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المستخمص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى آثار الديون الخارجية عمى التنمية االقتصادية في فمسطين ،ويعتبر
الدين الحكومي في فمسطين من المواضيع اليامة والحساسة التي تسترعي اىتمام الباحثين والسياسيين عمى حد
سواء .وتزداد أىمية ىذا الموضوع إذا ما عممنا أن الموارد المالية المتاحة لمحكومة الفمسطينية محدودة وضعيفة وال
تكفي لسد االحتياجات وااللتزامات المترتبة عمييا.
واعتمد الباحثان األسموب الكمي لبناء النموذج القياسي لبيان أثر الدين العام الخارجي عمى التنمية
االقتصادية .واعتمدت ىذه الدراسة عمى بيانات السالسل الزمنية لالقتصاد الفمسطيني ،لمفترة من  2000إلى
 2013م.

وخمصت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين الدين العام الخارجي والناتج المحمي اإلجمالي في حال ثبات
المتغيرات المستقمة األخرى حيث أن المتغيرات المستقمة في ىذا النموذج المقدر تفسر ما نسبتو  %56من التغير
الحاصل في الناتج المحمي اإلجمالي.
وأوصى الباحثان بالتأكيد عمى أن القروض الخارجية يجب أال تبقى عنص اًر دائماً وثابتاً في اإلستراتيجية الفمسطينية
المتعمقة بإدارة االقتصاد الفمسطيني وتحديد خياراتو التنموية ،واعطاء األىمية القصوى لمقطاعات اإلنتاجية المولدة
لمدخل مثل :الزراعة ،الصناعة ،تنمية القطاع الخاص ،وتكنولوجيا المعمومات ،والتوفيق بين متطمبات التنمية
ومساعدة الطبقات الميسورة.

Abstract:
This study aimed at identifying the effect of external debt on economic development in
Palestine, The government debt in Palestine is an important and sensitive issue that
draws the attention of researchers and politicians. The importance of this issue increases
if we know that the financial resources available to the Palestinian government are
limited and not sufficient to meet the needs of Palestinians.

 ) 1البحث مسخل مه رسالت ماجسخير .
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The researchers follow the descriptive statistical approach to describe the
variables of the study، and quantitative approach to measure the effect of external public
debt on economic development، using regression analysis. This study relied on timeseries data for the Palestinian economy، for the period from 2000 to 2013.
The main results of the study: there is an inverse relationship between the external
public debt and GDP with other independent variables were held constant, as the
independent variables in the model estimated explain 56% of the change in GDP.
The researchers recommended a series of recommendations:
The Palestinian economic strategy should reduce depending on foreign loans for
funding economic development in Palestine.
Giving the most importance to the productive sectors such as agriculture، industry،
private sector development، information technology، harmonize the requirements of
development and helping the poor. Reducing financial support for non-productive
sectors which commensurate with its relative importance

المقدمة
تعتبر المديونية أ حد أىم المشاكل التي تواجو البمدان النامية عموما واألقل نموا عمى وجو الخصوص نظ ار
ألبعادىا السمبية عمى عممية التنمية ،وتيديدىا الستقرار نظاميا المالي .وعمى الرغم من الجيود المتواصمة من
جانب البمدان النامية لمواجية أعباء خدمة ديونيا والتغمب عمييا إال أن ىذه األعباء فاقت قدرة ىذه البمدان عمى
تحمميا.
الوضع االقتصادي في فمسطين ال يشكل استثناء لما سبق ،بل قد تتزايد الحاجة لالقتراض مقارنة بالدول
المجاورة والمشابية ،كون االقتصاد الفمسطيني يعاني من مشكالت النشأة والتكوين إضافة لمشكالت االحتالل التي
ما زالت ماثمة وبشكل أكثر حدة ربما ،مقارنة بالمرحمة السابقة إلنشاء السمطة الفمسطينية.
وتزداد درجة الحساسية في االقتصاد الفمسطيني ألزمة الدين العام الخارجي ،نتيجة لعوامل عديدة ،تتمخص
في عدم تنوع صادراتو ،وصغر قاعدة موارده ،وقمة مدخراتو ،وعدم تطور أنظمتو المالية ،وحاجتو إلى توسيع البنية
التحتية وتحديثيا ،واصالح االختالالت الييكمية المتعددة ،التي أوجدىا االحتالل اإلسرائيمي عمى مدى سنوات
طويمة ،وتزداد أزمة المديونية العامة الفمسطينية خطورة ،في ظل السياسات اإلسرائيمية التدميرية ،المتمثمة في بناء
جدار الفصل العنصري ،وما تموح بو الحكومة اإلسرائيمية من مواصمتيا لسياسات القتل والدمار ،وفك االرتباط
األحادي الجانب مع قطاع غزة ،مما قد يرتب أعباء مالية إضافية عمى السمطة الوطنية ،ويضعف من قدرتيا عمى
خدمة الدين العام الخارجية.
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مشكمة الدراسة:
تتمثل مشكمة الدارسة في السؤال الرئيسي التالي :ما ىي آثار وانعكاسات الديون الخارجية عمى التنمية
االقتصادية في فمسطين؟
أىمية الدراسة:
تتمثل أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية:
 .1أىمية لمسمطة الوطنية الفمسطينية من خالل توضيح اآلثار االقتصادية واالجتماعية والمالية المترتبة عمى
الديون الخارجية ،وتوضيح آلية االستفادة من الدين الخارجي لموصول لممساىمة في حدوث تنمية
اقتصادية.
 .2أىمية لممواطن الفمسطيني من خالل التعرف عمى أسباب أزمة الديون الخارجية في فمسطين وانعكاساتيا
عمى المواطن الفمسطيني.
 .3من خالل نتائج الدراسة يتم التعرف عمى كيفية استخدام الدين لسد العجز في موازنة السمطة وتعزز
مكانتيا في تطوير وتنمية االقتصاد الفمسطيني.
أىداف الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف ىي:
 .1التعرف عمى حجم الدين الخارجي الفمسطيني وأسبابو.
 .2توضيح اآلثار االيجابية والسمبية لمديون الخارجية.
 .3تحديد طاقة الدولة عمى خدمة ديونيا الخارجية ومعرفة أىم المتغيرات االقتصادية التي تؤثر عمى قدرة
الدولة المقترضة عمى خدمة ديونيا الخارجية .
 .4دراسة آثار الدين الخارجي والدين الداخمي المقدمة لمسمطة الفمسطينية.
فرضية الدراسة:
من خالل ما سبق تحاول ىذه الدراسة اختبار الفرضية الرئيسية وىي :يساىم الدين العام الخارجي بشكل
مؤثر في التنمية االقتصادية في األراضي الفمسطينية.
حيث تم افتراض أن ىناك عالقة عكسية بين (حجم الدين العام الخارجي ،التضخم) عمى الناتج المحمي
اإلجمالي ،وعالقة طردية بين (الصادرات ،االدخار) عمى الناتج المحمي اإلجمالي .
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متغيرات الدراسة:
يتم التعبير عن متغيرات الدراسة من خالل دراسة أثر حجم الدين العام الخارجي عمى التنمية االقتصادية في
ظل وجود متغيرات مستقمة أخرى وىي (الصادرات ،التضخم ،االدخار) وذلك ألثر ىذه المتغيرات عمى الدين
الخارجي ،والمتغير التابع إجمالي الناتج المحمي.
منيجية الدراسة:
لتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثان باستخدام األسموب الوصفي التحميمي لوصف متغيرات الدراسة ،وتم اثبات
فرضية البحث باستخدام األسموب الكمي لبناء النموذج القياسي باستخدام نموذج االنحدار البسيط والمتعدد باعتماد

