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Abstract
Jordan has a market based economic structure. The basic characteristics of Jordanian economy are abun-
dant well-educated labor force and limited natural resources. Jordan is a small open economy. This feature 
of Jordan leaves it vulnerable to external shocks. Jordanian economy is a service sector based economy.  Jor-
dan spends over 10% of per capita gross domestic product (GDP) on primary and secondary education.  This
level of expenditure explains well-educated labor force. However, although there is significant labor force
immigration, the country faces a high level of unemployment problem.  Due to the political and military
instability in its region, Jordan has to spend a significant amount of money on military needs: share military
expenditures in GDP is over 5%.   Jordan doe not attract enough private direct capital. On the other hand, 
although the national agenda initiative put in implementation in 2005 to cover the following 10 years ne-
cessitates high level of government spending, the tax burden is relatively small (17% of GDP). Unfortunately,
inflation is a chronic and structural problem in Jordan. Finally, the highest earning 20 percent of Jordanians
receive about 43.6% of GDP, while lowest earning 20 percent receives only 7.7% of GDP. Jordan must take 
necessary economic measures to reduce this high income distribution gap.

Keywords: Jordan, unemployment, well-educated labor force, service sector, inflation
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Giriş

Dünya Bankası’nın sınıflandırmasına göre yük-

sek-orta gelir grubunda yer alan Ürdün, piyasa

temelli bir ekonomik yapıya sahiptir.1 Ürdün

ekonomisinin iki temel özelliği, nitelikli bir iş-

gücüne, ancak bölgedeki diğer ülkelerin büyük

çoğunluğunun aksine sınırlı doğal kaynaklara sa-

hip olmasıdır. Ürdün küçük ve açık bir ekonomi

tanımına en uygun ülkelerden biridir. Bu özelli-

ği Ürdün’ü dış şoklara maruz bırakmaktadır. Bir

yılda yaratılan bütün nihai malların cari fiyat-

larla parasal değerini ifade eden gayrisafi yurtiçi

hâsılanın (GSYH) üçte ikisi hizmetler sektöründe

gerçekleştirildiğinden, Ürdün ekonomisi hizmet

temelli bir ekonomik olarak adlandırılmaktadır.

Ürdün ekonomisinin yakın tarihi, Türkiye eko-

nomisi ile benzerlik göstermektedir. Türkiye’nin

1970’li yılların sonunda yaşadığı ekonomik kriz 

ve yapısal dönüşüm sürecini Ürdün, 1980’li yıl-

larda yaşadı. 1980’li yıllarda karşı karşıya kaldı-

ğı önemli ekonomik krizlerin ardından Ürdün,

1989 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile iş-

birliği çerçevesinde bir “yapısal uyum programı” 

uygulamaya başladı. Bu yapısal uyum programı 

uygulaması sona erdiğinde ise Ürdün 2005 yılın-

da on yıllık bir süreyi kapsayacak “ulusal ajanda

girişimi” adı verilen yeni bir program uygulama-

ya koydu. Bu programın temel ekonomik hedef-ff

leri şöyle sıralanabilir; yatırımların artırılması, 

finansal reform, fiziki altyapının geliştirilmesi, 

sosyal refahın geliştirilmesi, işgücünün mesleki

eğitiminin yükseltilmesi ve eğitim, özellikle yük-

sek eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında re-

formlar yapılması. Bu program ile önemli bir ge-

lişme kaydedilmesine karşın, özellikle 2008 glo-

bal ekonomik krizinin de etkisiyle bugün Ürdün,

önemli ekonomik problemler ile karşı karşıyadır. 

Bu problemlerin bazıları şunlardır; yüksek bütçe 

açıkları, yüksek işsizlik oranı, yüksek yoksulluk 

oranı ve bu sorunları ağırlaştıran yüksek nüfus

artışı. 

