام بتتالموارد الابيعيتتة المتاحتتة واستتتغاللها بمتتا 

جتة عجتز اقتصادية في العملية اإلنتاجية، والتخلص من الفجوة االدخارية من ختالل تحفيتز الستلوك االدختاري لألفتراد والم سستات علتى حتد ستوا ، ومعال
 .الموازنة العامة من خالل الحد من النفقات غير الضرورية

 .، القروض الخارجية، االستثمار األجنبي المباشر، النمو االقتصاديه التمويل الخارجيكلمات مفتاحية

 مقدمة
تشير أغلب األدبيات االقتصادية إلى أن الدول النامية )باستتثنا  
التتتدول النفايتتتة( تعتتتاني متتتن تتتتتدني معتتتدالت االدختتتار المحليتتتة، نتيجتتتتة 
النخفاض معدالت الدخول الفردية، هذا فضاًل عن محدوديتة المصتادر 

الية والفقتتتتر العتتتتام، وهنتتتتا تبتتتترز أهميتتتتة التمويتتتتل الختتتتارجي للتتتتدول الرأستتتتم
النامية في تغلبها على محدودية مواردها المحلية، وبالتتالي تغلبهتا علتى 
الحلقة المفرغتة للفقتر متن ختالل تحقيتق المعتدالت المرغوبتة متن النمتو. 
وبستتبب ازديتتاد حجتتم اإلنفتتاا االستتتثماري علتتى بتترامج التنميتتة وخااهتتا 

الناميتتتتتة، ولالرتقتتتتا  النتتتتتوعي فتتتتي مستتتتتتو  معيشتتتتة أفرادهتتتتتا  فتتتتي التتتتدول
ودخولهم من جهة، ومن جهة أخر  تنامي العجز المتزمن فتي المتوازين 

(، فإنهتتتا لجتتتأت إلتتتى مصتتتادر تمويتتتل 7891الينتتتي، التجاريتتتة ألغلبهتتتا )
 (هRostow, 1960التنمية التي تنحصر بمصدرين رئيسين هما )

المصتتدر فتتي التتدين العتتام ويتمثتتل هتتذا  مصدددر التمل ددد الددداخلي  .أ
 الداخلي واالدخارات المحلية والوانية، والضرائب.

ويتمثتتتتتل هتتتتتذا المصتتتتتدر بتتتتتالقروض  مصددددددر التمل دددددد الخدددددارجي  .ب
 Externalوالمساعتتدات الخارجيتة  External Loansالخارجية 

Aids واالستثمتتتتتتتارات األجنبيتتتتتتة ،Foreign Investment ،
 .Workers Remittancesوحواالت العاملين 

وبما أن االعتماد على الدين العتام التداخل قتد يت دي إلتى حتدو  
تراجتتتع فتتتي األدا  االقتصتتتادي ، فتتتإن بعتتتض التتتدول الناميتتتة تلجتتتأ إلتتتى 

حبيتتب، مصتتادر التمويتتل الختتارجي لتمويتتل العجتتز فتتي المتتوارد المحليتتة )
7897.) 

 أهمية الدراسة 
يتترات يعتتد التمويتتل الختتارجي للتنميتتة االقتصتتادية واحتتدا متتن المتغ

ذات الصتتتلة الوثيقتتتة بتاتتتور مستتتار التغيتتترات االقتصتتتادية الكليتتتة وحجتتتم 
النشتا  االقتصتتادي. وقتتد أصتتبحت هتذه العالقتتة محتتور اهتمتتام البتتاحثين 

 ليس في الدول المانحة فحسب بل وفي الدول المستقبلة أيضا. 
وتستتعى التتدول الناميتتة للحصتتول علتتى التمويتتل الختتارجي بستتبب 

والتتتي تتمثتتل فتتي عتتدم افايتتة مواردهتتا الداخليتتة  المشتتاكل التتتي تواجههتتا،
)المتتتتدخرات المحليتتتتة( لتمويتتتتل االستتتتتثمارات المالوبتتتتة لتحقيتتتتق أهتتتتداف 

واألردن اغيره من الدول النامية التي اعتمدت بشتال ابيتر  التنمية فيها.
على التمويل الخارجي لتغاية عجز موارد التمويل المحليتة، وعليتف فقتد 
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 االقتصاد قسم

 االقتصاد والعلوم االداريةكلية 

 االردن-الزرقاءجامعة 

mazenbasha1959@hotmail.com 

 

 حسن ياسين طعمهد. 

 ادارة االعمال قسم

 ريةاالقتصاد والعلوم االداكلية 

 االردن-الزرقاءجامعة 

dralfaisel@yahoo.com 

 

 د. سامر عبد الهادي

 تمويل وبنوك قسم

 االدارة والتمويلكلية 

 االردن-البتراجامعة 

sabdelhadi@uop.edu.jo 

 13/8/4112تاريخ قبول البحث                                           1/3/4112تاريخ استالم البحث 



 (6100-0991دراسة قياسية تحليلية للمدة ) –قياس أثر التمويل الخارجي على النمو االقتصادي في االردن 

80 

إلتى تعزيتز هتذه المصتادر واةعتادة هيالتة تمويتل  لجأت الحاومة األردنية
التنميتتة بمتتتا يتت من تخفتتتيض أعبتتا  التتتديون، ذلتتك أن متتتد  أعبتتا  خدمتتتة 
التتدين ومتتد  ضتتغاف علتتى ميتتزان المتتدفوعات يعتمتتد بالدرجتتة األستتاس 

 على شال التمويل الخارجي وايفية استخدامف.
وتحتتتتاول الدراستتتتة التعتتتترف إلتتتتى قتتتتدرة التمويتتتتل الختتتتارجي ممتتتتثال 

روض واالستتتثمار األجنبتتي المباشتتر علتتى تحقيتتق النمتتو االقتصتتادي بتتالق
 لالقتصاد األردني.

 مشكلة الدراسة لهدفها 
حظي موضوع التمويل الخارجي وأثره في نمو االقتصادات 
النامية وتاورها اهتماما واسعا، وتعددت الدراسات لتشمل مختلف 

قتصادات، فمنها األبعاد المرتباة بالتمويل الخارجي ودوره في هذه اال
ما تناولت المساعدات، وأخر  تناولت القروض الخارجية، واذلك ما 
تناول االستثمارات األجنبية المباشرة، وهذا يرجع إلى الخصوصية التي 
تتصف بها االقتصادات النامية من خالل اعتمادها الكبير على 
التمويل الخارجي في تحقيق أهدافها التنموية ومعالجة مشاكلها 

 قتصادية.اال
فتتي ضتتو  متتا ستتبق، يماتتن تلختتيص مشتتالة الدراستتة بالتستتا لين 

 اآلتيينه
 ما هو أثر التمويل الخارجي على النمو االقتصادي في األردن؟ .7
ما هو أثر االستثمارات األجنبيتة المباشترة علتى النمتو االقتصتادي  .2

 في األردن؟

 فرضيات الدراسة 
 ين بصيغة النفي، هماهلبلوغ الدراسة أهدافها تم وضع فرضيتين رئيست

01H   ال يوجتتد أثتتر ذو داللتتة إحصتتائية للقتتروض األردنيتتة الخارجيتتة علتتى
 النمو االقتصادي في األردن.

02H   ال يوجتتتد أثتتتر ذو داللتتتة إحصتتتائية لالستتتتثمارات األجنبيتتتة المباشتتترة
 على النمو االقتصادي في األردن.

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة 
استتات تابيقيتتة عتتدة ظتتاهرة التمويتتل الختتارجي فتتي لقتتد تناولتتت در 

الدول الناميتة، ومنهتا األردن بشتال ختاص، و ينتت بعضتها أن للعوامتل 
االقتصتتتتادية والسياستتتتية تتتتتأثيرًا ابيتتتترًا علتتتتى انتقتتتتال ر وس األمتتتتوال إلتتتتى 
البلتتدان المضتتيفة، امتتا بينتتت دراستتات أختتر  أثتتر االستتتثمارات األجنبيتتة 

دي لتتد  البلتتدان المضتتيفة، وسنستتتعرض المباشتترة علتتى النمتتو االقتصتتا
بعتتض تلتتك الدراستتات ومتتا توصتتلت إليتتف متتن نتتتائج، وهتتي علتتى النحتتو 

 اآلتيه 
 ,.Catherine P. ,Helene P. and Luca Rدراسدة   .1

 "الدين العام لالنملبعنلان  " (2011
هدفت الدراسة إلى تقيم األثر غير الخاي للديون الخارجية 

 panelدولة نامية ) 89ت التاريخية لت على النمو باستخدام البيانا

dateوقد خلص الباحثون إلى أن متوسط المديونية ذات أثر سلبي .) 
بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  04إلى  93بنسبة تتراوح بين 

 وأن األثر الحدي يقدر بنحو نصف هذه القيمة.