الناتج المحمي االجمالي كمعبر لمتنمية االقتصادية ،واعتمدت ىذه الدراسة عمى بيانات السالسل الزمنية لالقتصاد
الفمسطيني لمفترة الزمنية من  2000إلى  2013م.
خطة البحث
لغرض تحقيق ىدف البحث واختبار فرضيتو تم تقسيمو وفق المحاور االتية:
المحور االول :اإلطار النظري لمشكمة الديون الخارجية
المحور الثاني :معوقات التنمية االقتصادية والحاجة لمدين الخارجي
المحور الثالث :الدين العام الخارجي الفمسطيني
المحور الرابع :الجانب التطبيقي
المحور الخامس :النتائج والتوصيات

المحور االول
اإلطار النظري لمشكمة الديون الخارجية
 1.1المقدمة
أصبحت المديونية وخدمتيا في السنوات األخيرة عبئاً كبي اًر عمى االقتصاديات المدينة ،وعائقاً رئيسياً

لجيودىا التنموية ،وذلك بسبب دورىا في استنزاف الموارد المالية من الدول المدينة إلى الدول الدائنة خدمة ليذه
الديون.
 1.2تعريف المديونية الخارجية من طرف الييئات الدولية:
ينظم دليل (إحصاءات الدين الخارجي :مرشد لمعدييا ومستخدمييا) أو ما يعرف (بالمرشد) كافة األمور المتعمقة

بمسألة تعريف وتصنيف الديون الخارجية لمدول ووفقا ليذا الدليل فإن الدين الخارجي ( )external debtيعرف
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بانو :المقدار القائم من الخصوم الجارية الفعمية وليس االحتمالية عمى المقيمين 1في اقتصاد ما في أي وقت معين،
لغير المقيمين ،والتي تقتضي أداء مدفوعات من جانب المدين لسداد الفائدة و/أو المبمغ األصمي عند
نقطة او نقاط زمنية في المستقبل (صندوق النقد الدولي)14 ،2003 ،
•

ويالحظ أن تعريف الدين الخارجي قائم عمى الفكرة القائمة بأنو إذا كان المقيم يتحمل خصوما جارية
وفاء بالمبمغ األصمي و/أو الفائدة فإن ىذه الخصوم تمثل
لصالح غير مقيم تتطمب مدفوعات مستقبمية ً
مطالبة مستقبمية عمى موارد اقتصاد المقيم ،وبالتالي تكون دينا خارجيا عمى ىذا االقتصاد.

 3.1األسس النظرية لمحاجة إلى التمويل الخارجي
تمجأ الدول النامية لمتمويل الخارجي لحل مشكمة تكوين رأس المال التي غالبا ما يساىم في إحداثيا ثالثة أنواع من
العجز(عجمية وقريصة والعقاد:)343 ،3;:5،
 .3وجود عجز في المدخرات بالمعنى المالي بحيث يكون معدل الميل إلي االدخار منخفضا وغير قادر عمى
توفير أموال كافية لتمويل برنامج استثماري بالحجم المطموب.
 .4وجود نقص في المدخرات بالمعنى الحقيقي حيث تكون توجيات أفراد المجتمع نحو االستيالك التفاخري وعدم
إطالق موارد كافية لتنفيذ االستثمار المخطط.
 .5وبجمع العجز الحاصل بنوعيو الحقيقي والمالي يتحدد عجز االدخار الكمي ويطمق عمى ىذا العجز "فجوة
الموارد المحمية" ،ويقاس حجم ىذه األخيرة بالفرق بين الموارد االستثمارية الكمية المطموبة خالل فترة زمنية
معينة وبين المدخرات الوطنية التي يمكن تحقيقيا خالل نفس الفترة.
وبما أن الموارد المحمية تكون غير مالئمة إلنتاج السمع التي تتطمب درجو عالية من التطور التكنولوجي والمطموبة
لعممية التنمية ،فان البمد يواجو عج از في الصرف األجنبي "الفجوة الخارجية" لمتعويض عن الفجوة األولى وىو ما
يشار إلية في األدبيات االقتصادية بنموذج الفجوتين(حامد.)493 ،4222 ،
تستفاد أساسيات ىذه الحقيقة من المعادالت التعريفية لمدخل القومي التي توضح الترابط المتناظر بين الفجوتين من
جية والحاجة إلي التمويل الخارجي من جية أخرى إذ أن:
فجوة الموارد المحمية= فجوة التجارة الخارجية= الحاجة إلي التمويل الخارجي.
ويمكن القول أن تمويل تكوين رأس المال في كل اقتصاد بشكل عام يعتمد عمى المصادر الثالثة التالية:
1

يعنى بالمقيمين :األفراد أو الجيات المقيمة في بمد ما ،وغير المقيمين :األجانب مؤسسات أو حكومات أو