Ürdün, 1997 yılında bir serbest ticaret alanı oluş-

turması amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile bir an-

laşma imzalamıştır. Ürdün,  Türkiye ile benzeri

bir anlaşmayı 2009 yılında imzalamıştır. Bu an-

laşma taraflar arasında mal ticaretinde tarife ve

tarife dışı engellerin kaldırılması, hayvan ve bit-

ki sağlığına yönelik önlemlerin geliştirilmesin-

de birlikte çalışma, fikri, sınaî ve ticari mülkiyet

haklarına yönelik düzenlemeler ile ekonomik ve 

teknik işbirliği gibi birçok alanı kapsamaktadır. 

Öte yandan, Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan, 

Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti-

rilen 3.Türk-Arap İşbirliği Forumu çerçevesinde 

imzaladıkları Deklarasyon ile uzun vadeli strate-

jik ortaklığın geliştirilmesi ve ekonomik enteg-

rasyona doğru ilerlenmesi hedefiyle bir “Yüksek 

Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi” oluşturarak, 

malların ve kişilerin serbest dolaşımını öngören

bir serbest ticaret alanı oluşturulması kararlaş-

tırdılar. Bu işbirliği kapsamında tarife ve tarife

dışı engellerden arındırılmış uluslararası düzey-

de modern altyapıya sahip serbest bir ticaret ve 

yatırım ortamı yaratılması hedeflenmekteydi. 

Bu dört ülke arasındaki ortaklık sürecinin Ocak

2011’de İstanbul›da liderler zirvesiyle hayata ge-

çirilmesi planlanmaktaydı. Ancak Arap Baharı

olarak adlandırılan ve bölge ve dünyada önemli

politik ve ekonomik etkileri olan büyük dönü-

şüm süreci bu ortaklığın kurulmasını engelle-



İnceleme

43��
	����	�	����	�	�	�����	��

di.2 Bu çerçevede bu yazının başlıca amacı temel 

makroekonomik göstergelerden yararlanarak

Ürdün ekonomisinin yapısı ve gelişmişlik düzeyi

hakkında kısa bir değerlendirme yapmaktır. 

Ürdün Ekonomisinin Temel Yapısal

Özellikleri

Ürdün ekonomisinin temel yapısal özelliklerini

tartışmadan önce, ekonominin temel gelişmiş-

lik düzeyini ortaya koymak yararlı olacaktır. Bir 

ekonominin büyüklüğünün temel göstergesi o 

ekonominin yarattığı GSYH iken, ekonomik ge-

lişmişliğin temel göstergesi kişi başına GSYH’dır. 

Ekonominin zaman içerisindeki gelişme çizgisi-

ni ise GSYH’nın büyüme hızının gelişimini iz-

lemekle mümkündür. Aşağıdaki Tablo 1, 2000 

yılı ve 2006-2011 dönemi için sözü edilen bu

büyüklüklerin gelişimini yansıtmaktadır. Tablo

1’den de görülebileceği gibi, Ürdün GSYH’sını 12 

yıl’da yaklaşık olarak 3,4 kat, “ulusal ajanda giri-

şimi” programını uygulamaya koyduktan sonra-

ki 6 yılda ise yaklaşık olarak 1,9 kat artırmıştır.

Bu dönemin büyük bölümünün 2008 yılı global 

ekonomik krizinin etkisini içerdiği dikkate alın-

dığında, Ürdün ekonomisinin ulusal gelir ölçütü-

ne göre çok önemli bir performans gösterdiğini

ileri sürebiliriz. Öte yandan, “ulusal ajanda girişi-

mi” programının içerdiği reformların 2006-2008 

döneminde Ürdün ekonomisine büyük bir ivme 

kazandırdığını ve ekonomik büyüme hızını 2000

yılına göre yaklaşık iki katına çıkarttığını görüyo-

ruz. 2006-2009 dönemini kapsayan dört yıldaki

büyüme hızı, erişilmesi güç olan bir düzeyde, or-

talama olarak %7,3 olarak gerçekleşmiştir. 2008

global ekonomik krizi, büyüme performansı 

ölçütüne göre Ürdün ekonomisini derinden et-

kilemiş ve 2010 ve 2011 yıllarında büyüme hı-

zı ortalama olarak %2,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Ekonomik refahın en iyi göstergelerinden biri 

