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ملخص الدراسة

       هدفــت الدراســة إلــى تحديــد العوامــل واألســباب التــي تــؤّدي إلــى تفاقــم مشــكلة الّديــن العــام فــي فلســطين، وصياغــة 
نمــوذج اقتصــادي لتوضيــح العالقــة بيــن نمــّو الّديــن العــام، ونمــّو الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي الفلســطيني.

       توّصلــت الّدراســة إلــى أّن حجــم الّديــن العــام فــي فلســطين تزايــد لمســتوى حــرج، بلــغ حوالــي 39% مــن إجمالــي 
ــة، وتزايــد حجــم اإلنفــاق العــام، كمــا  ــة المحليّ ــي نهايــة عــام 2014، وذلــك بســبب ضعــف المــوارد الماليّ الناتــج المحلّ
ــّو  ــن النم ــي، وبي ــام الّداخل ــن الع ــي، والّدي ــام الخارج ــن الع ــن الّدي ــن كلٍّ م ــة بي ــة طرديّ ــود عالق ــة وج ــرت الدراس أظه

ــي.  ــّي اإلجمال ــج المحلّ ــالً بالنات االقتصــادي ممثّ

       أوصــت الّدراســة بضــرورة اعتمــاد خطـّـة شــاملة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينيّة إلدارة الّديــن العــام، بحيــث تشــمل 
هــذه الخطّــة سياســة واضحــة للّديــن العــام، وتحــّدد حجــم االقتــراض المســموح بــه، وشــروطه، وآليّاتــه، ووضــع أســس 

ومعاييــر الختيــار المشــاريع التنمويّــة الّتــي تســتهدفها هــذه القــروض.

Abstract 

     The study aimed to determine factors and causes that lead to exacerbate the problem of 
public debt in Palestine, in addition to formulate a standard form to clarify the relationship 
between the growth of public debt and the growth of the Palestinian GDP.

     The study concluded that the volume of public debt in Palestine reached a critical level, 
which amounted 39% from GDP end of 2014, due to the scarcity of domestic fiscal resources, 
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and the increase of governmental expenditure, also the study showed some kind of direct 
relationship between the external public debt, domestic public debt, and economic growth 
represented by GDP.

    The study recommended on the need to make an inclusive plan by the Palestinian 
government to manage the public debt crisis to include a clear public debt policy, which 
determine the permitted borrowing volume, its conditions, and its mechanisms, in addition 
to lay the basis of choosing the development projects targeted by these loans.

أّوالً: مقّدمة الّدراسة

     1. خلفية المشكلة :

       عانــى االقتصــاد العالمــي مــن العديــد مــن المشــكالت االقتصاديّــة، وأهّمهــا أزمــة المديونيّــة، الّتــي تفاقمــت 
منــذ بدايــة عقــد الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، حيــث جــاءت تلــك األزمــة امتــداداً ألزمــة الركــود التضّخمــي 
الّتــي ســادت فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، ونتيجــة لهــذه األزمــة ســقطت الحقبــة الكينزيـّـة، والتــي ُعرفــت بدولــة 

الرفــاه االقتصاديـّـة.

ــذه  ــت ه ــث كان ــة، حي ــدول النامي ــن ال ــد م ــا العدي ــرت به ــام198، وتأثّ ــي الع ــة ف ــة المديونيّ ــرت أزم        تفّج
ــدول  ــك ال ــع تل ــا دف ــة، مّم ــة واالجتماعيّ ــة االقتصاديّ ــة التنمي ــة عمليّ ــي عرقل ــس ف ــبب الرئي ــة الس ــة بمثاب األزم
إليجــاد الحلــول، فلجــأت إلــى صنــدوق النقــد والبنــك الدوليّيــن لالقتــراض وتمويــل عمليـّـات التنميــة، وفتــح المجــال 
واســعاً أمــام تحــرّكات رؤوس األمــوال والعمالــة، فيمــا ُعــرف بالعولمــة، والّتــي أّدت إلــى إلغــاء القيــود والســماح 
للشــركات متعــّددة الجنســيّة بالتحــّرك، وضــّخ األمــوال عبــر االســتثمار األجنبــي المباشــر وغيــر المباشــر، وبعــد 
ــة مــن  ــم تنجــح فــي تحقيــق مســتويات معقول ــة لالقتــراض مــن الخــارج، ل ــدول النامي ــه ال ــة عقــود مــن توّج ثالث
النمــّو االقتصــادي، ولــم تســاهم فــي تخفيــف مشــاكلها المتمثّلــة بالعجــز المزمــن فــي الميــزان التجــاري، وفجــوة 
المــوارد، وارتفــاع معــّدالت الفقــر والبطالــة، بــل تدنـّـت مســتويات المعيشــة نتيجــة السياســات االقتصاديـّـة التقّشــفية 

ــة. التــي اتّبعتهــا تلــك الــدول كاســتجابة لشــروط المؤّسســات الدوليّ

ــي  ــام، الت ــن الع ــكلة الّدي ــن مش ــطيني م ــاد الفلس ــي االقتص ــة، يعان ــدول النامي ــات ال ــن اقتصاديّ ــره م        وكغي
عكســت طبيعــة هــذا االقتصــاد القائــم علــى محدوديـّـة المــوارد، والتبعيـّـة، واالختــالل البنيــوي، ويظهــر ذلــك مــن 
تراجــع جميــع المؤّشــرات االقتصاديـّـة الكليـّـة، فمنــذ إنشــاء الســلطة الفلســطينية وتوقيــع اتفاقيـّـة أوســلو بينهــا وبيــن 
إســرائيل، بــدأت معــّدالت الّديــن، وال زالــت، تنمــو بشــكل مطـّـرد، حيــث قاربــت خمــس مليــارات دوالر فــي نهايــة 

العــام 2014 رغــم تزايــد المســاعدات والمنــح الخارجيــة. 

     2. تحديد المشكلة :

       نظــراً للخصوصيـّـة الّتــي اتّســم بهــا االقتصــاد الفلســطيني، الــذي دار فــي فلــك التبعيـّـة لالقتصــاد اإلســرائيلي، 
ــد مشــكلة  ــإّن تزاي ــة، ف ــح والمســاعدات الخارجيّ ــى المن ــد عل ــاده المتزاي ــوارده، واعتم ــة  م ــى مــن محدوديّ وعان
الّديــن العــام وتفاقمــه قــد زاد مــن االختــالالت البنيويّــة التــي حالــت دون تعافــي هــذا االقتصــاد، وتجلّــى ذلــك فــي 
تراجــع جميــع المؤّشــرات االقتصاديـّـة الكليّــة، وخاّصــةً الناتــج المحلّــي اإلجمالــي، الــذي ارتبــط بعالقــة عضويـّـة 

مــع الّديــن العــام، وعليــه فــإّن مشــكلة الدراســة تمثّلــت فــي التســاؤل الرئيــس التالــي :
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       ما العالقة بين نمّو الّدين العام ونمّو الناتج المحلّي اإلجمالي في  فلسطين؟

       وتفّرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعيّة التالية:

       • ما أسباب تفاقم مشكلة الّدين العام في فلسطين؟

       • ما اآلثار االقتصاديّة واالجتماعيّة المترتّبة على الّدين العام الفلسطيني؟

       • هل ساهمت السياسات االقتصاديّة الفلسطينيّة في الحّد من مشكلة الّدين العام ؟

     3. فرضيّات الدراسة :

       بنــاًء علــى تســاؤالت الدراســة تــّم صياغــة عــدد مــن الفرضيـّـات العلميـّـة الّتــي ســاهمت فــي اإلجابــة عــن هــذه 
التســاؤالت، بمــا يحقـّـق أهــداف الدراســة، وهــي كالتالي:

  • يوجد عالقة بين معّدل نمّو الّدين العام، ونمّو الناتج المحلّي اإلجمالي الفلسطيني.

• يؤثّر الّدين العام الفلسطيني على المؤّشرات االقتصاديّة الكليّة، وما يرافقها من انعكاسات على الواقع  

  االجتماعي.

• لم تنجح السياسات االقتصاديّة التي تنتهجها السلطة الفلسطينيّة في الحّد من مشكلة الّدين العام.

• يوجد عالقة بين زيادة المساعدات والمنح الخارجيّة، وتراجع حجم الّدين العام في فلسطين.

      4. أهّميّة الدراسة :

ــا  ــام وتداعياته ــن الع ــكلة الّدي ــو مش ــه، وه ــذي تناولت ــة الموضــوع ال ــن أهّميّ ــا م ــة أهّميّته ــتمّدت الدراس        اس
علــى االقتصــاد الفلســطيني، وتزامنهــا مــع التحذيــرات التــي أطلقهــا االقتصاديـّـون للســلطة الفلســطينيّة، بضــرورة 

ــة الدراســة فيمــا يأتــي: الســعي الجــاّد للحــّد مــن مشــكلة الّديــن العــام، ويمكــن تحديــد أهّميّ

       تكمــن أهّميـّـة الدراســة فــي إبــراز مشــكلة الّديــن العــام فــي األراضــي الفلســطينيّة، وتحليــل اآلثــار االقتصاديـّـة    
واالجتماعيّــة المترتّبــة عليها.

       تقــّدم هــذه الدراســة مســاهمة جديــدة فــي تحليــل مشــكلة الّديــن العــام فــي فلســطين، تُضــاف إلــى المحــاوالت 
المســتمّرة التــي تســلّط الضــوء علــى االقتصــاد الفلســطيني، للتعــّرف علــى عوامــل الضعــف والقــّوة فيــه.

       تبــرز أهّميـّـة هــذه الدراســة مــن خــالل تقديــم االقتراحــات والــرؤى لمتّخــذي القــرار السياســي واالقتصــادي، 
وإمكانيـّـة االســتفادة مــن تلــك الدراســة عبــر أخــذ النتائــج والتوصيــات الاّلزمــة للحــّد مــن مشــكلة الّديــن العــام فــي 

فلســطين، ومحاولــة الســيطرة علــى هــذه المشــكلة قــدر المســتطاع.

       حاجــة المكتبــة العربيـّـة والفلســطينيّة لدراســات تتعلـّـق بمشــكلة الّديــن العــام وتداعياتهــا، واإلمكانيـّـات المتاحــة 
للحــّد مــن تفاقــم هــذه المشــكلة.

