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 الملخص

 الخارجٌة  والفجوةاالدخارٌة بالفجوة المتمثلة االقتصادٌة الفجوات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 بٌن ما للفترة وذلك األردن فً االقتصادي النمو على االقتصادٌة الفجوات هذه أثر وبٌان الرقمٌة، والفجوة

 المتغٌر فً التغٌر تفسٌر تحاول مستقلة كمتغٌرات االقتصادٌة الفجوات اعتبرت حٌث ،2008 إلى 1999

 .   وتقدٌر الالزمة، اإلحصائٌة االختبارات إجراء تم الدراسة، أهداف ولتحقٌق االقتصادي، النمو وهو التابع

e - views   اإلحصائً البرنامج باستخدام الدراسة نموذج

 على الخارجٌة  والفجوةاالدخارٌة الفجوة من لكل موجب معنوي أثر وجود عن الدراسة نتائج كشفت وقد

 األردن، فً االقتصادي النمو على الرقمٌة للفجوة سالب معنوي أثر وكذلك األردن، فً االقتصادي النمو

.التوصٌات بعض اقتراح تم الدراسة نتائج ضوء وفً  

.، األردن، الفجوة الخارجٌة، الفجوة الرقمٌة، النمو االقتصادياالدخارٌةالفجوة : كلمات مفتاحٌة  
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:المقدمة  

 إنشاء ٌتطلب لألفراد المعٌشً بالمستوى واالرتقاء االقتصادي للنمو مرتفع معدل تحقٌق إن

 بالتكوٌن ٌعرف ما وهذا المشارٌع، بتلك للنهوض الالزم التموٌل وتوفٌر اإلنتاجٌة، المشارٌع

 النمو لتحقٌق ً مهماً  محورا الرأسمالً التكوٌن عملٌة وتشكل ،(Capital Formation )الرأسمالً

 المدخرات هذه توجٌه ثم األفراد دخل من جزء ادخار على األولى بالدرجة ٌعتمد حٌث االقتصادي

 األصول فً التوسع أو جدٌدة إنتاجٌة أصول خلق أجل من المختلفة االستثمارات فً وتوظٌفها

. القائمة

 بشكل الماضٌة، العقود فً األردن حققها التً النوعٌة النقلة ٌدرك األردنً لالقتصاد والمتتبع

 األردن شهده ما مع ٌتالءم بما الفردٌة والدخول المعٌشة، مستوٌات فً ونوعً كمً تحسن إلى أدى

 التنمٌة أن غٌر وغٌرها، والسٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة الحٌاة مناحً شتى فً شاملة نهضة من

 المالٌة واإلمكانٌات الموارد قصور  فً تمثلت المعٌقات من العدٌد رافقها األردنَن  فً االقتصادٌة

 المحلٌة واالقتصادٌة المالٌة الموارد فً قصوراً  النامٌةِة  الدول من كغٌره األردن ٌواجه إذ المتاحة،

. القائمة الصناعات ألغلب والتقنٌة اإلنتاجٌة القدرة فً وانخفاضاً  المتاحة

 الفجوات ومنها اقتصادٌة، اختالالت عدة من ٌعانً نامٌة، دولة أٌة شؤن شؤنه األردن ٌعتبر

 المالٌة الموارد فً نقص خالل من وذلك الخارجٌة، والفجوة االدخارٌة كالفجوة االقتصادٌة

 عن فضالً  الوطنٌة، للصناعات اإلنتاجٌة القدرة تدنً على عمل مما المتاحة، المحلٌة واالقتصادٌة

. المستوردات فً الكبٌر االرتفاع

 إلى أدت الماضٌة السنوات فً العالم دول شهدتها التً العالمٌة االقتصادٌة التطورات إن كما

 الحدٌثة، االقتصادٌة العولمة بوتقة فً والنامٌة منها المتقدمة الدول تلك اقتصادٌات انصهار

 والبحث لها، االقتصادي المستوى على المحافظة تحاول جهة من المتقدمة الدول تلك فؤصبحت

 المعٌشً بالمستوى واالرتقاء االقتصادي النمو من المزٌد لتحقٌق اإلنتاج ألسالٌب والتطوٌر

 من األولى المرحلة من للخروج جاهدة تسعى النامٌة الدول زالت ما أخرى جهة ومن لشعوبها،

. المتقدمة الدول مصاف إلى واالنتقال التنمٌة مراحل
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 التً الحدٌثة االقتصادٌة العولمة إفرازات إحدى هً الرقمٌة الفجوة أن الباحثٌن وٌعتبر

 وٌطلق النامٌة، والدول المتقدمة الدول بٌن واالجتماعً االقتصادي الفارق اتساع إلى أدت بدورها

 التخلف بذور كل رحمها فً تحمل التً األم الفجوة أو الفجوات فجوة اسم الفجوة هذه على

. السابقة التنموٌة المشارٌع فشل عن نجم ما وكل المجتمعً،

 األردنً االقتصاد فً الثالثة االقتصادٌة الفجوات هذه حجم لبٌان الدراسة هذه تهدف وعلٌه 

 منهجٌة على استناداً  وذلك األردن فً االقتصادي النمو على أثرها لبٌان وصوالً  تطورها، ومدى

–1999من للفترة الدراسة بٌانات تحلٌل فً واالستنتاجً الوصفً التحلٌل وباستخدام سلٌمة علمٌة

2008 .

 :الدراسة أهمٌة

 النامٌة الدول دور تقٌٌم حول واسعة نقاشات فٌه تدور الذي الوقت فً الدراسة هذه أهمٌة تؤتً

ُا  االقتصادٌة االختالالت من التقلٌل فً  جمٌع منها تعانً التً االقتصادٌة الفجوات حجم وخصوصا

 بشكل الكلٌة االقتصادٌة المتغٌرات على تؤثٌرها من التخفٌف وبالتالً متفاوتة، وبدرجات الدول هذه

. خاص بشكل االقتصادي والنمو عام

 :الدراسة أهداف

:  ٌلً فٌما الدراسة هذه أهداف تتلخص

 الخارجٌة، والفجوة ،االدخارٌة بالفجوة المتمثلة االقتصادٌة الفجوات طبٌعة على التعرف .1

 .الدراسة فترة خالل تطورها ومدى الرقمٌة، والفجوة

 .األردن فً االقتصادي النمو على االقتصادٌة الفجوات تلك أثر بٌان .2
 

 :الدراسة فرضٌات
 

 االقتصادٌة للفجوات إٌجابً أثر هناك بؤن تتعلق والتً الدراسة لهذه واحدة فرضٌة هناك 

. األردن فً االقتصادي النمو على
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 :الدراسة منهجٌة
 