olan kişi başına gelir ölçütünü dikkate aldığımız-

da, incelenen 12 yıllık dönemde kişi başına gelir

artışının, hızlı nüfus artışı nedeniyle GSYH artı-

şının gerisinde kaldığını, buna rağmen kişi başı-
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na gelirin 2,6 kat arttığını görüyoruz. 2008 global

krizinden kişi başına gelirin büyüme hızının da-

ha çok etkilendiği, 2010 yılında durma noktasına 

geldiğini görmekteyiz. Bunun nedeni, yukarıda

da sözünü ettiğimiz, Ürdün ekonomisinin dışa

açık küçük bir ekonomi olması ve dış şoklardan 

şiddetle etkilenmesidir.  

Tablo 1: Ürdün Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına İlişkin Büyüklükler

I�������J��� 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

������#������Q� 8.5 15.1 17.1 22.0 23.8 26.4 28.8

U���������I������������"� 4.2 8.1 8.2 7.2 5.5 2.3 2.6

%�+��I�+����������Q� 1764 2719 3022 3797 4027 4370 4666

%�+��I�+���������I������������"� 1.7 5.7 5.8 4.9 3.2 0.1 0.4

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org.,

Erişim Tarihi: 16.09.2012.

Bir ülke ekonomisinin temel yapısal özelliği de-

nildiğinde akla gelen ilk gösterge, o ülke gayri-

safi yurtiçi hâsılasının (GSYH) üretiminde ve 

ülkedeki toplam istihdamın yaratılmasında, ana 

sektörler olarak adlandırdığımız tarım, sana-

yi ve hizmetler sektörlerinin katkılarıdır. Tablo

2, Ürdün’de 1990 ve 2000 yılları ve 2006-2011

dönemi için ana sektörlerin GSYH içerisinde-

ki paylarını yansıtmaktadır.  Tablo 2’den 1990-

2011 döneminde Ürdün ekonomisinin belirli 

bir yapısal dönüşüm yaşadığını ileri sürebiliriz. 

Bu dönüşüm, tarımdan sanayi sektörüne doğ-

ru olmuştur. Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, 

Ürdün ekonomisi hizmetler sektörü temelli bir

ekonomidir ve incelen dönemde bu özelliğini 

korumuştur. Ancak 1990 yılı ile kıyaslandığında

2011 yılında tarım sektörünün payı 4,8 puan gibi

önemli bir gerileme göstermiştir. Sanayi sektö-

rünün payındaki 2006 yılı sonrası yaşanan artışı,

“ulusal ajanda girişimi” programının yatırımların

artırılmasına yönelik hedefin gerçekleştirilmesi

için alından önlemlere bağlayabiliriz. Bugünün

gelişmiş ülkelerinde tarım sektörünün payı %5’in 

önemli ölçüde altındadır. Bu çerçevede Ürdün

ekonomisindeki bu yapısal dönüşümün olumlu

bir gelişme olduğu düşünülebilir. Oysa Ürdün gi-

bi yoksulluğun ve işsizliğin önemli olduğu ülke-

lerde tarım sektörü hem istihdam yaratma hem

de yoksul kesimleri besleme özelliği ile önemli

bir işlev görmektedir.

Tablo 2: Ana Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payları (%)

�F�
��?� 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$���� 8.1 2.3 3.1 2.9 2.8 2.7 3.1 3.3

Sanayi 28.1 25.5 28.8 29.0 31.5 33.8 32.0 31.1

�����
��� 63.8 72.2 68.1 68.1 65.5 63.5 64.9 63.6

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org.,            

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Ana sektörlerin toplam istihdam içerisindeki payı 

bir ülke ekonomisinin yapısının bir diğer önemli

göstergesidir. Ayrıca, ekonominin istihdam ya-

pısı, işsizlik ve yoksulluğun derecesi ve çözümü

için önemli bir rol oynar. Tablo 3, istihdamın ana 

sektörlere dağılımını yansıtmaktadır. Tablo 3’den 

tarım sektörünün GSYH’ya katkısındaki azalma-

ya paralel olarak istihdama katkısının da önemli

ölçüde azaldığını, daha açık bir ifadeyle 11 yıl i-

çerisinde %60 oranında düştüğünü görmekteyiz.