بعنددلان  "أ ددر المسدداعدات الخارجيددة  ( 2002دراسددة  الخالددد    .2
 ("2002-1990لى التنمية االقتصادية في األردن للفترة  ع

تحدثت دراسة الخالدي عن أثر المساعدات الخارجية على 
(، بنا  على 2443-7884التنمية االقتصادية في األردن للفترة )

الفارة القائلةه إن الدول الفقيرة يجب أن تعتمد على المساعدات 
لموارد المحلية. و ينت هذه الخارجية امصدر لسد العجز الحاصل في ا

الدراسة أن هناك أشااال عدة لمصادر التمويل الخارجية، مثله 
االستثمار األجنبي المباشر، والقروض الخارجية، والمنح والهبات. 
ومن خالل استخدام األساليب القياسية واإلحصائية المختلفة لتحليل 

تدفق رأس المال البيانات المتعلقة باألردن خالل تلك الفترة تبين أن 
يجابي على التنمية االقتصادية في األردن،  األجنبي لف أثر مباشر واة
اما أن للسياسات المالية والنقدية والتجارية األثر األكبر في تفعيل دور 
تلك التدفقات الخارجية في إحدا  التاورات والتغيرات اإليجابية في 

 (. 2449)الخالدي،  االقتصاد األردني

 Impact ofبعندددلان  " (Ghulam,M. 2005دراسدددة   .3
Foreign Aid on Economic Development in 

Pakistan (1960-2002) " 
تحتتتتتدثت الدراستتتتتة عتتتتتن أثتتتتتر  التمويتتتتتل الختتتتتارجي علتتتتتى التنميتتتتتة 

، و ينت الدراسة أن 2442–7894االقتصادية في الباكستان للفترة من 
وجتتتود  التتدول الناميتتتة بشتتتال عتتتام والباكستتتتان بشتتال ختتتاص تعتتتاني متتتن

واضح للفجوات التمويلية الخارجيتة والداخليتة، ممتا دفتع تلتك التدول إلتى 
االستتتتتعانة بالتمويتتتتل الختتتتارجي، وبستتتتبب افتقتتتتار الباكستتتتتان للسياستتتتات 
االستثمارية الجيدة والحايمة، أد  ذلك إلتى توجتف الدولتة نحتو االعتمتاد 
اد علتتى المستتاعدات الخارجيتتة واالستتتدانة متتن الختتارع بتتداًل متتن االعتمتت

علتتتتتى االستتتتتتثمار األجنبتتتتتي المباشتتتتتر امصتتتتتدر متتتتتن مصتتتتتادر التمويتتتتتل 
الختتارجي. وفتتي النهايتتة توصتتل إلتتى أن المستتاعدات الخارجيتتة لهتتا أثتتر 

، GDPإيجتتتابي يتمثتتتل فتتتي زيتتتادة النمتتتو فتتتي النتتتاتج المحلتتتي اإلجمتتتالي 
ونشتتر التكنولوجيتتا فتتي مختلتتف القااعتتات االقتصتتادية، باإلضتتافة إلتتى 

متتدفوعات واتتذلك عجتتز الموازنتتة. أمتتا األثتتر خفتتض العجتتز فتتي ميتتزان ال
السلبي للمساعدات الخارجية فتمثل في أن هذه المساعدات أخذت تحل 
 محتتل االدختتار المحلتتي، باإلضتتافة إلتتى ارتفتتاع حجتتم التتدين الختتتارجي.
وتوصل إلى ضرورة وجود سياستات اقتصتادية ناجعتة تكتون قتادرة علتى 

مثتل، ممتا يت دي فتي النهايتة استثمار هذه التدفقات الخارجية بالشتال األ
إلتى تحقيتتق الهتتدف المرجتتو متتن هتذه التتتدفقات، وهتتو دفتتع عجلتتة التنميتتة 

 االقتصادية في البلدان النامية.
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( بعنددلان  "االسددت مار Choong, et al. , 2004دراسددة   .4
األجنبدددي المباشدددر  النمدددل االقتصددداد  لتلدددلر القلدددا  المدددالي 

  دراسة مقارنة("
بحتتتت  نمتتتتو القاتتتتاع المتتتتالي المحلتتتتي  هتتتتدفت هتتتتذه الدراستتتتة إلتتتتى

وتاتتتتتوره، متتتتتن ختتتتتالل نقتتتتتل التكنولوجيتتتتتا الحديثتتتتتة إلتتتتتى بلتتتتتدان مختتتتتتارة. 
 وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج نذار منها ما يأتيه

إن تتتتدفقات االستتتتتثمار األجنبتتتي المباشتتتتر تخلتتتق تقتتتتدمًا تكنولوجيتتتتًا  .أ
 إيجابيًا على المد  الاويل في حالة تحقيق تقتدم فتي االستتثمارات

 المحلية فقط. 
ومتتتن دراستتتة نمتتتاذع المتتتد  القصتتتير للبلتتتدان المدروستتتة  تبتتتين أن  .ب

ستتلوك االستتتثمار األجنبتتي المباشتتر وأثتتره علتتى النمتتو االقتصتتادي 
يتت دي إلتتى إماانيتتة نمتتو القاتتاع المتتالي العتتام فتتي مختلتتف البلتتدان 
األختر ، رغتتم االختتالف فتتي السياستات الماليتتة والنمتو الصتتناعي، 

 عاد المحلية األخر .   إضافة إلى األب
بعنددلان  "تدد  ير التمل ددد  2002)دراسددة  يددلني مفيددد ل خددرلن   .2

 الخارجي على التنمية االقتصادية في األردن"
هتتتتتدفت الدراستتتتتة إلتتتتتى اختيتتتتتار التمويتتتتتل الختتتتتارجي )ممتتتتتثاًل فتتتتتيه 
القتتتروض، واالستتتتثمار األجنبتتتي المباشتتتر( علتتتى التغيتتترات الهياليتتتة فتتتي 

لتتتتتى تزايتتتتتد اعتمتتتتتاد األردن علتتتتتى التمويتتتتتل األردن، وتوصتتتتتلت الدراستتتتتة إ
الختتتارجي فتتتي معالجتتتة مشتتتاالتف االقتصتتتادية، وبالتتتتالي تزايتتتد ختتتدماتها، 
وأظهر التحليل التجريبي للدراسة عدم قدرة التمويل الختارجي ممتثاًل فتي 
القتتروض، واالستتتثمار األجنبتتي المباشتتر فتتي تحقيتتق التغيتترات الهياليتتة 

 المالوبة في االقتصاد األردني. 
( بعنددددلان  Tebaul & Maustier, 2001دراسددددة   .6

"Economic Development in the Third World" 
بحثتتتت الدراستتتة فتتتي ابيعتتتة العالقتتتة بتتتين المستتتاعدات الخارجيتتتة 

-7894والنمتتتو االقتصتتتادي فتتتي دول جنتتتوب البحتتتر المتوستتتط للفتتتترة )
(، وتوصتتتتلت إلتتتتى أن المستتتتاعدات الخارجيتتتتة تتتتت ثر علتتتتى النمتتتتو 7889

باريقة غير مباشرة، وذلك تبعتا للمجتاالت التتي توجتف إليهتا االقتصادي 
سوا  نحو نمو المدخرات أو زيادة االستتثمارات، امتا أنهتا توصتلت إلتى 
أن تتأثير المستاعدات يعتمتد علتى متد  استتمرار تتدفق هتذه المستاعدات 
إلى الدول المستقبلة لها، باإلضافة إلى الظروف السياسية واالجتماعيتة 

 لتي تعيشها تلك الدول.واالقتصادية ا
بعنددددلان  "محاللددددة لقيدددداي أ ددددر ,Yanrui)  2000دراسددددة   .7

االسددت مار األجنبددي المباشددر علددى النمددل االقتصدداد  فددي الصددين 
 ("1983-1995خالل الفترة  

هتدفت الدراستة إلتى قيتاس أثتر االستتثمار األجنبتي المباشتر علتى 
ألجنبتتتتي أن االستتتتثمار ا علتتتى اعتبتتتتار  النمتتتو االقتصتتتتادي فتتتي الصتتتتين

المباشتتتتر هتتتتو أحتتتتد محتتتتددات النمتتتتو االقتصتتتتادي ومصتتتتدر للتكنولوجيتتتتا 

الحديثتتة والبحتت  والتاتتوير، وقتتد استتتخدم الباحتت  دالتتة اتتوب دواتتالس 
لفحتتتص العالقتتتة بتتتين المتغيتتترات التاليتتتةه )العمتتتل، االستتتتثمار المحلتتتي، 
االستتتثمار األجنبتتي(، حيتت  بينتتت هتتذه الدراستتة أن التاتتور التتذي تحقتتق 

ن نتيجتة للتكنولوجيتا الحديثتة وافتا ة استتخدام رأس المتال في الصين اا
 ومعدالت اإلنتاع والبنية التحتية المتاورة. 