أفراد.
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 .3االدخار المحمي
 .4موارد التجارة الخارجية
 .5المنح والقروض واالستثمار األجنبي في الداخل (الموارد الخارجية لمتمويل).
إن مدى االعتماد عمى المصدر الثالث يعتمد عمى مدى كفاية المصدرين األولين.
وتعاني اقتصاديات الدول النامية بشكل عام من نقص في الموارد الالزمة لبناء الييكل اإلنتاجي لالقتصاد وينشأ
عن ذلك فجوتان تمثالن أىم صور االختالل في التوازن االقتصادي القومي .وىما:
الفجوة األولى :وىي فجوة الموارد المحمية أو فجوة (االدخار – االستثمار) وتتمثل في عدم كفاية االدخار المحمي
المتاح لمواجية متطمبات االستثمار المستيدفة.
الفجوة الثانية :وىي فجوة ا لتبادل الخارجي (أو فجوة النقد األجنبي) وتتمثل في عدم كفاية موارد التصدير في
مواجية حاجات االستيراد.
 3.1أزمة الديون كجزء من أزمة ىيكمية متعددة األبعاد
تعيش البمدان العربية أزمة اقتصادية خانقة منذ عقود عديدة ،وىي أزمة بنيوية في طبيعتيا ،فال ىي أزمة
ظرفية عا برة ،وال ىي أزمة قطاعية أو دورية ،بل أزمة ىيكمية متعددة األبعاد ازدادت تشابكا وتعقيدا منذ السبعينيات
مع بروز العديد من األزمات مثل أزمة النظام النقدي وأزمة المديونية وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وأزمة البطالة .ىذه
األزمة الييكمية طال أمدىا حتى أصبح الخروج منيا أصعب بكثير من ذي قبل(طاحون.)30 ،2002،
فالسمات البارزة لألزمة والتي تشكل قاسما مشتركا بين األقطار العربية يمكن حصرىا في مجموعة من الظواىر؛
أزمة نمو ،تدىور مستوى الدخل الحقيقي لمفرد ،التدىور في حجم المدخرات االختيارية لألفراد ،أزمة بطالة ،أزمة
عجز في ميزان المدفوعات ،أزمة غذائية ،أزمة مديونية( .الجزيرة نت)2004 ،
 1.5أسباب تفاقم مشكمة المديونية الخارجية
أزمة المديونية لمدول العربية ىي أزمة بنيوية خطيرة وعميقة نابعة من عدم مالءمة السياسات االقتصادية المتبعة
في الواقع االقتصادي العربي مع خصوصيات ىذه الدول.
أوالً :األسباب الداخمية لتفاقم مشكمة المديونية الخارجية
 -1الميل إلى االستثمار من أجل التنمية
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ويتطمب كثافة رأس مالية وتكنولوجيا متقدمة وىو ما تفتقر إليو تمك الدول ،مما اضطرىا إلى االقتراض الخارجي
لشراء اآلالت والمعدات والتعاقد مع الخبراء األجانب وشراء براءات االختراع وحقوق الصنع (منتدى األعمال
الفمسطيني.)6 ،2011،
 -2سوء توظيف القروض
لقد كانت المبالغة الممحوظة في المجوء إلى االقتراض الخارجي ىي سمة السبعينيات وذلك عمى أمل السداد من
مشروعات طموحة تم االقتراض من أجميا ،لكن سوء التخطيط وتغير السياسات االقتصادية وتخبطيا من فمسفة
اشتراكية إلى ليبرالية ومن ليبرالية إلى اشتراكية أدى إلى فشل الكثير من المشروعات .وقد اقترنت عممية االقتراض
في العديد من األحيان بزيادة كبيرة في االستيالك الترفي وفساد الحكومات التي تقترض كثي ار لمرفع من مستوى
معيشة شعوبيا بشكل مصطنع كرشوة لشراء والء الشعب وسكوتو (طاحون.)2002،35،
 -3تيريب رؤوس األموال إلى الخارج
ويعرف ىروب رؤوس األموال بأنو القيمة اإلجمالية لمجموع التدفقات النقدية من االقتصاد الوطني لمخارج سواء
استثمارات في شراء السندات واألسيم واذونات الخزينة والعقارات الحقيقية وغيرىا(أديب.)98 ،1987 ،
وبشكل عام ،تعانً معظم الدول النامٌة من الفساد بمختلف أشكاله المالً واإلداري والسٌاسً ،ونجم عنه نهب
جزء كبٌر من القروض الخارجٌة تهرٌبها للخارج مما أدى إلى تراكم الدٌون وفشل التنمٌة (صيام.)98 ،1996،
 -4العجز المتزايد في ميزان المدفوعات
أدى العجز المستمر لموازين المدفوعات في معظم األقطار العربية الناجم عن تزايد الواردات السمعية عمى حساب
الصادرات إلى اختالل تجاري واضح تسبب بالمجوء إلى االقتراض الخارجي وتفاقم المديونية(الفايدي.)7 ،2000 ،
 -5االىتمام بالصناعة عمى حساب الزراعة
أدى ىذا التوجو إلى تزايد الحاجة إلى الواردات الغذائية واىمال الزراعة كدعامة ىامة القتصاديات تمك الدول،
واالىتمام بالصناعة التي تتطمب بطبيعتيا كثافة رأسمالية تفوق طاقات أغمب الدول العربية –غير النفطية خاصة-
مما أدى لمجوء إلى االقتراض الخارجي لتمويل ىذه الصناعات(طاحون.)2002،36،
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ثانياً :األسباب الخارجية لتفاقم مشكمة المديونية الخارجية
 -1ارتفاع أسعار الفائدة
كان لالرتفاع الشديد الذي ط أر عمى أسعار الفائدة في أسواق المال الدولية دو ار حاسما في استفحال أزمة
المديونية ،إذ تجاوزت في العديد من البمدان الفوائد الزائدة المدفوعة قيمة التمويل اإلضافي الصافي وتكبدت

البمدان المدينة مبالغ متزايدة عبر السنين وأصبح بند خدمة الدين يمثل نصيبا ىاما من صافي الديون ويستحوذ
عمى مبالغ كبيرة من النقد األجنبي(الفايدي.)8 ، 2000،
 -2انخفاض األسعار العالمية لممواد الخام
أدى انخفاض أسعار المواد األولية المصدرة إلى األسواق العالمية (كالبترول والمواد الخام األخرى) إلى تدىور
شروط التبادل التجارية لمبمدان المصدرة ليذه المواد ،مما أدى إلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات الذي يزيد من
الميل إلى االستدانة الخارجية (الفايدي. )8 ،2000 ،
 -3آثار الركود التضخمي السائد في معظم الدول الرأسمالية
نظ ار الندماج معظم الدول النامية ومنيا الدول العربية في النظام االقتصادي العالمي وتبعيتيا لو تجاريا
وغذائيا ونقديا وتكنولوجيا فضال عن التبعية العسكرية والسياسية ،فإن ما يحدث في ىذا النظام من تقمبات
وأزمات يؤثر تمقائيا في األوضاع االقتصادية ليذه البمدان.
ومنذ بداية الثمانينيات أفرزت السياسات االنكماشية التي طبقتيا معظم الدول الرأسمالية الصناعية حالة من
الركود االقتصادي مصحوبة بالتضخم أصبحت تعرف بالتضخم الركودي الذي أثر كثي ار في األوضاع المالية

وانخفض حجم العمالت األجنبية فييا ،في الوقت الذي تزايدت فيو مدفوعات خدمة الدين وتفاقمت صعوبات
االقتراض الخارجي وخاصة بعد انفجار أزمة الديون الخارجية عام ( 1982الجزيرة نت.)2004 ،

