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القطاع الخاص الفلسطين

()3100- 0991
تهدف هذه الد ارسةة إلةى إبةراز مسةاهمة القطةاا الخةاص الفلسةطيني فةي التنميةة االقتصةادية خةالل الفتةرة
من  1155 - 5991وذلك من خالل دراسة تأثير العوامل المسةتقلة (القيمةة المضةافة ,صةادرات القطةاا
الخاص ,عدد المشتغلين) على العامل التابع وهو الناتج المحلةي اإلجمةالي ,وكةذلك د ارسةة دور ك ٍةل مةن
الس ةةلطة الوطني ةةة الفلس ةةطينية ,والمؤسس ةةات األهلي ةةة والدولي ةةة ف ةةي دع ةةم وتط ةةوير أداء القط ةةاا الخ ةةاص

الفلسةطيني ,وقةد اعتمةدت الد ارسةة علةى كةل مةن المةنهج التحليلةي الوصةفي ,والمةنهج القياسةي فةي قيةاس
تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
أن القطاا الخاص الفلسطيني يتمتع بمجموعة مةن
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منهاَ :
نقاط القوة ,كما أنه يعاني من بعض النقاط السةلبية التةي تضةعف دوره االقتصةادي ,و توصةلت الد ارسةة
إلى أن القطاا الخاص الفلسطيني يساهم في تشغيل عدد من القوى العاملة ,كما أنه يساهم فةي تحقيةق

قيمةة مضةافة ,و بلغةت مرونةةة مسةاهمة القطةاا الخةةاص فةي القيمةة المضةةافة  ,%34بمعنةى َأنةه يسةةاهم
بشكل جيد في تحقيق قيمة مضةافة ,وبلغةت مرونةة مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي تشةغيل العمالةة %39
وهذا يعني كبر حجم مساهمة القطاا الخاص في تشغيل القوى العاملة الفلسطينية.

واسةةتناداً إلةةى النتةةائج فق ةةد أوصةةت الد ارسةةة بالعدي ةةد مةةن التوصةةيات منهةةا :إع ةةادة النظةةر فةةي االتفاقي ةةات
االقتصةادية الموقعةة مةةع االحةتالل اإلسةرائيلي ,وكةةذلك العمةل علةى زيةةادة دعةم القطةاا الخةةاص مةن قبةةل
السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات األهليةة والدوليةة ,كمةا أوصةت الد ارسةة بالعمةل علةى تفعيةل دور

االتحادات الصناعية والتجارية المختلفة وزيادة الشراكة والتعاون بينها وبين القطاا العام الفلسطيني.

د

Abstract
Palestinian private sector and its role in the economic development
(1995-2011)

This study aimed to highlight the contribution of the Palestinian private
sector in the economic development during the period from 1995 to
2011 through the study of the impact of independent factors (such as
value-added, exports, number of employees) on the gross domestic
product (GDP) –dependent factor-. The study also aimed to study of the
role of Palestinian National Authority, civil and international institutions
in supporting and developing the performance of the Palestinian private
sector. The study has relied on both descriptive and analytical approach
to measure the effect of the independent variables on the dependent
variable.
The study results found that the Palestinian private sector enjoy a range
of strengths, and it also suffers from some of the negative points that
weaken economic role. The study also found that the Palestinian private
sector contributes to the employment of the Palestinian workforce, and
that it has a value-added achievement. The flexibility of the private
sector's contribution reached 43% value-added which means that it
contributes well to achieve added value. The contribution of the private
sector flexibility in employment reached 49% and this means that the
private sector contribute greatly to the employment of the Palestinian
labor force.
Based on the results, the study recommended a series of
recommendations including: the reconsideration of economic
agreements signed with the Israeli occupation, as well as working to
increase private sector support provided by the Palestinian National
Authority and civil institutions and international organizations. The
study also recommended to work on activating the role of industry
associations and various trade associations and to increase partnership
and cooperation between them and the Palestinian public sector.
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مقام :
مما ال شك فيه أن القطاا الخةاص لةه دور أساسةي فةي التنميةة االقتصةادية ,لةذلك مةن األهميةة
بمكةةان أن نتعةةرف عةةن قةةرب علةةى دور القطةةاا الخةةاص فةةي فلسةةطين ,فةةرغم تةةأثره بةةالظروف السياسةةية

واالجتماعيةة الخاصةة َإال أنةه سةةعى إلةى التطةور واللحةةاق بالةدول التةي سةبقته فةةي هةذا المجةال ,ومواكبةةة

المستجدات.

شهد القطاا الخاص فةي الةدول الصةناعية والناميةة اهتمامةاً مت ازيةداً منةذ أواخةر السةبعينات نظة اًر

ألهميتةةه ودوره فةةي التنميةةة ,فبةةدأت أدبياتةةه بالتشةةجيع ثةةم وضةةع الخطةةط وبعةةد ذلةةك التنفيةةذ وص ةوالً إلةةى
الخصخص ةةة ,واش ةةتملت العق ةةود الثالث ةةة األخيةةرة ف ةةي ال ةةدول النامي ةةة ومنه ةةا ال ةةدول العربي ةةة ض ةةمن بة ةرامج

اإلصالح الهيك لي سياسات تضمنت إطالق حرية األسواق للقطاا الخاص ,والسير نحو الخصخصة .
ومن المعروف أن القطاا الخةاص الفلسةطيني يعةاني منةذ االحةتالل اإلسةرائيلي مةن الصةعوبات
اإلسةرائيلية التةي تهةدف إلةى تةدميره والعمةل علةةى دمجةه والحاقةه باالقتصةاد اإلسةرائيلي ,مةن خةالل منعةةه
من حرية االستي راد والتصةدير ,وعةدم إعطائةه الةرخص الالزمةة للعمليةة االقتصةادية ,ومصةادرة األ ارضةي
والمياه  ,واستغالل العمالة الفلسطينية الرخيصة .

ومةع قةدوم السةةلطة الفلسةطينية فةي عةةام  4991أصةبح هنةةاك أمةالً فةي إعةةادة االنتعةا

للقطةةاا

الخ ةةاص  ,حي ةةث ازدادت المس ةةاعدات الخارجي ةةة الموجه ةةة للقط ةةاا الخ ةةاص ,وأص ةةبح هن ةةاك تحس ةةن ف ةةي
الفرص االستثمارية نتيجة لقانون تشجيع االستثمار ,واالتفاقيات الثنائية التي عقدت مع الدول الصديقة

مما ساعد القطاا الخةاص علةى العةودة إلةى النهةوض مةن جديةد َ ,إال أنةه سةرعان مةا عةاد إلةى االنهيةار
مةع انةةدالا انتفاضةةة األقصةةى فةةي عةةام  , 0222حيةث عمةةل االحةةتالل اإلسةرائيلي علةةى تةةدمير القطةةاا

الخاص وفرض حصا اًر مشدداً على حركة القطاا الخاص.

وتح ةةاول ه ةةذه الد ارس ةةة تقي ةةيم ال ةةدور ال ةةذي لعب ةةه القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي التنمي ةةة االقتص ةةادية ف ةةي

فلسةطين ,ومةن ثةةم التعةرف علةى األهةةداف والةدوافع التةي تةةدعونا إلةى تشةجيع عمةةل القطةاا الخةاص فةةي
المج تمةع الفلسةطيني عةن طريةق د ارسةة وتقيةيم أداء القطةاا الخةاص وعالقتةه بالقطةاا العةام خةالل الفتةرة

من  4991إلى  , 0244بهدف معرفة مواطن القةوة والضةعف ,والفةرص والتحةديات مةن أجةل النهةوض
بالقطاا الخاص.
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مشكل الاراس :
تقوم الدراسة بالتحليل واإلجابة على سؤال رئيس هو:
 هل تسا هم مؤسسات القطاا الخاص في التنمية االقتصادية بالمجتمع الفلسطيني؟
ويتفرا من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية كاآلتي:

 .4ما هي أهم سياسات السلطة الفلسطينية تجاه القطاا الخاص بفلسطين؟

 .0ما هي أهم الدروس المستفادة من تجارب الدول األخرى لعمل القطاا الخاص؟
 .3ما أهم الدوافع واألهداف التي تدعو مؤسسات القطاا الخاص للعمل بالسوق الفلسطيني؟
 .1ما أهم المعوقات التي تواجه مؤسسات القطاا الخاص في عملها؟

 .1ما هي اإليجابيات المحتملة المترتبة على عملية تسهيل عمل المؤسسات الخاصة بفلسطين؟
 .6ما هي فرص نجاح القطاا الخاص في فلسطين وقدرته على تحقيق المنافسة ؟

فرضياث الاراس :
في سياق الدراسة الحالية قمت باختبار الفرضية الرئيسة التالية:

"يؤثر القطاع الخاص الفلسطين ف الإلنمي ا اإلدااي إلأثي ارً طراياً ا ياً"

وينبثق عنها الفرضيات التالية:

 .4وجود عالقة طردية بين القيمة المضافة في القطاا الخاص والتنمية االقتصادية في فلسطين.
 .0هناك تأثير قوي وطردي بين عدد المشتغلين في القطاا الخاص وبين التنمية االقتصادية.
 .3تأثير صادرات القطاا الخاص على التنمية االقتصادية يعتبر ضعيفاً.

أ مي الاراس :
تس ةةتمد ه ةةذه الد ارس ةةة أهميته ةةا م ةةن المكان ةةة االسة ةةتراتيجية الت ةةي تبوأه ةةا القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي االقتصة ةةاد
الفلسطيني ,لذلك يمكن تلخيص أهمية الدراسة على النحو التالي:

 - 4توضيح الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية فيما يخص القطاا الخاص.
 - 0توضيح دور القطاا الخاص في المساهمة بإعداد القوانين والتشريعات المنظمة لعمله .

 - 3العمل على توضيح أهم المساهمات للقطاا الخاص في المؤشرات الرئيسة للتنمية االقتصادية.
 - 1تحديد وتوضيح اإلجراءات التي يجةب أن يقةوم بهةا القطةاا الخةاص الفلسةطيني لزيةادة دوره فةي
االقتصاد الفلسطيني.
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أ ااف الاراس :
تهةةدف هةةذه الد ارسةةة إلةةى تحديةةد اآلثةةار المتوقعةةة للقطةةاا الخةةاص علةةى التنميةةة فةةي فلسةةطين مةةن خةةالل
المحاور التالية:

 .4تحديد المقومات التي تحفّز إنشاء مؤسسات القطاا الخاص بفلسطين.
 .0التعرف على المعوقات التي تواجه عمل القطاا الخاص الفلسطيني.

 .3االستفادة من تجارب الدول األخرى في االعتماد على القطاا الخاص.
 .1محاول ةةة الخ ةةروج بنت ةةائج وتوص ةةيات م ةةن الممك ةةن أن تك ةةون ذات قيم ةةة وفا ئ ةةدة للدارس ةةين والب ةةاحثين
ومتخذي القرار االقتصادي على ضوء التجارب العالمية.

منهجي الاراس :
ستقوم الدراسة على منهجين على النحو التالي:

 .4المةةةنه ال دةةةف الإلحليلةةة  :لوص ةةف أه ةةم مؤشةةرات االقتص ةةاد الفلس ةةطيني باإلض ةةافة إل ةةى اإلط ةةار
النظةري الةةذي يبة ّةين أهةم النقةةاط التةةي تتعلةةق بمةواطن القةةوة و الضةةعف التةي يواجهةةا القطةةاا الخةةاص
الفلسطيني.

 .0المةةنه القياس ة  :سةةيتم اسةةتخدام المةةنهج القياسةةي لبنةةاء النمةةوذج القياسةةي وتحديةةد المتغيةةر التةةابع
والمتغيرات المستقلة وهي كما يلي:

المإلغير الإلابع :الناتج المحلي اإلجمالي ويقاس بالقيمة الحقيقية ,وهو بالدوالر األمريكي.
المإلغيراث المسإلقل :

أ .القيمة المضافة للقطاا الخاص.
ب .صادرات القطاا الخاص.

ج .عدد المشتغلين في القطاا الخاص.
وجميع المتغيرات المستقلة هي عبارة عن متغيرات كمية.

ومةن ثةةم سةيتم تقةةدير العالقةةة االنحداريةة مةةا بةين المتغيةرات المسةةتقلة والمتغيةر التةةابع مةن خةةالل طريقةةة
المربعات الصغرى لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع .
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الاراساث السابق :
هناك العديد من الد ارسةات السةابقة التةي ناقشةت دور القطةاا الخةاص فةي االقتصةاد ,وفيمةا يلةي عةرض
لبعض هذه الدراسات:

أ ً :الاراساث المحلي :

الفليةةث ,عةةة ا  " .المشةةةاريع الدةةةغير فةةة اطةةةاع غةة

الجامع ا سالمي  ,العاا الثان  ,ي ني .1155

ا ر ةةةا فةةة الإلنميةةة ا اإلدةةةااي " ,مجلةةة

افث ذه الاراس  :دراسة دور المشاريع الصغيرة في التنمية االقتصةادية انطالقةاً مةن دورهةا الهةام فةي

توفير فرص عمل لجميع الفئات االجتماعية  ,ومن خاللها تم التعرف على ما تحققه هذه المشاريع من

اكتف ةةاء ذات ةةي ل ةةبعض الس ةةلع الت ةةي يحتاجه ةةا المجتم ةةع  ,وتطرق ةةت الد ارس ةةة إل ةةى مج ةةال عم ةةل المنظم ةةات
والمؤسس ةةات المحلي ةةة الداعم ةةة للمش ةةاريع الص ةةغيرة ف ةةي قط ةةاا غة ةزة  ,ودوره ةةا ف ةةي عملي ةةة تط ةةوير ه ةةذه

المشاريع ,حيث تناولت الدراسة بعض النماذج من المشاريع الصغيرة في قطاا غزة .

إل دةةلث ةةذه الاراس ة إلةةى  :ضةةعف البنيةةة األساسةةية كشةةبكة الطةةرق وارتفةةاا تكةةاليف النقةةل والكهرب ةاء

والمياه وغيرها من الخدمات ممةا أدى إلةى إيجةاد أزمةة فةي إقامةة المشةاريع الصةغيرة  ,وكةذلك عةدم تةوفر
نظةةام موحةةد يةةنظم آليةةات عمةةل القطةةاا اإلنتةةاجي الصةةغير ,وسياسةةات اإلقةراض ,والسياسةةات الض ةريبية

وتبين أن التةدريب يةؤثر إيجابيةاً وبشةكل واضةح علةى المشةروعات الصةغيرة ممةا يةؤدي إلةى
والتشجيعيةّ ,
نجاحها.
ثانياً :الاراساث العربي :

 .5نبيةةل جعفةةر ,رسةةال ماجسةةإلير بعن ة ان "ا ر الخدخد ة ف ة إلط ة ير ا ر القطةةاع الخةةاص ف ة الع ةراق"
با ن سن .
ةةافث ةةذه الاراس ة إلةةى :التعةةرف علةةى أسةةاليب تطةةوير عمةةل القطةةاا الخةةاص كأسةةاس لزيةةادة التنميةةة

االقتصادية وركزت في ذلك على خصخصة القطاا العام والدور الذي سوف تؤديه عملية الخصخصةة
على تطوير دور القطاا الخاص في العراق.

إل دلث ذه الاراس إلى :أن هناك ضرورة لتوفير الخدمات األساسية والبنية التحتية لهذا القطاا بما

يسةةاعده علةةى اإلنتةةاج بسةةعر منةةافس للسةةلع األجنبيةةة ,كمةةا توصةةلت إلةةى ضةةرورة مةةنح القطةةاا الخةةاص

قروضاً طويلة األجل بفوائد بسيطة وذلك من أجل إعطاء هذه الشركات فرصة جيدة في تطوير نفسها.
 .1عبةةا الةة ار ق مةة ي ,شةةعيب ب ن ة " ,ا ر القطةةاع الخةةاص فةة الإلنمي ة ا اإلدةةااي فةة الةةا ل
النامي " اراس حال الج ائر. 1151 ,
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افث ذه الاراس إلى  :تحديد المتغيرات االقتصادية التي تحكم عمل القطاا الخاص ومساهماته فةي
التنميةة االقتصةةادية فةةي الةةدول الناميةةة وذلةةك فةةي ظةل التوجهةةات االقتصةةادية الكبيةرة نحةةو نظةةام السةةوق,
ووض ةةع األنظم ةةة والقة ةوانين الت ةةي تحك ةةم عم ةةل القط ةةاا الخ ةةاص وتعطي ةةه دو ار أكب ةةر ف ةةي تحقي ةةق التنمي ةةة

االقتصادية والتوازن بين عمل الق طاا العام والقطاا الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية.

إل دلث ذه الاراس إلى :أن هناك العديد من المتغيرات المؤثرة علةى قة اررات القطةاا الخةاص وفةرص

االستثمار منها ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي وقانوني  ,حيث يعتبر االستقرار االقتصادي شرط
أساسةي لتنميةةة القطةةاا الخةةاص والةذي يتحةةدد أساسةةا فةةي التوازنةةات علةى مسةةتوى االقتصةةاد الكلةةي ,مثةةل

وضع الميزانية العامة للدولة ,إضافة على العوامل األساسية لتنمية االستثمار الخاص مثل :توافر سوق

لألوراق المالية وتطور الجهاز المصرفي ,كل ذلك نتيجة للتطةورات والمتغيةرات المتسةارعة محليةاً ودوليةاً
لتكثيةةف الجهةةود الراميةةة لتفعيةةل القطةةاا الخةةاص وزيةةادة قدرتةةه للمشةةاركة والمسةةاهمة فةةي التنميةةة والنمةةو

االقتصادي.

 .3الربيع  ,فالح" .الإلنمية ا اإلدةااي بةين الا لة

القطةاع الخةاص" ,بحة مقةام للمةؤإلمر السةن ي

الثان  ,جامع جرش ا لي با ران ,با ن سن .
ةةافث ةةةذه الاراسةةة إلةةى :ش ةةرح كيفي ةةة تغيةةر دور الدول ةةة فةةي التنمي ةةة االقتصةةادية ,وس ةةبب التغيةةر ,سة ةواء م ةةن
حية ةةث الدرجة ةةة أو النة ةةوا ,فة ةةي الة ةةدول المتقدمة ةةة والة ةةدول النامية ةةة ,وذلة ةةك باسة ةةتخدام أدوات التحلية ةةل االقتصة ةةادي
والتةةاريخي ألهةةم م ارحةةل عملي ةةة التنميةةة فةةي ك ةةل مةةن القطةةاا الخ ةةاص والدولةةة ,وتطةةرق في ةةه الباحةةث إلةةى ع ةةدة

مواضيع منها الدولة والقطاا الخاص في الدول النامية ,وكذلك الدولة والقطاا الخاص في الدول العربية.
إل دلث ذه الاراس إلى :
 .4في الدول المتقدمة كان هناك دور كبير للعوامل االقتصادية وبخاصة المتغيةرات االقتصةادية الكليةة
التي تحدد طبيعة حالة النشةاط االقتصةادي ودرجةة االسةتقرار االقتصةادي ,فهةي تلعةب دور المتغيةر

الرئيسي والحاسم في قرار الدول المتعلق بدرجة ونوا التدخل الحكومي في الشئون االقتصادية.