 الذي التحلٌلً الوصفً األسلوب اعتماد تم فرضٌاتها، واختبار الدراسة أهداف ولتحقٌق

 للدالالت وتضمٌنها تحلٌلها ثم ومن المختلفة االقتصادٌة للظواهر دقٌق توصٌف على ٌرتكز

 للتعرٌف وذلك جهة من الوصفً التحلٌل على االعتماد سٌتم حٌث التحلٌل ذلك من المستخلصة

 إلى إضافة. بٌنها تربط التً العالقة طبٌعة توضٌح وكذلك والتابعة منها المستقلة الدراسة بمتغٌرات

 القٌاسً النموذج خالل من االقتصادٌة للمتغٌرات الكمً التحلٌل على ٌرتكز الذي القٌاسً األسلوب

: التالً

 + UiGDPi = γ0 + γ 1 SiG + γ 2 FiG + γ 3 TiG 

 المتغٌرات أثر عن رقمٌة بمإشرات الخروج بهدف االقتصادٌة النظرٌة إلى استناداً  وذلك

 ،(FG)والخارجٌة ،(SG)االدخارٌة االقتصادٌة بالفجوات المتمثلة المستقلة االقتصادٌة

 بٌانات بذلك مستخدماً ( GDP)االقتصادي النمو بمعدل المتمثل التابع المتغٌر على(TG)والرقمٌة

 العربٌة والمراجع المصادر على الدراسة هذه تعتمد كما. (2008- 1999 )للمدة زمنٌة سالسل

 ودائرة األردنً المركزي البنك بنشرات المتمثلة الرسمٌة المعلومات لمصادر باإلضافة واألجنبٌة

. األردن فً العامة اإلحصاءات

 :السابقة والدراسات للدراسة النظري اإلطار
 

 شؤنها من التً النمو معدالت لتحقٌق بالحاجة النامٌة الدول لمعظم التنموٌة الخطط اقترنت

 وانخفاض المحلٌة االدخار معدالت لتدنً ونتٌجة. االقتصاد فً المختلفة اإلنتاجٌة القطاعات دعم

 انعكس مما أخرى جهة من واالستٌراد االستهالك معدالت وارتفاع جهة من الصادرات حصٌلة

 على القدرة عدم مشكلة أمام نفسها تجد النامٌة الدول جعل الذي المحلٌة،األمر االستثمارات قلة على

. االقتصادٌة التنمٌة عجلة دفع

 وتطبٌقٌة نظرٌة دراسات إجراء إلى االقتصادٌٌن من العدٌد دفع قد المتزاٌد االهتمام وهذا

 الدول فً االقتصادٌة والتنمٌة االقتصادي النمو على االقتصادٌة الفجوات أثر معرفة بهدف

 إلى تهدف التً( Gaps Models )الفجوات بنماذج تعرف أصبحت الدراسات وهذه المختلفة،

:  التالٌة القٌود بؤحد ٌتحدد النامٌة البلدان فً االقتصادي النمو أن تإكد حٌث النمو محددات تشخٌص
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 .قٌد الفجوة االدخارٌة والمتعلق بتحدٌد حجم االدخار المحلً للدولة .1

قٌد الفجوة الخارجٌة والذي ٌرتبط بتحدٌد حجم التبادل التجاري للدولة وما ٌتعلق بطبٌعة  .2

 .المٌزان التجاري لها

قٌد الفجوة الرقمٌة والذي ٌشٌر إلى ما تمتلكه الدولة من المهارة والخبرة التنظٌمٌة ومدى  .3

 .قدرتها على االستثمار فً التكنولوجٌا

 وجودها وأسباب االدخارٌة الفجوة طبٌعة عن تحدث فبعضها الدراسات، هذه تباٌنت وقد

 الهٌكلٌة النظرة أن حٌث هٌكلً، ال وظٌفً بمنظار االدخار إلى النظر وٌجب االقتصادٌة، وآثارها

 الدٌون وسداد المستقبلً، كاالستهالك االدخار ٌإدٌها التً الهٌكلٌة الوظائف على تركز لالدخار

. لالقتصاد التسرب عناصر من عنصر وإنما للدخل منشئاً  االدخار ٌعتبر ال الحالة هذه وفً اآلجلة،

 لالستثمار، ٌوجه الذي الدخل من الجزء ذلك هو االدخار أن ترى التً فهً الوظٌفٌة النظرة أما

(. 1997 النابلسً، )الرأسمالً التراكم تحقٌق فً أساسً وعامل للدخل منشئ أنه بمعنى

 النمو ٌتؤثر حٌث االقتصادي والنمو االدخار بٌن متبادلة عالقة هناك أن االقتصادٌون وٌرى

 النمو بمعدالت ٌتؤثر المدخرات حجم أن كما لالستثمار، المتاحة المدخرات بحجم االقتصادي

 الدول فً خاصة لالدخار ومحدداً  ً أساسٌاً  أمرا المدخرات تنمٌة عملٌة المتحققة،وتبقى االقتصادي

 فإن وعادة. المحلٌة الموارد بفجوة  ٌسمى ما تجنب على العمل سبٌل المنخفضة،فً الدخول ذات

 التنمٌة خطط على بناء تحدٌده ٌتم والذي المستهدف النمو معدل لتحقٌق ٌطمح دولة أي اقتصاد

 Rosenstein ٌقول وكما الحالٌة، االقتصادٌة والمإشرات للمعطٌات االقتصاد،ووفقاً  لذلك المستقبلٌة

 االدخار بٌن الفجوة طرٌق عن تقاس أن ٌمكن المستهدفة النمو معدالت لتحقٌق الدولة متطلبات أن

(.  Rosenstein,1961 )فٌها المرغوب النمو معدالت لتحقٌق الالزمة االستثمار ومعدالت

 الفجوة بٌن العالقة طبٌعة حول Chen, Chang & Zhang من كل فٌها قام دراسة أكدت كما

 زٌادة على ستعمل التً والوسائل الطرق بعض عن البحث ٌجب حٌث االقتصادي، والنمو االدخارٌة

 معدالت زٌادة وبالتالً االدخارٌة الفجوة حجم تقلٌل على سٌعمل بدوره والذي المحلً، االدخار

(. Chen, Chang & Zhang,1995 )االقتصادي النمو
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 المدخرات لقلة نظراً  المستهدف النمو تحقٌق فً صعوبة النامٌة الدول اقتصادٌات وتواجه

 تتفاوت االدخارٌة الفجوة بان علماً  ذلك، لتحقٌق المطلوبة االستثمارات لتموٌل الالزمة المحلٌة

 وحجم االقتصادي النمو كدرجة السائدة االقتصادٌة الظروف لتفاوت تبعاً  الدول هذه بٌن بحجمها