 Foreign"( بعندددلان  (Mapalad, M. ,1998دراسدددة  .2
Capital Inflows and Domestic in The 

Philippine" 
قامت الدراسة باإلجابة عن الس ال التاليه هل التدفقات 

ية تشجع النمو االقتصادي في تلك الدول المستقبلة الرأسمالية األجنب
لها؟ حي  بحثت هذه الدراسة في مقدرة الدول النامية على االستفادة 
من هذه التدفقات، علمًا أن ال نوع من التدفقات الرأسمالية لف 
خصوصيتف وتأثيره المنفصل على النمو االقتصادي، حي  إنف ليس 

تدفقات الرأسمالية األثر نفسف على بالضرورة أن تحقق اافة أنواع ال
 النمو االقتصادي. وقد تم استخدام نموذع هارود دومار التاليه

g = α(s + f) 
i  =    s  + f 

 حي  إنه
gه معدل نمو الدخل الحقيقي 
αه اإلنتاجية الحدية لرأس المال 
sه االدخار المحلي  
fلدولة(ه االدخار األجنبي )نسبة التدفقات األجنبية إلى داخل ا 
iه معدل االستثمار المحلي الكلي 

و تابيق هذا النموذع تبين أنف مع تدفق رأس المال األجنبي 
فإن ذلك سي دي إلى زيادة حجم االدخار وبالتالي زيادة االستثمار، 
وهذا سي دي بالنهاية إلى زيادة معدل النمو للدخل الحقيقي، مع ثبات 

 حجم العمالة والتكنولوجيا.

( بعندلان  "أ در التمل دد الخدارجي علدى 1997بلسدي  دراسة  النا .9
التنميدددة االقتصدددادية  دراسدددة تلبيقيدددة علدددى األردن للفتدددرة مدددن 

1973 – 1994" 
تناولت دراسة النابلسي الموضوع نفسف ولكن لفترة أحد  

(، والتي هدفت إلى توضيح األسباب والدوافع التي 7819-7880)
 الخارجية للتمويل وانعااساتهااانت ورا  اعتماد األردن على المصادر 

على أهم المتغيرات االقتصادية على المستو  الكلي للمملكة. وقد 
 أسفرت هذه الدراستتتتتة عن بعض النتائج، أهمهاه

قصور الموارد المحلية عن تلبية النفقات االستهالكية 
واالستثمارية في األردن، مما دفع األردن لالعتماد بشال ابير على 

أظهرت الدراسة أن جز ًا ابيرًا من المساعدات  لخارجي.التمويل ا
الخارجية قد ذهب إلى تمويل مشروعات ذات أولوية متدنية ساهمت 
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بالتالي في زيادة االختالالت الهيايلية التي يعاني منها االقتصاد 
 القومي.

توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة وضع إستراتيجية اف ة إلدارة 
الخارجية الواردة إلى األردن من أجل زيادة  مصادر الدخل والتمويل

فاعليتها، باإلضافة إلى وضع برامج وسياسات اقتصادية شاملة تعمل 
على تفعيل مصادر الدخل والتمويل المحلية وزيادة حجمها، للتخفيف 
من حدة اعتماد األردن على المصادر الخارجية، وبالتالي تقليص حجم 

 .ليةالفجوة الحاصلة في الموارد المح

 ,Development Aid( بعندلان  "Reichel, 1995دراسة   .10
Saving and Growth in the 1980s: A Cross 

Section Analysis" 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر المساعدات الخارجية 
)القروض والمنح( على االدخارات المحلية ومعدل النمو االقتصادي 

دولة نامية،  10ت مقاعية لت خالل عقد الثمانينات لعينة ضمت بيانا
خلصت  (OLS)وباستخدام اريقة المر عات الصغر  االعتيادية 

الدراسة إلى أن أثر المساعدات الخارجية )القروض والمنح( اتان 
 محايدًا على معدل النمو االقتصادي.

بعنلان  "المديلنية الخارجية األردنية   1995)دراسة  الملمني   .11
 صادية"أسبابها لنتائجها االقت

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر القروض الخارجية على الناتج 
المحلي اإلجمالي ومجموعة من المتغيرات االقتصادية الكلية للفترة 

(، بعد تحويل المعادلة إلى الصيغة الخاية عن 7891-7887)
اريق التحويل اللوغارتمي وقياسها باستخدام اريقة المر عات الصغر  

وقد أوضحت النتائج أن للقروض الخارجية أثرا  (OLS).االعتيادية 
إيجابيا على النمو االقتصادي، اما وأوضحت نتائج التقدير أن مرونة 
المتغير المذاور آنفًا اانت منخفضة مما يدل على أن اإلنتاع المحلي 

 على القروض الخارجية.  -و درجة ابيرة-ال يعتمد 

المددال األجنبددي ( بعنددلان  "تدددفس رأي 1991دراسددة  المددلمني   .12
-1962لعالقته باالستهالك لالنمل االقتصاد   تجربدة األردن  

1972") 

هدفت الدراسة إلى استقصا  أثر رأس المال األجنبي )قروض 
ومساعدات( على ال من االستهالك واالستثمار في األردن للفترة 

(، واذلك التعرف إلى األسباب الكامنة ورا  ظاهرة 7899-7891)
ة رأس المال األجنبي. وباستخدام اريقة المر عات تدني إنتاجي

خلصت الدراسة إلى أن أثر رأس المال  (OLS)الصغر  االعتيادية 
 األجنبي اان إيجابيًا على االستهالك واالستثمار.

القدددرلل الخارجيدددة ل  ارهدددا "( بعندددلان  1929دراسدددة  اللدددلز    .13
دنيددة علددى االقتصدداد القددلمي  دراسددة تلبيقيددة علددى الممل ددة األر 

 "الهاشمية
تم الحدي  عن التاور التاريخي للديون الخارجية في األردن، 
اما درست أثر تلك القروض الخارجية على االقتصاد الواني، 
وتفاوت قدرة االقتصاد األردني على الوفا  بااللتزامات الخارجية فيما 
يتعلق بخدمة الدين الخارجي، والحدي  اذلك عن دور الدولة في 

الستثمارات المحلية والخارجية وتشجيعها. وقد اعتمد الباح  اجتذاب ا
 (ه7891-7819النموذع الخاي التالي خالل فترة الدراسة )

Yt=β0+β1Xt+ U                    
( عن الزمن بالسنوات امتغير مستقل وأثره على Xtحي  تعبر )

عبر (، فيما تYtحجم المديونية منسوبة إلى الناتج القومي اإلجمالي )
(Ut  عن الخاأ العشوائي. وباستخدام اريقة المر عات الصغر )

( وتقدير هذا النموذع أظهرت النتائج أن هناك OLSاالعتيادية )
عالقة اردية بين قيمة المديونية منسوبة إلى الناتج القومي اإلجمالي 
وعامل الزمن، وعليف فإن من المتوقع أن رصيد الدين العام الخارجي 

الناتج القومي اإلجمالي سيزداد وبشال سنوي، واذلك  منسوبًا إلى
أشار الباح  إلى أن األردن سيعاني وفي الوقت القريب من مشالة 
تزايد رصيد الدين العام الخارجي ومن خدمة أعبائف. وأوصت هذه 
الدراسة بضرورة إعادة تنظيم عملية التمويل الخارجي بحي  يتم 

 (.7898اجية )اللوزي، توجيهف وترايزه في المشاريع االنت
( بعندددلان  "أ دددر رأي المدددال األجنبدددي 1927دراسدددة  المدددلمني   .41

 القددددرلل لالمسدددداعدات( علددددى التنميددددة االقتصددددادية  التجربددددة 
 "1922–1962األردنية للفترة 

بح  الدراسة في أثر التمويل الخارجي على التنمية االقتصادية 
أثر القروض في الدول المستقبلة لها، األردن نموذجا، و يان 

والمساعدات الخارجية على التنمية االقتصادية في المملكة األردنية 
(، وعلى افتراض أن الناتج المحلي 7893-7899الهاشمية في الفترة )

( والتقدم K(، رأس المال )L( يعتمد على ال من العمل )Yاإلجمالي )
 ( ومن خالل المعادلة التاليةهAالتقني )

Y=Af(L,K)              
 ومنها تم اشتقاا المعادلة التاليةه 

Y*= β0+  β1(S+B+F) + β2P* 
( يمثل  *Yحي  إن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )

، (Sالمتغير التابع، والمتغيرات المستقلة تمثلت في االدخار المحلي )
(، ومعدل نمو F(، والمساعدات الخارجية )Bوالقروض الخارجية )

(. و تقدير *Pعبير عن نمو القو  العاملة )الساان حي  استخدم للت
(، OLSالمعادلة السابقة حسب اريقة المر عات الصغر  االعتيادية )

تم التوصل إلى أن القروض ت ثر سلبًا على معدل ال من االدخار 
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المحلي والقومي والنمو االقتصادي، في حين أن المساعدات الخارجية 
 (.7891تغيرات )المومني، اان لها األثر اإليجابي على تلك الم

( بعندلان    Papanek, Papanek, G.F. ,1972دراسدة   .12
"The Effect of Aid and Other Resources 
Transfers on Savings and Growth in Less 

Developed Countries" 
بتحليل أثر ماونات االستثمار على  Papanekقامت دراسة 

حي  قسم ماونات االستثمار إلى النمو االقتصادي في الدول النامية، 
االدخارات المحلية والموارد الخارجية، وقسم أيضًا الموارد الخارجية إلى 
المساعدات، واالستثمار األجنبي الخاص، وبقية الموارد الخارجية. وقد 

دولة  99دولة نامية من آسيا، و 97ابقت على مجموعة من الدوله 
ة نامية من أمرياا الالتينية، دول 91نامية من دول البحر المتوسط، و

 :، واستخدمت النموذع التالي7894–7834واانت الدراسة للفترة من 
 GGDP=β0+β1Sd+β2A+β3FI+β4Fo+Ui 

حي  إن المتغير التابع يشير إلى معدل النمو في الناتج  
(، بينما المتغيرات المستقلة )التفسيرية( GGDPالمحلي اإلجمالي )

(، وصافي التحويالت العامة Sdحلية )تمثلت في االدخارات الم
، وصافي القروض A)مضافًا إليها القروض العامة اويلة األجل )

(، وصافي االستثمار األجنبي المباشر مضافًا إليها Foقصيرة األجل )
( يمثل الخاأ Ui(، بينما )FIالقروض الخاصة اويلة األجل )

 العشوائي.
 Ordinary)ادية وباستخدام اريقة المر عات الصغر  االعتي

Least Square (OLS))  بينت الدراسة أن هذه الموارد الخارجية
 ذات أثر  إيجابي على معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي.