المحور الثاني
التنمية االقتصادية والحاجة لمدين الخارجي
 1.3معوقات التنمية االقتصادية والحاجة لمدين الخارجي
تواجو التنمية االقتصادية مجموعةً من المشاكل التي تؤدي لزيادة الحاجة لمدين الخارجي ،منيا:
أوال :مشاكل داخمية وىي تتمثل في عدم كفاية رؤوس األموال وتخمف وسائل اإلنتاج وكذلك الحمقة المفرغة
لمفقر .حيث أن انخفاض مستوى الصحة يؤدي النخفاض مستوى المقدرة عمى العمل وبالتالي انخفاض مستوى
اإلنتاجية ،األمر الذي يتمخض عنو انخفاض مستوى الدخل الحقيقي .وىناك الحمقة المفرغة المتعمقة بانخفاض
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مستوى التعميم ،إذ أن انخفاض مستوى التعميم يؤدي النخفاض مستوى الميارة الفنية وبالتالي إلى انخفاض مستوى
الدخل فانخفاض مستوى التعميم(جنوحات.)54 ،4227 ،
ثانيا :مشاكل خارجية :وتتمثل في التبعية االقتصادية ،حيث أن الحصول عمى اآلالت والميارات الالزمة لمشاريع
التنمية االقتصادية يتم باستيرادىا من الدول الصناعية .كما أن االستثمارات األجنبية يكون مردودىا يعود أساسا
لمدولة المستثمرة (جنوحات.)54 ،4227 ،
وىناك مشاكل داخمية أخرى من أىميا :
 -3انخفاض مستوى تراكم رأس المال واالستثمار واالدخار
 -4النمو الديموغرافي
 -5التفاوت في مستوى التطور بين البمدان
 2.2األعباء الناشئة عن التمويل الخارجي
نعمم أن كل الديون الخارجية ال بد وأن تسدد وفق بنود مكتوبة في العقد ،وىي تشكل االلتزامات الواجب
الوفاء بيا عمى مدى فترة القرض المتفق عمييا .قد تكون الديون قصيرة المدى وىي التي ال تزيد مدتيا عن سنة
واحدة ،أو قد تكون متوسطة ( أكثر من سنة إلى أقل من سبعة سنوات) ،أو طويمة المدى يصل في بعض األحيان
إلى أكثر من عشرين سنة.
يجب عمى الدول المدينة قبل اتخاذ الق اررات الخاصة بعقد القروض ،أن تدرس بدقة العبء الذي سينشأ
عنيا ،وىي متمثمة في األقساط المدفوعة والمتفق عمييا في العقد لمجية الدائنة ،وىي(جنوحات:)28 ،2005 ،
 مدفوعات الفوائد وىى نسبة مئوية من قيمة الدين تدفعيا الجية المدينة لمجية الدائنة ،وىذه الفوائد تظير فىالموازنة الجارية لمدولة سنوياً وتمثل أحد بنود اإلنفاق الجارى .
 مدفوعات أصل الدين وىو المبمغ المستحق من المدين لمدائن (دليل احصاءات الدين الخارجي.)7 ،2014 ،تتمثل مدفوعات الفائدة عمى القرض في مبالغ محددة ومتفق عمييا في العقد بين الطرفين(الدائن والمدين)،
وتتفاوت القروض الخارجية في مدى عبء ىذه المدفوعات طبقا لنوعية القروض المتعاقد عمييا.
 1.1اآلراء االقتصادية حول عالقة الدين الخارجي بالتنمية االقتصادية
تمعب القروض الخارجية دو ار ىاما في اقتصاديات الدول النامية ،حيث يرى البعض أن القروض الخارجية
تستغل في اإلنتاج وتنمية الصادرات واحالل الواردات وفي النياية تؤدي إلى زيادة الدخل القومي والمدخرات الوطنية
وينعكس ذلك ايجابيا عمى ميزان المدفوعات ،في حين يرى البعض اآلخر أن القروض الخارجية ال يتم استخداميا بشكل
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جيد وال يتم توجيييا إلى قطاعات إنتاجية ،وانما يتم تحميل األجيال القادمة تبعات ىذه القروض الخارجية وما يترتب
عميو من أقساط وفوائد(عبدالهادي.)6 ،4233 ،
وبشكل عام يمكن تقسيم اآلراء االقتصادية حول أىمية القروض الخارجية إلى مجموعتين:
أوال :المدرسة التقميدية :
يرى أتباع ىذه المدرسة أن لالقتراض الخارجي أث ار ايجابيا عمى اقتصاديات الدول النامية ،وتعزى ىذه المدرسة
سبب تدني مستويات التنمية في الدول النامية إلى انخفاض حجم مدخراتيا الوطنية ورصيدىا من العمالت األجنبية،
وتعاني الدول النامية بشكل عام من فجوتين :فجوة االدخار  Saving Gapوىي تمثل الفرق بين المدخرات المحمية
واالستثمارات المحمية ،وفجوة العمالت األجنبية وىي تمثل الفرق بين صادرات الدولة ومستورداتيا.
إن األثر اإليجابي لمقروض والمساعدات الخارجية عمى فجوة االدخار يكون من خالل مساىمتيا في زيادة حجم
االستثمارات بشكل مباشر ،وكذلك زيادة في التراكم الرأسمالي المحمي بشكل غير مباشر ،األمر الذي من خاللو تستطيع
الدولة المتمقية لمقروض والمساعدات الخارجية أن تقمل من حجم تمك الفجوة عن طريق زيادة مستوى الدخل والذي
سيعمل بدوره عمى زيادة معدل االدخار المحمي).(Chenery and Cartern, 1973
أما بالنسبة لفجوة العمالت األجنبية ،فان القروض والمساعدات الخارجية تعتبر مصد اًر جديداً لمعمالت األجنبية
والتي ستساعد الدول المستقبمة ليا في الحصول عمى متطمبات االستيراد من السمع الرأسمالية والوسيطة والتي يمكن أن
تستخدم في زيادة إنتاج القطاعات االقتصادية المختمفة والتي ستساىم في النياية في زيادة حجم الصادرات وبالتالي
تخفيض حجم تمك الفجوة باإلضافة إلى مساىمتيا في تحقيق زيادة في معدل النمو االقتصادي (المومني،3;:9 ،
)354
ثانيا :المدرسة التجديدية :
عارض أتباع ىذه المدرسة النتائج التي توصمت إلييا المدرسة التقميدية ،حيث أشارت نتائج دراسات إلى أن تأثير
القروض الخارجية ضعيف جدا عمى الدخل القومي ومعدالت النمو االقتصادي ،والسبب في الوصول لمثل ىذه النتيجة
يعود إلى سببين(المومني;:) 522 ،3;:
األول  :بسبب انخفاض معدالت االدخار المحمي لألسباب التالية:
حيث أن جزءا كبي اًر من القروض والمساعدات الخارجية يستخدم لزيادة مستوى االستيالك وليس لزيادة حجم المدخرات
المحمية ،وذلك بسبب تغيير تركيبة النفقات الحكومية لصالح االستيالك وما يرافق ذلك من انخفاض لمميل الحدي
لالدخار) (MPSوارتفاع الميل الحدي لالستيالك).(MPC

222

اجمللد  8العـدد 61

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة6161/

الثاني :بسبب ارتفاع نسبة رأس المال إلى اإلنتاج لألسباب التالية:


تخصيص جزء كبير من القروض والمساعدات الخارجية لممشاريع غير اإلنتاجية ،حيث يمكن أن تتمركز تمك
االستثمارات في مشاريع البنى التحتية  Infrastructure Projectsوالتي يكون إنتاجيا غير مباشر مثل
الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي وغيرىا .



تخصيص جزء كبير من القروض الخارجية إلى مشاريع ذات تكنولوجيا رأسمالية مكثفة ،ويعود ذلك إلى تأثير
الييئات والمنظمات المانحة لتمك القروض من جية ،واستراتيجيات الدول النامية من جية أخرى



ارتباط معظم القروض الخارجية بمشاريع معينة تنتج سمعا معينة تحددىا الجيات المقرضة ،وىذا بدوره يحد
من قدرة الدولة المقترضة عمى اختيار أساليب اإلنتاج المتاحة والتي تتمشى مع قدرة تمك الدولة.

 2.4أشكال التبعية االقتصادية بسبب الديون
أوالً :التبعية التجارية
ويقصد بيا تحكم الطمب العالمي في معدالت نمو اقتصادات الدول النامية .ومرد ذلك أن قطاع التصدير
يعتبر المصدر األساسي لمدخل في الدول النامية .كما أن عدم تنوع صادرات الدول النامية حتى من المواد األولية،
إذ كثي ار ما تتركز ىذه الصادرات في مادة أولية واحدة أو مجموعة محدودة منيا ،يعرض عمميات التنمية في البمدان
المعنية لمتذبذب من خالل تعرضيا لتقمبات الظروف االقتصادية العالمية .إن ىذه التبعية التجارية التي تعاني منيا
الدول النامية قد نشأت في عيد االستعمار وتطورت بعد االستقالل السياسي وتعمقت بعد تفاقم الديون الخارجية،
بفعل بعض العوامل الداخمية والخارجية المرتبطة بمتطمبات التنمية .وىذه المتطمبات ىي التي دفعت بتمك الدول في
مدار التبعية المالية(الجزيرة نت .)2004 ،


ثانياً :التبعية المالية
أن سيولة الحصول عمى القروض الخارجية في فترة السبعينات أغرى الكثير من الدول النامية ،وجعميا

تتراخى عن تعبئة مدخراتيا المحمية ،واالنزالق في وىم إمكانية التمتع بمستويات عالية من االستيالك واالستمرار في
التنمية ،دون حدوث مشكمة في سداد خدمة الديون عمى المدى الطويل (زكي. )65 ،1989 ،


ثالثاً :التبعية التكنولوجية
ويقصد بيا النقل األفقي لمتكنولوجيا أي استيرادىا من الدول المتقدمة بدل العمل عمى تنميتيا وطنيا أو