 .0فةةي الةةدول الناميةةة هنةةاك دور كبيةةر للعوامةةل السياسةةية ,وبخاصةةة الضةةغوط السياسةةية واالقتصةةادية
الخارجيةةة التةةي تفرضةةها الةةدول المتقدمةةة والمؤسسةةات الدوليةةة ,وفةةي مقةةدمتها صةةندوق النقةةد الةةدولي

والبن ةةك ال ةةدولي ,فه ةةي تلع ةةب دور المتغي ةةر الرئيس ةةي ف ةةي ق ةرار الدول ةةة المتعل ةةق بدرج ةةة ون ةةوا الت ةةدخل
الحكومي في الشئون االقتصادية.
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 .4كةةريم ,ب اخةةاس ,مسةةع ا ,ب اخةةاس" .رؤية نظري ة حة ل اسةةإلراإليجي إلطة ير القطةةاع الخةةاص ف ة
النشاط ا اإلدةااي" ,راة بحثية مقامة للملإلقةى الة طن ا ل حة ل "ا ر القطةاع الخةاص فة

رفع إلنافسةي ا اإلدةاا الج ائةري الإلحضةير لمرحلة مةا بعةا البإلةر ل" ,جامعة محمةا الدةايق بةن

يحيى ,ي م  ,11,15ن فبر .1155
افث ذه الاراس إلى :إلى تحديةد جملةة اآلليةات واإلجةراءات التةي مةن الممكةن أن تشةكل إطةا اًر رئيسةاً

الس ةةتراتيجية تط ةةوير القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي النش ةةاط االقتص ةةادي ,وذل ةةك م ةةن خ ةةالل د ارس ةةة دور القط ةةاا
الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ,وتطوير القطاا الخاص من خةالل د ارسةة العراقيةل
واإلخفاقات التي يتعرض لها القطاا الخاص.

إل دلث الاراس إلى :أن القطاا الخةاص يعتبةر المحةرك الرئيسةي لعمليةة النمةو االقتصةادي لمةا يتميةز

مةن روح المبةادرة وتحمةل المخةةاطرة فةي سةبيل تحقيةةق الةربح وتعظةيم المصةةلحة الخاصةة  ,وكةذلك يلعةةب
دو اًر كبي اًر في الحد من الفقر لما يوفره من مناصب عمل وارتفاا فةي الةدخول  ,وكةذلك توصةلت الد ارسةة

إلةةى أنةةه البةةد مةةن وضةةع اسةةتراتيجية مثلةةى لتطةةوير عمةةل القطةةاا الخةةاص فةةي ظةةل مةةا يتعةةرض لةةه مةةن
إخفاقات وعراقيل وهذه االستراتيجية إلإلمثل ف النقاط الإلالي :

 .4ض ةةرورة ت ةةوفير من ةةاح مالئ ةةم ومحفّةةز يس ةةاعد عل ةةى القي ةةام بالنش ةةاط االس ةةتثماري  ,وذل ةةك م ةةن خ ةةالل
إجراءات تعكس أفضل الظروف االقتصادية للقطاا الخاص .
 .0توفير التمويل الكافي لتحقيق االستثمارات والتي تعتبر محفز رئيسي على تطور القطاا الخاص .

 .3ضرورة إحداث شراكة بين القطاا الخاص والقطاا العام والتي تعكةس نةوا مةن التكامةل فةي النشةاط
االقتصادي يخدم كال القطاعين.

ثالثاً :الاراساث ا جنبي :

Arnon and J.Weinblatt. Sovereignty and Economic Development: The
Case of Israel and Palestine. The Economic Journal, 111 (June) 2001.
Pp.291-308
ةةافث ةةذه الاراس ة إلةةى  :تقيةةيم أثةةر بروتوكةةول بةةاريس علةةى تحريةةر العمةةل واالقتصةةاد الفلسةةطيني مةةن
عالقات التبعية إذا كانت تطمح للتأسيس ألي حالة استقاللية مستقبلية.

إل دةلث ةةذه الاراسة إلةةى  :أنةةه ال مفةر مةةن اعتبةةار االتفاقيةة نتةةاج لقةرار سياسةي ,ولةةيس نتةةاج لتحليةةل
خيارات اقتصةادية .فاالتفاقيةة ال تتجةاوز اثنةين وعشةرين صةفحة ,وبالتةالي تخلةو مةن أي أسةاس للتعامةل

مةةع الظةةروف الطارئةةة التةةي عاشةةتها المنطقةةة علةةى الةةدوام ,باسةةتثناء المةةادة  0التةةي تةةدعو لتشةةكيل لجنةةة
مشتركة ,ولكن فةي ظةل الالتكةافؤ فةي القةوة فةإن كةل مةا هةو مشةترك هةو إسةرائيلي فةي النتيجةة .االتفاقيةة
سياس ةةية ألن االتفاقي ةةات الدولي ةةة المش ةةابهة والت ةةي ي ةةتم تنفي ةةذها ف ةةي ظ ةةروف أكث ةةر اس ةةتق ار ار تش ةةمل مئ ةةات
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الصفحات التي تعالج الظروف الطارئة وهو ما ال يتوفر في بروتوكةول بةاريسف فمةثال اتفاقيةة نافتةا فيهةا

أكثر من ألف صفحة لمعالجة أمور الطوارئ.

Patricia Alonso-Gamo et. al., 1999. West Bank and Gaza Strip:
Economic Developments in the Five Years Since Oslo. IMF. P. 35
افث ةذه الاراسة الةى :تقيةيم التنميةة االقتصةادية فةي الخمةس سةنوات األولةى ألوسةلو ,إل دةلث ةذه الاراسة

إلى :أنه في أعقاب توقيع اتفاقية أوسةلو فةي عةام  4993قامةت مجموعةة مةن مةا يسةمى "خبةراء" صةندوق النقةد
الدولي بإعداد د ارسةة عةن االقتصةاد الفلسةطيني الستشةراف آفةاق تطةوره المحتملةة ,وهةو مةا يسةمونه خطةأ تنميةة
ويقيس ةةونها بمع ةةدالت النم ةةو ,ف ةةي الس ةةنوات الخم ةةس الالحق ةةة ( .)4991-4993وش ةةملت الد ارس ةةة توق ةةع س ةةتة
سةيناريوهات محتملةة للسةةنوات الخمةس القادمةة ,ثةةالث سةيناريوهات متفائلةةة وثةالث أخةرى متشةةائمة .بعةد خمةةس

سةنوات مةن اتفاقيةة أوسةةلو ( )4991وتأسةيس السةلطة الفلسةةطينية كةان حةال االقتصةةاد الفلسةطيني حسةب تقيةةيم
نفس مجموعة الخبراء أسوأ من أكثر السيناريوهات المتشائمة التي توقعها صندوق النقد الدولي.

الإلعليق على الاراساث السابق :
بالرغم من أن هناك دراسات سابقة في موضوا البحث إالّ أن هذه الدراسات جميعها كانت لدول عربية
أخرى ولةم تكةن هنةاك أي د ارسةة تةدرس واقةع القطةاا الخةاص فةي فلسةطين وعالقتةه بالتنميةة ,باإلضةافة
إلة ةةى أن غالبية ةةة الد ارسة ةةات السة ةةابقة التة ةةي تحة ةةدثت عة ةةن االقتصة ةةاد الفلسة ةةطيني ركة ةةزت علة ةةى موضة ةةوا

الخصخص ةةة ول ةةم تتط ةةرق للقط ةةاا الخ ةةاص ,ول ةةذلك س ةةوف يش ةةكل ه ةةذا البح ةةث إض ةةافة نوعي ةةة جدية ةةدة

للمكتبات ,واالقتصاديين ,وأصحاب القرار.

والد ارسةةة الحاليةةة تعتبةةر مةةن الد ارسةةات الجديةةدة التةةي تختلةةف عةةن جميةةع الد ارسةةات السةةابقة مةةن حي ةةث

األسلوب المستخدم ,حيث أن جميع الدراسات السابقة استخدمت فقط المنهج الوصفي التحليلةي معتمةدةً
على البيانةات المتةوفرة لةديها ,بينمةا الد ارسةة الحاليةة فقةد اسةتخدم فيهةا المةنهج الوصةفي التحليلةي لتحليةل
واقةع القطةاا الخةةاص الفلسةطيني مةةن خةالل د ارس ة ة القطةاا المختلفةة التةةي يتكةون منهةةا القطةاا الخةةاص
ود ارسةةة دوره ةةا ف ةةي تحقي ةةق القيم ةةة المض ةةافة وفةةي تش ةةغيل الع ةةاملين وك ةةذلك االس ةةتثمار ,كم ةةا اس ةةتخدمت
المةةنهج القياسةةي والةةذي لةةم يسةةتخدم فةةي أي د ارسةةة مةةن الد ارسةةات السةةابقة وذلةةك بتحليةةل مجموعةةة مةةن

البيانات التي تم تجميعهةا والوصةول إلةى نتة ائج تظهةر الةدور الةذي يلعبةه القطةاا الخةاص فةي االقتصةاد
الفلسطيني ,باستخدام ثالث متغيرات مستقلة وهةي القيمةة المضةافة للقطةاا الخةاص ,وصةادرات القطةاا
الخاص ,وعدد المشتغلين فةي القطةاا الخةاص ود ارسةة تأثيرهةا علةى المتغيةر التةابع وهةو النةاتج المحلةي

اإلجمالي وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى.
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الفدةل ا ل
مالمح الإلنمي ا اإلدااي

القطاع الخاص آراء إلجارب
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الفدةل ا ل :مالمح الإلنمي ا اإلدااي
المبح ا ل :الإلنمي ا اإلدااي

القطاع الخاص آراء إلجارب
القطاع الخاص.

أ ً :إلعريف الإلنمي ا اإلدااي :
هنةةاك العديةةد مةةن التعريفةةات التةةي تعةةرف بهةةا التنميةةة االقتصةةادية نةةذكر بعضةةها" :زيةةادة النةةاتج القةةومي
اإلجمالي مع تقليل أو إزالة الفقر ,وتحسين المستوى المعيشي لألفةراد بتحقيةق العدالةة ومعالجةة البطالةة"

(تودارو ,1112,ص,)15

وهي" :العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خالل فترة ممتدة من الزمن ,وذلك مع تحقيةق
معدالت نمو أعلى من معدالت نمةو السةكان وبالتةالي ارتفةاا الةدخل الحقيقةي للفةرد ,مةع إحةداث تغيةرات
مهمةةة وواسةةعة فةةي المجةةاالت االقتصةةادية واالجتماعيةةة والسياسةةية والثقافيةةة ,وفةةي التش ةريعات واألنظمةةة

التي تحكم هذه المجاالت" (خلف,1112,ص.)522

وكةةذ لك تعةةرف التنميةةة االقتصةةادية علةةى أنهةةا " زيةةادة الةةدخل القةةومي وتقلةةيص أو القضةةاء علةةى الفقةةر,
والتخلص من عدم عدالة توزيع الدخل ,ومعالجة البطالة ضمن اقتصاد نامي"
(القريشي,1151,ص.)42

ومةن خةةالل التعريفةات السةةابقة يمكةن أن يعةةرف الباحةث التنميةةة االقتصةادية بأنهةةا :الزيةادة المسةةتمرة فةةي
الناتج المحلي اإلجمالي مع العمل على رفع مسةتوى معيشةة أفةراد المجتمةع ,والحةد مةن مشةكلتي البطالةة

والفقر ,بما يحدث تغيرات هيكلية في اقتصاد أي دولة من الدول.

ثانياً :الإلط ر الإلاريخ للإلنمي ا اإلدااي :
تطور مفهوم التنمية االقتصةادية عبةر الةزمن ,فبةدأ بةالتركيز علةى جانةب النمةو االقتصةادي ,ومةا يتحقةق
من إنجازات اقتصادية ,بمعنى أن التنمية تعبر عن النمو المسةتمر فةي مسةتوى الةدخل العةام عبةر فتةرة
زمنيةةة طويلةةة ,وبةةالرغم م ةةن وجةةود مؤش ةرات يج ةةب أن تحققهةةا التنميةةة مثةةل نش ةةر التعلةةيم وزيةةادة ال ةةوعي

الصحي والحد من األمراض ,إال أنها ركزت على الجوانةب االقتصةادية أكثةر مةن الجوانةب االجتماعيةة,
أي أنه ةةا تهة ةةتم بزية ةةادة اإلنتة ةةاج وال ته ةةتم بالعدالة ةةة فة ةةي التوزية ةةع ,وهة ةةي ب ةةذلك تتطة ةةابق مة ةةع مفهة ةةوم النمة ةةو

االقتصادي (حالوة ,وصالح,1119,ص)41- 19

وركزت هذه الفترة على التصنيع لزيادة الدخل القومي وتحسين الجانب االقتصادي.

بعةد ذلةةك بةدأ مفهةةوم التنميةةة يركةز علةةى الجوانةب االجتماعيةةة بعةةد أن اقتصةر فةةي البدايةة علةةى الجوانةةب

االقتصةادية فقةط ,ألن زيةةادة الةدخل القةومي أو الفةةردي لةم يحسةةن مةن مسةتوى المعيشةةة ,ونسةبة البطالةةة,

والمسةاواة فةةي توزيةةع الةةدخل علةةى أفةراد المجتمةةع ,ولةذلك قةةام االقتصةةاديون بةةالتركيز علةةى مفهةةوم التنميةةة
51

كمفهةوم أوسةع وأشةمل مةن خةةالل معالجةة مشةكالت الفقةر والبطالةة وعةةدم المسةاواة ,وذلةك باسةتخدام عةةدة
نمةاذج تنمويةة تعةالج المشةةاكل االجتماعيةة واالقتصةادية منهةةا نمةوذج "ددلةي سةةيزر" الةذي يعةرف التنميةةة

مةن خةالل مواجهةةة الفقةر والبطالةة وعةةدم المسةاواة فةي توزيةةع الةدخل ,وكةذلك نمةةوذج "تةودارو" الةذي حةةدد

ثالث قةيم معنويةة جوهريةة للتنميةة وهةي (احتةرام الةذات ,وحريةة االختيةار ,واشةباا الحاجةات األساسةية).
امتة ة ة ةةدت تل ة ة ة ةةك الفت ة ة ة ةرة م ة ة ة ةةن السة ة ة ةةتينات وحت ة ة ة ةةى منتصة ة ة ةةف العق ة ة ة ةةد السة ة ة ةةابع م ة ة ة ةةن القة ة ة ةةرن العشة ة ة ة ةرين

(عثمان,وأبوزنط,1151,ص59ص.)11

بعةد منتصةف السةبعينات وحتةةى منتصةف الثم انينةات بةةدأ االهتمةام بمفهةوم التنميةةة الشةاملة ,والةذي يركةةز
على كافة جوانب الحياة ,حل كل مشكلة من المشاكل التي واجهها المجتمع بشكل منفرد لوحدها ولةذلك

لم تحقق عملية التنمية األهداف المرجوة منها فةي كثيةر مةن الةدول ,ممةا أدى إلةى ظهةور مفهةوم التنميةة

المستدامة والذي ظهر في ذلك الوقت ,وتعددت التعريفات التي تتطرق لمفهوم التنمية المستديمة ,حيةث
ظهر أول تعريف للتنمية المستديمة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 5982وهو"تلك العملية

التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيةال المقبلةة فةي تلبيةة احتياجةاتهم المسةتقبلية",
وعرفها ويبستر :علةى أنهةا التنميةة التةي تسةتخدم المةوارد الطبيعيةة دون أن تسةمح باسةتنزافها أو تةدميرها

جزئية ةاً أو كلي ة ةاً (عثمة ةةان ,وأبة ةةو زنة ةةط,1151,ص ,)11إال أن التنمية ةةة بتعة ةةدد أبعادهة ةةا إلة ةةى االجتماعية ةةة
واالقتصةةادية والسياسةةية ,عرفهةةا نيك ةوالس كالةةدور بأنهةةا "مجموعةةة إج ةراءات وسياسةةات وتةةدابير متعةةددة
وموجهة لتغيير بنية وهيكل االقتصاد القومي تهدف إلى تحقيق ارتفاا فةي متوسةط دخةل الفةرد عةن فتةرة

زمنية طويلة يستفيد منها معظم أفراد المجتمع(.الوادي,والعيساوي,1112,ص125ص.)121

وهنا يمكن لنا أن نعرف التنمية المستديمة على أنها :إجراءات وسياسات هادفة إلةى تغيةر بنةى الهياكةل
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المجتمع إلى األفضل دون المساس بحقوق األجيال المستقبلية.

ثالثاً :أ م نظرياث الإلنمي ا اإلدااي :
نظ اًر ألهمية التنمية وتعدد أهدافها واختالفها باختالف الفترة الزمنية التي واكبهةا العمةل التنمةوي البةد لنةا

من التطرق إلى بعض النظريات التي عالجت عملية التنمية االقتصادية.

نظري مراحل الإلنمي ا اإلدااي :

تعمل نظريات مراحل التنمية االقتصادية على تفسير وتوضيح المراحل التي تمر بها الدول حتى تصل

إلةى تحقيةق درجةة كبيةرة مةن النمةو االقتصةادي ,حيةةث أن التقةدم الةذي حةدث فةي بعةض دول العةالم دعةةا
بعض االقتصاديين إلى تعقب المراحل التي مرت بها هذه الدول حتى وصلت إلى هذا التقدم

(الحبيب,5981,ص.)91
سنإلطرق أ

إلى بعض النظرياث القايم ابل الإلطرق إلى النظرياث الحايث :

نظرية المراحل عند ابن خلدون (4126- 4330م) (الحبيب,4911,ص)99_96
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ةاء علةةى عوامةةل متعةةددة ومتشةةابكة كالعوامةةل
يعتقةةد ابةةن خلةةدون أن تطةةور وتخلةةف المجتمعةةات يكةةون بنة ً
السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وقد قسم ابن خلدون المراحل التي تمر بها المجتمعات البشرية إلى ثالث م ارحةل وهةي( :مرحلةة البةداوة,

ومرحلة الحضارة ,ومرحلة الهرم).

أ .مرحل الباا  :حيث أن هذه المرحلة تعتبر أولى المراحل التي يمر بها المجتمع في مراحل تطةوره,
وف ةةي ه ةةذه المرحل ةةة ف ةةإن نش ةةاط اإلنت ةةاج ي ةةتم م ةةن أج ةةل س ةةد الحاج ةةات الض ةةرورية ألفة ةراد المجتم ةةع,
مصحوب بتحسن لمستوى المعيشة وزيادة لإلنتاج عن الحاجات الضرورية حيث يبدأ األفراد بتبادل

المنافع مما يؤدي إلى نقل المجتمع للمرحلة الثانية من مراحل عملية التنمية وهي مرحلة الحضارة.

ب .مرحل الحضار  :يركز ابن خلدون في هةذه المرحلةة علةى الصةناعة ويؤكةد أن الصةناعة هةي سةفينة
لألفكار ,كما أنها تدل على تقدم المجتمع ,وحسب ابن خلدون فةإن مرحلةة الحضةارة تسةتمر لجيلةين

يبدأ بعدها المجتمع بمرحلة الهرم .