5. أهداف الدراسة :
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هدفت الدراسة إلى ما يلي :

  • صياغة نموذج اقتصادي لتوضيح العالقة بين نمّو الّدين العام، ونمّو الناتج المحلّي اإلجمالي الفلسطيني.

  • تحديد العوامل واألسباب التي تؤّدي إلى تفاقم مشكلة الّدين العام في فلسطين.

  • تحليل اآلثار االقتصاديّة واالجتماعيّة المترتّبة على الّدين العام الفلسطيني.

  • تحليل تأثير المساعدات والمنح الخارجيّة على نّمو الّدين العام الفلسطيني.

  • االستئناس بنتائج التحليل القياسي لتقديم بعض التوصيات اإلجرائيّة، الّتي من المتوقّع أن تساهم في الحّد 

من مشكلة الّدين العام في فلسطين.

6. منهجيّة الدراسة :

ــي  ــج الوصف ــى المنه ــان عل ــد الباحث ــة، اعتم ــئلة المطروح ــن األس ــة ع ــة، واإلجاب ــات المقترح ــة الفرضيّ لمعالج
التحليلــي، لعــرض البيانــات وتحليلهــا، كمــا تــّم اســتخدام المنهــج القياســي واإلحصائــي لقيــاس واختبــار العالقــة 
بيــن متغيّــرات الدراســة، وذلــك مــن خــالل بنــاء نمــوذج قياســي مناســب، لتقديــر النتائــج واســتخراجها، وإجــراء 

.)EXCEL SPSS( ــل ــة مث ــك باالســتعانة ببعــض البرامــج اإلحصائيّ ــة، وذل ــارات الالّزم االختب

7. مجاالت الدراسة: 

ــة؛ ألّن  ــة بداي ــام 1995 كنقط ــار ع ــم اختي ــد ت ــرة 1995 – 2014، وق ــة الفت ــت الدراس ــي: تناول ــال الزمن المج
ــام 1994. ــي الع ــق ف ــذي تحقّ ــن الّ ــم الّدي ــملت حج ــام ش ــذا الع ــي ه ــرت ف ــي توفّ ــات الّت البيان

ــة الفلســطينيّة،  ــي للدراســة فــي االقتصــاد الفلســطيني داخــل حــدود الدول ــي: تحــّدد المجــال المكان المجــال المكان
ــدس. ــة وقطــاع غــزة دون الق ــة الغربيّ ــداً مناطــق الضف وتحدي

المجــال الموضوعــي: ترّكــز المجــال الموضوعــي للدراســة فــي االقتصــاد الفلســطيني، وتحديــداً  فــي تطــّور حجــم 
الّديــن العــام فــي فلســطين، وعالقتــه بتطــّور الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي الفلســطيني.

8. الدراسات السابقة :

· دراسة )أبو مدللة، والعجلة، 2013(:

       هدفــت الدراســة إلــى تحليــل تطــّور الّديــن العــام الفلســطيني، وآثــاره علــى الوضــع المالــي فــي فلســطين مــن 
خــالل تحليــل مؤّشــرات الّديــن واتّجاهاتــه.

       وتوّصلــت الدراســة إلــى أّن حجــم الّديــن العــام قــد ارتفــع فــي األراضــي الفلســطينية خــالل فتــرة الدراســة، 
حيــث زاد حجــم الديــن بمقــدار 178%، وبمتوســط ســنوي قــدره 14%، وأّن الّديــن الداخلــي يُعــّد األســوأ واألكثــر 
تأثيــراً مــن خــالل أعبائــه، حيــث يصــل عــبء الّديــن الداخلــي مــن عــبء الّديــن العــام قرابــة 92%، كذلــك فــإّن 
الّديــن الخارجــي قــد ســاهم فــي تطويــر البنيــة التحتيـّـة، وعلــى الرغــم مــن تزايــد المســاعدات والمنــح الخارجيــة إاّل 

أّن ذلــك لــم يســاهم فــي تقليــل العجــز المالــي للســلطة الفلســطينيّة.
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· دراسة )شاهين، 2012(:

ــا،  ــا، وأنواعه ــا، وخصائصه ــة، ومراحله ــروض الخارجيّ ــة الق ــى ماهيّ ــّرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس        هدف
واألســباب المؤّديــة لالقتــراض مــن الخــارج، مــن خــالل االعتمــاد علــى النظريّــة االقتصاديّــة، ونمــوذج الفجوتيــن 
ــة باالّدخــار واالســتثمار مــن ناحيــة، والصــادرات والــواردات مــن ناحيــٍة أخــرى، كذلــك توضيــح العالقــة  المتمثّل
ــة  ــة، كالبطالــة والفقــر والتبعيّ ــة واالجتماعيّ واالرتبــاط بيــن زيــادة الّديــن الخارجــي، وتفاقــم المشــكالت االقتصاديّ

ــي والمنهــج القياســي. ــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليل ــة، واتب بأشــكالها كاف

        وتوّصلــت الدراســة إلــى أّن جميــع حجــج الــدول العربيـّـة فــي االقتــراض مــن الخــارج، تعــود فــي األســاس إلــى 
العجــز الداخلــي فــي االقتصــاد اآلخــذ بالزيــادة، إضافــة لالختــالل الهيكلــي فــي بنيانهــا االقتصــادي، كمــا توّصلــت 
الدراســة أيضــاً إلــى وجــود عالقــة بيــن الّديــن والنمــّو االقتصــادي، تتفــاوت قّوتهــا حســب طبيعــة االقتصــاد لــكل 

دولــة.

· دراسة )عبادي، 2001(:

ــلطة الفلســطينيّة، ودورهــا فــي  ــة الممنوحــة للّس ــى القــروض األجنبيّ ــاء الضــوء عل ــى إلق        هدفــت الدراســة إل
عمليـّـة التنميــة االقتصاديـّـة، وتناولــت الدراســة بالتّحليــل مصــادر االقتــراض المتاحــة للّســلطة الفلســطينيّة، وتوزيــع 

القــروض علــى القطاعــات االقتصاديّــة والمناطــق الجغرافيّــة.

        وتوّصلــت الدراســة إلــى أّن هنــاك خلــالً فــي اســتغالل القــروض األجنبيـّـة التــي ُمنحــت للّســلطة الفلســطينيّة، 
حيــث ُوّجهــت غالبــاً لإلنفــاق الحكومــي الجــاري وليــس االســتثماري، كمــا أّن هنــاك خلــالً أيضــاً فــي توزيــع هــذه 
ــة نصيــب األســد مــن إجمالــي  ــاً، فبالنســبة للتّوزيــع القطاعــي كان لقطــاع البنيــة التحتيّ ــاً وجغرافيّ القــروض قطاعيّ
القــروض )حوالــي 45%(، فــي حيــن لــم يحــظ قطاعــا الّصناعــة والّزراعــة مجتمعيــن ســوى علــى )15%( مــن 
إجمالــي هــذه القــروض، أّمــا بالنســبة للتّوزيــع الجغرافــي، فقــد ُوّجهــت القــروض لمشــاريع ُمقامــة فــي المــدن أكثــر 

مــن الّريــف والقــرى، مــا ســاهم فــي تعميــق االختــالل التنمــوي بيــن الّريــف والمــدن.

· دراسة )العضايلة وآخرون، 2014(:

       هدفــت الدراســة إلــى دراســة هيــكل الّديــن العــام فــي األردن خــالل الفتــرة 1980-2012، وبيــان مــدى تأثيــر 
الّديــن الخارجــي والداخلــي علــى النشــاط االقتصــادي، ممثـّـالً بالناتــج المحلـّـي اإلجمالــي.

ــادي  ــّو االقتص ــن النم ــي وبي ــن الخارج ــي الّدي ــن إجمال ــيّة بي ــة عكس ــاك عالق ــى أّن هن ــة إل ــت الدراس        توّصل
ممثـّـالً بالناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، كمــا وأّن هنــاك عالقــة طرديـّـة بيــن إجمالــي الّديــن الداخلــي والنمــّو االقتصــادي 
ممثـّـالً بالناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، وبيّنــت الدراســة أّن تفاقــم ارتفــاع حجــم الّديــن الخارجــي يشــّكل عبئــاً ماليـّـاً علــى 
االقتصــاد األردنــي، يتمثـّـل بخدمــة هــذه الديــون مــن أقســاط وفوائــد مســتحقّة، األمــر الــذي يشــّكل عائقــاً أمــام النمــّو 
االقتصــادي، وأوصــت الّدراســة بضــرورة إعــادة النظــر فــي سياســة االقتــراض الخارجــي، وتوجيــه هــذه القــروض 

لالســتثمار فــي المشــروعات اإلنتاجيّــة، للحــّد مــن أعبــاء خدمــة الّديــن.

· دراسة )نعمة، 2013(:

ــن  ــة بي ــدة، والبحــث عــن العالق ــى ســعر الفائ ــر ســعر الصــرف عل ــى تأثي ــى التعــّرف عل        هدفــت الدراســة إل
الّسياســتين الماليـّـة والنقديـّـة، والعالقــة بيــن تمويــل العجــز فــي الموازنــة العاّمــة، واالكتتــاب فــي ســندات الّديــن العــام 

الداخلــي، وأثــر ذلــك علــى حجــم الســيولة المحليّــة والقاعــدة النقديّــة.
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        وتوّصلــت الدراســة إلــى أّن هنــاك تأثيــراً مباشــراً لســعر الصــرف والفائــدة علــى االكتتــاب فــي ســندات الّديــن، 
وأّن االقتصــاد العراقــي مفتــوح، ويعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى العالــم الخارجــي، وذلــك مــن خــالل منهــج الّسياســة 

الماليـّـة اإلنفاقيـّـة التوســعيّة.

· دراسة )عبد هللا، وعقيل، 2013(:

       هدفــت الدراســة إلــى تحليــل أزمــة الّديــن العــام المحلّــي فــي مصــر خــالل الفتــرة 2008-2013، والتعــّرف 
علــى األســباب الحقيقيـّـة لتفاقــم أزمــة الّديــن فــي الّســنوات الخمــس األخيــرة، وخصوصــاً ســنوات مــا بعــد ثــورة 25  
ينايــر للعــام 2011، ومحاولــة فهــم النتائــج المترتبــة علــى تخفيــض التصنيــف االئتمانــي لمصــر، وأثــر ذلــك علــى 

نمــّو الناتــج المحلّــي اإلجمالــي.