Aynı dönem içerisinde sanayi sektörünün istih-

dam katkısı da 3,1 puan azalmıştır. Hizmetler

sektörü, istihdamın yaklaşın %80’nin yaratmakta

ve Ürdün ekonomisinin, bir hizmet ekonomisi
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olduğu değerlendirmesini doğrulamaktadır. Bu 

istihdam yapısı ekonomideki ortalama verimlilik 

düzeyini de olumsuz etkilemektedir. Bunun ne-

deni, hizmetler sektörünün göreli olarak işgücü 

yoğun, ancak düşük teknoloji kullanan bir sektör

olmasıdır.

Tablo 3: Ana Sektörlerin İstihdam İçindeki Payları (%).

�F�
��?� 2000 2006 2007 2008 2009 2010

$���� 4.9 3.1 2.7 2.6 3.0 2.0

Sanayi 21.8 20.0 20.0 19.3 19.5 18.7

�����
��� 73.3 76.9 77.3 78.1 77.5 79.2

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org, 

Erişim Tarihi: 16.09.2012.

Ekonominin sektörel istihdam yapısı, işgücü pi-

yasasının şekillenmesini de etkilemektedir. Tablo 

4, 2010 yılı için işgücü piyasası ile ilgili temel bü-

yüklükleri yansıtmaktadır. Tablo 4’den, Ürdün’de

işgücüne katılım oranının, bölge ülkeleri ile 

kıyaslandığında göreli olarak düşük olmasına 

karşın, hem kadın hem erkek hem de ortalama

işsizlik oranın bölgenin en yüksek oranlarından

biri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Ürdün’ün,

“ulusal ajanda girişimi” programında işgücü için 

öngörülen mesleki eğitim politikalarının ötesin-

de politikalar hazırlayıp uygulamaya koyması bir

zorunluluktur. Spesifik olarak Ürdün, geniş işsiz

kitlelerine işgücü sağlayacak istihdam program-

ları geliştirip uygulamalıdır. Bu tür programlar,

bir yandan işsizliği azaltırken, diğer yandan sos-

yal refahın yükselmesine katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, devletin sosyal harcamaları azalmakta,

vergi gelirleri artmakta, bu fonların ise diğer kal-

kınma programlarının finansmanında kullanıl-

ması olanağı doğmaktadır.

Tablo 4: İşgücü Piyasasında İlişkin Temel Büyüklükler

�F�
��?� 2010

%�)����+�������X������%�)����+?�	��������)����X������ 17.0

&������+�������X������&������+?�	��������)����X������ 24.1

�+�������X�������+?�	��������)����X������ 13.0

%�)���������+?�	����%�
�����X����
��Y;���+�%�)���[�'(�(�����)����X������ 16.3

&�����������+?�	����%�
�����X����
��Y;���+�&�����[�'(�(�����)����X������ 68.9

��+?�	����%�
�����X��������Y;���+�[�'(�(�����)����X������ 43.4

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org

Erişim Tarihi: 16.09.2012.

Öte yandan yurtiçi işsizlik oranı, iş bulmayan ve

ülkede iş bulma umudunu yitirenlerin diğer ül-

kelere göç etmesine neden olmaktadır. Bu göçün

eğitim düzeyi yüksek işgücü arasından gerçek-

leşmesi, elbette bir insan sermayesi kaybı olarak 

değerlendirilmelidir. Bu durum ayrıca ekono-

minin ortalama verimliliğini de olumsuz etkiler.