 على أجرٌت دراسة خالل منEnos&Griffin  االقتصادٌان إلٌه أشار ما وذلك القومً، الناتج

(. Enos& Griffin,1970 )الدول من مجموعة

بٌد أن الدراسات األخرى قد تحدثت عن مفهوم الفجوة الخارجٌة وكٌفٌة التخفٌف من حدتها أو 

السٌطرة علٌها، إذ تنتج هذه الفجوة عندما تكون حصٌلة صادرات البلدان النامٌة من العمالت 

األجنبٌة غٌر كافٌة لتموٌل المستوردات من السلع الرأسمالٌة الالزمة الستثمار جمٌع المدخرات 

. المحلٌة المتاحة، وبذلك ٌصبح االستٌراد قٌداً ٌحول دون وصول االقتصاد إلى النمو المستهدف

وٌجمع االقتصادٌون على أن السبب وراء ظهور هذه الفجوة ٌعود من جهة،إلى العوامل 

المحلٌة والخارجٌة التً تحكم صادرات الدول النامٌة؛ كانخفاض الطلب الخارجً، وانخفاض 

مرونة العرض المحلً، ومن جهة أخرى إلى غٌاب الدور الحاسم الذي تلعبه المستوردات فً 

عملٌة التنمٌة،حٌث أن اإلنتاج المحلً ال ٌستطٌع فً كثٌر من األحٌان أن ٌكون بدٌالً عن 

  (.Quibira,1985)المستوردات 

 قد اهتم بدراسة الفجوة الخارجٌة والدور الدٌنامٌكً والحٌوي الذي تلعبه McKinnonفنموذج 

فً المراحل المبكرة للتنمٌة االقتصادٌة فً الدول النامٌة، وتوصل من خالل هذا النموذج إلى 

نتٌجة أن النمو االقتصادي المستهدف ٌمكن تحقٌقه عندما ٌمتلك ذلك االقتصاد القدرة على 

التصدٌر، مما ٌإدي بدوره إلى تقلٌل حجم الفجوة الخارجٌة، أي أن هناك عالقة عكسٌة بٌن حجم 

(. Mckinnon,1964)الفجوة الخارجٌة وبٌن حجم النمو االقتصادي المستهدف 

 فقد بٌن أن العمل على سد الفجوة بٌن عائدات الصادرات والنفقات الالزمة Quibiraأما 

الستٌراد السلع الرأسمالٌة الالزمة لعملٌات االستثمار سٌكون له أثر إٌجابً حٌث سٌإدي بدوره 

(. Quibira,1985)لتحقٌق النمو المستهدف

فبعد أن ألقى . وبعض الدراسات الحدٌثة تحدثت عن فجوة أخرى جدٌدة وهً الفجوة الرقمٌة

بظالله على – أو ما ٌعرف بالعولمة االقتصادٌة الحدٌثة – النظام العالمً االقتصادي الحدٌث 

العالم، وكٌف أن العالم أصبح قرٌة صغٌرة، وما رافق ذلك من تطورات سرٌعة ومتقدمة على جمٌع 

األصعدة االقتصادٌة، والسٌاسٌة، واالجتماعٌة، أدى ذلك كله إلى اتساع الفجوات بٌن الدول الغنٌة 
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والمتقدمة من جهة والدول الفقٌرة والنامٌة من جهة أخرى، وإحدى هذه الفجوات وأهمها فً نظر 

 عبدالهادي،) الباحثٌن هً الفجوة الرقمٌة أو ما ٌطلق علٌها أحٌاناً الفجوة المعرفٌة أو الفجوة التقنٌة

2010 .)

وعّرف المنتدى االقتصادي العالمً الفجوة الرقمٌة بؤنها نسبة األفراد الذٌن لدٌهم القدرة على 

التقرٌر العالمً لتكنولوجٌا المعلومات لعام )استخدام تطبٌقات التكنولوجٌا لعدد السكان اإلجمالً 

، وفً موضع آخر تم تعرٌفها بؤنها االختالف بٌن األمم والمجتمعات فً القدرة (2003 – 2002

األمم – تقرٌر لجنة العلوم والتكنولوجٌا للتنمٌة )للوصول، ونشر واستخدام المعارف العلمٌة والتقنٌة 

، كما أنها تعتبر واحدة من أهم األسباب التً أدت إلى التوسع السرٌع فً الفجوة (2006المتحدة، 

. االجتماعٌة واالقتصادٌة بٌن الدول الغنٌة والفقٌرة

وقد تعددت وجهات النظر فً شؤن الفجوة الرقمٌة، فالسٌاسٌون ٌرون الفجوة الرقمٌة بمثابة 

إشكالٌة تندرج ضمن قضاٌا االقتصاد السٌاسً وال حل لهذه الفجوة فً نظرهم دون وضع بعض 

أما . التشرٌعات والقوانٌن تشكل نظاماً سٌاسٌاً ٌحمً المجتمع من سرعة التطورات التكنولوجٌة

االقتصادٌون فٌرون أن الفجوة الرقمٌة ناتجة عن عدم القدرة على اللحاق بركب اقتصاد المعرفة، 

واستغالل موارد المعلومات لتولٌد القٌمة المضافة فً االقتصاد، والتخلص من هذه الفجوة ال ٌتم إال 

بتحرٌر األسواق وإزالة الحواجز أمام تدفق السلع والخدمات والتكنولوجٌا الحدٌثة وحركة رإوس 

األموال، فضالً عن سرعة االندماج فً االقتصاد العالمً بهدف جذب االستثمارات األجنبٌة 

أما علماء االجتماع . المباشرة وتحفٌز االستثمارات المحلٌة كونها شرطا ًأساسٌاً لتضٌٌق تلك الفجوة

فٌرون أن الفجوة الرقمٌة ناتجة عن عدم المساواة االجتماعٌة واالختالف بٌن طبقات المجتمع من 

حٌث مستوى الدخل، ومستوى التعلٌم، ومحل اإلقامة، وهم ٌرون أن توفٌر متطلبات الحٌاة 

االجتماعٌة واالرتقاء للمستوى المعٌشً ألفراد المجتمع من العوامل المهمة التً ستساعد من التقلٌل 

. من حدة هذه الفجوة

ونتٌجة لتعدد وجهات النظر المتعلقة فً تفسٌر الفجوة الرقمٌة ظهرت هناك بعض الصعوبات 

المتعلقة بقٌاس الفجوة الرقمٌة، والتً ٌمكن تصنٌفها بشكل عام إلى صعوبات منهجٌة وهً تلك 