ــتثماري  ــاخ االس ــق المن ــي مصــر ال تخل ــة ف ــة المتّبع ــة والماليّ ــى أّن الّسياســات النقديّ ــة إل ــت الدراس        وتوّصل
المناســب، وأّن تذبــذب صــرف الجنيــه مقابــل الــدوالر وعــدم اســتقراره، قــد ســاهم فــي تراجــع حجــم االســتثمارات 
الكليـّـة، وســاعد علــى تخفيــض حجــم الصــادرات، مــا عكــس االختــالل فــي البنيــة االقتصاديـّـة لمصــر، وأّن التهــّرب 

الضريبــي يشــّكل 50% مــن حصيلــة الضرائــب علــى الدخــل.

• (Hameed and others, 2008( study:

       هدفــت الدراســة إلــى تحليــل العالقــة بيــن الّديــن الخارجــي والنمــّو االقتصــادي لباكســتان علــى المدييــن الطويــل 
ــة اإلنتــاج خــالل الفتــرة 1970-2003، وضــّم النمــوذج  والقصيــر، واعتمــد الباحثــون علــى تحليــل االنحــدار لدالّ
ــن الرأســمالي، وحجــم  ــون، والتكوي ــة الّدي ــي، وخدم ــي اإلجمال ــج المحلّ ــل النات ــرات المســتقلّة مث عــدداً مــن المتغيّ

القــوى العاملــة، الّتــي تؤثّــر علــى النمــّو االقتصــادي كمتّغيــر تابــع.

       وتوّصلــت الدراســة إلــى أّن عــبء خدمــة الّديــن لــه تأثيــر ســلبي علــى إنتاجيـّـة العمــل ورأس المــال، وبالتالــي 
تؤثـّـر ســلباً علــى النمــّو االقتصــادي، وتوّصلــت أيضــاً إلــى أّن نســبة خدمــة الّديــون تميــل إلــى أن تؤثــر ســلباً علــى 
الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، وبالتالــي علــى معــّدل النمــّو االقتصــادي فــي المــدى الطويــل، مّمــا يحــّد مــن قــدرة الّدولــة 

علــى خدمــة ديونهــا.

• )Ajayi and Oke( two studies:

       هدفــت الدراســة إلــى البحــث فــي تأثيــر عــبء الّديــون الخارجيـّـة علــى النمــّو االقتصــادي والتنميــة فــي نيجيريــا، 
واعتمــد الباحثــان فــي تحليــل االنحــدار علــى بيانــات ثانويـّـة متعــّددة المصــادر، وضــّم النمــوذج القياســي المســتخدم 
ــدة  ــة، ومعــّدل الفائ ــرات مســتقلّة مثــل الّدخــل القومــي، وخدمــة تســديد الّديــون، واالحتياطيــات الخارجيّ عــّدة متغيّ

وغيرهــا.

ــي  ــي وصاف ــل القوم ــى الّدخ ــلبي عل ــر س ــه تأثي ــي كان ل ــن الخارج ــبء الّدي ــى أّن ع ــة إل ــت الدراس        وتوّصل
التكويــن الرأســمالي  وأوضحــت الدراســة أّن ارتفــاع مســتوى الّديــن الخارجــي دفــع باالقتصــاد النيجيــري إلــى حالــة 
مــن الكســاد، نتيجــة انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيّــة، واإلضرابــات العّماليّــة المتكــّررة بســبب انخفــاض األجــور، 
وخاّصــةً فــي المنشــآت الصناعيـّـة، هــذا باإلضافــة لســوء النظــام التعليمــي نتيجــة انخفــاض اإلنفــاق عليــه، وأوصــت 
الدراســة بأنـّـه ال ينبغــي الســماح بــأن تكــون أعبــاء خدمــة الّديــن أكبــر مــن النقــد األجنبــي المكتســب، وأّن القــروض 
ــة  ــد كميّ ــي ســوف تولّ ــة، الّت ــتثماريّة المربح ــاريع االس ــي المش ــتثمر ف ــة يجــب أن تُس ــا الدول ــل عليه ــي تتحّص الت

معقولــة مــن اإليــرادات لســداد الّديــون.
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التعقيب على الدراسات السابقة :

         تناولــت الدراســات الســابقة تطــّور مشــكلة الّديــن العــام فــي عــدة دول، وبحثــت فــي أســبابها وتداعياتهــا، وتأثيرها 
ــا تخّصصــت فــي تحليــل  ــة، وتختلــف هــذه الدراســة عــن مثيالتهــا الســابقة فــي  أنّه علــى النمــّو والتنميــة االقتصاديّ
العالقــة بيــن نمــّو الّديــن العــام ونمــّو الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، وتختلــف الدراســة أيضــاً عــن الدراســات الســابقة فــي 
ــي اإلجمالــي فــي حــدود الّدولــة  ــة، فقــد بحثــت فــي تأثيــر الّديــن العــام علــى الناتــج المحلّ ــة والمكانيّ حدودهــا الزمانيّ

الفلســطينيّة )مــا عــدا القــدس(، وغطّــت فتــرة زمنيــة حديثــة مــن عــام 1995- 2014.

 هيكل الدراسة:.1

          تــّم تقســيم الدراســة إلــى خمســة أقســام، يتنــاول القســم األّول مقّدمــة الّدراســة، بينمــا يتنــاول القســم الثانــي مفهــوم 
ــام  ــن الع ــث تطــّور حجــم الّدي ــه، ويســتعرض القســم الثال ــة علي ــة المترتّب ــار االقتصاديّ ــام، وأنواعــه، واآلث ــن الع الّدي
فــي فلســطين، وأســباب تفاقــم مشــكلة الّديــن العــام، بينمــا يتنــاول القســم الرابــع باالســتعراض والتحليــل تطــّور الناتــج 
ــي اإلجمالــي،  ــي اإلجمالــي الفلســطيني، والقســم الخامــس يــدرس تأثيــر تطــّور الّديــن العــام علــى الناتــج المحلّ المحلّ

وتنتهــي الدراســة باســتعراض النتائــج والتوصيــات.

ثانياً: مفهوم الّدين العام وأنواعه وآثاره االقتصاديّة

•  مفهوم الّدين العام  

ــار خالفــات بشــأن الّديــن العــام وخطــورة االعتمــاد عليــه كمصــدر مــن مصــادر اإليــراد العــام،       عــادةً مــا تُث
ونظــراً للمشــاكل الّتــي يثيرهــا مــن حيــث أعبائــه االقتصاديـّـة، إاّل أنـّـه مــا زال  يَُعــّد مــن المصــادر المهّمــة لتغطيــة 
النفقــات غيــر العاديّــة، وقــد تزايــدت أهميتــه وتزايــد حجمــه بالنســبة لمعظــم دول العالــم، وال ســيّما الــدول اآلخــذة 

فــي النمــّو الّتــي تفتقــر إلــى مــوارد تمويــل لمشــاريعها التنمويّــة.

      يختلــف مفهــوم الّديــن العــام تبعــاً الختــالف الجهــة، ومــدى شــموليّة الّديــن لجميــع مكّوناتــه الّتــي تمثـّـل التزامــات 
ــه »االلتزامــات  الدولــة تجــاه اآلخريــن، وقــد عــّرف قانــون الّديــن العــام الفلســطيني لســنة 2005 الّديــن العــام بأنّ

الماليـّـة الحكوميـّـة وغيــر المســّددة والمترتـّـب عليهــا تســديداً اللتزاماتهــا« )قانــون الديــن العــام، 2005(.

     ومــن خــالل التعريفــات المتعــّددة لمفهــوم الّديــن العــام  نجــد أّن هنــاك تعريفــات تقصــر مفهــوم الّديــن العــام علــى 
ديــن الحكومــة مــن األفــراد مــن خــالل بيــع الســندات الحكوميـّـة لألفــراد أو للبنــك المركــزي، وعليــه، وبنــاًء علــى 
ــاس الّديــن العــام بمقــدار ســندات الّديــن العــام، ومــن ثــّم يجــب التمييــز بيــن الّديــن العــام الــذي  هــذا التعريــف، يُق
هــو اقتــراض للحكومــة مــن المواطنيــن، وبيــن اقتــراض الحكومــة مــن الخــارج مــن دولــة أخــرى )خليــل، 1982، 

ص730(.

ــادر  ــي، الص ــن الخارج ــاءات الّدي ــل إحص ــي دلي ــوارد ف ــف ال ــام التعري ــن الع ــة للّدي ــات المهّم ــن التعريف      وم
ــذي يحــّدد  ــة، الّ ــات الّدوليّ ــد مــن المنظّم ــاد، والعدي ــة األنكت ــن، وأمان ــك الّدوليّي ــد والبن ــدوق النق ــاون بيــن صن بالتّع
ــة، علــى المقيميــن  ــة، وليــس االحتماليّ ــه المقــدار القائــم مــن الخصــوم الجاريــة الفعليّ إجمالــي الّديــن الخارجــي بأنّ
فــي اقتصــاٍد مــا، فــي أّي وقــٍت معيــن، لغيــر المقيميــن، والّتــي تقتضــي أداء مدفوعــات مــن المديــن لتســديد المبلــغ 

.)IMF,2014,P5( ــة ــة معيّن ــاط زمنيّ ــد نقطــة أو نق ــدة عن ــي و/أو الفائ األصل

ــه يرّكــز  ــة، ألنّ ــة مــن الناحيــة النظريّ      وفــي حيــن يــرى بعــض الباحثيــن أّن هــذا التعريــف هــو األكثــر منطقيّ
ــة الّتــي يتحّملهــا  ــة المخاطــر الدوليّ ــه يتيــح قيــاس كميّ علــى نقــل المــوارد بيــن المقيميــن وغيــر المقيميــن، كمــا أنّ
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ــم  ــف يســمح بتقيي ــى أّن هــذا التّعري ــة إل ــن، هــذا باإلضاف ــد الّدي ــي رصي ــر ف ــي مــن  التّغيّ ــن، والّدخــل المتأتّ المدي
.)Unctad,2008,P4(ــام ــن الع ــة للّدي ــيّة االفتراضيّ ــة السياس التكلف

       إاّل أّن الباحثيــن يميــالن إلــى تعريــف صنــدوق النقــد الّدولــي الّــذي أشــار فــي تعريفــه إلــى جميــع التزامــات 
الّدولــة, حيــث عــّرف الّديــن العــام علــى أنـّـه الرصيــد القائــم مــن االلتزامــات المباشــرة للحكومــة المعتــرف بهــا تجــاه 
بقيـّـة االقتصــاد والعالــم الخارجــي, وهــي التزامــات نشــأت فــي الماضــي، وأدرجــت لهــا جــداول زمنيـّـة للســداد عــن 

طريــق العمليـّـات الحكوميـّـة المســتقبليّة، أو لتبقــى ديونــاً دائمــة )صنــدوق النقــد الدولــي، 1996، ص16(.