قوميا أو إقميميا .وقد اختار معظم الدول النامية اكتساب ىذه التكنولوجيا عن طريق استيرادىا جاىزة باعتقاد أن ذلك
سيمكنيا من اقتصاد الوقت والنفقـات .لكن المشكمة تكمن في كون ىذه التقنية ال تتالءم مع الطبيعة اإلنتاجية لمدول
النامية مما عمق من تبعيتيا لمدول المنتجة ليذه التكنولوجيا(الجزيرة نت.)2004 ،
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فبعد وصول أزمة الديون إلى مستوى حرج وبعد التعثر في سداد خدمتيا ظير اتجاه بين صفوف الدائنين
يدعو إلى مبادلة الدين الخارجي ببعض األصول اإلنتاجية في الدول المدينة ،أي مقايضة الديون بحقوق ممكية في
المشاريع التي تممكيا الدولة في ىذه البمدان .وىو اتجاه يؤسس نظرتو إلى مشكمة الديون في تمك الدول عمى أنيا
مشكمة إفالس وليست نقص سيولة(ظاىر.)3 ،2010،


رابعا :التبعية السياسية
لم تقتصر الديون التي تحصل عمييا الدول النامية ودول العالم الثالث إلى تعميق تبعيتيا المالية واالقتصادية

إلى البنك الدولي بل تعداه إلى تحقيق تبعية النظام السياسي بيذه الدول إلى الدول المانحة والبنك الدولي ،فالقروض
ليست فقط مشروطة بشروط مالية اقتصادية بل أيضا تكون مرىونة بمواقف سياسية يجب عمى الدول التي ترغب
بالحصول عمى المنح والقروض تبنييا من اجل حصوليا عمى ىذه األموال ،ويكمن ذلك في تبني وتأييد ىذه الدول
لسياسة الدول المانحة والقيام بتبني نظاميا السياسي وتطبيق النظام المالي المتبع بيذه الدول بغض النظر عن
ماىية ىذا النظام(ظاىر.)5 ،2010 ،
يرى الباحثان أن فمسطين تعاني من التبعية شبو الكاممة لالحتالل اإلسرائيمي سواء كانت تبعية (تجارية،
مالية ،تكنولوجية ،سياسية) حيث تسيطر إسرائيل عمى التجارة الخارجية الفمسطينية من خالل سيطرتيا عمى
المعابر باإلضافة إلى التدمير المبرمج لشبكات البني التحتية الفمسطينية ،ومن خالل سيطرة إسرائيل عمى الموارد
المالية لمسمطة حيث تقوم إسرائيل بجباية الضرائب الفمسطينية وتتحكم بيا ،كما تسيطر إسرائيل تكنولوجيا عمى
األراضي الفمسطينية من خالل التحكم في المعدات واآلالت التي يسمح ليا لمدخول لألراضي الفمسطينية.

المبحث الثالث
الدين العام الخارجي الفمسطيني
 3.1المقدمة
يعتبر الدين الحكومي في فمسطين من المواضيع اليامة والحساسة التي تسترعي اىتمام الباحثين والسياسيين

عمى حد سواء .وتزداد أىمية ىذا الموضوع إذا ما عممنا أن الموارد المالية المتاحة لمحكومة الفمسطينية محدودة

وضعيفة وال تكفي لسد االحتياجات وااللتزامات المترتبة عمييا .يضاف إلى ذلك أن إيرادات المقاصة ،والمساعدات
الخارجية (أىم بنود اإليرادات حيث تشكل نحو  %80من اإليرادات العامة والمنح) ىي خارج نطاق سيطرة
الحكومة ،حيث تقوم إسرائيل بجباية األولى بحسب اتفاق باريس االقتصادي ،وترتبط الثانية بالوضع السياسي
واستق ارره وتقدم عممية السالم باإلضافة إلى حالة االقتصاد في البمدان المانحة (سمطة النقد الفمسطينية(1 ،2013 ،
.
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 3.2مصادر الدين العام في فمسطين:
ساىمت المصارف بالمتوسط بنحو % 98.8من إجمالي الدين المحمي الحكومي) أو حوالي 1,253.0
مميون دوالر استناداً لبيانات و ازرة المالية ،( 1مقابل نحو  % 1.2تم تمويميا من مؤسسات عامة أخرى مثل ىيئة
التقاعد ،ولجنة الزكاة وغيرىا ،وتوزع الدين المحمي الحكومي من المصارف بين قروض بنسبة بمغت % 70.8
(منيا  % 18.0قروض لييئة البترول بكفالة و ازرة المالية( ،وجاري مدين بنسبة  % 29.2خالل العام الحالي .
وكما تشير بيانات سمطة النقد ،فإن عممة الشيكل اإلسرائيمي قد سيطرت عمى حوالي  % 80.9من الدين المحمي
خالل العام  ، 2013مقابل نحو  % 13.9لمدوالر األمريكي ،وحوالي  % 5.2لمدينار األردني( .سمطة النقد
الفمسطينية.)44 ،2013 ،
أما الدين الحكومي الخارجي فتوزع بين ثالث جيات رئيسة  :المؤسسات المالية العربية التي ساىمت بنحو
630.1مميون دوالر )،توزعت بين صندوق األقصى بنحو ،%83.1والصندوق العربي لمتنمية االقتصادية
واالجتماعية بنسبة  ،% 9.2والبنك اإلسالمي لمتنمية بنسبة  .) %7.7والمؤسسات الدولية واإلقميمية التي ساىمت
بنحو  342.5مميون دوالر) توزعت بين البنك الدولي بنحو  ،% 82.8وبنك االستثمار األوروبي بنحو ،% 10.5
ومنظمة األوبك بحوالي  ،% 5.8والصندوق الدولي لمتطوير الزراعي بحوالي .)% 0.9القروض الثنائية التي
بمغت  136.0مميون دوالر )،توزعت بين إسبانيا بنحو  ، %70.6وايطاليا بنحو  ، %25.4والصين بنحو %
()4.0سمطة النقد الفمسطينية.)44 ،2013 ،
من الجدير بالذكر أن الجزء األكبر ،وبنسبة  ،%94من القروض الخارجية عبارة عن قروض ميسرة تتراوح
فترة السماح بيا بين  15 -10سنة وفترة السداد من  30-12سنة وبمعدل فائدة ال يتجاوز ( %3سمطة النقد
الفمسطينية.)56 ،2005 ،
من الواضح تنوع مصادر الدين الخارجي ما بين مؤسسات عربية ودولية وقروض ثنائية حكومية ،وقد يعزز
ىذا التنوع ،مقترناً بشروط القروض الميسرة ،درجة األمان التي تتمتع بيا القروض الخارجية.
 3.3سياسة االقتراض الفمسطينية
من خالل السعي لتعظيم النفع العام من الدين العام و تجنب ما يترتب عمى عدم استخدامو بالوجو األمثل من آثار
مستقبمية ضارة جدا بالسمطة الوطنية الفمسطينية باعتماد سياسة اقتراض حذرة و محافظة قائمة عمى األسس و
المبادئ اآلتية ( :إدارة الدين العام)2003،

1

حشير بياواث الميزاويت المجمعت للمصارف العاملت في فلسطيه الصادرة عه سلطت الىقد الفلسطيىيت إلى أن قيمت الخسهيالث الممىىحت للقطاع العام قد بلغج
373.2 ،1مليىن دوالر في وهايت2013 .
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 -3اإلحجام عن االقتراض لتمويل النفقات الجارية لكي ال تتحمل األجيال القادمة عبء اإلنفاق الجاري الحالي ،و
بالتالي يتم تغطية النفقات الجارية إما بتنمية الموارد الذاتية أو انتياج سياسة
ضغط اإلنفاق أو كييما.