المتعلقة بصعوبة إجماع الدول على مإشر واحد لقٌاس تلك الفجوة، وهناك صعوبات نظرٌة 

والمتعلقة بغٌاب نظرٌة اقتصادٌة ذات إطار فكري واضح ٌكون قادراً على إعطاء فكرة عن أسباب 

ومن . تلك الفجوة والعوامل التً تإثر فٌها وطرق معالجتها واآلثار االقتصادٌة التً قد تنجم عنها
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جهة أخرى فهناك بعض الصعوبات العملٌة المتعلقة بتجمٌع المعلومات المتعلقة بالفجوة الرقمٌة 

بسبب تباٌن البٌانات وافتقارها إلى التوثٌق الدقٌق، وكذلك اختالف الدول فً تفسٌر طبٌعة هذه 

(. 2010 عبدالهادي،) البٌانات

 ٌمكن القول أن هناك مجموعة من األسباب وراء ظهور الفجوة الرقمٌة ٌمكن ،وبشكل عام

: تقسٌمها إلى ما ٌلً

 : أسباب اقتصادٌة .1

ارتفاع تكلفة توطٌن تكنولوجٌا المعلومات بسبب ارتفاع كلفة البنٌة التحتٌة المتعلقة بإنشاء  .أ 

 .شبكة اتصاالت حدٌثة ومتطورة

دخول الشركات المتعددة الجنسٌة لألسواق المحلٌة والتً تهدف إلى استنزاف واستغالل  .ب 

الموارد االقتصادٌة لذلك البلد مما ٌإدي بالنهاٌة إلى زٌادة قوة هذه الشركات فً األسواق 

 .العالمٌة وضعف الشركات المحلٌة وتآكل أسواقها

انحٌاز التكنولوجٌا اقتصادٌاً لمصلحة الدول المتقدمة وعلى حساب الدول النامٌة، حٌث أن .ج 

تكلفتها تتناسب عكسٌاً مع مستوى الدخل، باإلضافة إلى أن منتجاتها وخدماتها تصمم تلبٌة 

 .لمطالب مستخدمٌها فً الدول المتقدمة

زٌادة النشاط االقتصادي بٌن تكتالت مإسسات الدول المتقدمة الكبرى مما ٌضعف الموقف  .د 

 .التنافسً لمإسسات الدول النامٌة

 :أسباب اجتماعٌة .2

 .انخفاض المستوى التعلٌمً وارتفاع نسبة األمٌة بٌن أفراد المجتمع . أ

ضعف قابلٌة مجتمعات الدول النامٌة للتغٌٌر ألسباب عدٌدة ٌرجع أغلبها إلى منظومة  . ب

 .العادات والتقالٌد االجتماعٌة السائدة

 

 :أسباب تكنولوجٌة .3

تطور التكنولوجٌا بمعدالت سرٌعة مما ٌزٌد من صعوبة لحاق الدول النامٌة بهذه  . أ

 .التطورات
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زٌادة االحتكار التكنولوجً من قبل الدول المتقدمة، حٌث أنها تستخدم أسالٌب إنتاجٌة ذات  . ب

تقنٌة عالٌة ٌصعب على الدول النامٌة تطبٌقها نظراً الرتفاع تكلفتها من جهة، ومن جهة أخرى 

 .إنها تحتاج إلى أٌدي عاملة ماهرة ومدربة وذات كفاءة عالٌة

وتشٌر بعض الدراسات إلى أن ستٌن فً المائة تقرٌباً من االختالفات فً مستوٌات الدخل بٌن 

دول جنوب الصحراء الكبرى فً أفرٌقٌا والبلدان الصناعٌة ٌمكن أن تعزى إلى االختالفات فً 

. (2006األمم المتحدة، – تقرٌر لجنة العلوم والتكنولوجٌا للتنمٌة )رصٌد المعرفة

وبشكل عام ٌمكن القول أن المشكلة الرئٌسة المشتركة لدى االقتصادٌات النامٌة هً انحسار 

مجاالت التغٌر التقنً ألسباب عدٌدة ومتباٌنة مثل نقص المهارات العلمٌة وندرة الموارد االقتصادٌة 

وبخاصة االدخار وضٌق األسواق المحلٌة وغٌرها وبالتالً تكون عملٌات االبتكار واالختراع 

(. 2008الشهوان،)محدودة 

 أن نقل للتكنولوجٌا للدول النامٌة ٌكون أكثر فعالٌة عندما ٌكون حجم الفجوة Kojimaوقد بٌن 

الرقمٌة بٌن تلك الدول قلٌالً، وكذلك ٌكون أكثر إنتاجٌة عندما ٌوجه إلى الصناعات كثٌفة عنصر 

(. Kojima,1985)العمل فً تلك الدول 

 أن عملٌة نقل التكنولوجٌا للدول النامٌة لٌس مفٌداً لها، وذلك ألنه ٌوجه نحو Singerبٌنما ٌقول

القطاعات الرئٌسة فً ذلك االقتصاد وال ٌوجه نحو تطوٌر الصناعات، وذلك بسبب أن مرونة 

الطلب الدخلٌة على السلع الرئٌسة منخفضة جداً، وعلٌه فان فوائد نقل التكنولوجٌا التً ٌستفٌد منها 

المستهلك ٌكون عن طرٌق تخفٌض السعر وال ٌستفٌد منها المنتج عن طرٌق زٌادة الدخل 

(Singer,1950). 

 أن عملٌة نقل التكنولوجٌا الحدٌثة والمتطورة إلى Chen , Chang &Zhangeكما بٌنت دراسة 

القطاعات االقتصادٌة التً تتمتع بمٌزة تنافسٌة مقارنة مع الدول األخرى، ستإدي إلى رفع مهارة 

 , Chen)العمال وزٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن نوعٌة المنتج وبالتالً زٌادة معدالت النمو االقتصادي 

Chang & Zhang,1995.) 