 أنواع الّدين العام.1

ينقسم الّدين العام إلى قسمين: الّدين الّداخلي، والّدين الخارجي.

• الّدين الّداخلي

       وهــو عبــارة عــن قــرض تحصــل عليــه الّدولــة مــن أشــخاص طبيعيّيــن أو معنويّيــن فــي إقليمهــا، بغــّض النظــر 
عــن جنســيّتهم، ســواء أكانــوا مواطنيــن أم أجانــب، ويســتلزم عقــد القــرض الّداخلــي توافــر المّدخــرات الكافيــة الّتــي 
تزيــد عــن حاجــة الســوق المحلـّـي لالســتثمارات الخاّصــة بالقــدر الـّـذي يكفــي لتحويلهــا لتغطيــة مبلــغ القــرض، وقــد 
ــي مــن اســتخدامه، كأن يكــون الهــدف  ــى الهــدف الوطن ــي، إشــارةً إل ــاً القــرض الوطن ــّمى هــذا القــرض أحيان يُس
منــه مواجهــة حــرب تخوضهــا الّدولــة، أو لتمويــل مشــاريع اإلعمــار وإعــادة البنــاء عقــب الكــوارث الطبيعيـّـة، أو 

تخليــص الّدولــة مــن عــبء الّديــون الخارجيـّـة الّتــي تثقــل كاهلهــا )أبــو مصطفــى، 2009، ص44(.

       وقــد عــّرف قانــون الّديــن العــام الفلســطيني لســنة 2005 الّديــن الداخلــي علــى أنـّـه االلتزامــات الماليـّـة الواجــب 
علــى الحكومــة دفعهــا، تســديداً لألمــوال الّتــي اقترضتهــا بموجــب ســندات حكوميـّـة، أو بنــوك محلّيـّـة، أو مؤّسســات 

ماليـّـة أخــرى )قانــون الديــن العــام، 2005(.

       وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن الّديــون الّداخليــة تمنــح الّدولــة حريـّـة كبيــرة، نظــراً ألنّهــا تضــع الشــروط المختلفــة 
ــه  ــب علي ــة الســداد، إضافــةً إلــى أّن الّديــن الّداخلــي ال يترتّ ــا الممنوحــة للمقتــرض، وكيفيّ ــن المزاي للقــرض، وتبيّ
اقتطــاع مــن ثــروة المكتتبيــن فــي الّدولــة، إذ إّن مــا تحصــل عليــه الّدولــة مــن أمــوال يُعــاد توزيعــه بواســطة النفقــات 
العاّمــة، فالقــرض يــؤّدي إلــى تعديــل فــي توزيــع الدخــول واســتخدامها، وتعديــل فــي الهيــكل االجتماعــي، ويتحــّدد 
مــدى نفعــه أو العــبء المترتـّـب عليــه بالمقارنــة بيــن اســتخدام المقترضيــن ألموالهــم، وكيفيـّـة اســتخدام الّدولــة لهــذه 

األمــوال )أبــو مصطفــى، 2009، ص51(.

 • الّدين الخارجي

       وهــو عبــارة عــن القــرض الـّـذي تحصــل عليــه الّدولــة  مــن حكومــة أجنبيـّـة، أو مــن شــخص طبيعــي أو معنــوي 
مقيــم فــي الخــارج، وتلجــأ الّدولــة إلــى االقتــراض مــن الخــارج لحاجتهــا لــرؤوس األمــوال وعــدم كفايــة المّدخــرات 
الوطنيّــة، باإلضافــة إلــى حاجتهــا إلــى العمــالت ســواء أكان لتغطيــة العجــز فــي الميــزان التجــاري أم لســّد فجــوة 
المــوارد المحليـّـة )حلــس، 2013(، أو لدعــم عملتهــا وحمايتهــا مــن التدهــور، كذلــك فــإّن الّدولــة تقتــرض للحصــول 
علــى مــا يلزمهــا مــن ســلع إنتاجيـّـة وســلع اســتهالكيّة ضروريـّـة، كمــا أّن االقتــراض الخارجــي يمّكــن الّدولــة مــن 

االســتفادة مــن الخبــرات الّتــي تنقصهــا.

       ووفقــاً لقانــون الّديــن العــام الفلســطيني لســنة 2005، فــإّن الّديــن الخارجــي يمثـّـل االلتزامــات الماليـّـة المترتـّـب 
ــة  ــة الخارجيّ ــات والمؤّسســات الّدوليّ ــّدول والهيئ ــن ال ــا م ــي اقترضته ــوال الّت ــا تســديداً لألم ــة دفعه ــى الحكوم عل
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بمقتضــى القانــون )قانــون الديــن العــام، 2005(.

2.  اآلثار االقتصاديّة للّدين العام

       للقــروض العاّمــة آثــار واســعة ومتباينــة علــى النشــاط االقتصــادي، وتحتــّل أهّميّــة بالغــة فــي االقتصــاد، ألنّهــا 
ــة  ــار االقتصاديّ ــإّن اآلث ــه ف ــتثمار، وعلي ــل االس ــز أو تموي ــة العج ــل تغطي ــن أج ــة م ــوال للحكوم ــر أم ــمح بتوفي تس

ــة اســتعمال أمــوال القــروض. ــل هــذه القــروض، وكيفيّ ــف باختــالف مصــادر تموي للقــروض العامــة تختل

   • اآلثار االقتصاديّة للّدين العام حسب مصادر التّمويل

ــّم تمويــل الّديــن العــام مــن المّدخــرات الخاّصــة  ــإذا ت ــه، ف        يختلــف تأثيــر الّديــن العــام باختــالف مصــدر تمويل
ــى  ــاً عل ــك إيجاب ــس ذل ــتثمار، وينعك ــرة االس ــي دائ ــتدخل ف ــوال س ــذه األم ــتثمرة، فه ــر المس ــزة وغي ــراد المكتن لألف
اإلنتــاج والدخــل، وإذا كانــت األمــوال الّتــي ُمــّول بهــا الّديــن العــام مــن خــالل القطــاع المصرفــي، فهــذا ســيؤثّر علــى 
ــى القــروض  ــّل طلــب المســتثمرين عل ــدة ويــؤّدي إلــى ارتفاعــه، وبالتّالــي ترتفــع تكلفــة االقتــراض، ويق ســعر الفائ

)بلجبليــه، 2010، ص23(.

       أّمــا إذا كان الّديــن العــام ُممــّوالً عــن طريــق إصــدار نقــود قانونيـّـة مــن طــرف البنــك المركــزي, فهــذا معنــاه ضــّخ 
كميّــة إضافيّــة مــن النقــود داخــل االقتصــاد, حيــث إّن آثــار هــذه الزيــادة فــي الكميّــة المعروضــة مــن النقــود تتوقّــف 
ــام مــن مصــادر  ــرض الع ــل الق ــة بتموي ــوم الّدول ــة اســتخدام األمــوال, ويمكــن أْن تق ــى وضــع االقتصــاد وطريق عل
ــون،  ــة )عطّ ــة للّدول ــد مــن الموجــودات الماليّ ــة، وهــذا يــؤّدي إلــى تحّســن وضــع ميــزان المدفوعــات، ويزي خارجيّ

2003، ص125(.

   • اآلثار االقتصادية للدين العام حسب كيفية استعمالها

       تتوقّــف هــذه اآلثــار علــى كيفيّــة اســتعمال أمــوال الّديــن العــام، فــإذا ُوّجهــت حصيلــة الّديــن العــام إلــى تمويــل 
نفقــات جاريــة، أو نفقــات اســتهالكيّة ســيؤّدي إلــى زيــادة الطلــب الكلـّـي وارتفــاع األســعار، أّمــا إذا ُوّجهــت الحصيلــة 
إلــى تمويــل مشــاريع اســتثماريّة فســيؤّدي إلــى تخفيــض معــّدالت البطالــة، ويحــّد مــن ارتفــاع معــّدالت الفقــر، نتيجــة 
ــون،  ــاج واالســتثمار مــرةً أخــرى )عطّ ــادة حجــم اإلنت ــي، وبالتّالــي زي ــادة مســتوى الدخــل وارتفــاع الطلــب الكلّ زي

2003، ص126-125(.

ثالثاً- تطّور حجم الّدين العام وأسبابه في فلسطين

       يَُعــّد الّديــن العــام مــن أدوات الّسياســة الماليـّـة التــي تُســتخدم إلدارة االقتصــاد المحلـّـي، وهــو المصــدر الرئيــس 
لتمويــل عجــز الموازنــة العاّمــة للدولــة، وتمويــل الخطــط والبرامــج التنمويـّـة. 

•  تطّور حجم الّدين العام في فلسطين   

       تشــير بيانــات الجــدول رقــم )1( أّن نشــأة الّديــن العــام فــي فلســطين تعــود إلــى العــام 1995، حيــث بلــغ حجمــه 
)68 مليــون دوالر( فــي ذلــك العــام، وبــدأ ينمــو بشــكل متســارع ليرتفــع إلــى )229 مليــون دوالر( فــي العــام 1996، 
وبمعــّدل نمــّو بلــغ )236.7%(، ثــّم إلــى )364 مليــون دوالر( فــي العــام 1997، وبمعــّدل نمــّو )58.9%(، وواصــل 
ارتفاعــه حتــى بلــغ )606 مليــون دوالر( فــي العــام 1999، وبمعــّدل نمــّو بلــغ )17.9%( عــن العــام 1998، ومــن 
ــن أن    ــام 1996)236.7%(، ويمك ــي الع ــرة 1995-1999 كان ف ــالل الفت ــام خ ــن الع ــّو للّدي ــى نم ــظ أّن أعل المالح
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يُعــزى ذلــك إلــى ســببين: األّول يتعلـّـق بإجــراءات اإلغــالق المتكــّررة والخانقــة التــي مارســتها الســلطات اإلســرائيليّة 
علــى مناطــق الســلطة الفلســطينيّة خــالل األعــوام 1995-1997، والســبب الثانــي يتعلـّـق بتضّخــم حجــم اإلنفــاق العــام 
ــالل  ــة عــن االحت ــرة الموروث ــة المدّم ــة التحتيّ ــل البني ــة مؤّسســات الســلطة الفلســطينيّة، وإعــادة تأهي ــة إقام لمواجه

)مــاس وآخــرون، 2001، ص51(.