ج .مرحل الهرم :وهي المرحلة الثالثة مةن م ارحةل ابةن خلةدون وفيهةا يب ّةين أن المجتمةع يكةون قةد وصةل
إلى حد كبير من الترف والبذح وبالتالي ينقاد هذا المجتمع إلى التدهور والهرم .
ويرجةةع ابةةن خلةةدون هةةرم المجتمةةع إلةةى عةةدة أسةةباب أساسةةية منهةةا  :الغةةزو الخةةارجي للمجتمةةع الةةذي ال
يستطيع أن يقاومه أفراد المجتمع نتيجةة للبةذح والتةرف الةذي يسةيطر علةيهم ,وكةذلك العامةل االجتمةاعي
والم ةرتبط بالعامةةل االقتصةةادي والمتعلةةق بتةةوفر عةةدد كبيةةر مةةن السةةلع والخةةدمات ممةةا أثةةر علةةى طبيعةةة

االستهالك لةدى أفةراد المجتمةع ,ومةع كةل هةذه العوامةل تقةل الصةناعة فةي داخةل المجتمةع وبالتةالي يعةود

المجتمع إلى التدهور والهرم .

المدرسة األلمانية التاريخية( :الحبيب,4911 ,ص)421- 423

ظهرت المدرسة األلمانية فةي القةرن التاسةع عشةر وركةزت علةى الصةناعة األلمانيةة كةدافع أساسةي للنمةو

االقتصةةادي ,سنقتص ةةر عل ةةى تبيةةان أفك ةةار ه ةةذه المدرس ةةة مةةن خ ةةالل تن ةةاول أفكةةار أه ةةم ث ةةالث رواد م ةةن

المدرسة األلمانية وهم( :فردريك ليست ,هايلدبراند ,بوشر).
يسث:
أ .فراريك لِ ْ

ةت م ةةن أه ةةم الةةذين دعة ةوا إل ةةى الحريةةة االقتص ةةادية باس ةةتثناء بعةةض الحماي ةةة لقط ةةاا
يعتبةةر فري ةةدريك لِيسة م
ةت أن الحريةة االقتصةادية هةي
الصناعات الناشئة في مواجهة الواردات القادرة على منافستها ,ويرى لِيس م
السبب الرئيسي في االستعمال األمثل للموارد المتاحة للمجتمع.

وقد قسم فريدريك مراحل التنمية االقتصادية إلى خمس مراحل وهي:

 مرحلة الباائية  :وهةةي مرحلةةة الحاجةةات البسةةيطة لإلنسةةان والمشةةبعة تلقائيةةا نتيجةةة عةةدم كثرتهةةا
وتوفر السلع الالزمة لها.
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 مرحلةة الرعةة  :وفيهةةا ينتقةةل اإلنسةةان مةةن منطقةةة ألخةةرى مةةن أجةةل العةةي

ولةةذلك تتسةةم بعةةدم

االستقرار ,وي بدأ اإلنسان فيها باستخدام الحيوانات في عملية اإلنتاج ,ومن الناحيةة االجتماعيةة
تبدأ القبيلة بالتشكل في هذه المرحلة .

 مرحل ال راع  :وفيهةا يبةدأ اإلنسةان بفالحةة األرض والعمةل والتبةادل التجةاري ,وتشةتد العالقةات
االجتماعية بصورة أكبر بين األفراد.

 مرحل ة ال راع ة

الدةةناع  :وفةةي هةةذه المرحلةةة يسةةتقر المجتمةةع بصةةورة أكبةةر باالعتمةةاد بشةةكل

 مرحلة ال راع ة

الإلجةةار  :وفيهةةا تتطةةور ك ةالً مةةن الز ارعةةة والصةةناعة والتجةةارة والتةةي

أساسي على الزراعة وبعض الصناعات البدائية التي تتطور بعد ذلك .
الدةةناع

يقصد بها فريدريك ليست تجارة الجملة والتجزئة والنقل البري والبحري والتةأمين وكافةة الخةدمات
األخرى ,ومن أهم األفكار التي طورها رفع درجة االهتمام بالجانب الصناعي أكثر من الجانب
الزراعي في التنمية االقتصادية للمجتمع ,كما أن تحليل فريدريك ليسةت للم ارحةل التةي يمةر بهةا

المجتمةةع لةةم يرك ةةز فيهةةا علةةى الجوان ةةب االقتصةةادية فقة ةط ,وانمةةا ركةةز عل ةةى الجوانةةب السياس ةةية

واالجتماعية والفكرية.

ولكن يعاب على نظرية فريدريك ليست عدم بيانه لكيفية تطور المجتمع من مرحلةة لمرحلةة أخةرى ,كمةا
أنةه ال يمكةن التفريةق بةةين المةرحلتين األخيةرتين ,ولةةذلك مةن الممكةن أن نقةةول أن نظريةة فريةدريك ليسةةت

هي فقط وصف لعملية التنمية في مرحلة معينة.

ب .يلابرانا (( )5181-5151عجمية ,الليثي)0222 ,
يرى هيلدبراند أن األوضاا السياسية واالجتماعية وطبيعةة الجغرافيةا للمجتمعةات تحةدد للمجتمةع النشةاط

اإلنتاجي الذي سوف يقوم به المجتمع.

اا اسم يلابرانا المراحل الإل يمر بها المجإلمع إلى ثال مراحل أساسي

:

 مرحل نظام المقايض  :تعتمد هةذه المرحلةة علةى النظةام البةدائي السةائد فةي المجتمةع ,والةذي يعتمةد
على الزراعة ويكون فيها االستهالك مباش اًر ,ونظام المقايضة هو النظام المعمول به.

 مرحلة النظةةام النقةةاي :وفةي هةةذه الم رحلةةة يكةةون المجتمةع قةةد انتقةةل مةةن مرحلةة البدائيةةة إلةةى مرحلةةة
استخدام سلعة جديدة لتبادل السلع وهي النقود ,ويكون المجتمع قد بدأ في إنشاء بعةض الصةناعات
الخفيفة واليدوية باإلضافة العتماده على الجانةب الز ارعةي ,ويبةدأ ظهةور مةا يعةرف بالتجةارة كنشةاط

اقتصادي يقوم به أفراد المجتمع.

 مرحل نظام ا اإلداا ا نمائ  :وفي هذه المرحلة يكون المجتمع قةد وصةل إلةى مرحلةة متقدمةة مةن
التطور االقتصادي ,وحدثت فيه العديد من التغيرات االقتصةادية واالجتماعيةة ,ويسةود فةي المجتمةع
تطور في مجال التجارة والصناعة والزراعة وتتعدى التجارة فةي هةذه المرحلةة حةدود الدولةة ,ويسةعى
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المجتمع إلى القيام باالسةتثمار فةي الخةارج ,وتلعةب الدولةة دو اًر مهمةاً فةي عمليةة التنميةة االقتصةادية
في هذه المرحلة باستخدام أدوات السياسة المالية والنقدية والتي تؤثر على األوضاا االقتصادية.

 ويعاب على نظرية المراحل "لهيلدبراند" أنةه لةم يبةين كيفيةة انتقةال المجتمةع مةن مرحلةة ألخةرى ,كمةاأنه يصعب التفريق بين النظام النقدي والنظام االئتماني.

ت .ب شر (الحبيب,5911,ص)555-551

يعتبر بوشر أيضاً أحد رواد المدرسة األلمانية التاريخيةة ,وقةد قسةم الم ارحةل التةي يمةر بهةا المجتمةع إلةى

ثالث مراحل:

أ .مرحل ا اإلداا المحل أ العائل  :حيةث يةتم اإلنتةاج مةن أجةل إشةباا حاجةة العائلةة ,ألن العائلةة
تنةةتج مةةا تحتةةاج السةةتهالكه ,وال يوجةةد نظةةام للمبةةادالت فةةي هةةذه المرحلةةة وبالتةةالي تسةةود حالةةة مةةن
التخلف في االتصاالت والنقل في هذه المرحلة .

ب .مرحل ا اإلداا الحضري :ويظهر في هذه المرحلة نظام المبادالت بين المنةتج والمسةتهلك مباشةرة,
وفةةي هةةذه المرحلةةة تطةةورت الةةدول األوروبيةةة فةةي العصةةور الوسةةطى ,كمةةا أن للعامةةل السياسةةي دور

أساسي في وصول المجتمع إلى هذه المرحلة .

ج .مرحل ا اإلداا ال طن  :وفي هذه المرحلة يظهر الوسةطاء بةين المنةتج والمسةتهلك وتنتهةي العالقةة
المباشةرة بينهمةا ويةةزداد اإل نتةاج ,ويةرى بوشةةر أن الوصةول إلةةى هةذه المرحلةة نتيجةةة تغيةرات سياسةةية
تحدث تغييرات في المجتمع على مستوى البناء الوطني للمجتمع.

وكما هو مالحظ فةإن بوشةر يركةز علةى الجانةب السياسةي كمحةرك أساسةي فةي االنتقةال مةن مرحلةة إلةى
مرحلة أخرى للمجتمعات.

أما بالنسةبة لنظريةات النمةو فكةان هنةاك العديةد مةن النظريةات التةي حاولةت تفسةيره ,ولعةل مةن المفيةد أن
نقوم باالطالا على بعضها إلثراء البحث ,ولعل أهمها:

نظرية مراحل النمو لروستو( :تودارو,0226,ص)401- 401
تركز نظريته على أن االنتقال من التخلف إلى التطور والتنمية االقتصادية يمر عبر عدة مراحل يجةب
أن تمر بها الدول هي:

 .4مرحلة المجتمع التقليدي.
 .0مرحلة توفر الشروط الالزمة لالنطالق نحو النمو المستدام.
 .3مرحلة االنطالق.

 .1مرحلة االندفاا نحو النضج.
 .1مرحلة االستهالك المرتفع.
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وهذه النظرية تعبر فعالً عن الواقع وهي ليست مراحل وصةفية ,فقةد أثبةت التةاريق االقتصةادي أن جميةع

الدول المتقدمة اقتصادياً مرت بهذه المراحل ومرت بمرحلةة االنطةالق نحةو النمةو المسةتدام ,بينمةا الةدول
المتخلف ةةة اقتص ةةادياً والت ةةي ه ةةي ف ةةي مرحل ةةة المجتم ةةع التقلي ةةدي ينبغ ةةي أن تت ةةوفر ل ةةديها الش ةةروط الالزم ةةة
لالنطالق كي تتوجه نحو المراحل التالية.

نظرية نماذج التبعية الدولية( :القريشي,1151,ص)512- 511
ت ةةرى نظري ةةة نم ةةاذج التبعي ةةة الدولي ةةة أن ال ةةدول النامي ةةة تس ةةيطر عليه ةةا ال ةةدول الغني ةةة سياس ةةياً واقتص ةةادياً

واجتماعياً ,وتتضمن هذه النظرية ثالثة اتجاهات فكرية بنماذج ثالثة هي:

أ .نم ذج إلبعي ا سإلعمار الجايا :وفقاً لهذا النموذج فإن وجةود دول غنيةة ودول فقيةرة فةي هةذا العةالم

المهَ مي َم من عليه من قبل القوى الرأسمالية يجعل من الصعوبة أن تتقدم الدول النامية ,وخصوصةاً أن
وُ
الةدول الناميةة مسةيطر علةى إدارتهةا طبقةة تتمةون مةن أشةخاص يمثلةون الطبقةة الحاكمةة التةي تعمةةل
على حماية مصالحها فةي بقةاء العالقةة مةع الةدول ال أرسةمالية ,وهةذه الةدول الناميةة المفةروض علةيهم

شروطاً تعجيزية في كافة التعامالت االقتصادية والسياسية.

ب .نم ذج النظري الشامل الكاذب  ( :تودارو,0226,ص)413


وهذا النموذج يطلق عليه نموذج المثال الكاذب ,وهو قائم على نصائح غير جيدة وغير مناسبة تعطةى

من الدول المتقدمة إلى الةدول الناميةة ,وهةذه النصةائح تكةون غيةر مالئمةة للةدول الناميةة نظة اًر لألوضةاا
السةةائدة فيهةةا مةةن هياكةةل اجتماعيةةة تقليديةةة ,وعةةدم عدالةةة فةةي توزيةةع الم ةوارد ,وحقةةوق الملكيةةة األخةةرى,

ولذلك تفشل هذه النصائح في تحقيق التنمية االقتصادية في هذه الدول.

ت .نظري الإلنمي الم ا ج ( :القريشي,0242,ص)419


تش ةةير التنمي ةةة المزدوج ةةة أو الثنائي ةةة إل ةةى اس ةةتمرار وج ةةود ف ةةرق ب ةةين ال ةةدول الغني ةةة وال ةةدول الفقية ةرة عل ةةى

مستويات مختلفة ,وتتضمن أربعة عناصر كالتالي:

 .4أن هناك شروطاً وظروفاً مختلفة متواجدة في نفس الحيز أو المكان وفي ذات الوقت.
 .0أن هذا التواجد للظروف ليس لوقت محدد وانما هو مستمر ومزمن.

 .3إن الفروق بين الدول الغنية والدول الفقيرة تميل نحو الزيادة والتوسع وليس نحو التالشي أو الضآلة.

 .1أن الدول الفقيةرة ال تتةأثر بالتقةدم الحاصةل فةي الةدول المتقدمةة ,بةل بةالعكس مةن الممكةن أن تت ارجةع
بشكل أكبر في ظل زيادة التقدم في الدول المتقدمة.

نظرية الفائض العمالي آلرثر لويس( :تودارو ,1112,ص)512- 512

تقوم الفكرة األساسية لهذه النظرية على افتراض وجةود فةائض عمةالي فةي القطةاا الز ارعةي والةذي يعتبةر

مصد اًر للدخل ,بينما يوجد قطاا صناعي صغير يتعامل مع بعض وسائل اإلنتاج الحديثة ,ووجود هذا
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الفةةائض العمةةالي ال يسةةاهم فةةي زيةةادة النةةاتج القةةومي ,وذلةةك نظ ة اًر لكث ةرة العةةاملين علةةى األرض وبالتةةالي
تكون اإلنتاجية الحدية للعامل صفر.

ولذلك اعتبر لويس أنه من الممكن تنمية المجتمع عن طريق نقل الفائض العمالي من القطاا الز ارعةي

إلى القطاا الصناعي وافترض أن هذه العملية تتم كما يلي:
 .4فرض اقتصاد حر.

 .0دفع أجور للعمال تزيد عن أجورهم في القطاا الزراعي كي يقبلوا باالنتقال إلى القطاا الصناعي.
 .3يهدف أصحاب العمل إلى تحقيق أقصى ربح وسوف يقوموا بتشةغيل العمةال إلةى الحةد الةذي سةوف
يحقق لهم هذه األربةاح ,وبمةا أنهةم يةدفعون أجةو اًر منخفضةة للعمةال فةإنهم سةوف يقومةوا بتعيةين عةدد

كبير من العمال ,وفي ذات الوقت يحققوا أرباحاً مرتفعة.

 .1سوف يقوم أصحاب العمل بإعادة استثمار أرباحهم في إنتاج سلع رأسمالية ممةا سةيعمل علةى خلةق
فرص عمل جديدة وتحويل عدد أكبر من العاملين من القطاا الزراعي إلى القطاا الصناعي.

وتم انتقاد هذه النظرية لعدة أسباب كان أهمها( :تودارو,1112,ص)542- 542

 -5يفترض النموذج أن هناك زيادة في الطلب على العمال مع زيادة األربةاح المحققةة ألصةحاب العمةل
وخاصةة فةي حةاالت اسةتثمارها ولكةن مةن الممكةةن أن يعمةل أصةحاب العمةل علةى اسةتثمار أربةةاحهم

فةي أجهةزة حديثةةة وفيةرة رأس المةةال ومقلصةة لعنصةةر العمةل ,وبةةذلك يصةبح هنةةاك فةائض عمالةةة وال
يتم الطلب عليهم.

 -1يفتةرض النمةةوذج وجةود فةةائض مةةن العمالةة فةةي القطةةاا الز ارعةي بينمةةا فةةي القطةاا الصةةناعي هنةةاك
توظيف كامل ,إال أن هذا في الحقيقة غير متوفر في الدول النامية ,حيث أنه مةن المالحةظ ارتفةاا

نسب البطالة في القطاا الصناعي في الكثير من الدول النامية ,بينما هنةاك تشةغيل وبصةورة كبيةرة

في القطاا الزراعي.

 -4يفتةةرض النمةةوذج أن مسةةتوى األجةةور فةةي القطةةاا الصةةناعي يبقةةى ثابت ةاً فةةي حالةةة اسةةتمرار وجةةود الفةةائض

العمةةالي فةةي القطةةاا الز ارعةةي ,إال أن الظةةاهر فةةي أغلةةب دول العةةالم ارتفةةاا مسةةتوى األجةةور فةةي المنةةاطق

الحضرية والصناعية مع وجود بطالة ظاهرة في القطاعات األخرى في داخل الدولة نفسها.

يةةرا الباحةة  :أن هةةذه النظريةةة ال تتفةةق مةةع الواقةةع الفلسةةطيني وال يمكةةن تطبيقهةةا فيةةه ,وذلةةك لعةةدم وضةةوح مةةا
يسةةمى بالقطةةاا الريفةةي فةةي االقتصةةاد الفلسةةطيني ,كمةةا أن الصةةناعات الموجةةودة فةةي األ ارضةةي الفلسةةطينية هةةي

صةةناعات خفيفةةة وبالتةةالي فإنةةه مةةن الصةةعوبة أن نتحةةدث عةةن أن هةةذه النظريةةة مناسةةبة لالقتصةةاد الفلسةةطيني
وذلك لعدم توفر الظروف المناسبة لتطبيق وجهة نظر لويس.
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وقد قام الباحث بتلخيص النظريات مبيناً وجهة نظرها ومساهمتها وانتقاداتها في الجدول التالي:
جا ل :0أ م نظرياث الإلنمي ا اإلدااي

النظري

نظرية مراحل التنمية

االقتصادية :وتنقسم إلى عدة
نظريات منها:

نظرية المراحل البن خلدون

المدرسة األلمانية التاريخية:

والتي كان فيها مجموعة من

العلماء كان من أهمهم:



فريدريك ليست




هيلدبراند
بوشر

جه نظر ا ف
عملي الإلنمي

يجب أن يمر

مرحلة التخلف

على أن المجتمع
بمجموعة من

االقتصادي إلى مرحلة

المراحل من أجل
االقتصادية.

البداوة ومرحلة الحضارة

تحقيق التنمية

ظهرت هذه

المراحل هي  :مرحلة

ساهمت في توضيح

المراحل التي يمر بها

المدرسة في القرن
وركزت على

التنمية االقتصادية حيث

التاسع عشر

خاللها يصل إلى مرحلة

الصناعة األلمانية

أن كل عالم من علمائها

االقتصادي

المراحل يمر بها

لتحقيق النمو

ركزت هذه النظرية على العامل

من أهم االنتقادات

وضع مجموعة من
المجتمع

المجتمع من مرحلة

المجتمع وصل لمرحلة البذح مما

تبين كيفية انتقال
لمرحلة أخرى.

من أهم االنتقادات

التي وجهت للمدرسة
األلمانية ما يلي:

عدم توضيحها لكيفية
انتقال المجتمع من

مرحلة لمرحلة أخرى,
عدم القدرة على

التفريق بين مرحلة

ومرحلة أخرى في كثير

تعتبر هذه النظرية

ساهمت هذه النظرية في

بمجموعة من

التي يمر بها المجتمع

روستو عدم بيان كيفية

المراحل يصل من
االقتصادية

خمس مراحل رئيسية.

عليها الدول الغنية
وتتبع لها الدول

النامية في جميع

النواحي االقتصادية
واالجتماعية

تنظر هذه النظرية
إلى أن التنمية:

للتنمية االقتصادية وهي

نتيجة للعوامل االجتماعية حيث يكون

يضعف قدرته على مقاومة الغزو

الخارجي ,ونتيجة لذلك تقل الصناعة
مما ينقل المجتمع إلى مرحلة الهرم.