 -2يقتصر االقتراض لدعم المشاريع التطويرية عمى ما تبرىنو دراسات الجدوى االقتصادية ليذه المشاريع ويتم
توجيو االقتصاد لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي ينأى القطاع الخاص عن تمويميا.
 -3السعي ما أمكن ألن تكون كافة القروض التي تحصل عمييا السمطة الوطنية بشروط ميسورة

 -4أال يتجاوز إجمالي الدين الخارجي والداخمي نسبة معينة من إجمالي الناتج المحمى واجمالي قيمة الصادرات.
 -5أن تتمكن الموارد الذاتية لمسمطة من خدمة الدين وأال تشكل ىذه الخدمة عبئا عمى الموازنة العامة
 3.4مؤشر الدين العام والناتج المحمي اإلجمالي
يعتبر مؤشر نسبة الدين العام إلى الناتج المحمي اإلجمالي من أىم المؤشرات االسترشادية التي تستخدميا
الدول في تقييم مستوى الدين بالنسبة لمنشاط االقتصادي وقدرة الحكومة عمى السداد .وتختمف ىذه النسبة من بمد
تبعا لممقومات المتوفرة في كل بمد .ففي الحالة الفمسطينية ال يسمح القانون بأن تزيد ىذه النسبة عن %40
ألخرً ،

من الناتج المحمي اإلجمالي.

أظيرت البيانات المتاحة أن نسبة الدين العام الحكومي ) بدون المتأخرات المتراكمة ( إلى الناتج المحمي
اإلجمالي الفمسطيني مستقرة عند نحو ( % 23جدول رقم  ،)1أما عند إضافة المتأخرات المتراكمة إلى الدين العام
الحكومي يالحظ أن ىذه النسبة في ارتفاع مستمر خالل السنوات الماضية ،حيث بمغت نسبة الدين العام الحكومي
بما يشمل المتأخرات المتراكمة نحو  % 39.0من الناتج المحمي االسمي خالل العام  ،2013مقارنة بنحو 38.8
 %عام  ، 2012ونحو  % 32.0في العام ( 2011سمطة النقد الفمسطينية)11 ،2013 ،
الجدير ذكره أن ىذا االرتفاع في نسبة الدين يعود بشكل أساسي إلى الزيادة المستمرة والمضطردة في
المتأخرات ،تمك الزيادة التي تدلل عمى مواجية الحكومة الفمسطينية صعوبات في الحصول عمى موارد تمويل سواء
خارجية كانت أم محمية ،وىو ما يدفعيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتيا تجاه القطاع الخاص والموردين وغيرىم وبالتالي
زيادة تراكمية في المتأخرات.
وبالنظر إلى المعطيات السابقة فان نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات إلى الناتج المحمي الفمسطيني
نظر لمجموعة من العوامل التالية:
)%39.0عام  (2013تعتبر مرتفعة وخطرة وذلك ًا
 -1اقتراب ىذه النسبة بشكل كبير من الحد األقصى المسموح بو بحسب قانون الدين العام الفمسطيني
(. )%40
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 -2ضعف الوضع المالي لمحكومة الفمسطينية واعتمادىا بشكل أساسي عمى مصادر تمويل غير موثوق وغير
منتظمة )المساعدات الخارجية( ،باإلضافة إلى تحكم إسرائيل في تحويل أو وقف الجزء األكبر من
اإليرادات المحمية الفمسطينية) إيرادات المقاصة).
 -3استمرار تراكم المتأخرات بشكل ممحوظ خالل السنوات القميمة الماضية يشير إلى انتياج الحكومة سياسة
تأخير التزاماتيا في سبيل تمويل العجز لدييا ،وىو األمر الذي سيؤدي إلى تبعات سمبية عمى المدى
المتوسط والطويل.
جدول رقم ()1

الدين العام الحكومي كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي2013-2002 ،

(مميون دوالر)

2002

2010

2011

2012

2013

إجمالي الدين العام الحكومي

1736

1883

2213

2483

2376

إجمالي الدين العام الخارجي الحكومي

1087

1043

1114

1098

1109

الناتج المحمي اإلجمالي االسمي

6719.6

8330.6

9775.3

10254.6

11942.9

حصة الفرد من الدين العام الحكومي (دوالر)

469

494

564

614

570

نسبة الدين العام لمناتج المحمي اإلجمالي ()%

25.8

22.6

22.6

24.2

3.21

نسبة الدين العام الخارجي لمناتج المحمي

16.2

12.5

11.4

10.7

10

اإلجمالي()%الجدول من إعداد الباحثان بناء عمى قاعدة بيانات و ازرة المالية2013،
 3.5اآلثار االقتصادية لمدين العام في فمسطين
يترك الدين العام آثا اًر ميمة عمى المؤشرات االقتصادية الكمية ،حسب طبيعة ىذا الدين وأوجو إنفاقو وحجم
أعباءه .ومن الممكن أن نممس اآلثار االيجابية والسمبية لمدين العام الخارجي عمى االقتصاد الفمسطيني من خالل:
أوال :اآلثار االيجابية
ساىمت القروض األجنبية إلى جانب المساعدات المقدمة من الدول المانحة ،بشكل فعال في إعادة بناء
البنية التحتية الفمسطينية ،وخمق فرص عمل.
والشك أن حجم الدين العام بشقيو الخارجي والداخمي قد أدى إلى تطور حجم اإلنفاق الحكومي الفمسطيني
بشقيو االستثماري واالستيالكي ،األمر الذي أدى إلى زيادة في الطمب الكمي ومعدالت النمو االقتصادي ،خاصة إذا
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عممنا أن اإلنفاق الحكومي ىو الذي يؤثر في النشاط االقتصادي ،بسبب التأثيرات السمبية لمقيود اإلسرائيمية عمى
القطاع الخاص .لكن يجب الحذر في قراءة ىذه اآلثار عند تتبع مجاالت اإلنفاق خاصة لمدين المحمي ،الذي يوجو
بالكامل إلى إنفاق غير استثماري ،األمر الذي يحدد اآلثار اإليجابية لحجم اإلنفاق العام ،في المدى القصير
فقط(أبو مدلمة ،والعجمة.)287 ،2012،
أوال :اآلثار السمبية
اآلثار السمبية لمقروض عمى االقتصاد الفمسطيني أكثر بكثير من اآلثار اإليجابية التي تكاد ال تذكر.
ساىم الدين الخارجي بدور ميم في تطوير البنية التحتية ،حيث تم توجيو الدين لتطوير البنى التحتية
لالقتصاد الفمسطيني .غير أن استحقاق السداد والذي بدأ خالل العقد السابق ،جاء في سياق أزمة مالية لمسمطة،
مما عزز من زيادة عجز الموازنة خالل الفترة الحالية ،وفي ىذا إشارة إلى ثقل عبء الدين الخارجي قياساً عمى
األزمة الحالية وتداعياتيا رغم دوره في تييئة بنية تحتية مالئمة منذ إنشاء السمطة الفمسطينية(ابو مدلمة ،العجمة ،
.)287 ،2011
إن اعتماد السمطة الوطنية الفمسطينية عمى المساعدات والقروض الدولية كمصدر أساسي ورئيسي في
تمويل الموازنة ومشاريع التنمية أوجد لدييا حالة من االرتباط القسري مع الخارج ،وىذا بدوره أثر عمى قدرتيا في
االستغالل األمثل لممساعدات والقروض ،إضافة لفقدانيا استقاللية القرار االقتصادي ،والذي بدوره أضعف قدرتيا
عمى تحقيق االستقالل السياسي(لبد.)468 ،2003 ،
عدم استخدام السمطة الفمسطينية أموال القروض في مشاريع تنموية تعود بالنفع عمى الصالح العام ،أو عمى
األقل تسد حاجة ا لقرض نفسو  ،فيي تستخدميا في المصاريف الجارية وعمى البنى التحتية وىذه المشاريع ال تدر
ماال ثابتاً لسد احتياجات القرض وال تساىم في التنمية المحمية.
عب َر العديد من الو ازرات والمؤسسات لمحصول
الفساد اإلداري ويتجمى ذلك في تيافت السمطة الفمسطينية ْ