       كمــا تشــير البيانــات إلــى أّن الّديــن العــام ارتفــع خــالل الفتــرة 2000-2010، مــن )795 مليــون دوالر( عــام 
2000، إلــى )1883 مليــون دوالر( عــام 2010، وبمعــّدل نمــّو )136.8%(، وهــذا يعكــس نســبة الزيــادة الكبيــرة فــي 
حجــم الّديــن العــام، رغــم التباينــات المختلفــة التــي توّضحهــا بيانــات الجــدول مــا بيــن زيــادة وانخفــاض، كمــا تشــير 
ــام 2001)%49.7(،  ــي الع ــرة 2000-2010 كان ف ــام خــالل الفت ــن الع ــّو للّدي ــّدل نم ــى مع ــات الجــدول أّن أعل بيان
ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى تزايــد اعتمــاد خزينــة الســلطة الفلســطينيّة علــى القــروض المحليّــة والخارجيّــة لمواجهــة 
ــي تفاقمــت حّدتهــا فــي العــام  ــى االقتصــاد الفلســطيني، والت ــار الســلبيّة لإلجــراءات اإلســرائيليّة المفروضــة عل اآلث
2001، وتمثّلــت هــذه اإلجــراءات فــي مزيــد مــن العــزل والحصــار، وتقييــد حركــة البضائــع واألشــخاص، واإلمعــان 
فــي تدميــر البنيــة التحتيـّـة وممتلــكات القطاعيــن الخــاص والعــام )ســلطة النقــد الفلســطينية، 2001، ص12(، واســتمّر 
الرصيــد التراكمــي للّديــن العــام فــي فلســطين باالرتفــاع ليصــل إلــى )2483 مليــون دوالر( عــام 2012، وبمعــّدل 
نمــّو )31.8%( عــن العــام 2010، ويعــود الســبب فــي هــذا االرتفــاع الملحــوظ فــي الّديــن العــام خــالل الفتــرة 2010-
2012، إلــى ارتفــاع الّديــن العــام المحلـّـي الــذي نمــا خــالل نفــس الفتــرة 2010-2012 بنســبة )64.9%(، مقابــل نمــّو 
الّديــن العــام الخارجــي بنســبة )5.3%( فقــط خــالل نفــس الفتــرة )ســلطة النقــد الفلســطينية، 2013، ص4(؛ ليعــود 
ــا  ــار هن ــي، ويُش ــى التوال ــبة )4.1%(، )6.2%( عل ــن 2013، 2014 بنس ــي العامي ــاض ف ــي لالنخف ــن الحكوم الدي
أّن الّديــن الخارجــي الحكومــي شــّكل فــي العــام 2014 )69.9%( مــن قيمــة إجمالــي رصيــد الّديــن الخارجــي علــى 
القطاعــات االقتصاديـّـة فــي فلســطين، بينمــا شــّكل الّديــن الخارجــي علــى البنــوك العاملــة فــي فلســطين )25.9%( مــن 

قيمــة إجمالــي رصيــد الّديــن الخارجــي )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2005، ص32(.

ــا بخصــوص مكّونــات الّديــن، فتشــير البيانــات إلــى أّن أكثــر مــن نصــف حجــم الّديــن العــام خــالل الفتــرة         أّم
ــة، حيــث بلغــت أقــّل نســبة لحجــم الّديــن الداخلــي مــن إجمالــي الّديــن العــام  1995-1999 يأتــي مــن مصــادر داخليّ
)37.6%( خــالل هــذه الفتــرة، وفــي المتوســط بلغــت نســبة الّديــن الداخلــي إلــى الّديــن العــام )6.15%(، بمــا يشــير 

إلــى أّن أكثــر مــن نصــف حجــم الّديــن العــام كان مــن مصــادر داخليّــة.

       كمــا تشــير البيانــات أيضــاً إلــى أّن حجــم الّديــن الخارجــي ازداد مــن )378 مليــون دوالر( عــام 2000، ليصــل 
ــاك خمــس ســنوات  ــون دوالر( عــام 2014، وبمعــّدل نمــّو )188%(، ولكــن مــن المالحــظ أّن هن ــى )1089 ملي إل
خــالل هــذه الفتــرة )2004-2008(، لــم يشــهد خاللهــا الّديــن العــام الخارجــي أّي تغيـّـٍر يُذكــر، وأّن زيــادة حجــم الّديــن 
العــام كان بســبب الزيــادة فــي حجــم الّديــن الداخلــي، الــذي ازداد مــن )417 مليــون دوالر( عــام 2000، ليرتفــع إلــى 
)1128 مليــون دوالر( عــام 2014، وبمعــّدل نمــّو )170.5%(، لذلــك نالحــظ مــن البيانــات أّن معــّدل الّديــن الداخلــي 
اتخــذ االتجــاه التصاعــدي نفســه طــوال ســنوات الدراســة، ولــم تقــّدم المنشــورات الرســميّة لــوزارة الماليـّـة مــا يفّســر 
ثبــات حجــم الّديــن العــام الخارجــي خــالل الســنوات )2004-2008( عنــد حجــم )1010 مليــون دوالر( )أبــو مدللــة، 
والعجلــة، 2013، ص279(، رغــم أّن االقتصــاد الفلســطيني تعــّرض خــالل هــذه الســنوات الخمــس لعــّدة صدمــات 
ــي مارســتها الّســلطات اإلســرائيليّة ضــد مناطــق الّســلطة  نتيجــة االســتمرار فــي إجــراءات الحصــار واإلغــالق الّت

الفلســطينيّة. 
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جدول رقم )1(

تطّور حجم الّدين العام ومكوناته في فلسطين )2013-1995(

السنة

إجاميل الّدين 

العام

معّدل 

النمّو

%

الّدين العام 

الخارجي

معّدل 

النمّو

%

نسبة الّدين 

الخارجي إىل 

إجاميل الّدين %

الّدين العام 

الداخيل

معّدل 

النمّو

%

نسبة الّدين 

الداخيل إىل 

إجاميل الّدين 

%
199568-35-51.533-48.5
1996229236.7143308.662.486160.637.6
199736458.9137-4.437.6227163.962.4
199851441.222262.043.229730.856.8
199960617.928628.847.23209.652.8
200079531.237832.247.541730.352.5
2001119049.7827118.769.5363-12.930.5
20021090-8.495014.887.2140-61.412.8
2003123613.49874.179.824977.820.2
2004142215.010102.371.041265.429.0
2005160212.71010063.059243.737.0
20061493-6.81010067.6483-18.432.4
20071432-4.01010070.5422-12.629.5
200815447.81010065.753426.534.3
2009173212.210877.662.764520.737.3
201018838.71043-4.055.484030.244.6
2011221317.511146.850.3109830.749.7
2012248312.21098-1.444.2138526.155.8
20132376-4.311080.9146.61268-8.453.4

20142217-6.71089-1.749.11128-11.050.9

 مليون دوالر 
المصدر : بيانات وزارة الماليّة، دائرة الّدين الخارجي، في سنوات مختلفة

       وكخالصــة يمكــن القــول إّن الزيــادة الكبيــرة لرصيــد الّديــن التراكمــي خــالل فتــرة الدراســة 1995-2014، كان 
ــى مــن  ــر الحــّد األدن ــة لتوفي ــى الخزين ــة عل ــد الضغــوط اإلنفاقيّ ــة، وتزاي ــة المحليّ ــةً ضعــف المــوارد الماليّ ســببها بداي
االحتياجــات األساســيّة للمواطنيــن، وتأميــن النفقــات الطارئــة وتمويــل العجــز الحاصــل فــي الموازنــة، ولكــن مــا حــدث 
بعــد ذلــك هــو وقــوع االقتصــاد الفلســطيني فــي حلقــة الّديــن المفرغــة، التــي أّدت إلــى اســتمرار زيــادة حجــم الديــن العــام 

بشــكٍل متصاعــد.

• أسباب تفاقم مشكلة الّدين العام في فلسطين:  

       تختلــف األســباب التــي تدفــع الــّدول لالقتــراض، باختــالف أهدافهــا وطبيعــة اقتصاداتهــا، وبشــكٍل عــام تلجــأ معظــم 
ــار  ــف مــن آث ــة، والتخفي ــة الظــروف الطارئ ــا، ومواجه ــي موازناته ــة العجــز ف ــراض لتغطي ــى االقت ــة إل ــّدول النامي ال
الكــوارث الطبيعيّــة وغيــر الطبيعيّــة كالــزالزل والحــروب )الخطيــب، 2005، ص11(، كمــا تلجــأ العديــد مــن الــدول 
إلــى االقتــراض لســّد فجــوة المــوارد المحليـّـة، أّي الفجــوة القائمــة بيــن معــّدل االســتثمار المطلــوب تحقيقــه وبيــن معــّدل 
االّدخــار المحلـّـي، وســّد فجــوة التجــارة الخارجيـّـة، أّي العجــز فــي الميــزان التجــاري الناتــج عــن زيــادة قيمــة الــواردات 
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ــراض أيضــاً لســّد فجــوة العمــالت  ــى االقت ــة إل ــدول النامي ــاج ال عــن الصــادرات )جنوحــات، 2006، ص12(، وتحت
األجنبيـّـة الاّلزمــة لتمويــل مشــتريات هــذه الــدول مــن الســلع الرأســماليّة والســلع االســتهالكيّة )عبــادي، 2001، ص11(.