( بعندددددلان  Griffen & Enos, 1970دراسدددددة   .16
"International Inequality and National Poverty" 

ت النمو المتوستط قامت هذه الدراسات بتحليل العالقة بين معدال
دولتتتة التينيتتتة  72ونستتتبة المستتتاعدات إلتتتى النتتتاتج القتتتومي اإلجمتتتالي لتتتت 

، وتوصتتتتلت الدراستتتتة إلتتتتى أن هتتتتذه العالقتتتتة 7890-7831للفتتتتترة متتتتن 
ستتالبة، وأن المستتاعدات ال يتتتم تقتتديمها أو توزيعهتتا بنتتا  علتتى الحاجتتات 

نمتتا بنتتا  علتتى دوافتتع سياستتية، بمعنتتى أن التتدول ال مانحتتة االقتصتتادية، واة
نمتتا بنتتا   ال تقتتدم هتتذه المستتاعدات بنتتا  علتتى حاجتتة الدولتتة األساستتية واة
علتتى المنفعتتة التتتي يماتتن أن تحصتتل عليهتتا. امتتا توصتتلت الدراستتة إلتتى 
أن المساعدات الخارجية أدت إلى تخفيض المدخرات المحليتة بتداًل متن 

 دعمها وذلك للقااعين العام والخاص.
بددددين التمل ددددد الخددددارجي  اإللددددار النوددددر  لالمفدددداهيمي للعالقددددة

  القرلل لاالست مار األجنبي المباشر( لالنمل االقتصاد  
تعد اآلثار التي يحدثهتا التمويتل الخارجتي فتي نمو التدول 

، وخاصة الدول النامية، موضوعًا جدليًا Host Countriesالمستقبلتة 

ماانياتها في إح دا  وشائاًا يثير الكثير من التسا الت حول جديتها واة
نمو وتاور في الدول المستقبلة، وفي هذا اإلاار يمان أن نميز ما 

 بين اتجاهين فاريين تباينا نظريًا وعمليًا حول ذلك، هماه
  Classicalist7التقليديلن  .1

يحتل التمويل الخارجي من وجهات نظر التقليديين ماانة مهمة، 
ا، نظتترا لمتتا لتتتأثيره اإليجتتابي فتتي نمتتو اقتصتتادات التتدول الناميتتة وتاورهتت

تعانيتتتف متتتن عتتتدم القتتتدرة علتتتى تتتتوفير المتالبتتتات الالزمتتتة إلعتتتادة هيالتتتة 
اقتصتتتادياتها، وزيتتتادة معتتتدالت النمتتتو االقتصتتتادي، ومتتتن هنتتتا فتتتإن عتتتدم 
مقدرة هذه الدول على توفير تلك المتالبات، يعني وجود محتددات تقيتد 

 ,Chenery and Carter)النمتتو االقتصتتادي وتتت ثر فيتتف ستتلبيًا 
. ويتتتتر  التقليتتتتتديون أن المحتتتتددات الرئيستتتتتة للنمتتتتو فتتتتتي التتتتتدول (1973

 النامية تتمثل فيه
دون مستتتتتتتو  االستتتتتتتثمارات  (S)انخفتتتتتتاض االدختتتتتتارات المحليتتتتتتة  .أ

 Saving Gap، وهتتتذا متتتا يعتتترف بفجتتتوة االدختتتار (I)المحليتتتة 
 .(S - I)ويرمز لها بالرمز 

 (X)عدم قدرة العمتالت األجنبيتة المتحصتل عليهتا متن الصتادرات  .ب
لتحقيتتتتتتق المعتتتتتتدالت  (M)لتتتتتتى تغايتتتتتتة المتالبتتتتتتات االستتتتتتتيرادية ع

المستتتتتتهدفة للنمتتتتتو، وهتتتتتذا متتتتتا يعتتتتترف بفجتتتتتوة العمتتتتتالت االجنبيتتتتتة 
Foreign Exchange Gap   ويرمز لها بالرمز(X- M). 

لتتذا وحستتب وجهتتة نظتتر التقليتتديين فتتإن األثتتر اإليجتتابي للقتتروض 
فجتتوة الكبتتر  والمستتاعدات يامتتن فتتي تتتوفير متتوارد ماليتتة إضتتافية تستتد ال

لهتتتاتين الفجتتتوتين، وبالتتتتالي تستتتاهم فتتتي دفتتتع عجلتتتة النمتتتو االقتصتتتادي، 
زالة المحددات التي تواجف عملية التنمية في تلك الدول )  Cheneryواة

and Carter, 1973.)  وياون األثر اإليجابي للقتروض والمستاعدات
علتتتتتتى فجتتتتتتوة االدختتتتتتارات المحليتتتتتتة متتتتتتن ختتتتتتالل زيتتتتتتادة مباشتتتتتترة بحجتتتتتتم 

ات المترتبة على القروض والمساعدات بقيمتة وحجتم القتروض االستثمار 
هتتذا فضتتاًل عتتن زيتتادة غيتتر مباشتترة فتتي تتتراكم رأس  ،والمستتاعدات نفستتها

المال المحلي متن ختالل زيتادة مستتو  التدخل، ومتن ثتم معتدل االدختار 
 المحلي.

أما بالنسبة لفجوة العمالت األجنبيتة، فتإن القتروض والمستاعدات 
للعمتتالت األجنبيتتة، تستتاهم فتتي زيتتادة مقتتدرة التتدول  تعتتد مصتتدرًا إضتتافيا

المستتتتتقبلة لهتتتتا فتتتتي الحصتتتتول علتتتتى متالباتهتتتتا االستتتتتيرادية متتتتن الستتتتلع 
الرأستتتتمالية والستتتتلع الوستتتتياة، أو متتتتن ختتتتالل تحريتتتتر بعتتتتض المصتتتتادر 
المحلية التي يمان أن تستخدم في زيادة اإلنتاع للقااعتات االقتصتادية 

المتتتومني، ) عتتتدل النمتتتو االقتصتتتاديالمختلفتتتة، ممتتتا يستتتاهم فتتتي زيتتتادة م
7891). 

                                                 
 إلى: د من االطالع على وجهات نظر التقليديين ينظر للمزي  1

Rosentein – Rodans, Pauln (1961)  Chenery, H. B. and Bruno, M. 

(1962) , Adelman, I. And Chenery, H. B. (1966) and Chenery, H. 

B. and Strout, Alan (1966). 
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ولقتتد اعتمتتد التقليتتديون فتتي تحلتتيلهم ألثتتر التمويتتل الختتارجي علتتى 
 Harrod–Domar)دومتر  –التنميتة االقتصتادية علتى نمتوذع هتارود

Model)  ،التتتذي يعتتتد األستتتاس النظتتتري لمعظتتتم الدراستتتات ذات الصتتتلة
لتتدخل القتتومي وفتتي اإلاتتار العتتام لهتتذا النمتتوذع فتتإن معتتدل النمتتو فتتي ا

 ياونه
          g = s / v                      …..… (1) 

 حي  إنه
g .معدل النمو في الدخل القومي = 
s .الميل المتوسط لالدخار = 
v .معامل رأس المال الحدي = 

ويرجتتع التقليتتديون معتتدالت النمتتتو المنخفضتتة فتتي التتدول الناميتتتة 
القروض والمستتتتاعدات إلتتتتى تتتتتدني الميتتتتل المتوستتتتط لالدختتتتار، لتتتتذلك فتتتت

األجنبيتة تبتدو ضترورية لزيتتادة معتدالت النمتو فتتي التدخل القتومي، فعنتتد 
، فتتتإن (B)، وقتتروض خارجيتتة (F)الحصتتول علتتى مستتاعدات خارجيتتتة 

 معدل النمو يعبر عنف بالصيغة اآلتيةه
        g* =                            …..… (2) 

 حي  إنه
g* ى القروض والمساعدات.= معدل النمو بعد الحصول عل 
s .الميل المتوسط لالدخار = 
f  الميل المتوسط للمساعدات =(f = F/Q). 