من أهم االنتقادات

والتي يصل من خاللها

االقتصادي والذي وضحت من خالله

لهذه النظرية أنها لم

من المراحل.

توضيح أهم المراحل

االجتماعي والمرتبط بالعامل

أن المجتمع يصل إلى مرحلة الهرم

ومرحلة الهرم.

المجتمع والتي من

الدول النامية تسيطر

لويس

يمر بها المجتمع من

التنمية االقتصادية وهذه

ترى هذه النظرية أن

نظرية الفائض العمالي آلرثر

ساهمت هذه النظرية في

ركزت هذه النظرية

خاللها للتنمية

نظرية نماذج التبعية الدولية

مسا مإلها

توضيح المراحل التي

أن المجتمع يمر

نظرية مراحل النمو لروستو

ا نإلقاااث الم جه لها

الع امل الإل

ضحإلها

التي واجهت أفكار

انتقال المجتمع من
مرحلة إلى مرحلة
أخرى.

ساهمت هذه النظرة في

ركز فريدريك على العوامل االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والفكرية في

جميع المراحل التي يمر بها المجتمع,
بينما هيلدبراند ركز على العوامل

االجتماعية والسياسية والجغرافية في
تحديد مجال العمل الذي يقوم به
المجتمع ,أما بوشر فركز بشكل

رئيسي على العوامل السياسية والتي

اعتبرها هي األساس في عملية انتقال
المجتمع من مرحلة لمرحلة أخرى .

ركزت هذه النظرية على مجموعة من
العوامل السياسية واالقتصادية

واالجتماعية والتي تؤهل المجتمع

لالنتقال من مرحلة لمرحلة أخرى في
التنمية االقتصادية.

وضحت هذه النظرية أن الدول النامية

عدة نماذج أهمها نموذج

تتبع للدول المتقدمة من خالل هيمنة

ونموذج النظرية الشاملة

أو المؤثرة على الق اررات في الدول

الدول المتقدمة على الطبقة الحاكمة

تبعية االستعمار الجديد,

النامية وتنفذ السياسات االقتصادية في

الكاذبة ,ونظرية التنمية
المزدوجة.

ساهمت في توضيح
فكرة تحقيق التنمية
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هذه الدول.

من أهم االنتقادات
التي وجهت لها:

وضحت هذه النظرية اآللية التي يمكن
من خاللها العمل على نقل الفائض

ممكن أن تتحقق

االقتصادية في الدول

الفائض العمالي

كيفية حل مشكلة

القطاا الزراعي

الموجودة في القطاا

القطاا الصناعي

أهم المشاكل التي تعيق

فرض سوق حر,

االقتصادية.

من خالل نقل
الموجود في

وتحويله إلى

وذلك من خالل

النامية من خالل شرح

فائض عمالي في

الفائض العمالي

هناك توظيف كامل

القطاا الزراعي بينما

الزراعي والتي تعتبر من
عملية التنمية

األجور في القطاا

القطاا الصناعي.

واستغالله في القطاا الصناعي.

في القطاا الصناعي,
كما افترضت النظرية

وزيادة األجور في

يةةةرا الباحةةة

افتراض النظرية وجود

العمالي الموجود في القطاا الزراعي

أن هناك ثبات في

الصناعي وهذا أيضاً
ال يمكن أن يتحقق.

أن ةةه وعل ةةى ال ةةرغم م ةةن اخ ةةتالف وجه ةةات النظ ةةر الموج ةةودة ل ةةدى رواد نظري ةةات التنمي ةةة

االقتصةةادية ,واالنتق ةةادات الموجهةةة له ةةذه النظريةةات إال أنه ةةا جميعة ةاً سةةاهمت بش ةةكل أو بةةآخر ف ةةي ش ةةرح
وتوضيح المراحل التي تمةر بهةا عمليةة ال تنميةة االقتصةادية ,وسةاهمت فةي توضةيح العوامةل االجتماعيةة

والسياسية وتوضيح كافة المتغيرات غير االقتصادية التي تساعد في رفع مستوى التنمية االقتصادية في

الدول النامية.

ومةةن الممكةةن أن نعتبةةر نظريةةة م ارحةةل التنميةةة لروسةةتو هةةي النظريةةة التةةي تناسةةب االقتصةةاد الفلسةةطيني

كونهةا ش ة رحت الم ارحةةل التةةي تمةر بهةةا أغلةةب دول العةةالم للوصةةول إلةى التنميةةة االقتصةةادية ,وكةةذلك فةةإن
أغلةب الةدول التةي حققةت تنميةة اقتصةادية عاليةة كانةت قةد مةرت بهةذه الم ارحةل ,وهةي تتكيةف مةع الواقةةع

الذي يمر به االقتصاد الفلسطيني ولذلك فهي النظرية المناسبة له.

رابعاً :نظر عام ح ل القطاع الخاص:
بدأ االهتمام وبشكل كبيةر وعلةى مسةتوى عةالمي بضةرورة تواجةد البيئةة المناسةبة لعمةل القطةاا الخةاص,
وذلةك نتيجةة لمطالةةب مؤسسةات التمويةةل الدوليةة ضةمن اتفاقيةةات اإلصةالح االقتصةةادي ,واعةادة الهيكلةةة

االقتصادية في كثير من الدول.

ومن المالحظ أن الدول العربية ومنذ ثمانينيات القةرن الماضةي وهةي تشةهد جهةوداً كبيةرة مةن أجةل خلةق
هذا الجو المالئم لتعزيةز عمةل القطةاا الخةاص ,ومةن خةالل إجةراءات التةراخيص ,واإلجةراءات التجاريةة

من استيراد وتصدير ,وتخفيةف الضةرائب علةى المسةتثمرين ,وغيرهةا مةن اإلجةراءات الكفيلةة بتعزيةز دور

القطاا الخاص (الكواز,1118,ص.)1

 - 4تعريف القطاا الخاص :هناك العديد من التعريفات التي تعرف القطاا الخاص ,نستعرض بعضها

فيما يلي" :ذلك الجزء من االقتصاد غير الخاضع للحكومة ,ويدار وفقاً العتبارات الربحية المالية"
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ويعرف أيضةا بأنةه " :ذلةك الجةزء مةن قطةاا األعمةال الةذي تزيةد نسةبة حصةص
(الكواز.1118,صّ ,)2
ملكية األفراد في وحداته عن  %15بغض النظر عن الشكل القانوني للشةركات كةانوا أفةراداً أو أمةواالً و
المالك محلياً أو أجنبياً" (عبد الحليم,1113,ص.)422

ويعرف أنه" :عنصر أساسي ومةنظم فةي النشةاط االقتصةادي يكتسةي الملكيةة الخاصةة ,تقةوم فيةه عمليةة
ّ
ةاء عل ةةى نظ ةةام الس ةةوق والمنافس ةةة ,وتح ةةدد في ةةه المب ةةادرة الخاص ةةة وتحم ةةل مخ ةةاطر القة ة اررات
اإلنت ةةاج بن ة ً
واألنشطة المتخذة" (كريم,ومسعود,1155,ص.)4

يرا الباح  :أنه رغم وجود العديد من التعريفةات للقطةاا الخةاص إال ّأنهةا فةي المضةمون جميعهةا تةدور

حةول فكةرة واحةةدة وهةةي أن الملكيةةة هةةي ملكيةةة خاصةةة ,وأن عمليةةة اإلنتةةاج تةةتم فيةةه وفق ةاً لعوامةةل السةةوق
والمنافسة ,وأن الق اررات تتخةذ فةي هةذا القطةاا مةن داخلةه بعيةداً عةن القة اررات التةي تصةدرها الحكومةة أو

القطاا العام.

 - 3إلط ر الفكر ا اإلدااي بخد ص ا ر القطاع الخاص ف الإلنمي :

لقد تطور ا لفكر االقتصادي فيما يتعلق بدور القطاا الخةاص فةي تحقيةق التنميةة ,فقةد كةان فةي فتةرة مةن
ال ةةزمن هن ةةاك اقتن ةةاا ل ةةدى كت ةةاب الع ةةالم الثال ةةث وخبةةراء التنمي ةةة ف ةةي ال ةةدول المتقدم ةةة أن جه ةةود التنمي ةةة

االقتصةةادية ال يمكةةن أن تكةةون مةةن القط ةةاا الخةةاص وحةةده ,وانمةةا عل ةةى الحكومةةة دور كبيةةر فةةي قي ةةادة
عمليةة التنميةة ,ولقةد قامةت الهنةد باألخةذ بةةالفكر االشةتراكي وتوصةلت إلةى االشةتراكية الغانديةة فةي القيةةام

بعملية التخطيط ,ولحقت بها مصر باالشتراكية الناصرية في بداية الستينات ,وحكومات الدول األخةرى

في آسيا باالشتراكية الماوية في الصين وأفريقيا ,ومع ذلك ورغم صعود الفكةر االشةتراكي فةي تلةك الفتةرة
–الستينات والسبعينات  -إال أنه أصبح هناك مراجعة كبيرة لهذا النظام الذي يعطي الدولة السلطة العليا
فةي النشةاط االقتصةادي ,وكةان الةداعم األكبةر فةي هةذه المراجعةة تلةك المشةاكل االقتصةادية واالجتماعيةة

والسياسةةية التةةي ظهةةرت فةةي تلةةك الحقبةةة التاريخيةةة ,ومعةةدالت النمةةو االقتصةةادي المرتفةةع حينهةةا والتةةي
ظهرت في الدول الغربية بعد التخلص من الركود والتضةخم الةذي حةدث فةي بدايةة القةرن العشةرين ,وبةدأ
االقتصةةاد ال أرسةةمالي بتقويةةة نفسةةه بالعمةةل علةةى تةةوفير الخةةدمات األساسةةية ,والحةةد مةةن غةةالء المعيشةةة,

وتحقيق الضمان االجتماعي.

كمةةا عملةةت أوروبةةا علةةى تقوي ةةة ودعةةم القطةةاا الخةةاص ف ةةي دول السةةوق األوروبيةةة المشةةتركة ,ومنطق ةةة
التجةةارة الح ةرة (اإلفتةةا) ,وظهةةرت عمليةةات إعةةادة الهيكلةةة لالقتصةةاد العةةالمي مةةع مطلةةع الثمانينةةات ,وتةةم

دخول عدد من الدول الجديدة إلى قائمة الدول التي تحقق نمواً سريعاً مثل :أندونيسةيا وماليزيةا والفلبةين,
والتي تعتمد أساساً على جهود القطاا الخاص (عبد الحليم,1113,ص.)421

باإلضافة إلى كل ذلك فإن أغلب دول العةالم فةي الوقةت الةراهن تةدعو إلةى حريةة األسةواق ,والةى تحقيةق
التنميةةة االقتصةةادية بقيةةادة القطةةاا الخةةاص ,وأن يكةةون الشةةريك األساسةةي مةةع القطةةاا العةةام فةةي قي ةةادة

النشاط االقتصادي في الدولة.
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 - 2القطاع الخاص ا ره الإلنم ي:

يعتبر القطاا الخةاص المحةرك الرئيسةي للنشةاط االقتصةادي القةائم علةى إنتةاج الثةروة وتةوفير فةرص عمةل جيةدة
ت ةةؤدي ب ةةدورها إل ةةى خل ةةق وتية ةرة نم ةةو وتط ةةور يس ةةير عليه ةةا النش ةةاط االقتص ةةادي ,وب ةةدورها تؤك ةةد م ةةدارس الفك ةةر

االقتصةةادي المختلفةةة علةةى أن القطةةاا الخةةاص وفةةي ظةةل تواجةةد بعةةض الشةةروط هةةو المحةةرك األساسةةي لعمليةةة
النمةو االقتصةةادي ,وذلةةك مةةن خةةالل عمليةةات اسةةتثمار تضةةخم رؤوس األم ةوال فةةي المجتمةةع منتج ةةً تراكم ةاً رأس

مالي ةاً ,تحملةةه للتكةةاليف وللمخةةاطر السةةائدة فةةي السةةوق ,ومعةةه فةةإن فاعليةةة وكفةةاءة عمةةل القطةةاا الخةةاص سةةوف
تعود على هذا القطاا بالربح الوفير والذي بدوره يؤثر على عملية النمو االقتصادي.

إن العديةد مةن الد ارسةات تؤكةةد علةى أن تطةوير وتقةةدم القطةاا الخةاص يةؤدي إلةةى تطةور سةريع ومسةةتمر

للنمو االقتصادي ,وهذا ما هو ظاهر منذ بداية الثمانينات في توجه العديد من الدول نحةو الخصخصةة
للمؤسس ةةات العام ةةة وتحوي ةةل ملكيته ةةا للقط ةةاا الخ ةةاص مم ةةا يزي ةةد م ةةن مكان ةةة ه ةةذا القط ةةاا ف ةةي النش ةةاط

االقتص ةةادي ف ةةي تل ةةك ال ةةدول ,وتحوي ةةل االهتم ةةام باأله ةةداف السياس ةةية الت ةةي يعكس ةةها القط ةةاا الع ةةام إل ةةى
األهداف االقتصادية التي يعكسها القطاا الخاص( .كريم ,مسعود,ص)4

وقد جةاء هةذا التحةول مةن القطةاا العةام إلةى القطةاا الخةاص فةي العديةد مةن الةدول نتيجةةً لمةا يتمتةع بةه
القطاا الخاص من مزايا عامة مقارنة بالقطاا العام ,وهذه المزايا التي يتفق معها الباحث هي:

أ -أن نشةةاط القطةةاا الخةةاص يرّكةةز بشةةكل أساسةةي علةةى هةةدف ال ةربح ,بينمةةا القطةةاا العةةام يهةةدف إلةةى
تضخيم العائد االجتماعي نظ اًر للهدف الخدماتي االجتماعي لهذا القطاا والذي يعود بشكل أساسي

لخلفية سياسية بعيداً عن األهداف االقتصادية الرئيسة.

ب -االسةتخدام األمثةل للمةوارد المتاحةةة فةي القطةاا الخةةاص نظة اًر لمةا يتحملةه مةةن تكةاليف فةي الحصةةول

على هذه الموارد ,بينما ال يوجد ذلك في القطاا العام.

ت -توفير القطاا الخاص حوافز جيدة للعاملين مما يعمل على رفع اإلنتاجية واألداء الجيد للعاملين.


ث -اإلدارة الكفةةؤ والفعالةةة لألنشةةطة االقتصةةادية مةةن قبةةل القطةةاا الخةةاص نظ ة اًر للم ةوارد البش ةرية المةةاهرة

والمدربة ذات الكفاءة العالية.

ج -تركيز القطاا الخاص على جانةب التجديةد واالبتكةار واإلبةداا فةي العمةل ,وفةي النشةاط االقتصةادي

نظ اًر لتوفر عنصر المنافسة في السوق( .كريم ,مسعود,ص.)3

يرا الباح  :أن النقاط التي تم التطرق إليهةا سةابقاً هةي م ازيةا عامةة تميةز القطةاا الخةاص عةن القطةاا
العةام ,ولكةن مةةن الضةروري أال نهمةةل الةدور المهةم الةةذي يجةب أن يلعبةةه القطةاا العةام فةةي تسةهيل عمةةل

القطةاا الخةةاص ,فةةدور ك ةالً منهمةةا يعتبةةر متكامةةل وال يمكةن للقطةةاا الخةةاص العمةةل بةةدون القطةةاا العةةام
وبدون التسهيالت التي يقدمها القطاا العام للقطاا الخاص من قوانين وتشريعات ,وتسهيالت ائتمانية,

وتسهيالت ضريبة وغيرها.

11

المبح الثان  :إلجارب القطاع الخاص ف بعض ا ل العالم
مقام :
من األهمية بمكان التعرف على بعض تجارب دول العالم فيما يتعلق بدور القطةاا الخةاص فةي التنميةة
االقتص ةةادية ل ةةديها ,مم ةةا يس ةةاعدنا ف ةةي معرف ةةة أهمي ةةة القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي تحقي ةةق التنمي ةةة االقتص ةةادية

وامكانيةةة تطبيةةق تجاربهةةا المختلفةةة علةةى االقتصةةاد الفلسةةطيني ,وسةةوف نتطةةرق فةةي هةةذا المبحةةث إلةةى
تجارب أربع دول في القطاا الخاص وهي كما يلي:

 .4ماليزيا

 .0اإلمارات العربية المتحدة
 .3الجزائر

 .1جمهورية مصر العربية

وقةةد تةةم اختيةةار ال ةةدول المنةةوي د ارسةةة تجاربه ةةا فةةي دور القطةةاا الخةةاص ف ةةي التنميةةة االقتصةةادية عل ةةى

األسس التالية:

 .4مساهمة القطاا الخاص في التنمية االقتصادية في دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة كبيةرة حيةث أنةه
يسةاهم بنسةبة كبيةرة فةي النةاتج المحلةي اإلجمةةالي ,وكةذلك فةي االسةتثمار ,واسةتيعاب القةوى العاملةةة,

ولذلك تم اختيارها كنموذج ناجح يمكن تطبيقه في باقي الدول النامية .

 .0النشاط ا القتصادي الةذي حةدث فةي ماليزيةا والةذي كةان معتمةدا علةى القطةاا الخةاص ,وخاصةة بعةد
القيام بالبرامج االقتصةادية اإلصةالحية فةي ماليزيةا والتةي اعتمةدت علةى إشةراك القطةاا الخةاص فةي
الحياة االقتصادية مما جعةل ماليزيةا تنتقةل وبفتةرة وجيةزة إلةى التطةور االقتصةادي الكبيةر والةذي كةان

أساس ه االعتماد على القطاا الخاص ,ولذلك تم اختيارها كإحدى الدول النامية التةي اعتمةدت علةى
القطاا الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية ونجحت في ذلك.

 .3تةم اختيةار كةل مةن الج ازئةةر وجمهوريةة مصةر العربيةة كةةدول ناميةة ال زال دور القطةاا الخةاص فيهةةا
ضةةعيفاً ف ةةي تحقي ةةق التنمي ةةة االقتص ةةادي ة ,حي ةةث أن ةةه ل ةةم ي ةةؤدي دوره المطل ةةوب من ةةه ف ةةي الكثي ةةر م ةةن
مؤشرات التنمية االقتصادية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق التنمية االقتصادية لديها.