       وكذلــك الحــال بالنســبة لالقتصــاد الفلســطيني، الــذي عانــى علــى مــدى ســنوات طويلــة مــن نقــٍص كبيــر 
فــي مــوارده الماليّــة الذاتيّــة، وتزايــد الضغــوط اإلنفاقيّــة لتوفيــر الحــّد األدنــى مــن االحتياجــات األساســيّة للمواطنيــن، 
وتأميــن النفقــات الطارئــة، وتمويــل العجــز الحاصــل فــي الموازنــة، مّمــا دفــع الّســلطة الفلســطينيّة للبحــث عــن مصــادر 
خارجيّــة كالمعونــات والمســاعدات الخارجيّــة، لدعــم االقتصــاد الفلســطيني، والوفــاء بمتطلّبــات النمــّو والتنميــة، إاّل أّن 
عــدم التــزام الــدول المانحــة بالوفــاء بمــا التزمــت بــه مــن معونــات بشــكٍل كامــل، حتـّـم علــى الّســلطة الفلســطينيّة التوّجــه 
ــت  ــرة حصل ــت قروضــاً ميّس ــة تضّمن ــات والمســاعدات الخارجيّ ــى المعون ــي والخارجــي، حتّ ــراض المحلّ نحــو االقت
عليهــا الّســلطة الفلســطينيّة بشــروط ميّســرة، وشــبيهة بالمنــح، تتــراوح فتــرة الّســماح فيهــا بيــن 10- 15 ســنة، وفتــرة 
الّســداد بيــن 12- 30 ســنة، وبمعــّدل فائــدة ال يتجــاوز )3%(؛ مــا أّدى إلــى تســارع وتيــرة النمــّو فــي الّديــن العــام خــالل 
ــام، وأوقعــت  ــن الع ــم مشــكلة الّدي ــى تفاق ــي أّدت إل ــة الت ــة الحقيقيّ ــإّن المعضل ــا أشــرنا ســابقاً ف ســنوات الدراســة، وكم
االقتصــاد الفلســطيني فــي حلقــة الّديــن المفرغــة، هــي توجيــه هــذه القــروض لتغطيــة العجــز فــي الموازنــة الجاريــة، 
ــة مــن شــأنها زيــادة اإليــرادات فــي المــدى المتوســط والبعيــد )أبــو مدللــة،  وليــس تمويــل مشــاريع اســتثماريّة وإنتاجيّ

ــة، 2013، ص278(. والعجل

رابعاً تطّور حجم الناتج المحلّي اإلجمالي الفلسطيني:

       يَُعــّد الناتــج المحلّــي اإلجمالــي المؤّشــر األبــرز لقيــاس النمــّو والتطــّور االقتصــادي، وتشــير بيانــات الجــدول رقــم 
)2( أّن الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي شــهد نمــّواً متذبذبــاً، عكــس الظــروف السياســيّة واالقتصاديـّـة التــي مــّرت بهــا األراضــي 
ــرة بنســبة )%43.7(،  ــك الفت ــي خــالل تل ــي اإلجمال ــج المحلّ ــع النات ــد ارتف ــرة 1995-1999، فق الفلســطينيّة خــالل الفت
ــبة  ــام 1996 بنس ــي الع ــّو ف ــّدل نم ــّل مع ــا كان أق ــبة )14.7%(، بينم ــام 1997 بنس ــي الع ــّو ف ــّدل نم ــى مع ــاً أعل محقّق
)1.2%(، ويُعــزى النمــّو فــي الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي فــي العــام 1997إلــى النمــّو فــي العديــد مــن األنشــطة االقتصاديـّـة، 
مثــل أنشــطة النقــل والتخزيــن واالتصــاالت، التــي نمــت بحوالــي )35.2%(، ونشــاط الوســاطة الماليّــة والتأميــن الــذي 
نمــا بنســبة )39.8%( عــن العــام 1996، كمــا يُعــزى انخفــاض معــّدل نمــّو الناتــج المحلّــي اإلجمالــي فــي العــام 1996 
إلــى حالــة الركــود الشــديدة التــي مــّر بهــا االقتصــاد الفلســطيني، نتيجــة اإلغالقــات المتكــّررة، والحصــار الشــامل الــذي 

فُــرض علــى مناطــق الســلطة الفلســطينيّة )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2003، ص31(.

ــي  ــج المحلّ ــم النات ــي حج ــد ف ــكل متصاع ــاً بش ــهدت تراجع ــا ش ــات أنّه ــير البيان ــرة 2000-2002، فتش ــا الفت        أّم
قياســاً بالعــام 1999، حيــث انخفــض إجمالــي الناتــج المحلّــي عــام 2000 بنســبة )8.5%(، ثــم تراجــع أكثــر فــي العــام 
2001 بنســبة )9.3%(، وســّجل أعلــى نســبة تراجــع فــي العــام 2002 )12.5%( عــن العــام 2001، ويُعــزى التراجــع 
الحــاّد فــي الناتــج المحلّــي اإلجمالــي فــي العــام 2002 إلــى االجتياحــات اإلســرائيليّة الطويلــة والمتكــّررة علــى مناطــق 
الســلطة الفلســطينيّة، ومــا رافقهــا مــن تدميــر للبنــى التحتيّــة وشــلل تــاّم لحركــة االقتصــاد )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 

الفلســطيني، 2008، ص41(.

       ورغــم أّن البيانــات تشــير إلــى ارتفــاع نســبة نمــّو الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي فــي العــام 2003، مقارنــةً بالعــام 2002 
ــار أّن  ــاع ســببه المباشــر كان االنخفــاض الحــاّد فــي نمــّو الناتــج عــام 2002، باعتب ــى )14.0%(، إاّل أّن هــذا االرتف إل
الناتــج تراجــع فــي العــام 2003 بنســبة )27.04%( عــن العــام 1999، ومــن المالحــظ مــن البيانــات أيضــاً أّن االقتصــاد 
ــي اإلجمالــي باالرتفــاع بنســب نمــّو  ــدأ بالتعافــي فــي األعــوام 2004 و2005، حيــث اســتمّر الناتــج المحلّ الفلســطيني ب
متذبذبــة عكســت اآلثــار المحــدودة لإلجــراءات االقتصاديـّـة التــي تــّم تنفيذهــا إلصــالح مــا تــّم تدميــره خــالل العــام 2002، 
ــّدة  ــن ح ــبيّاً م ــّل نس ــة كان أق ــراءات اإلصالحيّ ــك اإلج ــم تل ــى أّن زخ ــة عل ــارة واضح ــّو إاّل إش ــي النم ــذب ف ــا التذب وم

ــة فــي العــام 2002 )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2008، ص41(. اإلجــراءات التدميريّ
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جدول رقم )2(

تطّور حجم الناتج المحلّي اإلجمالي في فلسطين باألسعار الثابتة والجارية 2014-1995

الّسنة
الناتج املحيّل اإلجاميل 

باألسعار الثابتة
معّدل النمّو %

الناتج املحيّل اإلجاميل 

االسمي
نسبة الّدين العام إىل إجاميل 

الناتج املحيّل االسمي %

19953300-3282.82.1
19963340.11.23409.66.7
1997383014.73759.89.7
1998437914.34067.812.6
19994741.68.34271.214.2
20004335.9- 8.54313.618.4
20013932.2- 9.34003.729.7
20023441.1- 12.53555.830.6
20033923.414.0396831.1
20044329.210.34329.232.8
20054796.710.84831.833.1
20064609.6- 3.94910.130.4
20074913.46.65505.826.0
20085212.16.16673.523.1
20095663.68.77268.223.8
20106122.38.18913.121.1
20116882.312.410465.421.1
20127314.86.311279.422.0
20137477.02.212476.021.3
20147449.0- 0.412765.817.3

 مليون دوالر
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني- الحسابات القوميّة باألسعار الجارية والثابتة 1994- 2012 ،رام هللا، 

فلسطين، 2014، ص94.

األداء االقتصادي للعامين 2013، 2014.

ــي بنســبة )3.9%( عــن العــام  ــي اإلجمال ــج المحلّ ــي النات ــات أيضــاً أّن العــام 2006 شــهد تراجعــاً ف        وتشــير البيان
2005، ليعبـّـر عــن الواقــع االقتصــادي الــذي ســاد خــالل ذلــك العــام، حيــث تعّرضــت المناطــق الفلســطينيّة إلــى حصــار 
ــغ  ــف رواتــب الموظفيــن الذيــن بل سياســي واقتصــادي خانــق نتيجــة الحــراك السياســي آنــذاك، ومــا نتــج عنــه مــن توقّ
عددهــم حينهــا 160 ألــف موظّــف، وتعطّــل مؤّسســات القطــاع العــام )بشــكل نســبي( عــن تقديــم خدماتهــا، وشــلل كبيــر 
فــي حركــة األشــخاص والبضائــع، فانعكــس ذلــك جليــاً فــي القيمــة المنخفضــة للناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، كمــا وأثـّـر ذلــك 
علــى النمــّو الــذي تحقّــق فــي العــام 2007، والــذي يُعــزى الجــزء األكبــر منــه إلــى االنخفــاض الحــاّد فــي قيمتــه خــالل 

العــام  2006 )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2009، ص37(.

ــا الفتــرة 2007-2011، فقــد شــهدت انتعاشــاً ملحوظــاً بعــد فتــرة مــن الركــود والتذبــذب فــي أعقــاب انتفاضــة         أّم
ــاً للناتــج المحلّــي اإلجمالــي بلــغ ذروتــه فــي  األقصــى، حيــث شــهدت هــذه الفتــرة كمــا تشــير البيانــات ارتفاعــاً تصاعديّ
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ــام 2012،  ــى )6.3%( ع ــّو إل ــع النم ــل أْن يتراج ــام 2010، قب ــن الع ــّو )12.4%( ع ــّدل نم ــاً مع ــام 2011، محقّق الع
ــو  ــاع نســبة نم ــى ارتف ــام 2011، إل ــي الع ــي ف ــي اإلجمال ــج المحلّ ــاع النات ــزى ارتف ــى )2.2%( عــام 2013، ويُع ــّم إل ث
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي قطــاع غــزة، حيــث وصلــت إلــى مســتوى قياســي بلــغ )17.7%( مقارنــةً بالعــام 2010، 
ولكنّــه انخفــض بشــكٍل ملحــوظ خــالل العاميــن 2012 و2013، نتيجــة انخفــاض التجــارة عبــر األنفــاق مــع مصــر دون 
ــة، وكذلــك انخفــاض حجــم المعونــات والمســاعدات التــي تصــل إلــى القطــاع )الجهــاز المركــزي  فتــح المعابــر التجاريّ

ــطيني، 2014، ص13(. ــاء الفلس لإلحص

ــزى  ــي بنســبة )0.4%( عــن العــام 2013، ويُع ــي اإلجمال ــج المحلّ ــد شــهد تراجعــاً فــي النات ــا العــام 2014، فق        أّم
هــذا التراجــع إلــى التدهــور الكبيــر فــي النشــاط االقتصــادي لقطــاع غــّزة، بالرغــم مــن النمــّو فــي الّضفـّـة الغربيـّـة، حيــث 
انخفــض الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي فــي قطــاع غــّزة بنســبة )15.2%( عــام 2014، مقارنــةً مــع النمــّو فــي الّضفـّـة الغربيـّـة 

بنســبة )5.1%( فقــط )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2015، ص13(.