Q .الدخل القومي = 
b  الميل المتوسط للقروض =(b = B/Q) . 
v .معامل رأس المال الحدي =  

ياون أكبر من الميل  (MPS)وحي  إن الميل الحدي لالدخار 
نامية، فإن معدل االدخار في الدول ال (APS)المتوسط لالدخار 

سوف يزداد خالل مراحل التنمية الالحقة، ويصبح معدل النمو أعلى 
من دون الحاجة إلى  Self – Sustaining growthليصبح ذاتيًا 

 .(Bowles, 1987المزيد من القروض والمساعدات الخارجية )
وقتتد أكتتد وجهتتة نظتتر التقليتتديين العديتتد متتن االقتصتتاديين، مثتتله 

ير  هذان االقتصاديان (  إذ 7899) Chenery and Stroutدراسة 
أن المحتتتتدد التتتترئيس للنمتتتتو االقتصتتتتادي هتتتتو متتتتد  وفتتتترة أو نتتتتدرة النقتتتتد 
األجنبتتي المتتتاح فتتي التتدول الناميتتة، فتتإذا متتا ترانتتا جانبتتًا عوائتتق النمتتو 
المتعلقتتتة بنتتتدرة القتتتدرات التنظيميتتتة والمهتتتارات البشتتترية، وهتتتو متتتا يماتتتن 

عتتدالت النمتتو االقتصتتادي، فتتإن الفجتتوات الرئيستتة تخايتتف متتع ارتفتتاع م
حستتتتب افتراضتتات النمتتتوذع المستتتخدم فتتتي -المقيتتدة للنمتتتو االقتصتتادي 

الناشتتئة عتتن  Saving Gapهتتي اثنتتتانه فجتتوة االدختتارات  -الدراستتة
العالقتتتتتة بتتتتتين االستتتتتتثمار ومعتتتتتدل النمتتتتتو المستتتتتتهدف للنتتتتتاتج المحلتتتتتي 

( (ICOR)ال/ النتتاتج اإلجمتتالي )عتتن اريتتق المعامتتل الحتتدي لتترأس المتت
متتن جهتتة، ودالتتة االدختتارات متتن جهتتة أختتر . وفجتتوة التجتتارة الخارجيتتة 

Foreign Trade Gap  المتولتدة متن اختتالف معتدل نمتو الصتادرات
التتذي تحتتدده عوامتتل خارجيتتة، عمتتا تتالبتتف المعتتدالت المستتتهدفة لنمتتو 
متو الدخل من حدود دنيا لمعدالت تزايتد االستتيرادات الضترورية لهتذا الن

 في الدخل.
ولقتتتد استتتتهدفت الدراستتتة إيجتتتاد أثتتتر المتتتوارد الخارجيتتتة )القتتتروض 
والمساعدات( على التنمية االقتصادية في الدول النامية، واتذلك تحديتد 
الفجوة المقيدة للنمو واالحتياجات الالزمة متن المتوارد الخارجيتة لتحقيتق 

الفجتوتين معدالت النمو المستهدفة، ولقد اعتمتدت الدراستة علتى نمتوذع 
في بنا  إاار نظري لتحليل أثر تلك الموارد فتي تحقيتق معتدالت النمتو 
المستهدفة، ولقد خلصت أن للموارد الخارجية أثرًا إيجابيًا على معدالت 
النمتتتو المستتتتهدفة، وتتتتم استتتتخدام هتتتذا النمتتتوذع لدراستتتة حالتتتة الباكستتتتان 

تملت ، واتتذلك دراستتة عينتتة اشتت(t = 14)اعتمتتادًا علتتى سلستتلة زمنيتتة 
 Cross Sectionدولة نامية اعتمتادًا علتى بيانتات مقاعيتة  97على 
Data.  ولقتتد توصتتل للنتيجتتة الستتابقةAdelman and Chenery 

( فتتي دراستتتيهما 7892) Chenery and Bruno( واتذلك 7899)
 Chenery and Stroutاللتتين جا تتا ضتمن اإلاتار الستابق لدراستة 

رجيتتتتة )قتتتتروض ومستتتتاعدات( علتتتتى واستتتتتهدفتا تحليتتتتل أثتتتتر المتتتتوارد الخا
التنميتتتتة االقتصتتتتادية فتتتتي اتتتتل متتتتن اليونتتتتان والكيتتتتان الصتتتتهيوني علتتتتى 

 الترتيب.
( باستتتخدام عينتتة 7894) Ramامتتا أثبتتتت دراستتة االقتصتتادي 

دولتتتتتة آستتتتتيوية وباستتتتتتخدام بيانتتتتتات المقاتتتتتع العرضتتتتتي للمتتتتتدة  29متتتتتن 
  أن أثتتر القتتروض الخارجيتتتة إيجتتابي علتتتى معتتدل نمتتتو 7891-7813
( فتتتتي 7819) Gulatiج القتتتتومي اإلجمتتتتالي. وأثبتتتتت االقتصتتتتادي النتتتتات

دولتتة ناميتتة وباستتتخدام بيانتتات المقاتتع العرضتتي للمتتدة  99دراستتتف عتتن 
( أن للقتتروض الخارجيتتة أثتترا إيجابيتتا علتتى معتتدل نمتتو 7897-7899)

 الناتج القومي اإلجمالي.
أمتتا فيمتتا يتعلتتق بوجهتتة نظتتر التقليتتديين فتتي االستتتثمار األجنبتتي 
المباشتتتر  فتتتإن أصتتتحاب هتتتذا االتجتتتاه يعتقتتتدون أن االستتتتثمار األجنبتتتي 

ونتيجتتة  المباشتتر يتجتتف وبشتتال دائتتم نحتتو خدمتتة المستتتثمرين األجانتتب،
لذلك فإن اآلمال المعقودة على االستثمار األجنبي المباشر لتن تتحقتق، 

 ه(7887ما يلي )أبو قحف، ة، من أهمها وذلك ألسباب عد
إن االستتتثمارات األجنبيتتة المباشتترة يماتتن أن تتت دي إلتتى انخفتتاض  .7

قيم االدخار واالستثمار المحليين، وذلتك بستبب المنافستة الشتديدة، 
وفشتتلها فتتي إعتتادة استتتثمار أر احهتتا، واةعتتادة توزيتتع التتدخول باتجتتاه 

ا فضتتتاًل عتتتن الفئتتتات ذات الميتتتل الحتتتدي المتتتنخفض لالدختتتار، هتتتذ
إماانيتتة منتتع الشتتراات المحليتتة متتن التوستتع فتتي إنتاجهتتا، وخاصتتة 
تلتتتك التتتتي تنتتتتج الستتتلع الوستتتياة، حيتتت  تقتتتوم الشتتتراات األجنبيتتتة 
باستيراد هذه السلع ومستلزمات اإلنتاع متن الشتراة األم )فتي البلتد 

 األم(.
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إن ما تقوم بف هذه الشراات من أنشاة إعالميتة وتستويقية لتترويج  .2
وأنمتتتتتتا  استتتتتتتهالكية جديتتتتتتدة  تتتتتتت دي إلتتتتتتى ظهتتتتتتور أنمتتتتتتا   أفاتتتتتار

استهالكية جديدة ال تتفق وخصتائص التدول الناميتة، واتذلك زيتادة 
الرغبتتة فتتي التغييتتر واالتجتتاه نحتتو الصتتناعات االستتتهالكية ولتتيس 
اإلنتاجية والسلع الكمالية وليس الضترورية، وذلتك يت دي إلتى ستو  

 في توزيع الدخل القومي.
اات أن الدول الناميتة عبتارة عتن مصتدر رئيستي تفترض هذه الشر  .9

للمتتواد الختتام والمتتتوارد االقتصتتادية، فياتتون هتتتدفها الحصتتول علتتتى 
هتتذه المتتواد الختتام والمتتوارد االقتصتتادية الستتتخدامها فتتي البلتتد األم، 
بهتتدف تصتتنيعها واةعتتادة بيعهتتا فتتي األستتواا العالميتتة، وخاصتتة فتتي 

ا يتت دي إلتتى استتتنزاف أستتواا التتدول الناميتتة، وبأستتعار مرتفعتتة، ممتت
 الااقات والموارد في هذه الدول.