Ancak, niteliksiz işgücünün göçü hem işsizlik 

oranını azaltır hem ekonominin ortalama verim-

liliğinin artmasına katkı sağlar hem de işçi döviz-

lerinin yurtiçine akması, ödemeler dengesi güç-

lüklerinin giderilmesinde ve kalkınma program-

larının finansmanında kaynak oluşturur. Tablo

5, 1990 ve 2000 yılları ve 2006-2010 dönemi için 

GSYH’nın yüzdesi olarak işçi dövizlerini yansıt-

maktadır. Tablo 5’ten öncelikle işçi dövizlerinin

Ürdün ekonomisi için önemli bir büyüklük ol-

duğunu görüyoruz. Ayrıca, 1990 yılı ile kıyaslan-
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dığında 2000 yılında işçi dövizlerinin GSYH’ya 

katkısının sanayi sektörünün katkısı düzeyine

eriştiğini ve bu katkının 2008 global ekonomik 

krizine kadar sürdüğünü görüyoruz. Ancak, glo-

bal krizin Ürdün’ün işgücü ihraç ettiği ülkeler-

deki ekonomik faaliyet hacmini daraltması, işçi

dövizlerinin GSYH’ya katkısının da hızla azal-

masına neden olmuştur. Bu gelişme, Ürdün’ün 

dış ödeme güçlüğünü giderek başka kaynaklarla

gidermesini zorunlu kılacaktır.

Tablo 7: Dış Ticarete İlişkin Büyüklükler

�F�
��?� 2010
����	�
��#����������� 7.3
�
����
��#����������� 13
�+�$�	���
���	����#������������ 20.3
�+�$�	���
���	��J�����X������"� 76.9
�+�$�	���
�>*�\���#����������� -5.8
�+�I��*��
��(��#����������� 7.0

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org 

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Tablo 5: GSYH’nın Yüzdesi Olarak İşçi Dövizleri

�F�
��?� 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010

����]�������)����X�������+*��F=������ 12.4 21.8 19.1 20.1 17.3 15.1 13.8

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Enflasyon, bir ekonomide kaynak dağılımının

etkinliğini azaltan, sabit gelirlilerin ekonomik re-

fahını olumsuz yönde etkileyen, gelir dağılımını 

bozan ve yoksulluğu derinleştiren olgulardan bi-

risidir. Tablo 6, 1990 ve 2000 yılları ve 2006-2010

dönemi için Ürdün’de enflasyonun gelişimini

yansıtmaktadır. Buna göre, Enflasyon oranı 1990 

yılındaki oldukça yüksek olan düzeyinden 2000 

yılında sıfır düzeyine gerilemiş, ancak 2005 yı-

lında uygulamaya konulan “ulusal ajanda girişimi

programında yer alan yatırımların yurtiçi talebi

canlandırması ve enerji kaynakları ithalatı yoluyla

“ithal edilen enflasyon” nedeniyle, global ekono-

mik kriz öncesi dönemde enflasyon yine yüksek 

seyretmiştir. 2009 yılında eksi olarak gerçekleş-

mesine karşın enflasyon yeniden tırmanışa geç-

miştir. Tablo 6 bize enflasyonun Ürdün’de kronik

yapısal bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 6: Enflasyon Oranı

�F�
��?� 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$���
�	��B���
�&�^�����(��"� 16.2 0.7 6.3 5.4 14.9 -0.7 5.0 4.4

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org 

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Yukarıda Ürdün ekonomisinin küçük açık bir e-