ــي، عكــس بشــكٍل  ــي اإلجمال ــج المحلّ ــّو النات ــي معــّدالت نم ــذب ف ــن والتذب ــول إّن هــذا التباي        وكخالصــة يمكــن الق
واضــٍح حالــة عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي التــي ســادت مناطــق الســلطة الفلســطينيّة، وضعــف القطــاع الخاص 
وعــدم قدرتــه علــى دفــع عجلــة النمــّو االقتصــادي، فــي ظــّل تراجــع أداء القطــاع العــام، باإلضافــة إلــى اآلثــار الســلبيّة 
لإلجــراءات اإلســرائيليّة التــي حــّدت مــن قــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى تحقيــق مســتويات نمــّو مرتفعــة ومســتدامة.

خامساً أثر الّدين العام على الناتج المحلّي اإلجمالي)1*(:

 التّحليل الوصفي لتأثير الّدين العام على الناتج المحلّي اإلجمالي:.1

ــّد أحــد مصــادر  ــن العــام يَُع ــة، فالّدي ــة عضويّ ــي عالق ــي اإلجمال ــج المحلّ ــن العــام والنات ــن الّدي ــة بي ــّد العالق        تُع
تمويــل إنتــاج الناتــج المحلـّـي، كمــا أّن أعبــاء خدمــة الّديــن العــام تدخــل فــي تكاليــف إنتــاج هــذا الناتــج )عمــر، 2003، 
ص11(، وتُعــّد نســبة الّديــن العــام إلــى الناتــج المحلّــي اإلجمالــي مــن أهــّم المؤّشــرات االسترشــاديّة الّتــي تســتخدمها 
الــّدول فــي تقييــم مســتوى الّديــن بالنســبة للنشــاط االقتصــادي، وقــدرة الّدولــة علــى الســداد، وتختلــف هــذه النســبة مــن 
بلــٍد آلخــر، ففــي حيــن أّن قانــون الّديــن العــام الفلســطيني لــم يســمح بــأْن تزيــد هــذه النســبة عــن )40%(، فــإّن القوانيــن 
واألنظمــة فــي دوٍل أخــرى ســمحت بــأْن تصــل هــذه النســبة إلــى )60%( كاألردن ودول االتحــاد األوربــي )ســلطة 

النقــد الفلســطينية، 2012، ص18(.

ــم )2(  ــات الجــدول رق ــا أّن بيان ــي، لوجدن ــي اإلجمال ــج المحلّ ــى النات ــام إل ــن الع ــا تطــّور نســبة الديّ ــو تتبّعن        ول
تشــير إلــى ارتفــاع هــذه النســبة خــالل الفتــرة 1995- 2000، مــن )2.1%( إلــى )18.4%(، حيــث ارتبطــت هــذه 
ــج  ــّو النات ــّدالت نم ــراً مع ــوق كثي ــة تف ــّدالت عالي ــا بمع ــذي نم ــام، ال ــن الع ــي الّدي ــد إلجمال ــّو المتصاع ــادة بالنم الزي
ــا العــام 2000 الــذي شــهد زيــادة ملحوظــة فــي نســبة الّديــن العــام إلــى  ــي اإلجمالــي خــالل الفتــرة نفســها، أّم المحلّ
الناتــج المحلّــي اإلجمالــي بلغــت )29.7%(، فإنّنــا نالحــظ خــالل هــذا العــام أّن الّديــن العــام ســّجل نســبة نمــّو عاليــة 
ــي تراجــع بنســبة )9.  ــي اإلجمال ــج المحلّ ــّو النات ــّدل نم ــن أّن مع ــي حي ــا أشــرنا ســابقاً، ف جــّداً بلغــت )49.7%( كم
3-%(، ورغــم هــذا االرتفــاع الملحــوظ الــذي ســّجلته نســبة الّديــن العــام إلــى الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي فــي فلســطين 
ــدول المجــاورة خــالل العــام  ــت ببعــض ال للعــام 2000، إاّل أّن هــذه النســبة تبقــى منخفضــة قياســاً بتلــك التــي تحقّق
نفســه، كاألردن الــذي بلغــت النســبة فيــه )100%( بحســب بيانــات مديريـّـة الّديــن العــام فــي وزارة الماليـّـة األردنيـّـة، 
وإســرائيل التــي بلغــت النســبة فيهــا )84%( حســب البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء اإلســرائيلي 

ــد الفلســطينية، 2013، ص6(. )ســلطة النق
*  المقصــود هنــا الناتــج المحلّــي اإلجمالــي االســمي ) أي باألســعار الجاريــة(؛ ألن المــادة رقــم )30( مــن قانــون الديــن العــام  رقــم )24( لســنة 2005، نصــت 
علــى أنــه ال يجــوز أن يزيــد الرصيــد القائــم للديــن العــام فــي أي وقــت مــن األوقــات علــى 40% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة للســنة األخيــرة 

التــي تتوافــر عنهــا بيانــات.



أثر الّدين العام على الناتج المحّلي اإلجمالي الفلسطيني 2014-1995 20

       كمــا تشــير البيانــات أيضــاً أّن نســبة الّديــن العــام إلــى الناتــج المحلّــي اإلجمالــي بقيــت حــول معــّدل )%31.3( 
ــبة  ــت النس ــث بلغ ــام 2007، حي ــالل الع ــوظ خ ــاض ملح ــاك انخف ــن كان هن ــي حي ــرة 2001- 2006، ف ــالل الفت خ
حوالــي )26.0%(، ثــّم عــادت هــذه النســبة للتذبــذب حــول معــّدل )22.0%( خــالل الفتــرة 2008- 2013، قبــل أْن 
تســّجل انخفاضــاً ملحوظــاً عــام 2014، حيــث انخفضــت نســبة الّديــن العــام إلــى الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي عــام 2014 
إلــى )17.3%(،  ولعــّل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى تذبــذب كلٍّ مــن الّديــن العــام والناتــج المحلّــي اإلجمالــي حــول 
معــّدالت نمــّو متقاربــة خــالل الفتــرة نفســها، ولــو عدنــا لمقارنــة هــذه النســبة بتلــك التــي تحقّقــت بالــدول المجــاورة، 
ــا النســب )%65.6(  ــت  فيه ــي تحقّق ــكلٍّ مــن األردن ومصــر وإســرائيل، الت ــا منخفضــة نســبيّاً قياســاً ب ــا أنّه لوجدن

و)75.5%( و)75.3%( علــى التوالــي خــالل الفتــرة نفســها )البنــك الدولــي، الموقــع اإللكترونــي(.

     تجدر اإلشارة أخيراً إلى حقيقتين مهمتين:

الحقيقــة األولــى : يجــب أاّل يُفهــم مــن انخفــاض نســبة الّديــن العــام إلــى الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي فــي فلســطين قياســاً 
ــه المفرغــة، ألّن  ــن أو الخــروج مــن حلقت ــذا الّدي ــى ســداد ه ــادرة عل ــة الفلســطينيّة ق ــدول المجــاورة، أّن الحكوم بال
الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي الفلســطيني يعتمــد علــى اإلنفــاق الحكومــي المتمثـّـل بالمســاعدات الخارجيـّـة والمنــح بشــكٍل 
أساســي، وأّن هــذا اإلنفــاق يتــّم توجيهــه إلــى االســتهالك وليــس االســتثمار، وبالتالــي فــإّن عائــدات اإلنفــاق الحكومــي 

تكــون منخفضــة وقصيــرة األجــل. 

الحقيقــة الثانيــة : أّن نســبة الّديــن العــام إلــى الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي فــي فلســطين المشــار إليهــا ســابقاً، لــم تتضّمــن 
ــة،  ــات الضريبيّ ــد، والرّديّ ــدوق التقاع ــة، كمتأخــرات القطــاع الخــاص، وصن ــى الحكوم ــة عل ــرات المتراكم المتأّخ
وغيرهــا مــن المتأخــرات المترتّبــة علــى الحكومــة )قباجــة، 2012، ص81(، وبالتالــي لــو أضفنــا إلــى الّديــن العــام 
الرصيــد التراكمــي للمتأّخــرات، الــذي بلــغ فــي نهايــة 2014 حوالــي )2737 مليــون دوالر(، فــإّن الّديــن العــام بمــا 
يشــمل المتأّخــرات ســوف يرتفــع إلــى )4954 مليــون دوالر(، وعليــه فــإّن نســبة الّديــن العــام بمــا يشــمل المتأّخــرات 
إلــى الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي ســوف ترتفــع إلــى )38.8%( عــام 2014، وهــي نســبة مرتفعــة وخطــرة وتقتــرب مــن 

المســتوى المســموح بــه قانونــاً )40.0%()ســلطة النقــد الفلســطينية، 2015، ص5(.