إن االستثمار األجنبي المباشتر يعمتل علتى ر تط اقتصتادات التدول  .0
النامية باالقتصادات الصناعية الكبتر ، األمتر التذي يتتيح لألخيترة 
ممارسة ضتغو  مختلفتة تهتدف إلتى تحقيتق ماالبهتا، وفضتاًل عتن 

التتتتدول الناميتتتتتة  ذلتتتتك فتتتتإن مثتتتتل هتتتتتذا التتتتر ط يتتتت دي إلتتتتتى تعتتتترض
للصدمات واألزمات االقتصادية التي تمر بها االقتصادات الكبر  

 من وقت آلخر.
انخفتتاض النمتتو فتتي النتتاتج القتتومي اإلجمتتالي نتيجتتة قيتتام الشتتراات  .3

األجنبيتتة بشتترا  الشتتراات الوانيتتة، وتحويتتل أر احهتتا للختتارع، هتتذا 
فضتتتاًل عتتتن ختتتروع الشتتتراات الوانيتتتة متتتن الستتتوا المحلتتتي نتيجتتتة 

 للمنافسة مع الشراات األجنبية.
 زيادة تدفق النقد األجنبي للخارع مقارنة بالتدفقات النقدية الداخلة. .9
تحجتتيم الشتتراات المحليتتة وذلتتك لستتيارة الشتتراات األجنبيتتة علتتى  .1

القاتتتاع االقتصتتتادي التتتذي تمتتتارس فيتتتف هتتتذه الشتتتراات أنشتتتاتها، 
والمتمثتل وبالتالي تحد من جهود التنمية االقتصتادية فتي المستتقبل 

 في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
تستتتتتتاهم االستتتتتتتثمارات األجنبيتتتتتتة المباشتتتتتترة فتتتتتتي إعاقتتتتتتة التخاتتتتتتيط  .9

االقتصتتتادي داختتتتل التتتتدول الناميتتتتة بستتتبب حصتتتتولها علتتتتى حتتتتوافز 
واةعفا ات جمراية، واستثنا ات من قوانين العمل المعمول بهتا فتي 

مارستها هذه الدول، فضاًل عن التأثيرات والضغو  المختلفة التتي ت
الشتتراات األجنبيتتة علتتى السياستتات االقتصتتادية للتتدول المستتتقبلة، 
والتتتتي تتتت دي إلتتتى اإلختتتالل بعمليتتتة التخاتتتيط االقتصتتتادي الشتتتامل 

 المتبع في هذه الدول.
عتتتتدم مال متتتتة التكنولوجيتتتتا المستتتتتوردة للتتتتدول الناميتتتتة متتتتن ختتتتالل  .8

فتي االستثمارات األجنبيتة المباشترة للبيئتة االقتصتادية واالجتماعيتة 
 الدول المستقبلة لها.

يذهب التقليتديون إلتى االعتقتاد بتأن االستتثمارات األجنبيتة المباشترة  .74
 تمارس تأثيرًا سلبيًا على موازين المدفوعات.

 ه Rivisionists7التجديديلن  .2
عتتتارض التجديتتتديون متتتا جتتتا  بتتتف التقليتتتديون، وذلتتتك بنتتتاً  علتتتى 

ستفيضتتتة، حيتتت  نتتتتائجهم التتتتي توصتتتلوا إليهتتتا متتتن ختتتالل دراستتتاتهم الم
توصتتلوا إلتتى أن تتتأثير رأس المتتال األجنبتتي وبصتتورة خاصتتة )القتتروض 
والمساعدات( على معدل النمو في الدخل القومي اان ضعيفًا جدًا، إن 
لم يمان سالبًا. وسبب ذلك يعود إلى انخفاض معدالت االدخار وزيتادة 

، وأشتاروا Capital – Output Ratioنستبة رأس المتال إلتى اإلنتتاع 
لتتتتى أن جتتتتز ًا ابيتتتترًا متتتتن هتتتتذه القتتتتروض والمستتتتاعدات تستتتتتخدم لزيتتتتادة إ

 االستهالك وليس لزيادة االدخار.
ن من خالل استخدام نماذع ويمان توضيح وجهة نظر التجديديي

 (ه ,7890Shibly& EL-Makkiدومر، على النحو اآلتي ) -هارود
إن معتتدل النمتتو ختتالل متتدة زمنيتتة دون الحصتتول علتتى أي شتتال 

( 1وض والمساعدات تأخذ الصيغة نفستها التواردة فتي العالقتة )من القر 
 أعالهه

g = s / v 
وبعتتتد الحصتتتول علتتتى ر وس األمتتتوال الخارجيتتتة أي التمويتتتل الختتتارجي 

، فتتتإن معتتتدل (w))قتتتروض ومستتتاعدات( ويماتتتن التعبيتتتر عنهتتتا بتتتالرمز 
 ، وياتب على النحو اآلتيه(*g)النمو الجديد يعبر عنف بالرمز 

       g* = (S* + s w) / v*    ...           ..… (3) 
 حي  إنه

w .رأس المال األجنبي = 
S* .الميل المتوسط لالدخار الجديد = 
s  الميتتتل الحتتتدي لالدختتتار متتتن ر وس األمتتتوال الخارجيتتتة )قتتتروض =

 ومساعدات(.
v* .نسبة رأس المال إلى اإلنتاع الجديد = 

الحصتتول ولكتي نستتتايع حستتاب معتتدل النمتتو الجديتتد، ال بتتد متتن 
علتتتى الفتتترا بتتتين معتتتدل النمتتتو فتتتي التتتدخل قبتتتل الحصتتتول علتتتى ر وس 
األمتتتوال الخارجيتتتة، ومعتتتدل النمتتتو بعتتتد الحصتتتول علتتتى ر وس األمتتتوال 

 الخارجية، وذلك على النحو اآلتيه
g* - g = (S* + s w) / v* - S / v                  … (4) 
g* - g = (S + d S + s w) / (v + d v) - S / v    … (5) 
ومتتن ختتالل الصتتيغة النهائيتتة لمعتتدل النمتتو بعتتد الحصتتول علتتى ر وس 

(، نالحتتتن أن تتتتأثير ر وس 5األمتتتوال الخارجيتتتة التتتواردة بالعالقتتتة رقتتتم )
األمتتوال الخارجيتتة علتتى معتتدل النمتتو فتتي التتدخل القتتومي ياتتون ضتتعيفًا 

موجبتتتة  (c)، و(dv)ستتتالبًا واتتتذلك ياتتتون اتتتل متتتن  (dS)عنتتتدما ياتتتون 
 وبحجم ابير.

                                                 
 .Rahman, M. Aلىى: إ( للمزيد من االطالع على وجهات نظر التجديديين ينظر 1)

(1967), Griffin, K. B. and Enos, J. (1970) and Griffin, K. B. 

(1971). 
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بعد الحصول علتى  (ds)هذا يعني أن الميل المتوسط لالدخار و 
ر وس األموال الخارجية أصبح متناقصًا، وأن الميل الحدي لالستهالك 
يتتزداد، وبالتتتالي فتتإن جتتز ا ابيتترا متتن ر وس األمتتوال الخارجيتتة تتحتتول 
ألغتتتتراض استتتتتهالكية ال تشتتتتال أي زيتتتتادة فتتتتي التتتتدخل، واتتتتذلك انعتتتتدام 

  إن إنتتتتاع وحتتتدة واحتتتدة متتتن اإلنتتتتاع يتالتتتب فاعليتتتة رأس المتتتال، حيتتت
مقتتتدارًا ابيتتترًا متتتتن رأس المتتتال، األمتتتر التتتذي يتتت دي إلتتتى استتتتنزاف هتتتذه 
األموال وهدرها، وبالتالي فإن ذلتك يتنعاس ستلبيًا علتى معتدل النمتو فتي 

 الدخل القومي.
ومتن أهتتم الدراستتات التتتي تناولتتت وجهتتة نظتتر المدرستتة التجديديتتة 

التتي هتدفت Griffen and Enos  (1970 ،)دراستة ال متن البتاحثين
إلى تحليل أثر القروض الخارجيتة علتى معتدل النمتو االقتصتتادي لعينتتة 

دولة نامية، من خالل استخدام بيانات المقاتع العرضتي للمتتدة  92من 
، ولقتتد وجتتدا بتتأن للقتتروض الخارجيتتة تتتأثيرًا ستتالبًا علتتى 7892-7890

 معدل النمو االقتصادي.
ق بوجهتتة نظتتر التجديتتديين فتتي االستتتثمار األجنبتتي أمتتا فيمتتا يتعلتت

المباشر فإنها على خالف مع التقليديين، حي  ت اد دوره اإليجابي فتي 
تحقيتتتق التنميتتتة للتتتدول الناميتتتة )المستتتتقبلة(، وذلتتتك متتتن ختتتالل تزويتتتدها 
بالعمالت األجنبية والخبرات الفنية واإلدارية والمزايا التكنولوجية، ولذلك 

ناميتة أن االستتثمار األجنبتي المباشتر ال يمثتل مبتاراة متن أيقنت الدول ال
اتتتترف واحتتتتد نتيجتهتتتتا دائمتتتتًا لصتتتتالح المستتتتتثمر األجنبتتتتي )امتتتتا ادعتتتتى 
التقليتتتتتديون( ، إنمتتتتتا االستتتتتتثمار األجنبتتتتتي المباشتتتتتر يمثتتتتتل مزيجتتتتتًا متتتتتن 
المصتتالح التتتي قتتد تتعتتارض متتع مصتتالح التتدول المستتتقبلة، ولكتتن ال بتتد 

 رفي االستثمار اليهما.وأن ت دي دورًا إيجابيًا لا
وحستتتب وجهتتتة نظتتتر التجديتتتديين فتتتإن مزايتتتا االستتتتثمار األجنبتتتي 

 ه(7887)أبو قحف، المباشر للدول النامية تتلخص فيما يأتي 
إن االستثمارات األجنبيتة المباشترة تعتد أداة لستد الفجتوات التمويليتة  .7

 التي تواجهها االقتصادات الناميتة، والمتمثلتة فتي الفجتوة االدخاريتة
وفجوة العمالت األجنبية، حي  تستاهم فتي زيتادة عترض العمتالت 

 األجنبية، ودفع عجلة النمو االقتصادي في هذه الدول.
بستتتتتبب تتتتتتدني أجتتتتتور األيتتتتتدي العاملتتتتتة فتتتتتي التتتتتدول الناميتتتتتة  فتتتتتإن  .2