 والتطوٌر، البحث أنشطة فً االستثمارات حٌث من متخلفة النامٌة الدول تعتبر عام، وبشكل

 العالم دول من% 86 تمثل دول عشر هناك أن 2002إلى1996 عام من أنه الدراسات بعض وتشٌر

 المتحدة الوالٌات رأسها وعلى المتقدمة الدول من دول ثمانً منها والتطوٌر البحث على اإلنفاق فً

 الدول أن أٌضاً  ووجد. الجنوبٌة وكورٌا الصٌن هما النامٌة الدول من لدولتٌن باإلضافة األمرٌكٌة

 ألنشطة اإلجمالً المحلً الناتج من المتوسط فً% 2.6 نسبته ما تخصٌص على ستعمل المتقدمة
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 فً تصل وقد النامٌة الدول فً% 0.7 تتجاوز لم الحصة هذه فان المقابل وفً والتطوٌر البحث

(. 2010 عبدالهادي، )اإلجمالً المحلً الناتج من% 0.01إلى الدول بعض

 أن ٌجب ال فإنه الرقمٌة، الفجوة تقلٌص إلى ٌهدف للتكنولوجٌا نقل تحقٌق أرٌد ما إذا ولكن

 واآلالت الرأسمالٌة للسلع استٌراد عملٌة فً المتمثل المادي الجانب على النقدٌة التدفقات تلك تركز

 والخبرات، المعرفة فً وزٌادة والمعلومات للمهارات اكتساب ذلك ٌرافق أن ٌجب وإنما فحسب،

. التكنولوجٌة القدرات وتعزٌز إلنشاء األساسٌة الشروط من واحدة التدفقات تلك عن البٌانات وتعتبر

 :األردن فً االقتصادٌة الفجوات
 

 األردن فً االقتصادٌة الفجوات حجم باستعراض المبحث ٌقوم الباحث هذا خالل ومن 

 الفجوة: وهً التالٌة االقتصادٌة الفجوات على فقط التركٌز سٌتم بؤنه علماً  تطورها، ومدى

(. التكنولوجٌة الفجوة )الرقمٌة والفجوة ،(األجنبٌة العمالت فجوة )الخارجٌة والفجوة االدخارٌة،

 :Saving Gap االدخارٌة الفجوة
 

 على التؤثٌر فً وفعاالً  هاماً  دوراً  تلعب االستثمارٌة الحجوم فً التغٌرات أن المعروف من

 والركود االنكماش أوقات فً العالم فً الدول معظم تلجؤ حٌث. دولة أٌة القتصاد التنموٌة المسٌرة

 فً الكلٌة االقتصادٌة المإشرات فً التغٌٌر من نوعاً  تحدث فعالة كوسٌلة االستثمار إلى االقتصادي

 هذه ظل فً االقتصاد ٌعٌشها التً والتباطإ الكساد حاالت من التخلص ٌتم وبالتالً الدول، تلك

. الظروف

 فً الحاد النقص خاصٌة فً معها ٌتشارك النامٌة، فإنه الدول هذه من واحداً  بصفته واألردن

  الكبٌرة الزٌادة عن نتجت والتً المحلٌة المدخرات

 قد الكلً االستهالك نمو معدل أن( 1 )الجدول وٌبٌن الكلً، االستهالك حجم فً والمتزاٌدة

 بلغ بمعدل نمواً  الفترة ولنفس المتاح القومً الدخل حقق حٌن فً 2008–1999 من للفترة%8.6 بلغ

. نملك مما أكثر ننفق األردن فً أننا مإشراً  ٌعطً ،وهذا%7.4 حوالً

 المتاح القومً الدخل بٌن بالفرق حسابه ٌتم االدخار أن نجد ،(1 )رقم الجدول إلى وبالنظر

 عام له معدل أعلى حقق فقد الدارسة، فترة خالل واضحاً  تذبذباً  االدخار شهد وقد الكلً، واالستهالك
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 القومً الدخل نمو عن والناتج المتاح، القومً الدخل لصالح فائض تسجٌل طرٌق عن وذلك2003

 .الكلً االستهالك فً النمو تفوق بمعدالت المتاح

( 2008 – 1999 )من للفترة األردنً االقتصاد فً االدخارٌة الفجوة(. 1 )رقم جدولال

 أردني دينار بالمليون

 انسىة
انذخم انقىمي 

 انمتاح
 االدخار االستهالك انكهي

انتكىيه انرأسماني اإلجماني 

 (االستثمار انكهي)
 انفجىة االدخارية

1999 6421.9 5564.5 857.4 1246.3 -388.9 

2000 6969.1 6232.9 736.2 1341.4 -605.2 

2001 7256.0 6589.2 666.8 1340.0 -673.2 

2002 7750.4 6696.0 1054.4 1365.3 -310.9 

2003 8818.5 7201.0 1617.5 1506.5 111.0 

2004 9700.4 8278.6 1421.8 2215.6 -793.8 

2005 10150.8 9561.7 589.1 3047.9 -2458.8 

2006 12002.8 10779.9 1222.9 3286.0 -2063.1 

2007 12056.9 11685.8 371.1 3856.9 -3485.8 

2008 13148.6* 12667.2* *481.4 4215.5* -3734.1 

                          .متفرقة أعداد اإلحصائٌة، النشرة المركزي، البنك: المصدر

. البٌانات توفر لعدم السنة هذه أرقام تقدٌر تم*          

 

، 2006مع عام  مقارنة %69.7 وبنسبة ملحوظ وبشكل االدخار انخفض فقد 2007 عام فً أما 

 وقد المحاكاة، ظاهرة وانتشار الخارج، من المستوردة االستهالكٌة األنماط إتباع على دلٌل وهذا

 فً اإلجمالً واالستثمار االدخار بٌن بالفرق المتمثلة الكلٌة االدخارٌة الفجوة تذبذب ذلك رافق

  2008 -2004 من للفترة المستمر باالرتفاع الفجوة تلك استمرت حٌن فً ،2003-1999 من الفترة

 معدالت فإن ذلك عن وفضالً  أردنً، دٌنار ملٌون 3734.1 والبالغة 2008 عام لها قٌمة أعلى مسجلة



 12 

 المراحل هً ذلك سبب وكان الواضح، والتباٌن االختالف من نوع رافقها الفجوة لتلك السنوي النمو

. األردن فٌها مر التً االقتصادٌة

 :Foreign Exchange Gap الخارجٌة الفجوة

 
 االنفتاح على ٌقوم اقتصاد أي فً الحٌوٌة القطاعات أحد الخارجٌة التجارة قطاع ٌعتبر 

 األسواق فتح خالل من المحلٌة للمنتجات جدٌدة آفاق فتح على ٌعمل وهو االقتصادٌة، والحرٌة

 عن وذلك المحلٌٌن، واالستهالك االستثمار أمام االختٌار مجال توسٌع عن وفضالً  أمامه، الخارجٌة

 زٌادة خالل من الحٌوي القطاع هذا أهمٌة تنبع وكذلك المحلٌة، لألسواق جدٌدة منتجات توفٌر طرٌق

 .(1997 النابلسً، )الدولٌة األسواق فً المحلٌة للمنتجات التنافسٌة القدرة

 األكبر هو نمواً  الخارجٌة الفجوة سجلت فقد 2000 عام فً أنه نجد ،(2 )رقم للجدول وبالنظر

 أردنً، دٌنار ملٌون1600.1 بلغت حٌث 1999 عام مع قٌاساً % 55.0 مقداره الدراسة فترة طوال