konomi olduğunu belirttik. İktisatçılar, bir ülke-

nin dışa açıklığını ihracat ve ithalat değerlerinin

toplamı olan dış ticaret hacminin GSYH’ya oranı 

ile yani, bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmet-

lerin hangi oranda dış ticarete konu olduğu ile 

ölçmektedirler. Tablo 4, 2010 yılı için Ürdün’ün

dış ticaretine ilişkin sözü edilen büyüklükleri ve

dış borcunu yansıtmaktadır. Tablo 4’ten de gö-

rebileceğimiz gibi, Ürdün’de dışa açıklık oranı

%76,9’dur. Öte yandan, dış ticaret hacmi ve tek 

tek dış ticarete konu olan ürünler göz önüne

alındığında Ürdün’ün mal ve hizmet ihracat ve

ithalatının dünya fiyatlarını etkilemesi olanak-

lı olmadığından, ekonominin dışa açık küçük

bir ekonomi olduğunu ileri sürebiliriz. Ayrıca,

Ürdün GSYH’sının %22’si düzeyinde dış ticaret

açığı vermektedir. Bu açık doğal olarak dış bor-

ca yansımaktadır: dış borçların GSYH’ya oranı

%26,5’tir.  
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Yurtiçi tasarruflar ile yatırımların düzeyi ve den-

gesi hem ekonomin kalkınma politikasını hem 

de cari işlemler açıklarının/fazlasının düzeyini 

ve gelişimini belirlemektedir. Tablo 8, 2010 yılı 

için Ürdün’de yatırım ve tasarrufların düzeyini

yansıtmaktadır. 2006 yılında uygulamaya konu-

lan “ulusal ajanda girişimi” programı çerçeve-

sinde yapılan yatırımların da bir sonucu olarak,

yatırımların GSYH içerisindeki payı %22,3 iken, 

tasarrufların payı bunun önemli ölçüde gerisin-

de kalarak, yatırım programını finanse etmekte 

yetersiz kalmıştır. Bu durum, dış borç stokunun 

artmasının temel nedenidir.

Tablo 8: Ulusal Yatırımlar ve Tasarruflara İlişkin Büyüklükler

�F�
��?� 2010

��������_���������X�(+(�(������]�������)����X������ 22.3

��������_�`�(����$�����(^��������]�������)����X������ 16.9

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanından derlenmiştir: http://databank.worldbank.org

Erişim Tarihi: 16.09.2012. 

Sonuç

Ürdün, piyasa temelli bir ekonomik yapıya sa-

hiptir. Ürdün ekonomisinin iki temel özelliği,

nitelikli bir işgücüne ve bölgedeki diğer ülke-

lerin büyük çoğunluğunun aksine sınırlı doğal

kaynaklara sahip olmasıdır. Ürdün küçük açık 

bir ekonomi tanımına en uygun ülkelerden bi-

ridir. Bu özelliği Ürdün’ü dış şoklara maruz bı-

rakmaktadır. Ürdün ekonomisi hizmet temelli 

bir ekonomik olarak adlandırılmaktadır. Temel 

eğitim düzeyinde kişi başına GSYH’nın %10’nun

üzerinde eğitim harcaması yapan Ürdün nitelikli

bir işgücüne sahiptir. Ancak, yurtdışına önemli

ölçüde işçi göndermesine karşın, Ürdün önem-

li bir işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. İçinde

bulunduğu bölgenin politik ve askeri anlamda

istikrarsız olması, Ürdün’ü yüksek oranlı askeri

harcamaya yöneltmektedir. Askeri harcamaların 

GSYH içerisindeki payı %5’i aşmaktadır. Ürdün 

düşük sayılacak bir düzeyde özel yabancı yatırım

çekebilmektedir. Öte yandan, 2005 yılında baş-

lanan ve 10 yıllık bir dönemi kapsayacak olan

ulusal ajanda girişimi programının gerektirdiği

kamu harcamalarına karşın GSYH’nın %17’si o-

ranında bir vergi yükü söz konusudur. Enflasyon

ise Ürdün’de çözülmesi gereken yapısal sorunlar-

dan birini oluşturmaktadır. Son olarak, Ürdün’de

en yüksek %20 gelire sahip olanlar toplam ulusal 

gelirin yaklaşık olarak %43,6’ını elde ederken, en 

düşük %20 gelire sahip olanlar toplam ulusal ge-

lirin ancak %7,7’sini elde etmektedir. Ürdün bu

eşitsiz gelir dağılımı sorununu çözecek önlemleri

almalıdır. 
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