ا ل مالي يا:
أ ً :نظر عام على ا اإلداا المالي ي:

 .5ال ضع ا اإلدااي ابل ا دالح ا اإلدااي:

لقةةد انصةةب اهتمةةام الحكومةةة الماليزيةةة فةةي السةةتينات والسةةبعينات مةةن القةةرن العش ةرين علةةى زيةةادة النمةةو
االقتصةةادي عةةن طريةةق التنميةةة الريفيةةة ,وقةةد نجحةةت فةةي هةةذا المجةةال ,إذ لةةم تسةةمح الحكومةةة الماليزيةةة

للتط ةةورات المعاكسة ةةة أن توقفهة ةةا عة ةةن جهودهة ةةا فة ةةي تحقي ةةق النمة ةةو االقتصة ةةادي ,فلقة ةةد أسسة ةةت اقتص ة ةاداً
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ومجتمعةاً ,فعنةةدما ظهةةر الص ةراا العرقةي فةةي عةةام  5929قامةةت الحكومةة الماليزيةةة بإعةةداد خطةةة واسةةعة
للتنمي ةةة طويل ةةة األج ةةل ع ةةام  5995- 5925وض ةةمنت ه ةةذه الخط ةةة باس ةةتراتيجية واس ةةعة ه ةةدفها التكام ةةل
االقتصةادي القةومي والقضةةاء علةى العجةةز والتخلةف االقتصةادي ,وتقليةةل الفةوارق بةةين األجنةاس واألقةةاليم

المختلفةةة ,وعرفةةت هةةذه االسةةتراتيجية بمةةا يسةةمى السياسةةة االقتصةةادية الجديةةدة (قاسةةم,ص ,)522وهةةي
السياس ةةة التة ةةي تض ةةمنت مجموعة ةةة م ةةن السياسة ةةات التجارية ةةة وس ةةعر الصة ةةرف التنافس ةةي ,وحققة ةةت هة ةةذه

السياسات نتائج جيدة في فترة السبعينات فقد حقق االقتصةاد نمةواً بلةغ متوسةطه  %8وهةو بةذلك تخطةى

أداء ومستوى النمو في الدول النامية ,وظلت معدالت التضخم في حةدود  %1سةنوياً ,وقةد تحقةق تةوازن

اقتصادي خارج بعث في نفوس االقتصاديين شيئاً من الطمأنينة ,وذلةك مةن خةالل تةوفر قةدر كةاف مةن
تدفقات الموارد الخارجية إلى داخل االقتصاد الماليزي (حاتم,5993,ص.)535

ونتيجة لما تعرضت له ماليزيا من ظروف غير مالئمةة القتصةادها فةي بدايةة الثمانينةات والناتجةة عةن

الركود االقتصادي الدولي وانخفاض أسعار النفط العالمي الذي كان أحد أهم العوامةل التةي تعةول عليهةا

ماليزيا في اقتصادها بما تتوقعه من عوائد نفطية عالية ,انها عملت على إخراج نفسةها مةن هةذا المةأزق
مةن خةةالل إنشةةاء صةناعات ثقيلةةة تسةةاعدها فةةي تحقيةق معةةدالت نمةةو اقتصةادي أعلةةى ,وبزيةةادة إجمةةالي

التكةةوين ال أرسةةمالي إلةةى  % 31مةةن النةةاتج القةةومي اإلجمةةالي ,وبةةذلك قامةةت ماليزيةةا بإحةةداث دفعةةة قويةةة
للقطةةاا العةةام لةةديها ,الةةذي أصةةبح يمتلةةك قاعةةدة قويةةة مةةن الصةةناعا ت الثقيلةةة تسةةاعده فةةي إحةةداث تنميةةة
كبيرة لالقتصاد الماليزي ,إال أن البرنامج الحكومي الماليزي باختياره التصنيع الثقيل عن طريةق القطةاا
العةةام جلةةب لماليزيةةا المشةةاكل االقتصةةادية مةةن اخةةتالالت ماليةةة كبي ةرة ,واخةةتالالت مةةع العةةالم الخةةارجي

اضةطرت معهةةا الحكومةةة إلةى سةةد هةةذه االخةةتالالت عةن طريةةق االقت ةراض الخةارجي ,إالّ أنةةه سةةرعان مةةا
تحسةةنت الظةةروف االقتصةةادية الداخليةةة والخارجيةةة حيةةث زادت الم ةوارد الداخليةةة نتيجةةة م ةوارد الميزانيةةة

وتخفيض اإلنفاق الحكومي ,والظروف الخارجية حصةيلة النقةد األجنبةي نتيجةة تحسةين معةدالت التبةادل

التج ة ةةاري ,أدت جمي ة ةةع تل ة ةةك الظ ة ةةروف إل ة ةةى تقلي ة ةةل تل ة ةةك االخ ة ةةتالالت خ ة ةةالل الع ة ةةامين 5983- 5984
(حاتم,5993,ص.)535

وما أن انتهت الحكومة الماليزية من معالجة االختالالت السةابقة وتحسةين األوضةاا االقتصةاديةف حتةى

ظهرت نكسة جديدة لالقتصاد الماليزي خالل العامين  5982- 5981وذلك نتيجة لتدهور أسعار النفط

وبع ةةض الس ةةلع التص ةةديرية األخ ةةرى ,وه ةةو ت ةةدهور مف ةةاجل أدى إل ةةى ض ةةعف الن ةةاتج المحل ةةي اإلجم ةةالي,
وانخفض االستثمار انخفاضاً كبي اًر ,وزادت نسةبة البطالةة وارتفعةت الةديون الخارجيةة ارتفاعةاً كبية اًر حيةث

بلغت  11مليار دوالر أي ما نسبته  % 83من إجمةالي النةاتج القةومي ,وهةي نسةية كبيةرة بالنسةبة للةدول
النامية في تلك الفترة التةي بلغةت فيهةا ديونهةا الخارجيةة نسةبة  %38مةن إجمةالي النةاتج القةومي لهةا فةي

المتوسة ةةط ( حة ةةاتم,5993,ص ,) 531هكة ةةذا وصة ةةل االقتصة ةةاد المة ةةاليزي إلة ةةى الكسة ةةاد ,وظهة ةةر للجمية ةةع
االنتعةةا

االقتصةةادي الةةذي تعيشةةه ماليزيةةا فةةي فت ةرة ارتفةةاا الطلةةب العةةالمي علةةى الةةنفط والسةةلع األخةةرى
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التي تنتجها ماليزيا ,وأظهر هذا الكساد الضعف الهيكلةي لالقتصةاد المةاليزي والةذي كةان أهةم أسةبابه أن
الحكومةة الماليزيةةة قةةد غيةةرت بنيةةة هيكةةل رأس المةةال مةن خةةالل تركيزهةةا علةةى االسةةتثمارات العامةةة علةةى

حساب االستثمارات الخاصة ,فقد تركز هيكل االستثمار على االستثمارات العامة علةى النحةو التةالي- :

(الربيعي,1113,ص)135

أ -تركةةزت االسةةتثمارات العامةةة فةةي فتةرة السةةتينات والسةةبعينات علةةى مجةةاالت البنيةةة األساسةةية
والتنمية الريفية .

ب -تركةزت االسةةتثمارات العامةةة فةي فتةرة الثمانينةةات علةةى الصةناعات الثقيلةةة ,ونتيجةةة لةةذلك زاد

حجم المشروعات العامة وحجم القطاا العام مما أدى إلى:

ح -انخفةةاض مسةةتوى الكفايةةة االقتصةةادية ,حيةةث بلةةغ نصةةيب المشةةروعات العامةةة مةةن القيمةةة المضةةافة

 %11وذلك في عام  5982وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول النامية األخرى.

خ -زيادة المديونية الخارجية وزيادة أعبائها.


د -حلةةت االسةةتثمارات العامةةة محةةل االسةةتثمارات الخاص ةةة ,وأضةةعفت نشةةاط القطةةاا الخةةاص وقد ارت ةةه
التنافس ةةية ,باإلض ةةافة إل ةةى زي ةةادة س ةةعر الص ةةرف ف ةةي بداي ةةة الثمانين ةةات ,وك ةةذلك القي ةةود الكثيةةرة الت ةةي

فرض ةةت علة ةةى امة ةةتالك األسة ةةهم والت ة ةراخيص للمش ةةاريع الجدية ةةدة ,وتعثة ةةرت بعة ةةض شة ةةركات األم ة ةوال

والبنوك ,مما سبب إضعاف قيمة السلع الماليزية ,واضعاف قدراتها التنافسية مع العالم الخارجي.
 -1ا دالح ا اإلدااي ف مالي يا:

لةةم يكةةن هنةةاك أي خيةةار أمةةام الحكومةةة الماليزيةةة وقةةد وصةةل اقتصةةادها إلةةى هةةذا الوضةةع المتةةردي فةةي

النص ة ةةف األول م ة ةةن الثمانين ة ةةات إالّ وأن تق ة ةةوم باإلص ة ةةالح االقتص ة ةةادي ليمكنه ة ةةا م ة ةةن إنع ة ةةا

الوض ة ةةع

االقتصةةادي ورفةةع مسةةتواه ,فس ةعت لتنفيةةذ برنةةامج لإلصةةالح االقتصةةادي مةةن العةةام  ,5991- 5982ولةةم
تعمل الحكومة الماليزية على تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي لإلصالح وقد اختلفت في ذلك عن

ب ةةاقي ال ةةدول النامي ةةة ,فك ةةان برنامجه ةةا االقتص ةةادي برنامجة ةاً وطنية ةاً  %511ويتك ةةون ه ةةذا البرن ةةامج م ةةن

العناصر التالية( :حاتم,5993,ص)531- 534

أ -إعادة الحيوية للقطاا الخاص الماليزي.

ب -انتهاج سياسات اقتصادية خارجية فاعلة.

ت -إصالح النظام المالي.


ث -تحرير السوق النقدية والمالية.


ج -األخذ ببرنامج قومي للخصخصة.

وسنتطرق بشكل مختصر لكل نقطة من النقاط التي سبق ذكرها:

إعةةاا الحي ية للقطةةاع الخةةاص المةةالي ي :حيةةث دفعةةت المشةةاكل واالخةةتالالت التةةي حةةدثت لالقتصةةاد

الماليزي الحكومة الماليزية للبحث عةن أسةباب تلةك المشةاكل والتةي كانةت أهمهةا االسةتثمارات الحكوميةة
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وسوء تخصيصها وما ترتب عليهةا مةن نتةائج سةلبية أوصةلت االقتصةاد والقطةاا الخةاص إلةى االنهيةار,

فمةةا ك ةةان مةةن الحكوم ةةة الماليزيةةة وم ةةن خ ةةالل برنامجهةةا اإلص ةةالحي سةةوى االتج ةةاه إلةةى تحوي ةةل المن ةةاح
االستثماري إلى بيئة جاذبة لالستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية فعملت على:

 .4التقليل من نطاق التعليمات والتراخيص المقيدة لحركات رؤوس األموال الخاصة والمحلية
 .0تشجيع االستثمارات الخاصة عن طريق :

أ .استخدام آليات جديدة للضرائب والتي تشمل اإلعفاء الضريبي لألرباح والعوائةد الموزعةة لمةدة تصةل
إلى  51سنوات.

ب .إلغ ةةاء أو تخف ةةيض المب ةةادئ المتعلق ةةة بحي ةةازة األص ةةول ,وك ةةذلك قواع ةةد الملكي ةةة المتعلق ةةة باالس ةةتثمار
األجنبي المباشر.

ج .التخفيض من الحماية الجمركية وخفض الرسوم على الواردات.
انإلهاج سياس خارجي فاعل :
قامت السياسات االقتصادية الخارجية الماليزية في برنامجها اإلصالحي على ما يلي:

 .4سياسة حرة لسعر الصرف لتعزيز الثقة لدى قطاا األعمال.

 .0اتبعت ماليزيا نظاماً قوياً في تحرير التجارة الخارجية بحيث:

أ .أال يتجاوز متوسط التعريفة الجمركية االسمية أكثر من .%54
ب .أال تتجاوز القيود الكمية  %1من الواردات.


وقد ثبت أن نظام التجارة الخارجية الذي اتبعته ماليزيةا هةو أفضةل نظةم التجةارة الخارجيةة المحةررة علةى

مستوى دول جنوب شرق آسيا على اإلطالق (الربيعي,1113 ,ص.)131
إدالح النظام المال :

لقد عملت ومن خالل برنامجها اإلصالحي على ضبط الوضع المالي لديها وذلك من خالل:

 .4تخفيض النفقات العامة .

 .0تحرير الموارد المالية بغرض توجيهها للقطاا الخاص.

 .3تطور البنية األساسية الالزمة لزيادة نشاط القطاا الخاص وزيادة قدرته على االستثمار واإلنجاز.
 .1وقف وظائف القطاا العام.

 .1تأجيل أي زيادة في مرتبات العاملين في الحكومة.
وقد نتج عن هذا االنضباط تحويل عجز الموازنة العامة مةن عجةز مةع تمويةل خةارجي بنسةبة % 1.1

مةةن النةةاتج القةةومي اإلجمةةالي عةةام  5982إلةةى فةةائض مقةةداره  %5.1مةةن النةةاتج القةةومي اإلجمةةالي عةةام
 (5991قاسم,ص.)522
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إلحرير الس ق المالي

النقاي :

يعتبةةر تحريةةر السةةوق الماليةةة والنقديةةة ركي ةزة أساسةةية مةةن ركةةائز إصةةالح المشةةروعات العامةةة ,وبالتةةالي

إجةراء عمليةة الخصخصةة وتطبيةق برنامجهةا بصةورة جيةدة ودقيقةة ,باإلضةافة إلةى تهيئةة الطةرق الالزمةة
الستكمال خطة اإلصالح االقتصادي ,ولذلك قامت الحكومة الماليزية بعدة خطوات أهمها:

 .4تحرير البنوك التجارية وزيادة صالحيات وسلطات البنك المركزي في اإلشراف عليها.

 .0وضع نظام شامل لإلشراف على المؤسسات المالية العامة في الدولة وذلك عام .5989
ا خذ ببرنام ا م للخدخد :
رغةةم النجاحةةات التةةي حققتهةةا ماليزيةةا فةةي تطةةور الصةةناعات الثقيلةةة وامتالكهةةا لمشةةروعات كبيةرة فةةي هةةذا
المجال يقوم عليها القطاا العام ,إال أن ذلك خلق لها العديةد مةن المشةاكل االقتصةادية التةي تةم التطةرق

إليها فيما سبق ,وزادت األوضاا المالية للدولة سوءا ولذلك قامت الحكومة الماليزية بإجراءات مةن أجةل

العمل على الحد من األوضاا االقتصادية المتردية ,ومن أهم اإلجراءات ما يلي:
 .4توقف الدولة عن إقامة مشروعات عامة.
 .0عدم توسيع أي مشروعات عامة قائمة.

 .3عمل برنامج تقوم من خالله بإعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة ,والتخلص من البعض اآلخر
عن طريق الدمج أو التصفية.

وهةذه الخط ةوات كانةت بمثابةةة المقدمةة لنقةةل هةةذه المشةروعات العامةةة إلةى القطةةاا الخةاص ,وفعةةال حةةدث
ذلك فقد بدأت ماليزيا في برنةامج الخصخصةة عةام  5984حيةث قامةت بخصخصةة  25مشةروعاً ,وفةي

عةام  5991قامةت الحكومةة الماليزيةة بةةاإلعالن عةن خطةة قوميةة تقةوم مةةن خاللهةا بنقةل عةدد كبيةر مةةن
المشةروعات العامةة إلةى الملكية ة الخاصةة ,وقةد بلغةت المشةروعات التةي ضةمها هةذا البرنةامج  %51مةةن
رأس مةةال األسةةهم المتداولةةة فةةي سةةوق ماليزيةةا ,باإلضةةافة لةةذلك فقةةد قامةةت الحكومةةة بعمةةل ب ةرامج توعيةةة

لألفراد إلزالة المخاوف من المسةتهلكين والمةوظفين مةع برنةامج ترويجةي للفةرص االسةتثمارية فةي الةبالد,

وقامةةت الدولةةة بم ة نح مشةةروعات الخصخصةةة للمسةةتثمرين األجانةةب بغةةرض اسةةتقطاب الخب ةرة األجنبيةةة
وذلك لزيادة الكفاية اإلنتاجية وزيادة الصادرات.

ومن الجدير ذكره أن ماليزيا وهي في طور تنفيةذ برنةامج اإلصةالح الهيكلةي والخصخصةة ارتكةزت علةى

مجموعة من الركائز األساسية وهي( :الربيعي,1113,ص)132

 .4تهيئةة المنةاح االسةتثماري الجيةد بغةرض جلةةب االسةتثمارات األجنبيةة ممةا أدى إلةى زيةادة تةةدفق رأس
المال األجنبي إلى البالد حيث احتلت عةام  5995المركةز الثالةث بالنسةبة للةدول الناميةة مةن حيةث
تلقيها لالستثمارات األجنبية.

 .0تعظيم دور القطاا الخاص في التنمية االقتصادية ,ووضع خطة اإلصالح للقطاا العام.
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وهكةذا وبعةد اإلجةراءات اإلصةالحية التةي اتخةذتها ماليزيةا فةي فتةرة الثمانينةات والتسةعينات التةي كةان لهةةا

األث ةةر االقتص ةةادي الجي ةةد عل ةةى االقتص ةةاد الم ةةاليزي ,وخصوصة ةاً بع ةةد أن قام ةةت الدول ةةة بإعط ةةاء القط ةةاا

الخاص دو اًر اقتصادياً جيداً وأعادت له الحيوية ,وكذلك قامت بعمل برامج اقتصةادية قامةت مةن خاللهةا
بخصخصةة بعةةض المنشةةآت العامةة وحولةةت ملكيتهةةا إلةى القطةةاا الخةةاص ,كةل هةةذه اإلجةراءات وغيرهةةا

مما تطرقنا له سابقا كان له األثر اإليجابي الكبير على االقتصاد الماليزي ونتج عنه ما يلي:

 .4تحقيق معدل نمو للناتج المحلي اإلجمالي بلغ  %9.1عام .5991

 .0زيادة معدل نمو الدخل الحقيقي في ماليزيا نتيجة التوسع الصناعي وزيادة الصادرات.

 .3الة ةةرواج االقتصة ةةادي فة ةةي ماليزية ةةاف حية ةةث أصة ةةبحت ماليزية ةةا متمي ة ةزة بة ةةين دول جنة ةةوب شة ةةرق آسة ةةيا
(محمةةد,5993,ص ) 15حيةةث تةةأتي ماليزيةةا ثةةاني أعلةةى معةةدل نمةةو للنةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي بعةةد
تايلند ,ف ي حين حققت ماليزيا أعلى نسبة للصادرات من النةاتج المحلةي اإلجمةالي بنسةبة ,%22.9
كما احتلت ماليزيا المرتبة الثانية فةي معةدل نمةو القيمةة المضةافة إذ بلغةت  ,%51.8وكةذلك تسةجل

ماليزيا ثاني أعلى ناتج قومي إجمالي البالغ  1541مليون دوالر وذلك في عام .5991
ثانياً :القطاع الخاص

ياا الدااراث:

أيضةةا كةةان مةةن النتةةائج اإليجابيةةة التةةي تحققةةت فةةي االقتصةةاد المةةاليزي تنةةامي للصةةادرات الصةةناعية ,إذ

تجةاوزت  %11مةن إجمةةالي الصةادرات الماليزيةةة عةام  ,5989ممةةا سةاعد فةةي تقليةل العجةةز فةي الميةزان

التجاري المةاليزي ,وقةد تطةورت الصةناعات الماليزيةة تطةو اًر ملحوظةاً بعةد أن بةدأت ماليزيةا فةي برنامجهةا

في الخصخصة فةي عةام  5984حيةث كةان هةذا التطةور نتيجةة لزيةادة االسةتثمارات الصةناعية الخاصةة
سواء كانت المحلية أو األجنبية منها ,وكةذلك تشةجيع القطةاا الخةاص والتسةهيالت المقدمةة للمسةتثمرين

المحليين واألجانب.