 المستوى نفس عند بقً الصادرات حجم أن حٌن  فً%16.1 بنسبة المستوردات نمو بسبب وذلك

 نسبة ، وه2003ًمقارنة مع عام % 35.0 بمعدل المستوردات حجم ارتفع 2004 عام وفً تقرٌباً،

 الخارجٌة الفجوة نمو معدل ارتفاع على عملت والتً%23.3 والبالغة الصادرات حجم ارتفاع تفوق

. أردنً دٌنار ملٌون2446.9 حجمها بلغ حٌث% 61.5 لٌبلغ

 األطراف المتعددة الثنائٌة االتفاقٌات من سلسلة الماضٌة السنوات خالل األردن وقع وقد

 هذه بٌن ومن الخارجً، العالم مع الخارجٌة الفجوة وتضٌٌق األردنٌة، الصادرات تحفٌز بهدف

 إلى باإلضافة عربٌة، دولة عشر ستة تضم والتً 1998 عام العربٌة الحرة التجارة اتفاقٌة االتفاقٌات

 قد والتً األوروبٌة، األردنٌة الشراكة واتفاقٌة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مع الحرة التجارة اتفاقٌة

 األردنً االقتصاد أن وجد وقد الدول، هذه أسواق الرتٌاد األردنٌة الصادرات أمام الطرٌق مهدت

 تجسٌر سبٌل فً االتفاقٌات تلك توقٌع من المرجو والهدف االستفادة ٌحقق لم قطاعاته بمختلف

(. 2010عبدالهادي،)الخارجٌة الفجوة

( 2008 – 1999 )من للفترة األردنً االقتصاد فً الخارجٌة الفجوة(. 2 )رقم جدولال

 أردنً دٌنار بالملٌون
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صادرات انسهع  انسىة

 وانخذمات

مستىردات انسهع 

 وانخذمات

حجم انفجىة 

 انخارجية

تقهص /معذل ومى

 انفجىة انخارجية

1999 2505.4 3537.9 1032.5- 5.5%- 

2000 2509.1 4109.2 1600.1- 55.0% 

2001 2681.3 4273.3 1592.0- 1.0%- 

2002 3221.8 4526.0 1304.2- 18.1%- 

2003 3424.4 4939.7 1515.3- 16.2% 

2004 4222.6 6669.5 2446.9- 61.5% 

2005 4704.2 8407.3 3703.1- 51.3% 

2006 5751.3 9380.8 3629.5- 2.0%- 

2007 6496.0 11118.5 4622.5- 27.4% 

2008 7040.6 12145.6 5105.0- 10.4% 

. الباحث إعداد من النسب                           - .2008 لعام السنوي الكتاب العامة، اإلحصاءات دائرة - : المصدر

 
 الثروات حث على االقتصادي النشاط تشجٌع فً الرسمً االهتمام ٌنصب أن ٌجب وعلٌه

 صناعة لخلق السعً ضرورة وكذلك خارجه، االنتقال وعدم األردن داخل االستثمار على المحلٌة

 المزمن العجز تقلٌص بغٌة أمكن ما والعمل الحدٌثة، العالمٌة التطورات مواكبة على قادرة وطنٌة

 الصدمات أثر من والتخفٌف الشحٌحة، االقتصادٌة للموارد اإلهدار ووقف التجاري، المٌزان فً

. الوطنً االقتصاد قطاعات مختلف على سلباً  تإثر أن الممكن من التً الخارجٌة

 :Technology Gapالرقمٌة الفجوة

 
 إلى أدت الماضٌة السنوات فً العالم دول بها مرت التً العالمٌة االقتصادٌة التطورات إن

 الحدٌثة، االقتصادٌة العولمة بوتقة فً والنامٌة منها المتقدمة الدول تلك اقتصادٌات انصهار

 والبحث لها، االقتصادي المستوى على المحافظة تحاول جهة من المتقدمة الدول تلك فؤصبحت
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 المعٌشً بالمستوى واالرتقاء االقتصادي النمو من المزٌد لتحقٌق اإلنتاج ألسالٌب والتطوٌر

 من األولى المرحلة من للخروج جاهدة تسعى النامٌة الدول زالت ما أخرى جهة ومن لشعوبها،

(. 2005 حجازي، علً، )المتقدمة الدول مصاف إلى واالنتقال التنمٌة مراحل

 من الرغم على الرقمٌة، الفجوة هذه وجود من ٌعانً النامٌة الدول من كغٌره واألردن

 نمو مإشر على التركٌز وسٌتم. الفجوة تلك لتجسٌر والرامٌة المستمرة المحاوالت

 االقتصاد، فً الرقمٌة الفجوة لتلك كمقٌاس( Growth Competitiveness Index (GCI))التنافسٌة

 المإشر هذا ٌعكس حٌث الكلً، باالقتصاد المتعلقة المإشرات على مكوناته فً ٌحتوي ألنه وذلك

 فإنه ذلك عن وفضال المتوسط، األجل فً مستمر اقتصادي نمو معدل تحقٌق على البلد قدرة مدى

 الكلً المستوٌٌن على لدولهم االقتصادٌة السٌاسات لتوجٌه القرار متخذي ٌد فً كؤداة ٌستخدم

 والمستثمرٌن األعمال لرجال المإشر هذا ٌتٌح وكذلك اقتصادٌاتهم، تنافسٌة رفع بغٌة والجزئً

(. 2010عبدالهادي،)األمثل بالشكل استثماراتهم توجٌه

: هً رئٌسة عوامل ثالثة على احتسابه فً المإشر هذا وٌعتمد

 المإشرات خالل من وذلك للدول التكنولوجٌا تطور مدى ٌعكس وهو: التكنولوجٌا مؤشر .1

 نقل ومإشر المعلومات، وتكنولوجٌا االتصاالت مإشر االبتكار، مإشر: التالٌة الفرعٌة

 .التكنولوجٌا

 خالل من العامة المإسسات تطور مدى المإشر هذا ٌعكس حٌث: العامة المؤسسات مؤشر .2

 .الفساد ومإشر والقوانٌن، العقود مإشر: التالٌة الفرعٌة العوامل

 بناء البٌئة هذه تطور مدى ٌعكس وهو: الكلً االقتصاد مستوى على األعمال بٌئة مؤشر .3

 االئتمانً التصنٌف ومإشر الكلً، االقتصاد فً االستقرار مإشر: التالٌة المإشرات على

 .للدولة الحكومً اإلنفاق ومإشر للدولة،

 األردن احتل 1999 عام ففً. لألردن التنافسٌة بترتٌب والمتعلق( 3 )الجدول إلى وبالنظر