 التّحليل القياسي الكّمي لتأثير الّدين العام على الناتج المحلّي اإلجمالي:.2

ــج  ــام والنات ــن الع ــن الّدي ــاط بي ــل االرتب ــي )SPSS(، لتحلي ــل اإلحصائ ــان باســتخدام برنامــج التحلي ــام الباحث        ق
المحلّــي اإلجمالــي، وإيجــاد معامــل التحديــد الّــذي يفّســر أثــر الّديــن العــام علــى الناتــج المحلّــي اإلجمالــي، واعتمــد 
الباحثــان تحليــل االنحــدار البســيط لدراســة تأثيــر الّديــن العــام، والّديــن العــام الخارجــي، والّديــن العــام الّداخلــي علــى 

الناتــج المحلّــي اإلجمالــي، كّل علــى حــدة، وقــد كانــت نتائــج التّحليــل كمــا يلــي:

       أظهــرت نتائــج التحليــل وجــود عالقــة قويـّـة بيــن الّديــن العــام)Pd(، والناتــج المحلـّـي اإلجمالــي)GDP(، حيــث 
ــر  ــن التغيّ ــد )77%(، أي أّن 77% م ــل التحدي ــغ معام ــن بل ــي حي ــي)88%(، ف ــا حوال ــاط بينهم ــل االرتب ــغ معام بل
فــي الناتــج المحلّــي اإلجمالــي، يمكــن أْن يُعــزى إلــى التغيّــر فــي الّديــن العــام، وكانــت معادلــة خــط االنحــدار للناتــج 

المحلّــي اإلجمالــي علــى الّديــن العــام كاآلتــي:

)GDP( = 2781.9 + 1.67 )Pd( 

أّما نتائج جدول تحليل التباين فكانت كما يظهر في الجدول التالي: 
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ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 27820756.936 1 27820756.936 60.723 .000(a)

Residual 8246889.050 18 458160.503

Total 36067645.986 19

a Predictors: (Constant), Pd

b Dependent Variable: GDP

 ،)GDP(والناتج المحلـّـي اإلجمالي ،)Epd(كمــا أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة متوســطة بيــن الّدين العــام الخارجــي       
حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط بينهمــا حوالــي)62%(، فــي حيــن بلــغ معامــل التحديــد )38%(، أي أّن 38% مــن التغيـّـر فــي 
الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، يمكــن أْن يُعــزى إلــى التغيـّـر فــي الّديــن العــام الخارجــي، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بأنـّـه لــم 
تطــرأ تغيـّـرات ملحوظــة علــى حجــم الّديــن العــام الخارجــي خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة، فلــم يتعــدَّ متوّســط معــّدل 
النمــّو الّســنوي فــي حجــم الّديــن الخارجــي خــالل الســنوات األخيــرة نســبة 1.3%، فــي حيــن كان التأثيــر األكبــر علــى 
الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي للّديــن العــام الّداخلــي، الــذي نمــا بشــكٍل ملحــوظ خــالل الســنوات األخيــرة، وقــد كانــت معادلــة 

خــط االنحــدار للناتــج المحلـّـي اإلجمالــي علــى الّديــن العــام الخارجــي كاآلتــي: 

)GDP( = 3332.4 + 2.14 )Epd(                    

أّما نتائج جدول تحليل التباين فكانت كما يظهر في الجدول التالي: 

 ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 13827726.043 1 13827726.043 11.192 .004(a)

Residual 22239919.942 18 1235551.108

Total 36067645.986 19

a Predictors: (Constant), Epd

b Dependent Variable: GDP

       وأظهــرت نتائــج التحليــل أيضــاً وجــود عالقــة قويّــة بيــن الّديــن العــام الّداخلــي )Dpd(، والناتــج المحلّــي 
اإلجمالــي)GDP(، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط بينهمــا حوالــي )97.7%(، فــي حيــن بلــغ معامــل التحديــد )%95.5(، 
أي أّن 95.5% مــن التغيـّـر فــي الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، يمكــن أْن يُعــزى إلــى التغيـّـر فــي الّديــن العــام الّداخلــي، ويمكــن 
ــراً قياســاً بباقــي  ــرة نمــّواً كبي ــي، شــهد فــي الســنوات الخمــس األخي ــن العــام الّداخل ــأّن حجــم الّدي تفســير هــذه النتيجــة ب
ســنوات الدراســة، حيــث بلــغ متوّســط معــّدل النمــّو الّســنوي فــي حجــم الّديــن العــام الّداخلــي خــالل الســنوات الخمــس 
األخيــرة أكثــر مــن 14.7% ســنويّاً، لذلــك كان لــه تأثيــر واضــح علــى الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، وقــد كانــت معادلــة خــط 

ــي اإلجمالــي علــى الّديــن العــام الّداخلــي كاآلتــي: االنحــدار للناتــج المحلّ

)GDP( = 3145.7 + 3.4 )Dpd(                    

أّما نتائج جدول تحليل التباين فكانت كما يظهر في الجدول التالي: 
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 ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 34437297.872 1 34437297.872 380.208 .000(a)
Residual 1630348.113 18 90574.895
Total 36067645.986 19

a Predictors: (Constant), Dpd

b Dependent Variable: GDP

النتائج والتوصيات

النتائج.1

شــهدت فتــرة الدراســة 1995-2014، تطــّورات كبيــرة علــى حجــم الّديــن العــام فــي فلســطين، حيــث ازداد حجــم • 
الّديــن العــام مــن 68 مليــون دوالر عــام 1995، إلــى 2217 مليــون دوالر عــام 2014، محقّقــاً بالمتوّســط زيــادة 

ســنويّة قدرهــا %26.6.
ــي %39 •  ــغ حوال ــد ووصــل إلــى مســتوى حــرج، فبل أظهــرت الّدراســة أّن حجــم الّديــن العــام فــي فلســطين تزاي

مــن إجمالــي الناتــج المحلّــي نهايــة عــام 2014، وهــذه النســبة تــدّق ناقــوس الخطــر القترابهــا مــن الحــّد األعلــى 
المســموح بــه، وهــو 40% حســب مــا ورد فــي قانــون الّديــن العــام الفلســطيني رقــم )24( لســنة 2005.

ــد الّديــن التراكمــي خــالل فتــرة الدراســة 1995-2014، كان ســببها ضعــف المــوارد •  ــادة الكبيــرة لرصي إّن الزي
ــيّة  ــات األساس ــن االحتياج ــى م ــّد األدن ــر الح ــة لتوفي ــى الخزين ــة عل ــوط اإلنفاقيّ ــد الضغ ــة، وتزاي ــة المحليّ الماليّ

ــة. ــي الموازن ــل العجــز الحاصــل ف ــة وتموي ــات الطارئ ــن النفق ــن، وتأمي للمواطني

اســتحوذ الّديــن العــام الخارجــي كنســبة مــن إجمالــي الّديــن العــام علــى حوالــي 58.6%،أّمــا الّديــن العــام الّداخلــي • 
كنســبة مــن إجمالــي الّديــن العــام فقــد شــّكل بالمتوّســط مــا يقــرب مــن 41.4% خــالل فتــرة الدراســة.

ــي •  ــج المحلّ ــالً بالنات ــادي ممثّ ــّو االقتص ــن النم ــي وبي ــام الخارج ــن الع ــن الّدي ــطة بي ــة متوّس ــة طرديّ ــاك عالق هن
ــج  ــالً بالنات ــّو االقتصــادي ممثّ ــي والنم ــام الّداخل ــن الع ــن الّدي ــة بي ــة قويّ ــة طرديّ ــاك عالق ــا وأن هن ــي، كم اإلجمال

ــي. ــي اإلجمال المحلّ
إّن المعضلــة الحقيقيّــة التــي أّدت إلــى تفاقــم مشــكلة الّديــن العــام، وأوقعــت االقتصــاد الفلســطيني فــي حلقــة الّديــن • 

المفرغــة، هــي توجيــه هــذه القــروض لتغطيــة العجــز فــي الموازنــة الجاريــة، وليــس تمويــل مشــاريع اســتثماريّة 
وإنتاجيّــة مــن شــأنها زيــادة اإليــرادات فــي المــدى المتوّســط والبعيــد.

ــي اإلجمالــي فــي فلســطين قياســاً بالــدول المجــاورة، إاّل أّن •  رغــم انخفــاض نســبة الّديــن العــام إلــى الناتــج المحلّ
الحكومــة الفلســطينيّة غيــر قــادرة علــى ســداد هــذا الّديــن، ألّن الناتــج المحلّــي اإلجمالــي الفلســطيني يعتمــد علــى 
ــة والمنــح بشــكٍل أساســي، وأّن هــذا اإلنفــاق يتــّم توجيهــه إلــى  ــل بالمســاعدات الخارجيّ اإلنفــاق الحكومــي المتمثّ

االســتهالك وليــس االســتثمار، وبالتالــي فــإّن عائــدات اإلنفــاق الحكومــي تكــون منخفضــة وقصيــرة األجــل.

التوصيات.2
ــة  •  ــث تشــمل هــذه الخطّ ــام، بحي ــن الع ــة الفلســطينيّة إلدارة الّدي ــل الحكوم ــن قب ــة شــاملة م ــاد خطّ ضــرورة اعتم

سياســة واضحــة للّديــن العــام، تحــّدد حجــم االقتــراض المســموح بــه، وشــروطه، وآليّاتــه، ووضــع أســس اختيــار 
ــي تســتهدفها هــذه القــروض. ــة ومعاييرهــا الّت المشــاريع التنمويّ

ضــرورة تعزيــز دور اإليــرادات المحلّيـّـة فــي تمويــل العجــز فــي الموازنــة، وذلــك مــن خــالل إجــراء المزيــد مــن  • 
اإلصالحــات الضريبيّــة، وتفعيــل السياســات الماليّــة، والقوانيــن واألنظمــة الّتــي تســاهم فــي تعزيــز هــذا الــّدور، 



محمود عيسى و 
23رائد حلس العدد الرابع 2016

بــدالً مــن التوّجــه للقــروض المحلّيـّـة لتمويــل هــذا العجــز.
ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي، والحــّد مــن اإلنفــاق الترفــي غيــر الضــروري، وإخضــاع اإلنفــاق الحكومــي لمعاييــر • 

الجــدوى االقتصاديّــة، وخفــض معــّدل زيــادة النفقــات العاّمــة عــن معــّدل زيــادة اإليــرادات العاّمــة.
ــطين، •  ــة فلس ــي بورص ــة ف ــون الحكوميّ ــق الّدي ــالل توري ــن خ ــام، م ــن الع ــر الّدي ــع مخاط ــة توزي ــة إمكانيّ دراس

ــاق أمــام الحكومــة الفلســطينيّة لالســتفادة مــن  ــح آف ــي فت ــد يســاهم ف ــة، مــا ق ــة والّدوليّ ــة اإلقليميّ واألســواق الماليّ
ــة  ــات الموازن ــة احتياج ــة وتلبي ــات العاّم ــة النفق ــق، ومواجه ــالل التّوري ــن خ ــا م ــوف تجمعه ــي س ــيولة الّت الس

التّطويريّــة.
ــق •  ــي تســتطيع خدمــة ديونهــا، وتحقّ ــة لتمويــل االســتثمارات والقطاعــات المنتجــة، الّت توجيــه القــروض الخارجيّ

دخــالً فائضــاً يــؤّدي إلــى زيــادة معــّدل نمــّو الناتــج المحلـّـي اإلجمالــي، ويُبقــي الّديــن العــام ضمــن الحــّد المســموح 
بــه دائمــاً.

إعــادة تقييــم جميــع اتفاقيـّـات القــروض، الخارجيـّـة والمحلّيـّـة، الموقّعــة مــع مختلــف الجهــات المقرضــة، ودراســتها • 
بشــكل دقيــق، والتركيــز علــى القــروض الميّســرة طويلــة األجــل، ذات نســب الفائــدة المنخفضــة.
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