وهةذا يالحةةظ مةن خةةالل زيةا دة حجةةم صةادرات السةةلع والخةدمات التةةي يصةدرها القطةةاا الخةاص المةةاليزي

لترتفع من  5.9مليةار دوالر أمريكةي فةي عةام  5981إلةى أكثةر مةن  541مليةار دوالر أمريكةي فةي عةام
 , 1111وذلك نتيجة تطور الصناعات الماليزية فةي اآلونةة األخيةرة والتةي أصةبحت تصةدر بشةكل كبيةر

إلى دول العالم المختلفة ( الحصري ,1112,ص.)518
ثالثاً :القطاع الخاص الإلخلص من الفقر:

بعد البرامج اإلصالحية التي قامت بها ماليزيا في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أصبح

هنةةاك دو اًر واضةةحاً لالقتصةةاد الم ةةاليزي فةةي الةةتخلص الت ةةدريجي مةةن مشةةكلة الفق ةةر التةةي كانةةت موج ةةودة

وبشةكل كبي ة ر فةةي ماليزيةةا مثلهةةا فةي ذلةةك مثةةل بةةاقي الةةدول الناميةة ,فقةةد انخفةةض العةةدد اإلجمةةالي لألسةةر
الفقيةرة مةةن  5.5مليةون عةةام  5921إلةى  259.311عةةام  ,5991وذلةةك بةالرغم مةةن زيةادة إجمةةالي عةةدد

األسر من  5.199.11إلى  4.253.511أسرة ,فقد انخفضت نسبة الفقر بشكل كبير من  %11.3عام
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 5921إلى  52.5عام  ,5991مما يعكس نجاح سياسة ماليزيا االقتصادية القومية التي قامت بهةا فةي

الفترة المذكورة ( محمد,5993,ص. )14

يرا الباح  /أنةه وبعةد التطةرق إلةى التجربةة االقتصةادية الماليزيةة كةان الةدور واضةحاً للقطةاا الخةاص

في نهضة ونشاط االقتصادي الماليزي وبشكل كبير وكان ذلك ظاه اًر في السياسة االقتصادية الماليزيةة
والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على إعادة الدور الفاعل للقطةاا الخةاص فةي االقتصةاد المةاليزي ,ممةا
عك ةةس ال ةةدور المه ةةم ال ةةذي يلعب ةةه القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي اقتص ةةاديات ال ةةدول المختلف ةةة ,ويعك ةةس النهض ةةة

االقتصادية الماليزية والتي نرى أنه يمكن ت طبيقهةا فةي بةاقي الةدول الناميةة وتكةون كفيلةة لتحقيةق التنميةة

االقتصادية التي تحققها ماليزيا في الوقت الراهن.

ا ل ا ماراث العربي المإلحا :
مقام :
لقد شهد اقتصاد اإلمارات تحوالت كبيرة فةي العقةود الثالثةة األخيةرة حيةث انتقةل مةن اقتصةاد يعتمةد علةى

سلعة واحدة فقط إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وتنوعا.

وقد بدأت عملية التحةول هةذه بعةد أن أصةبح هنةاك تةدهو اًر ملموسةاً فةي أسةعار البتةرول فةي الثمانينيةات

من القرن الماضي وما صاحب ذلك من أحداث اقتصادية وماليةة سةلبية ,ممةا دعةا إلةى ضةرورة مراجعةة
واعادة هيكلة جميع السياسات االقتصادية والتي تركزت حول قطاا الةنفط ,وذلةك مةن أجةل العمةل علةى
تطويرهةةا ممةةا يسةةاعد علةةى تحقيةةق النمةةو االقتصةةادي المسةةتدام ,وكانةةت نتيجةةة هةةذا االتجةةاه زيةةادة الةةدور

الذي تلعبه القطاعات األخرى غير النفطية مثل :القطةاا الصةناعي والخةدمي وقطاعةات النقةل والتشةييد
والعقارات فةي االقتصةاد القةومي ,فقةد ارتفعة ت مسةاهمة هةذه القطاعةات فةي النةاتج المحلةي اإلجمةالي مةن

 %33في الفترة من  5981- 5921إلى أكثر من  %21في الفترة .1112- 1111

باإلضةافة إلةى ذلةك فقةد ارتفعةةت مسةاهمة القطاعةات غيةر النفطيةة فةةي الصةادرات مةن  %11فةي أوائةةل

التسعينات إلى  %42في عام  ,1111بينمةا سةجلت  %31مةن إجمةالي الصةادرات عةام  ,1112كةذلك
ساهمت القطاعات غير النفطية في تكوين رأس المال الثابت حيث ارتفع متوسط مسةاهمتها مةن %23

فةةي ثمانينيةةات الق ةةرن الماضةةي إل ةةى ح ةوالي  %88فةةي الفتةةرة مةةن الع ةةام  ,1113- 1111حيةةث يالح ةةظ
مسةةاهمة كةةل مةةن قطةةاا التشةةييد والعقةةارات والنقةةل والتخةزين واالتصةةاالت فةةي االسةةتثمارات وتكةةوين رأس

الم ةةال الثابة ةةت (الحريكة,حامة ةةد( ) 1111,تقرية ةةر صة ةةندوق النقة ةةد الة ةةدولي الخة ةةاص بدولة ةةة اإلمة ةةارات ,رقة ةةم
 ,112/12يوليو . )1112

أ ً :ا ر القطاع الخاص ف الناإل المحل ا جمال :

لقد أدى القطاا الخاص دو اًر واضحاً في تنوا االقتصاد اإلماراتي حيث ساهم بحوالي  %22مةن النةاتج
المحلي اإلجمالي غيةر النفطةي فةي العةام  ,1112وذلةك مقارنةة بمسةاهمته فةي عةام  1111والتةي بلغةت
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 ,% 12وقةد سةةجلت مسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي النةةاتج المحلةي غيةةر النفطةةي زيةةادة مسةةتمرة فةةي الفتةرة

 ,1112- 1111وفيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي الكلي أي الذي يشمل القطةاا النفطةي أيضةاً فقةد
ارتفعت مساهمة القطاا الخةاص إلةى أكثةر مةن  %31فةي عةام  ,1119بينمةا كانةت مسةاهمته فةي عةام

 1111ح ة ةوالي  % 43مقارنة ةةة بفت ة ةرة السة ةةبعينات حية ةةث كانة ةةت مسة ةةاهمته ح ة ةوالي  %51فقة ةةط ( بة ةةدوي,
,1151ص.)8- 2

ثانياً :ا ر القطاع الخاص ف ا سإلثمار:

ك ةةذلك كان ةةت هن ةةاك مس ةةاهمة جية ةةدة للقط ةةاا الخ ةةاص اإلم ةةاراتي فة ةةي االس ةةتثمارف حي ةةث ارتفع ةةت نسة ةةبة

استثمارات القطاا الخةاص كنسةبة مةن النةاتج المحلةي اإلجمةالي إلةى  %51فةي المتوسةط فةي الفتةرة مةن
عام  1112- 1111وذلك مقارنة ب %51و %51في الفترات  5991- 5991و  5999- 5992على

التوالي (بدوي,1151,ص.)9

ثالثاً :ا ر القطاع الخاص ف اسإليعاب العمال :

سةوف نتطةةرق فيمةا يلةةي إلةى دور القطاعةةات المختلفةة فةةي دولةة اإلمةةارات العربيةة المتحةةدة فةي اسةةتيعاب

العمالة بأخذ عام  1111كمثةال علةى ذلةك ,حيةث كةان قطةاا التجةارة بشةقيه الجملةة والتجزئةة باإلضةافة
لخةدمات اإلصةةالح مةةن أكبةةر القطاعةات اسةةتيعابا للقةةوى العاملةةة بالمقارنةة مةةع القطاعةةات األخةةرى حيةةث

كانة ةةت نسة ةةبة الع ة ةةاملين فية ةةه  % 59.2م ة ةةن المجمة ةةوا الكل ة ةةي ,ويلية ةةه قط ة ةةاا التشة ةةييد والبن ة ةةاء ,%5263

والصناعات التحويلية  ,%5465والخدمات الحكومية  ,%5161والخدمات المنزلية  %968ويعكةس هةذا
التوزيةةع التطةةورات الكبي ةرة فةةي االقتصةةاد الةةوطني اإلمةةاراتي وفقةةا لمعطيةةات العةةرض والطلةةب فةةي س ةةوق
العمةةل األمةةر الةةذي يتماشةةى مةةع زيةةادة الطلةةب المحلةةي علةةى إنتةةاج قطاعةةات التجةةارة والبنةةاء والخةةدمات

العامة والصناعات التحويلية (عميرة,1111,ص.)9
يةرا الباحة

أنةه ومةن خةةالل مةا تةةم التطةرق لةةه سةابقاً فةي دور القطةةاا الخةاص اإلمةةاراتي فةي التنميةةة

االقتصادية بدولة اإلمارات أن دور هذا القطاا في التنمية االقتصادية دور مهم وكبير ويظهر ذلةك فةي

التطور الحاصل في مسةاهمته فةي النةاتج المحلةي عبةر الفتةرات المختلفةة مةن سةبعينيات القةرن الماضةي

إل ةةى الفتة ةرة م ةةن  1112- 1111مم ةةا يعك ةةس أهمي ةةة ه ةةذا القط ةةاا ف ةةي االقتص ةةاد اإلم ةةاراتي وك ةةذلك ف ةةي

االسةتثمار واسةةتيعابه لعةةدد مةةن القةةوى العاملةةة فةةي اإلمةةارات ,ممةةا يعكةةس أيض ةاً قةةوة هةةذا القطةةاا ويجعلةةه
نموذجاً متطو اًر في اقتصاديات الدول يمكن االستفادة من تجربته في باقي الدول النامية.

ا ل الج ائر:
سوف يتم التطرق فيما يلي إلى الدور الذي يلعبه القطةاا الخةاص الج ازئةري فةي التنميةة االقتصةادية فةي

دولة الجزائر.
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أ ً :ا ر القطاع الخاص ف إلك ين القيم المضاف :

تعتبةر القيمةة المضةةافة مؤشة اًر اقتصةةادياً يمكةن مةن خاللةةه توضةيح النمةةو االقتصةادي فةي أي دولةةة ,ومةن خةةالل
هةةذا المؤشةةر سةةوف نحكةةم علةةى أداء القطةةاا الخةةاص فةةي الج ازئةةر ,ويمكةةن تعريةةف القيمةةة المضةةافة علةةى أنهةةا

"إجمةةالي اإلنتةةاج المحلةةي الخةةام مطروح ةاً منةةه االسةةتهالك الوسةةيط المسةةتخدم فةةي هةةذا اإلنتةةاج خةةالل فت ةرة زمنيةةة

معينة" ,ويوضح الجدول التالي مساهمة القطاا الخاص الجزائري في تكوين القيمة المضافة:
جا ل  : 2إلط ير حجم

البيان

يكل مسا م القطاع الخاص ف إلك ين القيم المضاف بالج ائر حسب كل اطاع

0991

0910

0990

0999

0991

0991

3110

3119

2168

1169

1962

4962

3168

31625

3261

31612

الدناع ا ن المحر ااث

32

3362

1469

1361

1265

12635

3163

39.19

البناء ا شغال العم مي

2562

1161

1263

12

4565

25618

81613

29621

النقل ا إلدال

1268

5869

1161

3562

3161

22694

2169

21649

الإلجار الخاماث

2361

24

2263

2162

2162

91652

91659

91694

نسب مسا م القطاع الخاص
ف القيم المضاف %

المص ةةدر :ش ةةبيي عب ةةد ال ةةرحيم ,وش ةةكوري محم ةةد :مع ةةدل االس ةةتثمار الخ ةةاص ب ةةالجزائر د ارس ةةة تطبيقي ةةة,
المؤتمر الدولي حول "القطاا الخاص في التنمية تقييم واستشراف" المعهد العربي للتخطيط.1119,

مةةن المالحةةظ مةةن خةةالل الجةةدول السةةابق أن مسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي تكةةوين القيمةةة المضةةافة فةةي
الجزائر ظل متدنياً ولم يصل إلى المستوى المأمول مقارنة بدول العالم حيث أن القطاا الخةاص يسةاهم
فةةي معظةةم دول العةةالم بنسةةبة تت ةراوح بةةين  %81- %21مةةن إجمةةالي النةةاتج المحلةةي والقيمةةة المضةةافة,

فعلى سبيل المثال في روسيا يساهم القطاا الخاص بنسةبة  %21مةن النةاتج المحلةي اإلجمةالي ,ألبانيةا

 ,%21جمهورية التشيك  %81رومانيا (%21مركز المعلومات ودعم اتخةاذ القةرار,1111,ص )28إال
أن مساهمة القطاا الخاص الجزائري في تكوين القيمة المضافة لم يتجةاوز  %11إذا مةا تةم أخةذ قطةاا

المحروقات بعين االعتبار.

وعلةةى الةةرغم مةةن الزيةةادة المطلقةةة لمسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي تك ةوين القيمةةة المضةةافة خةةالل الفت ةرة

 ,5985- 5922وكذلك ارتفاا نسبة القطةاا الخةاص مةن النةاتج المحلةي اإلجمةالي مةن  %18611عةام
 5921إلى ما يزيد عن  %31618عام ,5928إال أن األهمية النسبية لمساهمة هذا القطاا في تكةوين
القيمةةة المضةةافة تعتب ةةر فةةي انخف ةةاض مسةةتمرف فقةةد انخفض ةةت مسةةاهمته م ةةن  %2168عةةام 5922إل ةةى

 %1962تقريبةاً عةةام  ,5985والسةبب فةةي هةةذا االنخفةاض هةةو الةةدور الةذي لعبةةه القطةةاا العةام نظ ة اًر لمةةا

كان قد منح القطاا العام من إمكانيات في إطار استراتيجية التنمية التي طبقت في تلك الفتةرة ,وأصةبح

دوره كبي اًر في النشاط االقتصادي في تلك الفترة ,حيث ارتفعت نسبة االستثمار العام مةن النةاتج المحلةي

اإلجمالي من  %864عام  5921إلى ما يقارب من  %51.11عام .5928
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أما من الفترة  5991-5981فقدت شهدت زيادة مهمة في مساهمة القطاا الخاص الجزائري فةي تكةوين القيمةة
المضافة ,ويرجع السبب في ذلك إلى برنامج إعادة الهيكلة العضوية واالستقاللية المالية للمؤسسات االقتصادية

العمومية ,ومن المالحظ أن األزمة االقتصادية التي حدثت لالقتصاد الجزائري في عام  ,5982لم تةؤثر بشةكل
كبير على القطاا الخاص والذي يعتمد على طرق متعددة لتمويل مؤسساته ,وهذا علةى عكةس االسةتثمار العةام

الذي كان في أدنى مستوياته عام  5995في حدود .%2618

ثةم بعةةد ذلةةك أصةبح هنةةاك توجةةه جديةد لالقتصةةاد الج ازئةةري وتحديةداً بعةةد عةةام  5991حيةث كةةان التوجةةه
لتأسيس وبنةاء اقتصةاد يعتمةد علةى آليةات السةوق والسةحب التةدريجي للدولةة مةن اإلنتةاج المباشةر للمةواد

والخدمات ,وأيضاً أصبح هناك إطار تشريعي جديد يتضمن تشجيع القطاا الخاص مما انعكس إيجابياً
علةى االقتصةةاد مةةن خةةالل مسةاهمة القطةةاا الخةةاص الجيةةدة فةةي تكةوين القيمةةة المضةةافة اإلجماليةةة التةةي

كان ةةت ف ةةي ع ةةام  1115حة ةوالي  %3261وأيضة ةاً ارتف ةةاا نس ةةبة االس ةةتثمار الخ ةةاص م ةةن الن ةةاتج المحل ةةي

اإلجمالي  %14628عام  ,5993ثم إلةى  %18683عةام  ,1112وهةذا يةدل علةى زيةادة فعاليةة القطةاا
الخاص في مختلف األنشطة (شبيي,شكوري,1119,ص.)14

ثانياً :ا ر القطاع الخاص ف الإلشغيل :

يوضح الجدول التالي مدى مساهمة القطاا الخاص في التشغيل في الجزائر خالل الفترة من .1111-1114
ال حا  :ألف عامل

جا ل  :3مسا م القطاع الخاص الج ائري ف الإلشغيل

عام3112
البيان

عام3111

عام 3112

اطاع

اطاع

عام

خاص

الفالح

15

5452

5351

الدناع

413

111

813

431

82

254

811

511

828

1152

5311

4228

1118

5931

3514

1218

3112

2283

1228

1511

2298

ا شغال
العم مي
الإلجار
الخاماث
المجم ع

المجم ع

اطاع

اطاع

عام

خاص

11

5191

5252

251

5121

491

929

82

5511

1313

5949

3494

1923

1181

8133

المجم ع

اطاع

اطاع

عام

خاص

18

5411

5481

223

5119
5151

المجم ع

المصدر :الديوان الوطني لإلحصائيات نشرة (.)1112
من خالل الجدول السابق يالحظ أن القطاا الخاص قام بتشغيل أكثر من  1مليون عامةل عةام 1111

أي بنسبة تصل إلى  % 24من حجم التشغيل ,بينما القطاا العام يشغل ما نسبته  %42وبالتالي يعتبر
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القطاا الخاص مهم جداً في توفير فرص التشغيل ويحتل مكانة كبيرة في داخل االقتصاد الج ازئةري فةي

هذا المجال.

إن القطاا الخاص مسةتقبالً سةيكون بمثابةة أهةم قطةاا يةوفر فةرص التشةغيل فقةد ازداد عةدد الةذين يعمةل
على تشغيلهم القطاا الخاص من  3112عام  1114إلى  1511عام  1113إلى  1181عةام 1111
في حين بقي حجم التشغيل في القطاا العام شبه ثابت خةالل نفةس الفتةرة ,ويعتبةر قطةاا الخةدمات هةو

صةاحب النصةيب األكبةر فةةي خلةق فةرص التشةةغيل ويليةه القطةاا الصةةناعي ,وباعتبةار القطةاا الخةةاص
مهم جداً في عملية التنمية االقتصادية في جميع الدول نالحظ أن دور القطاا الخةاص فةي التشةغيل ال
زال صغي اًر مقارنة بدول العالم حيث يتيح فيها القطاا الخاص أكثر من  %91من فرص العمل ويرجةع

ذلك إلى عدة أسباب منها ما يلي (:المطلق,1118,ص)25

 .4ضعف مناح االستثمار وكثرة المعوقات التي تواجه نمو القطاا الخاص الجزائري.
 .0وجةةود قصةةور وعةةدم وعةةي للةةدور المهةةم الةةذي يؤديةةه القطةةاا الخةةاص فةةي ازدهةةار االقتصةةاد ومةةدى
مساهمته في التنمية والتشغيل.

 .3وجود قطاا خاص ضعيف ال يحب المخاطرة.

 .1غياب الحوافز للعمل خارج القطاا العام المهيمن.
 .1الرأسمال البشري غير المتطور.
 .6نوعية التعليم المتدنية.

 .9عدم المواءمة بين العرض والطلب على التشغيل.
أمةةا بالنسةةبة للعةةام  1155وحسةةب الةةديوان الةةوطني الج ازئةةري لإلحصةةاء ,فةةإن القطةةاا الخةةاص الج ازئةةري
يشةةغل مةةا يقةةرب مةةن ثلثةةي إجمةةالي القةةوى العاملةةة فةةي الج ازئةةر أي بمعةةدل  %21.1مةةن إجمةةالي القةةوى

العاملة ,وبالتالي فهو يستوعب ما يقارب من  2491111عامل.