 دافعاً  شكل قد الترتٌب وهذا. دولة 59 بلغ العام ذلك فً المشاركة الدول عدد أن علماً  ،40 الترتٌب

 حقق فقد وعلٌه المتقدمة، المراتب إلى للوصول الجهد من المزٌد تبذل أن فً األردنٌة للحكومة

 حققه مركز أفضل وهو دولة، 102 أصل من 34 المركز احتل حٌث 2003 عام فً تقدما األردن

. الدراسة فترة خالل األردن
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( 2008 – 1999 ) من للفترة النمو تنافسٌة مؤشر حسب األردن ترتٌب(. 3 )رقم الجدول

 النسبً الترتٌب عذد انذول األردن انسىة

1999 40 59 0.68 

2000 47 59 0.80 

2001 45 75 0.60 

2002 47 80 0.59 

2003 34 102 0.33 

2004 35 104 0.34 

2005 45 117 0.38 

2006 52 125 0.42 

2007 49 131 0.37 

2008 48 134 0.36 

. مختلفة سنوات العالمً، االقتصادي المنتدى السنوي، التنافسٌة تقرٌر:           المصدر

 نحو ثابتة بخطوات ٌسٌر األردن أن اإلحصائٌات، هذه خالل ومن القول ٌمكن عام وبشكل

 حسب عام ترتٌب وإعطائها الدولة تقٌٌم فً تدخل التً المإشرات جمٌع فً متقدمة مراكز تحقٌق

.  المتقدمة والدول األردن بٌن الرقمٌة الفجوة تجسٌر على سٌعمل بدوره والذي النمو، تنافسٌة مإشر

 حجم لتحدٌد( Proxy Variable )تقرٌبً كمتغٌر النمو تنافسٌة مإشر على االعتماد وسٌتم

 جمٌع قبل من علٌه ومتفق ومعتمد محدد متغٌر وجود عدم بسبب وذلك األردن، فً الرقمٌة الفجوة

 سابقا ذكرها تم التً للصعوبات وذلك دقٌق، وبشكل الفجوة هذه حجم تقدٌر على قادراً  ٌكون الدول

. الرقمٌة الفجوة قٌاس مجال فً

 :األردن فً االقتصادي النمو على االقتصادٌة الفجوات ألثر القٌاسً التحلٌل
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 الناحٌة من االقتصادي والنمو االقتصادٌة الفجوات بٌن العالقة معالم اتضحت أن بعد

 لهذه النظري الجانب تدعٌم على ٌعمل أن ٌمكن العملٌة الناحٌة من العالقة هذه دراسة فإن النظرٌة،

 البرنامج على االعتماد تم وقد. أخرى جهة من الدراسة هذه أهداف جهة،وتحقٌق من الدراسة

 ،OLS الصغرى المربعات طرٌقة حسب وذلك النموذج معامالت تقدٌر فً e – views اإلحصائً

 ضوء على بٌنها المفاضلة وتمت وغٌرها، واللوغارٌتمٌة كالخطٌة عدة تقدٌرات عمل تم وقد

 أفضل إلعطائه التالً النموذج اختٌار تم وقد اإلحصائٌة، لالختبارات اجتٌازها ومدى البحث فرضٌة

 : النتائج

GDP = 6152 + 0.39Sg + 0.51Fg – 2145.83Tg                                                 

                                         16.15         3.69           5.21             -4.23                                               

       

R
2
= 0.98       F = 151.75       D.W = 3.0                                                  

 

 اختبار أثبته ما وهذا ،(AR1 )األولى الدرجة من الذاتً االرتباط من النموذج تصحٌح تم وقد

 عند مستقرة غٌر للمتغٌرات الزمنٌة السالسل أن تبٌن حٌث ،(Unit Root Test)الوحدة جذر

 من ومتكاملة مستقرة الزمنٌة السالسل أصبحت الثانً الفرق أخذ بعد ولكن ،(Level )المستوى

 (.4) كما فً الجدول رقم (Integrated of Order Two )الثانٌة الرتبة

 

 

 (4)جدول رقم 

 ، لجمٌع المتغٌرات بالصٌغة اللوغارٌتمٌة((Unit-Root Testنتائج اختبار جذر الوحدة 

 I(0)للمستوى  I(1)للفرق األول 

 السلسلة

 ال تحوي االتجاه تحوي االتجاه ال تحوي االتجاه تحوي االتجاه
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ADF(1) ADF(1) ADF(1) ADF(1) 

3.5352- 3.1772- 2.6712- 3.1046- GS 

4.2476- 4.4245- 3.5039- 3.2190- GF 

3.0237- 3.1056- 2.0982- 1.1248- GT 

3.3079- 3.4085- 2.6658- 0.98532- FDI 

6.6157- 6.8216- 3.6804- 2.8972- FL 

5.7406- 5.2915- 0.77750- 0.59914 PI 

2.9789- 3.2064- 1.7068- 1.6833- E 

4.1420- 4.2591- 2.0036- 1.0989- GT1 

 
 

 : هً كما ٌلMackinnonً حسب ADF(1)القٌم الحرجة الختبار 

 .٪5عند مستوى معنوٌة - 3.0522: للمستوى وبدون االتجاه

 .٪5عند مستوى معنوٌة -  3.7119: للمستوى مع االتجاه

 .٪5عند مستوى معنوٌة -  3.0660: للفرق األول وبدون اتجاه

 .٪5عند مستوى معنوٌة - 3.7347: للفرق األول مع اتجاه

 

 النمو ومعدل االدخارٌة الفجوة بٌن طردٌة عالقة هناك أن أعاله النموذج من ونالحظ

 حجم من أكبر االستثمار حجم أن عن ناتج االدخارٌة الفجوة زٌادة ذلك فً والسبب االقتصادي،

. االقتصادي النمو زٌادة وبالتالً اإلجمالً المحلً الناتج زٌادة على سٌعمل بدوره وهذا االدخار،

 ذلك فً والسبب االقتصادي، النمو ومعدل الخارجٌة الفجوة بٌن طردٌة عالقة هناك أن كما

 المشارٌع فً تستخدم وهً رأسمالٌة، سلع بؤنها معظمها فً تتمٌز األردنً االقتصاد مستوردات أن
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 النمو معدل زٌادة وبالتالً اإلجمالً المحلً الناتج حجم زٌادة فً ستساهم بدورها والتً اإلنتاجٌة

االقت

. صادي

 على سلبً أثر إلى سٌإدي الرقمٌة الفجوة زٌادة أن نالحظ الرقمٌة، بالفجوة ٌتعلق فٌما أما

 المعرفة بركب اللحاق على االقتصاد قدرة عدم إلى ٌعود وذلك االقتصادي، النمو معدل

 نقل فً تساهم التً الطرق أحدى ولعل اإلنتاجٌة، األسالٌب على ٌطرأ والذي والتكنولوجٌا

 اإلنتاجٌة وزٌادة المنتج نوعٌة تحسٌن على تعمل والتً المباشرة، األجنبٌة االستثمارات التكنولوجٌا

االقتصادي، وذلك وفقاً لنتائج التحلٌل المبٌنة فً الجدول رقم  النمو معدالت نمو فً تساهم وبالتالً

(4.) 