عمى أموال الدول المانحة بيدف تمويل العديد من المشاريع ،دون أن تكون ليذه المشاريع جدوى تعود بالمنفعة
العامة ،وانما العتبارات خاصة بالقائمين عمى ىذه الو ازرات والمؤسسات(ياسين.)55 ،2014 ،
ومن الناحية السياسية فإن لمقروض الخارجية آثار سمبية كبيرة ،بحيث تعمل الدول المانحة عن إحجام تمويل
إرضاء لمطرف اإلسرائيمي ،كما أن بعض الدول المانحة تستخدم المساعدات والقروض كوسيمة
بعض المشاريع
ً
ضغط عمى السمطة الفمسطينية لتقديم التنازالت التي دائما تكون لصالح الطرف اإلسرائيمي.

222

اجمللد  8العـدد 61

السنة6161/

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

المبحث الرابع
الجانب التطبيقي
 1.3النموذج القياسي وتعريف متغيراتو:
تم صياغة نموذج انحدار ليقيس آثر الدين الخارجي عمى التنمية االقتصادية في األراضي الفمسطينية خالل الفترة
الزمنية ( )2013-2000عمى النحو التالي:
)GDP= f(D،I،X،S
حيث أن النموذج القياسي لمدراسة يتكون من عدة متغيرات ،وىي كما يمي:
المتغير التابع:
الناتج المحمي اإلجمالي  :GDPيقصد بو مجموع قيم السمع النيائية والخدمات التي ينتجيا المجتمع خالل فترة
زمنية محددة غالباً ما تكون سنة .حيث أن التغير في الناتج المحمي اإلجمالي يعد أحد المؤشرات الميمة لحدوث
النمو االقتصادي وكذلك يعتبر أحد أىم المؤشرات لقياس عممية التنمية االقتصادية.
المتغيرات المستقمة:
الدين الخارجي ( :D )External Debtحجم الدين الخارجي المترتب عمى الحكومة الفمسطينية.
التضخم ( :I )Inflationىو االرتفاع المتزايد في أسعار السمع والخدمات ،سواء كان ىذا االرتفاع ناتجا عن زيادة
كمية النقد بشكل يجعمو أكبر من حجم السمع المتاحة ،او عجز االنتاج عن تغطية الطمب الكمي ،أو بسبب ارتفاع
تكاليف اإلنتاج ،فضال عن الدور المغذي لمتوقعات التضخمية.
الصادرات ( :E )Exportوىي عبارة عن كافة السمع والخدمات التي يتم تصديرىا خارج فمسطين.
االدخار ( :S )Savingىو الجزء من الدخل الغير المخصص لالستيالك و الذي يودع عادة في حسابات بنكية
جارية أو يستخدم عمى المدى القصير (األدوات المالية و الحسابات ألجل .)...،و االدخار ىو أيضا حفظ السيولة
ألغراض االستخدام عمى المدى القصير (مصاريف غير متوقعة ،السفر ،شراء األثاث ،الخ).
 1.3.3معالجة بيانات النموذج القياسي:
تم الحصول عمى البيانات السنوية لمتغيرات النموذج القياسي ،وذلك لمفترة الزمنية من  2000إلى  ،2013وبذلك
يكون عدد المشاىدات  14مشاىدة بشكل سنوي ،وقد قام الباحثان بتحويل البيانات السنوية إلى بيانات ربعيو ،وذلك
باستخدام برنامج التحميل القياسي ( .)Eviews7حيث تم استخدام طريقة ( )Quadratic-match sumلتقسيم
المتغيرات الرقمية وىي ،)GDP, D, X, S( :أما المتغير المأخوذ كنسبة مئوية وىو ( )Iفقد تم تقسيميا باستخدام
طريقة ( .)Quadratic-match averageوبذلك يصبح عدد المشاىدات  56مشاىدة بشكل ربع سنوي.
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 1.1الصيغة الرياضية لمنموذج واإلشارات المتوقعة لممعامالت:
وبذلك تصبح الصيغة النيائية لمنموذج المراد تقديره كما يمي:
GDP = β0 + β1 D + β2 I + β3 + β4 S + εt
β4 > 0

β3 > 0

β2 < 0

β1 < 0

حيث أن:
 : β0الحد الثابت.
 : β1، β2 ، β3 ،β4تعبر عن معامالت خط
االنحدار لممتغيرات المستقمة.
 :εtالخطأ العشوائي.
( External Debt :Dالدين الخارجي) ( Inflation :I ،التضخم) ( Export :X ،الصادرات) Saving :S ،
(االدخار).
 4.3نتائج تقدير النموذج القياسي
جدول رقم ( :)1يوضح نتائج تقدير النموذج القياسي
Dependent Variable: GDP
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
1.155916
1.785673
0.647328
0.5204
D
-1.066568
0.377049
-2.828724
0.0068
I
-19.64075
3.341002
-5.878701
0.0000
X
1.011951
0.286556
3.531424
0.0009
S
0.429930
0.096050
4.476089
0.0000
2
2
Prob.=0.0، F =18.49 ، DW=2.07،
Adj. R =0.56 ،R =0.60