جمه ري مدر العربي :
لقةد شةهد االقتصةاد المصةةري تطةو اًر كبية اًر فةةي دور القطةاا الخةاص منةذ منتصةةف القةرن العشةرين ,حيةةث
بدأت الدولة في تعزيز وزيادة دور القطاا الخاص في التنمية االقتصادية بعد حرب أكتوبر عام 5924
وذلةةك مةةن خةةالل تبنيهةةا لسياسةةة االنفتةةاح االقتصةةادي فةةي عةةام  ,5923وذلةةك بعةةد أن عةةانى االقتصةةاد
المص ةةري م ةةن مجموع ةةة م ةةن المش ةةاكل الت ةةي نجم ةةت ع ةةن الفت ةرة الت ةةي تمي ةةزت فيه ةةا الص ةةناعات المحلي ةةة

بسياسات حمائية عالية ,دون أن تكتسب مزايا تمكنه من التحةول باتجةاه مرحلةة تصةدير هةذه المنتجةات

للخارج (نوير,1119,ص.)4
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أ ً :ا ر القطاع الخاص ف إل ليا الناإل المحل ا جمال ( :عبد الحليم,1113,ص)484

لق ةةد عم ةةل االقتص ةةاد المص ةةري عل ةةى تبن ةةي سياس ةةات اقتص ةةادية تس ةةمح للقط ةةاا الخ ةةاص أن يق ةةود النم ةةو

االقت صادي منذ التسعينات ,وقةد زادت نسةبة مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي النةاتج المحلةي اإلجمةالي مةن
 %2561ع ة ة ةةام  5991/5995إل ة ة ةةى  %24.4ف ة ة ةةي ع ة ة ةةام  5992/5991ث ة ة ةةم إل ة ة ةةى  %21ف ة ة ةةي ع ة ة ةةام

 , 5998/5992ولكن على الرغم من هذه الزيةادة التةي تحققةت فةي مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي النةاتج

المحلي اإلجمةالي إال أنهة ا لةم تصةل إلةى النسةبة التةي وصةلت إليهةا مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي النةاتج
المحلي اإلجمالي عام  5911حيث وصلت إلى  ,%81كذلك ظلت مساهمته أقل مةن مسةاهمة القطةاا

الخاص في دول أخرى مثل الب ارزيل وأوروجواي وأندونيسيا ,واذا أخذنا بعةين االعتبةار التوزيةع القطةاعي

لمساهمة القطاا الخاص في الناتج المحلةي اإلجمةالي والةذي يعكةس هيكةل ملكيةة المشةروعات الخاصةة
والتغييةةر فيهةةا نجةةد أن مسةةاهمته كانةةت تأخةةذ باالرتفةةاا فةةي كافةةة األنشةةطة االقتصةةادية خةةالل الفتةرة مةةن

 5998/5992- 5991/5995فيمةا عةدا بعةض األنشةطة مثةل البتةرول والنقةل والمواصةالت والخةةدمات

االجتماعية والتي كانت قد اتجهت نحو االنخفاض في عام .5998/5992
جا ل :2إلط ر النديب النسب للقطاع الخاص ف الناإل المحل ا جمال

فقاً للنشاط ا اإلدااي ف مدر

ن ع النشاط

93/90

92/92

99/91

91/99

99/91

99/99

3111/99

القطاعاث السلعي

 21.8

 21.3

 2365

 2868

 2361

 22

 2463

ال راع

 9868

 9862

 9862

 9862

 9961

 9961

 9962

 8165

 1869

 2161

 23

 2963

 8568

 8363

البإلر ل

 5264

 52

 5265

 5464

 5161





الإلشييا البناء

 2168

 21.9

 2165

 2468

 2261

 2262

 2262

الخاماث ا نإلاجي

 2165

 2364

 2263

 2868

 2162

 2261

 28

نقل م ادالث

 3269

 4168

 4464

 1168

 3264

 8164

 8169

إلجار

 8962

 9562

 9464

 9363

 9369

 9161

 92

المال البن ك

 1964

 1969

 4161

 4163

 4569

 4163

 4168

الإلأمين

 4961

 31

 3163

 3561

 3562





مطاعم فنااق

 8362

 81

 8161

 8164

 9862

 9262

 9861

الخاماث ا جإلماعي

 1369

 1362

 1164

 1164

 1461

 1461

 1462

الناإل المحل ا جمال

 2561

 2562

 2263

 2263

 21

 2464

 2463

الدناع

الإلعاين

المصدر :عبدالحليم ,1113 ,ص484

واذا نظرنةةا إل ةةى الج ةةدول السةةابق وأخ ةةذنا ف ةةي االعتبةةار الترتي ةةب النس ةةبي لمسةةاهمة القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي
األنشطة المختلفة نجد أن الزراعة تحتل المرتبة األولى حيةث تبلةغ مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي النةاتج
المحل ةةي اإلجم ةةالي  %9965ف ةةي المتوس ةةط خ ةةالل الفتةةرة  ,1111/99- 91/95ويلي ةةه التج ةةارة ,%9462
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المطة ةةاعم والفنة ةةادق  ,%9162والتشة ةةييد والبنة ةةاء  ,%2469بينمة ةةا بلغة ةةت مسة ةةاهمة القطة ةةاا الخة ةةاص فة ةةي
الصناعة والتعدين  %21655في المتوسط خالل نفس الفترة ,ممةا يعكةس قةوة القطةاا الخةاص وامتالكةه
ألغل ةةب الص ةةناعات ف ةةي مص ةةر حي ةةث أن ةةه يمتل ةةك العدي ةةد م ةةن الص ةةناعات وخاص ةةة الص ةةناعة التعديني ةةة
والمعدنية ذات الوزن النسبي الكبير.
ثانياً :ا ر القطاع الخاص ف اسإليعاب العمال :

لقد تأثر القطاا الخاص في استيعاب العمالة بأربعة عوامل رئيسة وهي :هيكةل مؤسسةات هةذا القطةاا,

ونوا النشاط الغالب ,والتكنولوجيا السائدة ,ومعدالت نمو القطاا الخاص.

وهذه اآلثار كانت واضحة في اسةتيعاب القطةاا الخةاص للعمالةة ,حيةث أنةه وبةالرغم مةن زيةادة دوره فةي
الناتج المحلي إال أنةه لةم يت ازيةد دوره فةي اسةتيعاب العمالةة ممةا جعةل معةدل البطالةة يصةل إلةى  %8فةي
 99/98وفقاً لإلحصاءات الرسمية الصادرة في تلك السنة ,حيث تشير البيانات المسحية للقةوى العاملةة
التي أجريت في عام  99/98أن الجهاز الحكومي هو المستوعب األكبر لألفةراد الةداخلين لسةوق العمةل
حي ةةث بلغ ةةت النس ةةبة الت ةةي اس ةةتوعبها القط ةةاا الحك ةةومي  ,%3565بينم ةةا مس ةةاهمة القط ةةاا الخ ةةاص فق ةةد
توزعةت مةا بةين الز ارعةة التةي اسةتوعبت  ,%1269بينمةا القطةاا الخةاص غيةر الز ارعةي  ,%4864ومةن
المالحظ أ ن غالبية الداخلين إلى سوق العمل من الجدد والذين استوعبهم القطاا الخةاص حصةلوا علةى
وظةةائف ال تتمتةةع بةةأي حمايةةة اجتماعيةةة مةةن حيةةث التأمينةةات وحقةةوق العمةةل حتةةى وان كانةةت وظةةائفهم
منتظمةةة ونسةةبتهم  ,% 2168وأن مةةا يقةةارب مةةن السةةدس وظةةائفهم غيةةر منتظمةةة أي موسةةمية أو مؤقتةةة
 ,%5263بين ما من حصلوا على وظائف منتظمةة وتتمتةع بالحمايةة فةي القطةاا الخةاص فكانةت نسةبتهم
 % 5269أي أنهةم أقةةل مةن خمةةس الةداخلين الجةةدد إلةى سةةوق العمةل ,ومةةن الجةدير بالةةذكر أن النسةةاء ال
يحظةةين باهتمةةام فةةي فةةرص العمةةل التةةي يقةةدمها القطةةاا الخةةاص ,حيةةث أن أفضةةل الفةةرص التةةي تجةةدها
النسةةاء فةةي الزراعةةة أوال ثةةم الوظ ةةائف المنتظمةةة التةةي ال تتمتةةع بةةأي حماي ةةة فةةي القطةةاا الخةةاص غي ةةر
الزراعي حيث تبلغ نسبتهم في هذه الوظائف  %9161وتتركةز هةذه الوظةائف فةي الصةناعات التحويليةة
والمطاعم والفنادق والتأمين والعقارات(.عبد الحليم,1113,ص)482
ثالثاً :ا ر القطاع الخاص ف ا سإلثمار ا اخار:
لقد أصبح هناك اهتمام وبشكل كبير بالدور الذي يقةوم بةه القطةاا الخةاص فةي النمةو االقتصةادي حيةث
أن الحكومةات أصةبحت تقةوم بةدور فعةةال فةي تةدعيم الجانةب المؤسسةةي لتشةجيع القطةاا الخةاص بالقيةةام
بدوره ,بعد أن كانت تتدخل في إنتاج السلع والخدمات.
وتبةةدو أهميةةة االسةةتثمار الخةةاص واضةةحة وخاصةةة فةةي ظةةل ب ةرامج اإلصةةالح االقتصةةادي والتةةي تعتبةةر
شةرطاً ضةرورياً لتحسةين ورفةع مسةتوى الةدخل والنمةو االقتصةادي ,و قةد زادت أهميةة االسةتثمار الخةاص
في الفترة األخيرة بشكل كبير خاصة في ظل النظرة الداعية للتحرير االقتصادي وآليات السوق واالتجاه
نحو توسيع الم لكية الخاصةة ,ويبةين الجةدول التةالي مسةاهمة االسةتثمار الخةاص فةي االسةتثمار المحلةي
اإلجمةالي ,حيةةث يالحةظ أنهةةا اتجهةةت نحةو االرتفةةاا فةةي الفتةرة  88/82إلةةى الفتةرة  91/95ثةم بعةةد ذلةةك
أخذت في االنخفةاض وبعةد منتصةف التسةعينات عةادت لترتفةع مسةاهمة االسةتثمار الخةاص مةرة أخةرى,
ورغ ةةم ه ةةذا االرتف ةةاا إال أن ةةه م ةةا زال القط ةةاا الخ ةةاص ل ةةم يحق ةةق مس ةةاهمة كبية ةرة ف ةةي االس ةةتثمار والنم ةةو
االقتصادي بصورة كبيرة( .عبد الحليم,1113,ص.)483
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جا ل : 1مسا م ا سإلثمار الخاص ف ا سإلثمار المحل ا جمال ف مدر

السن اث

99 91

93 90

92 93

92 92

91 92

99 91

91 99

99 91

99 99

3111 99

النسب

42.2

32.1

41.4

44.1

3169

3961

1561

2169

2161

2261

المصدر :عبد الحليم ,1113 ,ص 483
يةرا الباحة أن مسةةاهمة القطةاا الخةاص فةةي كةل مةن الج ازئةةر وجمهوريةة مصةر العربيةةة لةم يرقةى إلةةى
المستوى المطلوب ,حيث أنةه ومةن خةال ل التحليةل السةابق ال ازلةت مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي النةاتج
المحلةةي اإلجمةةالي واالسةةتثمار واسةةتيعابه للقةةوى العاملةةة ال زال ضةةعيفا ولةةم يسةةاهم إال بالقليةةل فةةي مجةةال
التنميةةة فةةي كةةال الةةدولتين ,وعليةةه يجةةب أن يعطةةى هةةذا القطةةاا اهتمام ةاً أكبةةر مةةن قبةةل الحكومةةات ,وأن
يسعى القطاا الخاص لزيادة نشاطه االقتصادي عةن طريةق مسةاهمته بصةورة أكبةر فةي جميةع الجوانةب
االقتصادية التي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة نشاطه االقتصادي.
خالد الفدل ا ل:
يظهةر مةةن خةالل مةةا تةم التطةةرق لةه فةةي الفصةل األول أن التنميةةة االقتصةادية لهةةا العديةد مةةن التعريفةةات
والتةي يعتبةر فيهةةا زيةادة النةاتج المحلةةي اإلجمةالي والتغلةب علةةى الفقةر والبطالةة مةةن أهةم المؤشةرات علةةى
تحقيق التنمية االقتصادية.
وهناك العديد من النظريات التي تحةدثت عةن التنميةة االقتصةادية والتةي يوجةد فيهةا الكثيةر مةن التشةابه,
وعليهةةا الكثيةةر مةةن االنتقةةادات ,وبةةالرجوا إلةةى هةةذه النظريةةات يظهةةر صةةعوبة تطبيةةق الكثيةةر منهةةا علةةى
االقتصةةاد الفل سةةطيني بحكةةم أن الظةةروف التةةي يمةةر بهةةا االقتصةةاد الفلسةةطيني ال تناسةةب الظةةروف التةةي
تتحدث عنها أي نظرية من هذه النظريات.
ولكن وبالرغم من ذلك إال أنه من الممكن العمل على االستفادة من نظرية مراحل التنمية لروستو والتةي
تعبر عن المراحل التي يمر بها المجتمع للوصول إلى تحق يق التنمية االقتصةادية وتطبيقهةا علةى الواقةع
الفلس ةةطيني ,ألن ةةه إذا نظرن ةةا إل ةةى أغل ةةب دول الع ةةالم المتقدم ةةة والت ةةي حقق ةةت تق ةةدماً ف ةةي مج ةةال التنمي ةةة
االقتص ةةادية نج ةةدها م ةةرت بالم ارح ةةل الت ةةي تح ةةدثت عنه ةةا نظري ةةة روس ةةتو ,ول ةةذلك يج ةةب عل ةةى الس ةةلطة
الفلسطينية ,والقطاا الخاص ,وكافة المعنيين العمل على توفير الظروف المناسبة التي تهيةؤ االقتصةاد
الفلسطيني إلى مرحلةة االنطةالق والتةي سةوف تفةتح البةاب أمةام التقةدم إلةى الم ارحةل التةي تليهةا للوصةول
إلى التنمية االقتصادية.
باإلضافة إلى كل ذلك فإن علةى القطةاا الخةاص الفلسةطيني ومةن خةالل مةا تةم التطةرق لةه مةن تجةارب
ل ةةبعض الة ة دول ف ةةي القط ةةاا الخ ةةاص العم ةةل عل ةةى تط ةةوير نفس ةةه بش ةةكل أكب ةةر م ةةن خ ةةالل االس ةةتفادة م ةةن
التجارب الناجحة للقطاا الخاص في هذه الدول ,وكذلك يجب عليه االستفادة من المشاكل التةي يعةاني
منها القطاا الخاص في بعض الدول والتي يعتبةر فيهةا أداء القطةاا الخةاص ضةعيفاً وذلةك للعمةل علةى
تجنب ه ذه المشاكل ,ومعرفة معيقات عمل القطاا الخاص في هذه الدول ومحاولة تجنبها.
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الفدل الثان
إلحليل أ م مؤشراث ا اإلداا الفلسطين
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الفدل الثان  :إلحليل أ م مؤشراث ا اإلداا الفلسطين
مقام :
شهد االقتصاد الفلسطيني تطورات مختلفة علةى كافةة األصةعدة خةالل الفتةرة مةن ( ,)1155- 5991مةر
عبرهةا االقتصةاد الفلسةةطيني فةي فتةرات مختلفةة ,فتةةارة كةان هنةةاك انتعةا

ورواج اقتصةةادي وخاصةة فةةي

الفتةرة التةي شةةهدت تأسةيس السةةلطة الوطنيةة الفلسةةطينية وأخةذها بزمةةام األمةور فةةي األ ارضةي الفلسةةطينية
ممةةا زاد الةةدعم االقتصةةادي للسةةلطة الفلسةةطينية مةةن قبةةل الةةدول المانحةةة التةةي عملةةت علةةى دعةةم السةةلطة
الوطني ةةة الفلس ةةطينية ,وت ةةارة أخ ةةرى ش ةةهد االقتص ةةاد الفلس ةةطيني فتة ةرات م ةةن الرك ةةود االقتص ةةادي وع ةةدم

االستقرار وذلك بفعل إجراءات وسياسات االحتالل اإلسرائيلي من إغالقات للمعابر والحواجز والحصار
لألراضي الفلسطينية وخاصة فةي عةام  1111والةذي شةهد انةدالا انتفاضةة األقصةى الثانيةة ممةا أضةر
باالقتصةاد الفلسةطيني بشةكل كبيةةر وذلةك بالتةأثير علةةى كافةة مؤشةرات االقتصةةاد الفلسةطيني مةن بطالةةة,

وفقر ,واستثمار ,وكذلك على الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني.

وسوف يتم التطرق في هذا الفصل إلى أهم مؤشرات االقتصاد الفلسطيني والتي ذكرناها سابقاً.

أ ً :نم الناإل المحل الحقيق :
شهد االقتصاد الفلسطيني تذبذباً مستم اًر في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمةالي الحقيقةي حيةث أنةه كةان

يختلةةف فةةي كةةل عةةام عةةن العةةام اآلخةةر وذل ةةك نتيج ةةً لعةةدم االسةةتقرار السياسةةي الةةذي تشةةهده األ ارض ةةي
الفلسة ةةطينية نتيجة ةةة إلج ة ةراءات االحة ةةتالل اإلس ة ةرائيلي وسياسة ةةة اإلغة ةةالق التة ةةي ينتهجهة ةةا بحة ةةق الشة ةةعب

الفلسطيني ,والجدول التالي يوضح معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل سةنوات الد ارسةة (- 5991

:)1155
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جا ل  : 9معال نم الناإل المحل ا جمال الحقيق (بالملي ن ا ر)

السن

ا راض الفلسطيني

نسب النم %

الضف الغربي

نسب النم %

اطاع غ

نسب النم %

1995

3212.4

5.73

2101.7

7.5

1110.7

2.52

1996

3292.8

2.5

2163.9

2.87

1128.9

1.64

1997

3744

13.7

2492.9

13.2

1251.1

10.82

1998

4197.7

12.12

2817.9

11.53

1379.8

10.29

1999

4534.9

8.03

3149.1

10.52

1385.8

0.43

2000

4146.7

-8.56

2928

-7.55

1218.7

-12.06

2001

3810.8

-8.1

2616

-11.93

1194.8

-1.96

2002

3301.4

-13.37

2234

-17.1

1067.4

-10.66

2003

3800.5

15.12

2451.9

8.89

1348.6

26.34

2004

4198.4

10.47

2807.4

12.66

1391

3.14

2005

4559.5

8.6

2876.7

2.41

1682.8

20.98

2006

4322.3

-5.2

2977.7

3.39

1344.6

-20.1

2007

4554.1

5.36

3317.2

10.23

1236.9

-8.01

2008

4878.3

7.12

3716.7

10.75

1161.6

-6.09

2009

5239.3

8.88

3979.6

11.27

1259.7

8.44

2010

5754.3

9.82

4249.5

6.78

1504.8

19.45

2011

6323

9.88

4472.4

5.24

1850.6

22.97

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,إحصاءات متعددة
معال النم  :من حساب الباحث.

يالحظ من خالل الجدول السابق أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في كةان متذبةذباً فةي الفتةرة مةن

 5999- 5991وبلغ أعلى معدل نمو له في األراضي الفلسطينية عةام  5992وكةان (  )%54.2وذلةك
نتيجة لالستقرار االقتصادي الذي شهدته األراضي الفلسطينية في هذا العام ,بينمةا كةان أقةل معةدل نمةو

فةي هةذه الفتةرة فةي العةام  5992حيةث كةان معةدل نمةوه ( )%1.1وذلةك ألن هةذا العةام كةان مةن األعةوام
األولى لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية والتي لم تكن قد سيطرت على األوضاا العامةة بشةكل جيةد

بعد.