مشتتتتتروعات االستتتتتتثمار األجنبتتتتتي المباشتتتتتر تقتتتتتوم بستتتتتحب األيتتتتتدي 
م ذي اإلنتاجيتة العاملة من القااع غير المتقدم إلى القاتاع المتقتد

واألجتتتور األعلتتتى، هتتتذا متتتن جهتتتة، ومتتتن جهتتتة أختتتر  فتتتإن بعتتتض 
التتتتدول الناميتتتتة تضتتتتع تشتتتتتريعات قانونيتتتتة تفتتتترض بموجبهتتتتا علتتتتتى 
مشتتروعات االستتتثمار األجنبتتي المباشتتر استتتخدام نستتبة معينتتة متتن 
القو  العاملة المحلية فتي هتذه المشتروعات، ممتا يت دي إلتى زيتادة 

 الباالة في الدول النامية. حجم التشغيل والحد من مشالة
تزيتتد متتن إماانتتات النمتتو الستتريع فتتي التتدول الناميتتة، وذلتتك بستتبب  .9

قتتدرتها علتتى التمويتتتل متتن المصتتادر الداخليتتتة والخارجيتتة، وبشتتتال 

يفوا قدرة منافسيها المحليين، مما يمان المشروعات األجنبية متن 
متتو فتتي تمويتتل استتتثماراتها الجديتتدة، وبالتتتالي تعزيزهتتا إلماانيتتة الن

 هذه الدول.
المستتتاهمة فتتتي تعزيتتتز التتتروابط االقتصتتتادية بتتتين التتتدول المستتتتقبلة  .0

والم سستات االقتصتادية الخارجيتة، متن ختالل مستاهمة االستتثمار 
األجنبتتي المباشتتر فتتي بنتتا  روابتتط متتع البنتتوك وأستتواا رأس المتتال 

 وأسواا المنتجات العالمية والم سسات الخارجية.
لالستتتثمار األجنبتتي المباشتتر يستتاهم  إن التتتدفق النقتتدي المصتتاحب .3

 في تزويد االقتصاد الواني بالعمالت األجنبية.
رفتتتد االقتصتتتادات المستتتتقبلة بالكفتتتا ات اإلداريتتتة والخبتتترات الفنيتتتة  .9

الكف ة والمدر ة على أحد  الوسائل الفنية المعمتول بهتا فتي التدول 
 الصناعية المتاورة.

اد على الواردات من تساهم في تعزيز الصادرات والحد من االعتم .1
العتتالم الختتارجي. هتتذا فضتتاًل عتتن األثتتر غيتتر المباشتتر النتتاتج عتتن 
تحستن أدا  وجتودة المنتجتات المحليتة فتي االقتصتادات المستتقبلة، 
وبالتتتالي انفتتتاح األستتواا العالميتتة أمتتام هتتذه المنتجتتات، ممتتا يتت دي 
إلتتتى تحستتتن ميتتتزان المتتتدفوعات فتتتي المتتتد  القصتتتير والبعيتتتد علتتتى 

 السوا .
نقتل التقنيتتات الحديثتتة والمتاتورة إلتتى التتدول المستتقبلة، فضتتاًل عتتن  .9

المهارات الالزمة لتشغيلها وصتيانتها، حيت  تعتد هتذه الاريقتة متن 
أفضتتل الاتترا وأكثرهتتا فعاليتتة فتتي نقتتل التكنولوجيتتا مقارنتتة بتتالارا 

 األخر .
االستثمار األجنبي المباشر ي ثر في زيادة إنتاجيتة اتل متن العمتل  .8

ل في الدول المستقبلة، وبالتالي يحد  أثرًا إيجابيتًا علتى ورأس الما
 األجور الحقيقية ومعدل العائد الحقيقي على رأس المال. 

إن تتتتتدفق ر وس األمتتتتوال بتتتتين التتتتدول يتتتت دي إلتتتتى زيتتتتادة رفاهيتتتتة  .74
 االقتصتتاد العتتالمي واقتصتتادات التتتدول المستتتقبلة علتتى حتتد ستتتوا ،

يسببها مثتل هتذا االستتثمار  وذلك استنادًا الى اآلثار التكاملية التي
 على اقتصادات الدول ذات العالقة.

 لجانب التلبيقي ا
 ألال  تقدير معلمات النملذج القياسي 

لغترض تبيتتان أثتتر التمويتتل الختتارجي علتتى النمتتو االقتصتتادي فتتي 
-Cheneryاالقتصتتتاد األردنتتتي  تتتتم استتتتخدام صتتتيغة معدلتتتة لنمتتتوذع 

Taylorدي القياسي اآلتيه، وذلك من خالل النموذع االقتصا 
Yi = 0 + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4 + Ui  ..… (6) 

 حي  إنه
iY.ه نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
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1X.)ه عدد ساان األردن )بالمليون 

2X ه متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتتة
(Per-Capita). 

3X القتتتتروض األردنيتتتتة الخارجيتتتتة إلتتتتى النتتتتاتج المحلتتتتي ه نستتتتبة إجمتتتتالي
 اإلجمالي باألسعار الثابتة.

4X ه نستتبة االستتتثمار األجنبتتي المباشتتر فتتي األردن إلتتى النتتاتج المحلتتي
 اإلجمالي باألسعار الثابتة.

iU.ه حد الخاأ العشوائي 
ولغرض التحقق من صالحية النمتوذع القياستي  ينبغتي استتخدام 

اسية واإلحصائية قبل إجرا  عملية تقدير معلمات بعض االختبارات القي
 النموذع، وعلى النحو اآلتيه

 Unit Root Testاختبار جذر اللحدة الستقرار السالسد الزمنية    .1
of Stationary 

غالبا ما تعتاني بيانتات السالستل الزمنيتة فتي الدراستات التابيقيتة 
 -ر دياتتيمتتن مشتتالة جتتذر الوحتتدة، ولمعالجتتة ذلتتك تتتم استتتخدام اختبتتا

. ويماتن Augment Dickey and Fuller( ADFفتولر الموستع )
 توضيح هذا االختبار من خالل العالقة اآلتيةه

  Yt = α0 + α1 Yt-1 + ∑   Yt-1 + ε t           ..… (7) 
 حي  إنه

 .ه تمثل الفرا األول 
(، وباستتتخدام 1996-2011وباعتمتتاد بيانتتات السلستتلة الزمنيتتة للمتتدة )

فتتولر  -(  تتم الحصتول علتى نتتائج اختبتار دياتيE-viewsات )برمجيت
 First( والفتتتتترا األول )Level( فتتتتتي المستتتتتتو  )ADFالموستتتتتع )

Difference(لمتغيرات الدراسة. والجدول رقم )يوضح ذلكه1 ) 
 لمتغيرات الدراسة (First Difference( والفرا األول )Level( في المستو  )ADFفولر الموسع ) -( نتائج اختبار دياي1الجدول رقم)

 
 المتغيرات

 *(First Differenceالفرق األلل   (Levelالمستلى  
 بدلن قالع لاتجاه قالع لاتجاه قالع بدلن قالع لاتجاه قالع لاتجاه قالع

Y 1.36- 1.09- 1.52- ***3.84- ***3.42- ***3.81- 
1X 2.22- 1.74- 0.85- ***3.72- ***4.88- ***3.21- 
2X -2.12 -2.01 -1.89 ***3.78- ***3.99- ***4.89- 
3X -1.35 -1.24 -0.99 ***3.88- ***4.01 ***4.54- 
4X -1.15 -0.99 -0.98 ***4.92- ***4.77- ***3.45- 

 (.ADFفولر الموسع ) -)*( تم استخدام فترتي تباا  الختبار دياي
(%1ة )( تشير إلى أن نتائج االختبار معنوية عند مستو  الدالل***)

( الستتابق أن متغيتترات 1يتضتتح متتن النتتتائج التتواردة فتتي الجتتدول) 
( وعلتتى جميتتع Levelsالدراستتة جميعهتتا غيتتر مستتتقرة عنتتد مستتتوياتها )

مستتتويات الداللتتة، غيتتر أنهتتا أصتتبحت متغيتترات ستتاكنة )مستتتقرة( عنتتد 
(، ممتا يعنتي إماانيتة %1( وعلتى مستتو  الداللتة )1أخذ الفرا األول )
 ( في الدراسة.VARمتجف االنحدار الذاتي ) استخدام أسلوب

 Co-integration Testاختبار الت امد المشترك     .2
للتحقتق متتن وجتود حالتتة تتتوازن وعالقتة واحتتدة علتى األقتتل اويلتتة 
 -األمد فيما بين بيانات السلسلة الزمنية  تم استخدام منهجية جوهانستن

. للتكامتتل المشتتتترك Johansen and Juselius( JJجوستتليس )
 (هJJ( التالي يوضح نتائج اختبار التكامل المشترك لت)2والجدول رقم)
 ( للتكامل المشتركJohansen and Juseliusنتائج اختبار ) (2الجدول )
 فرضية العدم