حيث أن ( ) S ،X ،I ،Dتمثل (الدين الخارجي ،التضخم ،الصادرات ،االدخار) عمى الترتيب.
من خالل الجدول ( )1يمكن كتابة المعادلة كالتالي:
GDP =1.156 -1.067 D-19.64 I+1.01 X+0.43 S
 4.4التحقق من الجودة اإلحصائية لمنموذج:
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 معامل التحديد المعدل :نالحظ من خالل الجدول ( )2أن قيمة معامل التحديد المعدل بمغت ( = Adj. R2
 )0.56وىذه القيمة تشير إلى أن المتغيرات المستقمة في النموذج المقدر تفسر ما نسبتو  %56من التغير
الحاصل في الناتج المحمي اإلجمالي ،أما النسبة المتبقية فيي ترجع إلى عوامل أخرى.
 اختبار  :Fنالحظ من الجدول ( )2أن قيمة االختبار بمغت ( )F =18.49بقيمة احتمالية ()Prob.= 0.000
وىي أقل من ( ،)0.05وىذا يعني أن ىناك عالقة بين المتغيرات المستقمة معاً عمى المتغير التابع وىذا يعني
أن النموذج المقدر جيد ويمكن التنبؤ بو.
 اختبار  :Tنالحظ من الجدول رقم ( )4أن القيمة االحتمالية الختبار ) )tالمحسوبة لممتغيرات المستقمة ىي
ذات داللة معنوية ألنيا أقل من  ،%5لذلك جميع المتغيرات المستقمة الداخمة في النموذج ىي دالة إحصائياً.
 4.5اختبار الفرضيات والتحميل االقتصادي لمنماذج المقدرة:
الفرضية األولى التي تنص عمى وجود عالقة عكسية بين الناتج المحمي اإلجمالي والدين الخارجي :من خالل
نتائج التحميل في جدول ( ،)4فقد بمغ معامل خط انحدار الدين الخارجي ( )-1.06وىذا يعني أنو كمما زاد الدين
الخارجي بمقدار وحدة واحدة ( )%سوف يؤدي ذلك النخفاض الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار( )3028وحدة في
حال ثبات المتغيرات المستقمة األخرى
يرى الباحثان أن ىذه النتيجة منطقية حيث أن عالقة الديون بالنمو عالقة سمبية ،وىي تؤدي إلى تآكل الثقة
في اإلصالحات االقتصادية ،وبالتالي استدامة أية إستراتيجية اقتصادية ،حيث تتزايد الديون لسد العجز الذي يتفاقم
نتيجة ارتفاع خدمة الدين.
الفرضية الثانية التي تنص عمى وجود عالقة عكسية بين الناتج المحمي اإلجمالي والتضخم :من خالل نتائج
التحميل في جدول ( ،)4فقد بمغ معامل خط انحدار التضخم ( )-19.6وىذا يعني أنو كمما زاد معدل التضخم بمقدار
وحدة واحدة ( )%سوف يؤدي النخفاض الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار( )3;08وحدة في حال ثبات المتغيرات
المستقمة األخرى ،وتتفق ىذه النتيجة مع النظرية االقتصادية في العالقة العكسية بين الناتج المحمي اإلجمالي
والتضخم.
يرى الباحثان أ ن ىذه النتيجة منطقية حيث أن االرتفاع في المستوى العام لألسعار(التضخم) سيؤثر عمى
المؤشرات االقتصادية ككل فالتضخم سيعمل تخفيض الطمب عمى السمع بالتالي سيؤدي إلي انخفاض في اإلنتاج
مما سيؤثر عمى الناتج المحمي اإلجمالي بالسمب.
الفرضية الثالثة التي تنص عمى وجود عالقة طردية بين الناتج المحمي اإلجمالي والصادرات :من خالل نتائج
التحميل في جدول ( ،)4فقد بمغ معامل خط انحدار الصادرات ( )1.01وىذا يعني أنو كمما زادت الصادرات بمقدار
وحدة واحدة ( )%سوف يؤدي ذلك لزيادة الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار( )3.23وحدة في حال ثبات المتغيرات
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المستقمة األخرى ،وتتفق ىذه النتيجة مع النظرية االقتصادية في العالقة الطردية بين الناتج المحمي اإلجمالي والدين
الخارجي.
يرى الباحثان أن ىذه النتيجة منطقية حيث أنو كمما زادت قيمة الصادرات سيؤدي ذلك إلي الحصول عمى
األموال األجنبية ،الالزمة لسداد الدين ما يشمل الفوائد واألقساط ،كما أن زيادة العممة األجنبية ،يتيح لمدولة إمكانية
استيراد المعدات الالزمة لالستثمار من الخارج ،بالتالي زيادة اإلنتاجية ،مما يؤدي إلي الزيادة في الناتج المحمي
اإلجمالي .
الفرضية الرابعة التي تنص عمى وجود عالقة طردية بين الناتج المحمي اإلجمالي واالدخار :من خالل نتائج
التحميل في جدول ( ،)4فقد بمغ معامل خط انحدار االدخار ( )0.42وىذا يعني أنو كمما زاد االدخار بمقدار وحدة
واحدة ( )%سوف يؤدي ذلك لزيادة الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار( )2064وحدة في حال ثبات المتغيرات المستقمة
األخرى ،وتتفق ىذه النتيجة مع النظرية االقتصادية في العالقة الطردية بين الناتج المحمي اإلجمالي والدين
الخارجي.
يرى الباحثان أنو إذا توفر االدخار المحمي ستقل الحاجة إلي التمويل الخارجي بالتالي استخدام الموارد
المالية المتاحو محميا ،مما سيدفع بارتفاع الناتج اإلجمالي المحمي إذا ما تم استخدام االدخار في االستثمار.

المحور الخامس
النتائج والتوصيات
 1.3النتائج:
 .1ساىمت القروض األجنبية إلى جانب المساعدات المقدمة من الدول المانحة ،بشكل فعال في إعادة بناء البنية
التحتية الفمسطينية ،وخمق فرص عمل.
 .2يقتصر االقتراض عمى التركيز عمي مشاريع البنية التحتية والمشروعات الخدمية والمرافق العامة دون التركيز
عمى المشاريع االستثمارية الصناعية الكبيرة
 .3إن فاعمية القروض الخارجية في دفع مسيرة التنمية االقتصادية تعتمد عمى كيفية استخدام تمك القروض.
 .4إن المجوء إلى االقتراض الخارجي ليس بالضرورة سمبيا أو إيجابيا وانما يتوقف ذلك عمى كيفية تخصيص
الموارد المالية المتأتية عن ىذا االقتراض والنتائج المترتبة عنو .إذ أثبت العديد من الدراسات والبحوث أن الدول
التي تعرضت ألزمات مديونية حادة قد خصصت األموال المقترضة فييا لتمويل االستيالك واالستثمارات غير
المنتجة.
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 5.2التوصيات:
 -1ضرورة االعتماد عمى الموارد المحمية بالدرجة األولى ومحاولة التقميل من االعتماد عمى التمويل الخارجي
المتمثل بالقروض الخارجية.
 -2االلتزام بنص القانون األساسي ،فيما يتعمق باستصدار قانون إدارة الدين العام ،وذلك لوضع الضوابط اإلدارية،
وتحديد آليات وسقف االقتراض ،وتحديد آليات الرقابة ،وعمى المجمس التشريعي االلتزام بممارسة دوره الرقابي
بشكل أكثر فعالية.
 -3التأكيد عمى القروض الخارجية يجب إال تبقى عنص اًر دائماً وثابتاً في اإلستراتيجية الفمسطينية المتعمقة بإدارة
االقتصاد الفمسطيني وتحديد خياراتو التنموية.
 -4إعطاء األ ىمية القصوى لمقطاعات اإلنتاجية المولدة لمدخل مثل :الزراعة ،الصناعة ،تنمية القطاع الخاص،
وتكنولوجيا المعمومات ،والتوفيق بين متطمبات التنمية ومساعدة الطبقات الميسورة ،وتقميل الدعم المالي
لمقطاعات غير اإلنتاجية ،وبما تتناسب مع األىمية النسبية ليا.
 -5التأكيد عمى عدم توجو و ازرات ومؤسسات السمطة الفمسطينية لمممولين بصورة مباشرة ،وأن يتم ذلك عبر جية
واحدة فقط ،وأن يكون ذلك ضمن خطة تنمية شاممة.
 -6التقيد بصرف المساعدات والقروض الدولية عبر قناة واحدة ،وأساليب محددة تتسم بالشفافية والموضوعية.
 -7تمويل المشاريع حسب األولويات الفمسطينية ،والجدوى االقتصادية عمى المستوى الوطني ،وضمن التوجيات
الرئيسية لخطة تنمية فمسطينية موضوعية وفعالة.
 -8توفر متخصصين ذوي خبرة في مجال االقتراض من أجل التفاوض والحصول عمى أفضل الشروط من
الدائنين.
 -9عمل دراسة شاممة لطبيعة القروض الخارجية من حيث فترات السداد وأسعار الفوائد من جية ،ومدى الحاجة
ليذه القروض والمنافع المتوقعة منيا من جية أخرى.
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