R )التحدٌد معامل قٌمة أن نالحظكما 
 تإثر المستقلة المتغٌرات أن ٌعنً وهذا ،0.98 بلغت( 2

 ٌتضمنها لم أخرى متغٌرات إلى ٌعود% 2 والبالغ والباقً ،%98 بمقدار التابع المتغٌر على

 وكذلك ،%5 معنوٌة مستوى عند االدخارٌة للفجوة المحتسبة القٌمة معنوٌة نالحظ كما النموذج،

 ٌدل مما ،%1 معنوٌة مستوى عند الرقمٌة والفجوة الخارجٌة الفجوة من لكل المحتسبة القٌم معنوٌة

 تفسٌر على المستقلة المتغٌرات قدرة تبٌن أخرى جهة ومن جهة، من المقدرة المعادلة جودة على

 القٌمة مع ومقارنتها 151.75 والبالغة المحسوبةFلقٌمة النظر وعند. التابع المتغٌر فً الحاصل التغٌر

 ٌدل وهذا الجدولٌة، القٌمة من أكبر المحسوبة القٌمة أن نالحظ ، F( 0.01,3,7)  =4.76 الجدولٌة

 .ككل النموذج ومعنوٌة التحدٌد معامل جوهرٌة على
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: والتوصٌات النتائج

 االستنتاجات من جملة إلى الدراسة هذه خلصت السابقة، الفصول فً عرضه تم ما على بناء

: ٌلً فٌما نوجزها

)OLS) نتائج التحلٌل القٌاسً باستخدام طرٌقة المربعات الصغرى: (5 )رقم  الجدول  

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6152.001 380.9973 16.1471 0 

SG(-1) 0.393993 0.106636 3.69473 0.0141 

FG 0.50858 0.097698 5.205649 0.0035 

TG -2145.828 504.1765 -4.256105 0.008 

R-squared 0.983136     Mean dependent var 7071.79 

Adjusted R-squared 0.982618     S.D. dependent var 1370.86 

S.E. of regression 180.7346 Akaike info criterion 13.533 

Sum squared resid 163325     Schwarz criterion 13.6207 

Log likelihood -56.89867     F-statistic 151.749 

Durbin-Watson  3.025128 Prob(F-statistic) 2.5E-05 
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 الفجوات فً والمتمثلة االختالالت من العدٌد النامٌة الدول من كغٌره األردن ٌواجه. 1

 الموارد نقص عن والناتجة الرقمٌة، والفجوة الخارجٌة والفجوة االدخارٌة كالفجوة االقتصادٌة

 الوطنٌة، للصناعات اإلنتاجٌة القدرة تدنً إلى بدوره أدى والذي المتاحة المحلٌة واالقتصادٌة المالٌة

 االقتصادي النمو على كبٌر بشكل ٌإثر والذي المستوردات، فً الكبٌر االرتفاع عن فضالً 

 وذلك االقتصادي، والنمو االدخارٌة الفجوة بٌن طردٌة عالقة هناك أنب الدراسة أكدت. 2

 االدخار، فً التغٌر من أكبر بشكل االستثمار حجم تغٌر عن ٌنجم االدخارٌة الفجوة زٌادة أن بسبب

. االقتصادي النمو زٌادة وبالتالً المحلً الناتج زٌادة على سٌعمل بدوره وهذا

 ٌعود وهذا االقتصادي، والنمو الخارجٌة الفجوة بٌن اٌجابٌة عالقة هناك بؤن الدراسة بٌنت. 3

 وبشكل والخدمات السلع من المستوردات على عام بشكل ٌعتمد والذي األردنً االقتصاد طبٌعة إلى

 وبالتالً واالستثمارٌة، اإلنتاجٌة المشارٌع فً كبٌر بشكل والمستخدمة الرأسمالٌة، السلع على خاص

. االقتصادي النمو على اٌجابً أثر ذا ٌكون

 وهذا االقتصادي، والنمو الرقمٌة الفجوة بٌن عكسٌة عالقة هناك بؤن الدراسة بٌنت كما. 4

 النامٌة، الدول فً االقتصادي النمو على الرقمٌة الفجوة أثر حول الحدٌثة المدرسة آراء مع ٌتفق

. متقدمة إنتاجٌة وأسالٌب وخبرات كفاءات وجود عدم هو الفجوة هذه اتساع فً والسبب

: اآلتٌة التوصٌات اقتراح ٌمكن نتائج، من تقدم ما على وبناءاً 

 وتشجٌع والمحلٌة األجنبٌة الشركات بٌن شراكة عمل بهدف السٌاسات تطوٌر على العمل.1     

 الشركات على ٌجب كما والتطوٌر، البحث برامج تحسٌن فً واالهتمام بٌنهما، المشتركة المشارٌع

 وبالتالً لها، التنافسٌة زٌادة أجل من األجنبٌة للشركات االستثمارٌة المزاٌا من االستفادة المحلٌة

. الرقمٌة الفجوة تخفٌض على العمل

 

 الصناعات تنمٌة على والعمل المستوردات، حجم ضبط إلى تهدف استراتٌجٌات وضع .2

 وخلق الخارجٌة الفجوة تجسٌر بهدف وذلك التصدٌرٌة، الصناعات جانب إلى اإلحاللٌة

. له المعٌشً المستوى ورفع األردنً للمواطن عمل فرص
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 بالسلع المرتبط اإلنفاق وبخاصة المملكة، فً الكلً االستهالك على اإلنفاق حجم تنظٌم .3

 المجتمع فً المتجذرة االستهالكٌة األنماط من الحد ومحاولة الخارج، من المستوردة

 حجم تقلٌص وبالتالً والمإسسً الفردي االدخاري السلوك تحفٌز بهدف وذلك األردنً،

 .االدخارٌة الفجوة

 الفجوة هذه ألهمٌة نظراً  الرقمٌة، الفجوة حول الدراسات من المزٌد لعمل الباحثٌن تشجٌع .4

 علٌه متفق مقٌاس أو مإشر وجود لعدم أخرى جهة ومن جهة، من االقتصاد على وتؤثٌرها

 .الفجوة هذه حجم لقٌاس
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