Null 
 القيمة الذاتية

Eigen Value 
 نسبة اإلمكان األعوم
Likelihood Ratio 

R = 0 0.93 100.41*** 
R ≤ 1 0.74 60.24*** 
R ≤ 2 0.50 18.75 
R ≤ 3 0.32 6.15 

( السابق أن هناك عالقتين 2يتضح من النتائج الواردة في الجدول)
تكامليتين اويلتي األمد فيما بين المتغيرات، أي أن التكامل المشترك 

. إن ما يدعم ذلك قيمة نسبة اإلماان I(2يعد من الدرجة الثانية )
بر من القيم الحرجة عند ( وهي أكLikelihood Ratioاألعظم )

 = R ≤ 1 , Rمستويي الداللة، وعليف سيتم رفض فرضيتي العدم )
-Long(. وهذا يعني أن هناك عالقة توازن في األمد الاويل )0

Run Relationship وهذه النتيجة تساعدنا على االنتقال للمرحلة ،)
الثانية، وهي مرحلة تقدير معلمات النموذع في األمدين القصير 

 (.Long and Short Runالاويل )و 

  انيا  نتائج تقدير معلمات النملذج القياسي 
بعد أن تم التحقق من اختبتار جتذر الوحتدة الستتقرار السالستل الزمنيتة، 
واختبتتتار التكامتتتل المشتتتترك، أصتتتبح باإلماتتتان تابيتتتق اريقتتتة المر عتتتات 

ة القياستتي للدراستت ( لتقتدير معلمتتات النمتوذعOLSالصتغر  االعتياديتتة )
 ( بالصيغة اللوغاريتمية على النحو اآلتيه 1والوارد في العالقة )

Ln Yi = 17.7 + 1.18 LnX1 + 2.16 LnX2 – 0.135 LnX3 
+ 0.0195 LnX4 
t :        (5.8)   (4.67)           (4.99)            (1.9)             
)0.46( 
R2 = 0.694     , D.W = 1.78   , F = 26.404   
, Sig. = 0.000 
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 يتضح من نتائج النموذع القياسي المقدر السابق، ما يأتيه
( Fثبتتتوت صتتتالحية النمتتتوذع ومعنويتتتتف. إن متتتا يتتتدعم ذلتتتك قيمتتتة ) .7

(، واتتذلك قيمتتة الداللتتة اإلحصتتائية 26.404المحستتوبة والبالغتتة )
(Sig.( البالغة )5( وهي أقل متن مستتو  المعنويتة )0.000% .)

اتتتان قيتتتاس أثتتتر القتتتروض الخارجيتتتة وهتتتذا يعنتتتي أنتتتف أصتتتبح باإلم
( والمتغيتترات األختتر  علتتى FDIواالستتتثمارات األجنبيتتة المباشتترة )

النمتتتتو االقتصتتتتادي متتتتن جهتتتتة، واتتتتذلك أصتتتتبح باإلماتتتتان اعتمتتتتاد 
النمتتوذع القياستتتي إلغتتراض التنبتتت  بتتالنمو االقتصتتتادي فتتتي األردن 

 من جهة ثانية.
إلتتتى أن ( 0.694البالغتتتة ) R)2(تشتتتير قيمتتتة معامتتتل التحديتتتد   .2

( من التغيرات الحاصلة في النمو االقتصادي تفسر من %69.4)
ختتالل التغيتترات الحاصتتلة فتتي المتغيتترات المستتتتقلة )عتتدد الستتتاان 

1X 2، ومتوستتتتط نصتتتيب الفتتترد متتتن النتتتاتج المحلتتتي االجمتتتاليX ،
ونستتتتتبة إجمتتتتتالي قتتتتتروض األردن الخارجيتتتتتة إلتتتتتى النتتتتتاتج القتتتتتومي 

جنبتي المباشتر فتي األردن إلتى ، ونسبة االستتثمار األ3Xاالجمالي 
 ( والتي يتضمنها النموذع.4Xالناتج القومي االجمالي 

أظهتترت نتتتائج التحليتتل وجتتود أثتتر ذي داللتتة إحصتتائية للمتغيتترات   .9
( و)متوسط نصيب الفترد متن 1Xالمستقلة المتمثلة بت)حجم الساان 

( و)نستتتتبة إجمتتتتالي قتتتتروض األردن 2Xالنتتتتاتج المحلتتتتي اإلجمتتتتالي 
(( على المتغيتر المعتمتد 3Xلى الناتج القومي اإلجمالي الخارجية إ

المحستتتتتتوبة  (t))الم شتتتتتتر الهيالتتتتتتي(. إن متتتتتتا ي يتتتتتتد ذلتتتتتتك أن قتتتتتتيم 
 (1.746)الجدوليتة البالغتة  (t)للمتغيرات المستتقلة قتد فاقتت قيمتة 

(، وهتتذا متتا ي اتتد وجتتود عالقتتة ستتببية %5عنتتد مستتتو  المعنويتتة )
 قلة.بين المتغير المعتمد والمتغيرات المست

ستي دي إلتى زيتادة  %7أن زيتادة عتدد الستاان بنستبة بّينت النتائج  .0
معتتتتتدل نمتتتتتو النتتتتتاتج المحلتتتتتي اإلجمتتتتتالي باألستتتتتعار الثابتتتتتتة بنستتتتتبة 

7179%. 
بّينتتت النتتتتائج أن زيتتتادة متوستتتط نصتتيب الفتتترد متتتن النتتتاتج المحلتتتي  .3

ستتي دي إلتتى زيتتادة معتتدل  %7اإلجمتتالي باألستتعار الثابتتتة بنستتبة 
 .%2179اإلجمالي باألسعار الثابتة بنسبة  نمو الناتج المحلي

أظهتتترت النتتتتائج أن زيتتتادة نستتتبة إجمتتتالي القتتتروض الخارجيتتتة إلتتتى  .9
ستي دي إلتى  %7الناتج المحلي اإلجمتالي باألستعار الثابتتة بنستبة 

انخفتتتاض معتتتدل نمتتتو النتتتاتج المحلتتتي اإلجمتتتالي باألستتتعار الثابتتتتة 
 .%41793بنسبة 

ي داللتتتتة إحصتتتتائية عنتتتتد أشتتتتارت النتتتتتائج إلتتتتى عتتتتدم وجتتتتود أثتتتتر ذ .1
(، للمتغيتتتتتر المستتتتتتقل )نستتتتتبة االستتتتتتثمار %5مستتتتتتو  المعنويتتتتتة )

( X4األجنبتتتي المباشتتتر فتتتي األردن إلتتتى النتتتاتج القتتتومي اإلجمتتتالي 
على النمتو االقتصتادي، وهتذا يتفتق متع وجهتة نظتر التقليتديين فتي 

 هذا المجال.

أوضتتتتحت نتتتتتائج التحليتتتتل بتتتتأن المتغيتتتتر المستتتتتقل )نستتتتبة إجمتتتتالي  .9
( X3األردن الخارجيتتتتتة إلتتتتتى النتتتتتاتج القتتتتتومي اإلجمتتتتتالي  قتتتتتروض

يمتتتارس تتتتأثيرًا معنويتتتًا ستتتالبًا علتتتى النمتتتو االقتصتتتادي، وذلتتتك يجتتتد 
تفستتيره فتتتي استتتتخدام هتتتذه القتتتروض فتتتي المشتتتاريع غيتتتر اإلنتاجيتتتة 

 ولألغراض االستهالكية غير اإلنتاجية.

 التلصيات 
فتتتتتتي ضتتتتتتو  النتتتتتتتائج الستتتتتتابقة، توصتتتتتتلت الدراستتتتتتة إلتتتتتتى بعتتتتتتض 

 توصيات، نذار منها ما يليهال
توسيع حجم الستوا المحليتة متن ختالل زيتادة الالتب الفعتال، ألن  .7

المستتثمر األجنبتتي غالبتتًا متتا يهتتتم بتتالموارد الابيعيتتة وحجتتم الستتوا 
 في البلد المستقبل.

ضتتتتترورة إعتتتتتداد دراستتتتتات الجتتتتتدو  الفنيتتتتتة واالقتصتتتتتادية للقتتتتتروض  .2
لة، بمتتا يعمتتل علتتى المستتتغلة فتتي عمليتتة التنميتتة االقتصتتادية الشتتام

ماانيتتتة تستتتديد أصتتتل  نجتتتازه ، واة تحستتتين أدا  االقتصتتتاد القتتتومي واة
 القرض والفوائد المترتبة عليف.

إن األثتتر اإليجتتابي للقتتروض الخارجيتتة فتتي األردن يامتتن فتتي تتتوفير  .9
متتتتوارد ماليتتتتة إضتتتتافية تستتتتد فجتتتتوتي االدختتتتار والتجتتتتارة الخارجيتتتتة، 

زالتة المحتددات وبالتالي تساهم في دفتع عجلتة النمتو االقتصت ادي واة
 التي تواجف عملية التنمية في األردن.

ضتتتتتتترورة مال متتتتتتتة التكنولوجيتتتتتتتا المستتتتتتتتوردة لتتتتتتتألردن متتتتتتتن ختتتتتتتالل  .0
االستتتتتثمارات األجنبيتتتتة المباشتتتترة للبيئتتتتة االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة 

 لالقتصاد األردني.
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