أمةةا فةةي الفت ةرة مةةن العةةام  1111- 1111فقةةد شةةهد معةةدل نمةةو النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي انخفاض ةاً كبي ة اًر
وذلةةك ألن هةةذه الفت ةرة شةةهدت انةةدالا االنتفاضةةة الثانيةةة فةةي العةةام  1111وكةةان أقةةل معةةدل نمةةو للنةةاتج

المحلي اإلجمالي في العام  1111حيث بلغ (  )%54.42-وذلةك كةان نتيجةة الشةتداد حةدة االنتفاضةة
في هذا العام ,وزيادة درجة اإلغالقات والحصار التي فرضتها إسرائيل على األراضي الفلسطينية.

42

أما في الفترة من العام  1112- 1114فقد كان معدل نمو النةاتج المحلةي اإلجمةالي أعلةى مةا يمكةن فةي
العام  1114فبلغ ( )% 51.51وذلك كان بسبب االسةتقرار البسةيط الةذي شةهدته األوضةاا فةي فلسةطين
في هذا العام ,إال أنةه وفةي عةام  1112عةاد ليةنخفض معةدل النمةو وذلةك فةي أعقةاب إجةراء االنتخابةات
التشريعية الفلسطينية وما أعقبها من أحداث أثرت بالسلب على أداء االقتصاد الفلسةطيني ,ثةم بعةد ذلةك
بدأ يعود إلى االرتفاا نسبياً ليصل في العام  1155إلى معدل (. )%9.88
أما إذا نظرنا إلةى الضةفة الغربيةة وقطةاا غةزة فةإن معةدل نمةو النةاتج المحلةي اإلجمةالي كةان فةي الضةفة
الغربيةة فةي أغلةةب األعةوام التةي شةةملتها الد ارسةة أعلةى منهةةا فةي قطةاا غةزة وخاصةة فةي الفتةرة مةن عةةام
 1118- 1112فقد كان معدل النمو فةي قطةاا غةزة بالسةالب ممةا يعنةي عةدم وجةود نمةو للنةاتج المحلةي
اإلجمالي ,في حةين كانةت الضةفة الغربيةة تحقةق معةدالت مرتفعةة نسةبياً لنمةو النةاتج المحلةي اإلجمةالي,
أما في العامين األخيرين من الدراسة وهما  1155- 1151فقةد كةان هنةاك ارتفاعةاً ملحوظةاً لنمةو النةاتج
المحلي اإلجمالي في قطاا غزة بينما كان معدل النمو في الضفة الغربية منخفضاً وذلك نتيجة لسياسةة
التضييق والحواجز التي اتبعتها إسرائيل ضد األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

ثانياً :نديب الفرا من الناإل المحل ا جمال :
يعبةةر نصةةيب الفةةرد مةةن النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي عةةن مسةةتوى المعيشةةة لألف ةراد فةةي دولةةة مةةا ,والجةةدول

التالي يوضح نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة :

جا ل  :1نديب الفرا من الناإل المحل ا جمال "القيم بالملي ن ا ر"

السن

ا راض الفلسطيني

الضف الغربي

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1396.5
1350.6
1454.2
1577.1
1648.8
1460.1
1303.5
1097.2
1227.3
1317
1387.2
1275.4
1303.2
1356.3
1415.7
1509.9
1609.6

1482.7
1442.7
1578.6
1730
1875.1
1692.2
1471.5
1223.5
1307.4
1457.1
1451.1
1459.8
1580.5
1723.6
1796.3
1867.1
1912.1

اطاع غ
1258
1203.4
1256.7
1336
1293.9
1098.2
1042.7
902.4
1104.4
1103.1
1290.1
996.5
886.2
806.5
847.2
980.2
1164.5

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة من ( .)51-5
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يالحظ من الجدول السابق أنه في الفترة من  5999- 5991كان أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي

اإلجمالي في العام  5999وبلغ نصيب الفرد  5238.1دوالر ,بينما كان أقل نصيب للفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي في تلك الفترة في العام  5992وبلغ  5411.2دوالر ,أما في الفترة من العام -1111
 1111فكان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مرتفعاً نسبياً في ٍ
كل من عامي 1111و 1115

أما في العام  1111فقد انخفض نصيب الفرد انخفاضاً ملحوظاً وذلك ألن االنتفاضة الثانية كانت قد

اشتدت في ذلك العام وزادت معها إجراءات االحتالل اإلسرائيلي من إغالقات وحصار ومصادرة

ألراضي المواطنين وغيرها من اإلجراءات السلبية بحق األراضي الفلسطينية ,وبالنسبة للفترة من العام

 1111-1114فقد عاد نصيب الفرد إلى االرتفاا نسبياً ,لكنه سرعان ما عاد إلى االنخفاض قليالً في
العام  1112وذلك لما شهده هذا العام من أحداث غير مستقرة أعقبت االنتخابات التشريعية.

أما في الفترة من العام  1155- 1112فقد شهدت هذه الفترة ارتفاعاً مستم اًر في نصيب الفرد من النةاتج
المحلي اإلجمالي ليصل إلى أعلى مستوى في العام  1155ويبلغ  5219.9دوالر.

ويالحظ من خالل ما تم التطرق إليه سابقاً أن أعلى مستوى لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمةالي
خةالل الفتةرة التةةي شةةملتها الد ارسةةة كةةان فةي العةةام  5999وبلةةغ  5238.8دوالر ,بينمةةا كةةان أقةةل نصةةيب

للفرد في العام  1111وبلغ  5192.1دوالر.

أما إذا نظرنا إلةى الضةفة الغربيةة وقطةاا غةزة فةإن الضةفة الغربيةة شةهدت ارتفاعةاً فةي نصةيب الفةرد مةن
الناتج المحلي اإلجمالي عنه في قطاا غزة وذلةك خةالل السةنوات التةي اشةتملت عليهةا الد ارسةة ,فبنسةبة

للضفة الغربية فإن أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي شهده عام  1155وقد بلغ 5951.5
دوالر بينما كان أقل نصيب للفرد في عام  1111وبلغ  5114.1دوالر .أما فيما يتعلق بقطاا غزة فإن

الحال مختلف تماماً عنه في الضفة الغربية إذ أن نصيب الفرد مةن النةاتج المحلةي اإلجمةالي فةي قطةاا
غةزة يمتةةاز باالنخفةةاض بشةةكل مسةتمر حيةةث أن أعلةةى معةةدل شةةهده نصةيب الفةةرد كةةان فةةي عةةام 1155

وبلةةغ  5523دوالر حي ةةث أن ةةه ارتف ةةع ارتفاعة ةاً ملحوظة ةاً عةةن ع ةةام  1151وال ةةذي ك ةةان في ةةه نص ةةيب الف ةةرد

 981.1دوالر ويمكن أن ُيفسةر ذلةك مةن خةالل حركةة البنةاء الكبيةرة التةي شةهدها قطةاا غةزة والتةي أدت
إلةى تشةغيل العديةد مةن القةوى العاملةة التةي كانةت عاطلةة عةن العمةل فةي خةالل الفتةرة التةي سةبقت العةةام

 1155والتةةي كةةان فيهةةا نصةةيب الفةةرد مةةن النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي مةةنخفض ومسةةتوى المعيشةةة لسةةكان

قطةاا غ ةزة منخفضةاً بشةةكل ملحةوظ كمةةا نالحةظ مةةن الجةدول السةةابق وذلةك بفعةةل الحصةار الةةذي فرضةةه
االحتالل اإلسرائيلي على قطاا غزة وذلك بعد االنتخابات التشريعية التي شةهدتها األ ارضةي الفلسةطينية

في العام  1112والذي أثر على كافة النواحي االقتصادية في فلسطين.
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ثالثاً :الإلجار الخارجي

المي ان الإلجاري:

يقصد بالتجارة الخارجية كل ما يتعلق بحركةة الةواردات والصةادرات فةي دولةة مةا ,والعالقةة بةين الةواردات
والصةادرات تمثةل الميةزان التجةاري ألي دولةة ,والنةةاظر لالقتصةاد الفلسةطيني وتحديةداً فةي مجةال التجةةارة
الخارجي ةةة يالحة ةةظ مة ةةدى العج ةةز الكبية ةةر الة ةةذي يشة ةةهده المية ةزان التجة ةةاري لالقتصة ةةاد الفلسة ةةطيني ,أي أن

ال ةواردات أكبةةر بكثيةةر مةةن الصةةادرات وذلةةك علةةى مةةدى السةةنوات التةةي شةةملتها الد ارسةةة ,والجةةدول التةةالي
يوضح قيم ٍ
كل من الواردات والصادرات والميزان التجاري في االقتصاد الفلسطيني:
جا ل  : 9ايم الدااراث ال ارااث المي ان الإلجاري "القيم با لف ا ر ا مريك "

السن

ال ارااث

الدااراث

داف المي ان الإلجاري

1995

1658192

394177

-1264015

1996

2016261

339467

-1676794

1997

2238561

382423

-1856138

1998

2375102

394846

-1980256

1999

2628971

372148

-2256823

2000

2382807

400857

-1981950

2001

2033647

290349

-1743298

2002

1515608

240867

-1274741

2003

1800425

276433

-1523992

2004

2373248

312688

-2060560

2005

2666772

335443

-2331329

2006

2758726

366709

-2392017

2007

3141297

512979

-2628318

2008

3466168

558446

-2907722

2009

3600785

518355

-3082430

2010

3958512

575513

-3382999

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة

يالحةةظ مةةن خةةالل الجةةدول السةةابق العجةةز الكبيةةر فةةي المي ةزان التجةةاري مةةن خةةالل الفةةرق بةةين ال ةواردات
والصادرات ,ويمكن أن يفسر هذا العجز في الميزان التجاري على أن االقتصاد الفلسةطيني هةو اقتصةاد
مسةتهلك بالدرجةةة األساسةية ويفتقةةر للصةناعات الكبيةرة أو المتطةةورة التةي مةةن الممكةن أن يكةةون لهةةا دور
كبي ةةر ف ةةي زي ةةادة حج ةةم الص ةةادرات ,ه ةةذا باإلض ةةافة إل ةةى الع ةةائق الكبي ةةر والمتمث ةةل ب ةةاالحتالل اإلسة ةرائيلي
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واإلجراءات التي يقوم بها على أرض الواقع والتي تحد من قةدرة االقتصةاد الفلسةطيني علةى التطةور فهةو
يةةتحكم فةةي حجةةم الصةةادرات ,وكةةذلك يةةتحكم ف ةةي األصةةناف التةةي يةةتم تصةةديرها ,باإلضةةافة ألنةةه يح ةةدد
الجهات التةي مةن الممكةن أن يةتم لهةا التصةدير ,وذلةك ألن جميةع السةلع التةي يةتم تصةديرها تصةدر مةن
المعابر التي يسيطر عليها االحتالل اإلسرائيلي ,ولذلك فإنه من الممكن أن يعتبةر االحةتالل اإلسةرائيلي
العائق األول أمام زيادة الصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري الفلسطيني.

رابعاً :الإلك ين الرأسمال الثابث ا جمال :

يقصد بالتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي "ما يملكه المنتجون مطروحاً منه ما يتصرفون به من السةلع
ال أرسة ةةمالية" (الجهة ةةاز المركة ةةزي لإلحصة ةةاء الفلسة ةةطيني ,5999 ,ص ,)555أي أن التكة ةةوين ال أرسة ةةمالي
الثابت اإلجمالي يعبر عةن االسةتثمار فةي أي اقتصةاد مةن اقتصةاديات الةدول المختلفةة ,والجةدول التةالي
يوضح التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي خالل سنوات الدراسة:
جا ل  : 9الإلك ين الرأسمال ا جمال الثابث بالملي ن ا ر

السن

القيم

1995

1065

1996

1160.7

1997

1310.6

1998

1531.2

1999

2081.2

2000

1561.1

2001

1120

2002

954.1

2003

1204

2004

1022.3

2005

1265.7

2006

1347.2

2007

1122.9

2008

1060.5

2009

1137.3

2010

1443.2

2011

1321.3

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
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يظهر من خالل الجدول السابق أن التكوين الرأسمالي لةيس لةه قةيم ثابتةة فهةو يختلةف بةين ع ٍةام وعةام آخةر ,إال
أنةه مةةن المالحةةظ أن العةام  1111شةةهد أقةةل نسةبة اسةةتثمار حيةةث بلةغ فيةةه التكةةوين ال أرسةمالي اإلجمةةالي ح ةوالي
( )931.5مليون دوالر وذلك نتيجة لما كةان شةهده هةذا العةام مةن أحةداث كبيةرة أثنةاء انتفاضةة األقصةى الثانيةة,
كةذلك إذا مةا تةم النظةر إلةى كةل مةن عةامي  1112و  1118فةإن التكةوين ال أرسةمالي فيهمةا قةد انخفةض عةن مةةا
سبقهما وهذا نتيجة لألحداث التي تبعت االنتخابات التشريعية الفلسطينية واالنقسةام الفلسةطيني والةذي أثةر علةى
االستثمار بشكل عام سواء االستثمار الخاص أو االستثمار العام .

خامساً :خدائص الق ا العامل الفلسطيني :
تتميةةز القةةوى العاملةةة الفلسةةطينية بالمهةةارة العاليةةة وذلةةك مةةن خةةالل مةةا تتمتةةع بةةه مةةن تعلةةيم عةةالي ,حيةةث تظهةةر

اإلحصاءات أن القوى العاملة الفلسطينية تعتبر من الطبقة المتعلمة بنسبة كبيرة ممةا يعتبةر مصةدر قةوة بالنسةبة
لها ,والجدول التالي يبين توزيع القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب مستوى التعليم:
جا ل : 01إل يع الق ا العامل ف ا راض الفلسطيني حسب مسإل ا الإلعليم %

عاا سن اث الإلعليم
سن 6-1

سن 9-7

سن 12-10

 53فأكثر

السن

 1سن

38.8

38.4

62.5

1995

14.1

41.5

38.7

63.5

1996

13.1

43.2

40.5

65.1

1997

13.1

42.9

40.6

39

1998

13.6

45.1

41.6

39.6

62.7

1999

14

43

41.1

40.1

63.4

2000

15.8

42.6

40.9

38.8

63

2001

11.9

39.7

38.2

35.3

59.8

2002

11.3

40.8

37.4

34.6

65.5

2003

13

43.4

39.9

36.3

57.1

2004

12

43.1

40.5

35.7

56.6

2005

12.6

44.1

40.5

35.7

56.1

2006

14.2

44.8

41.3

36

55.8

2007

15.1

45.4

41.8

36.5

56.2

2008

12.7

43.4

41.6

36.5

55.3

2009

11.9

42.3

40.4

36.7

56.6

2010

11

42.1

41

35.9

55.1

المإل سط

13.09

42.96

40.38

37.11

59.08

المصدر :مسح القوى العاملة ,إصدارات من العام ( ) 1155- 5992
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يالحةظ مةةن الجةدول السةةابق أن القةةوى العاملةة الفلسةةطينية لةديها مسةةتوى تعليمةةي عةالي ,حيةةث أن أعلةةى
متوسةةط للقةةوى العامل ةةة الفلسةةطينية كةةان لل ةةذين تلق ةوا تعليم ةاً م ةةن  54عام ةاً فةةأكثر حي ةةث بلةةغ متوس ةةطهم
( ,)% 19.18بينمةا أقةل نسةبة كانةةت للةذين لةم يتلقةوا مسةةتوى تعليمةي حيةث بلغةت نسةةبتهم (,)%54.19
وهةةذا يةةدل وبقةةوة علةةى المهةةارة العاليةةة التةةي تتمتةةع بهةةا القةةوى العاملةةة الفلسةةطينية ممةةا يعتبةةر مركةةز قةةوة
بالنسبة لها ,ومن الجدير بالذكر هنا أن العمالةة فةي القطةاا الخةاص الفلسةطيني هةي عمالةة ذات مهةارة
عالية وتتمتع بمستوى تعليم عالي ,وتتلقى التأهيل بشكل مستمر من المؤسسات التةي تعمةل فيهةا القةوى
العاملة من خالل الدورات التدريبية المختلفةة ,ومواكبةة التطةورات التكنولوجيةة ممةا يظهةر الفةرق الواضةح
بين العمالة في القطاا الخاص والقطاا العام.

سااساً :البطال ف ا راض الفلسطيني :

يشةةهد االقتصةةاد الفلس ةةطيني معانةةاة كبيةةرة مةةن مش ةةكلة البطال ة ة التةةي تنتش ةةر بنسةةبة كبي ةرة فةةي األ ارض ةةي
الفلسطينية تكةاد تكةون مةن أكبةر النسةب التةي تشةهدها دول العةالم المختلفةة ,وتُعةرف البطالةة :علةى أنهةا
األفراد القادرين على العمل والراغبين في العمل مع عدم توفر العمل ,ويرجةع االرتفةاا النسةبي لمعةدالت
البطالةة فةي األ ارضةي الفلسةطينية لوجةود االحةتالل اإلسةرائيلي الةذي يسةتخدم إجةراءات عديةدة تةؤدي إلةى
زيادة نسبة البطالة والتي بدورها تضعف االقتصاد الفلسطيني وتؤثر على كافة القطاعات في االقتصةاد
الفلسطيني ,وفيما يلي جدول يوضح نسب البطالة في فلسطين:
جا ل  : 00نسب البطال ف ا راض الفلسطيني الضف الغربي

السن
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

الضف الغربي
13.9
19.6
17.3
11.5
9.5
12.2
21.6
28.2
23.7
22.8
20.4
18.8
17.9
19.7
17.8
17.2
17.3

اطاع غ
29.4
32.5
26.8
20.9
16.9
18.9
34
37.9
29.1
35.3
30.3
34.8
29.7
40.6
38.6
37.8
28.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ,إصدارات متعددة .
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اطاع غ %

ا راض الفلسطيني
18.2
23.8
20.3
14.4
11.8
14.3
25.3
31.2
25.5
26.8
23.5
23.7
21.7
26.6
24.5
23.7
20.9

ةاء علةةى الجةةدول السةةابق إذا نظرنةةا إلةةى الفتةرة مةةن عةةام  5999- 5991لنسةةب البطالةةة فةةي األ ارضةةي
ب نة ً
الفلسطينية بشكل عام فإن نسب البطالة في كل مةن عةامي 5991و  5992كانةت تشةهد ارتفاعةاً نسةبياً
وذلك من الممكن تفسيره ألن في هذه األعوام كانت بداية تأسةيس السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية ولةم تكةن

األوضةاا االقتصةادية قةد تحسةنت بعةد كمةا حةدث بعةد عةام  5992والةذي بةدأت بعةده نسةب البطالةة فةةي
االنخفةةاض حي ةةث انخفض ةةت ف ةةي عةةام  5998ث ةةم انخفض ةةت بنس ةةبة أكبةةر ف ةةي ع ةةام  5999لتص ةةل إل ةةى

( )% 55.8وذلك نتيجة استقرار األوضاا االقتصادية والسياسية التي شهدها عام  ,5999أما في الفترة
من عام  1111- 1111فقد شهدت هذه الفترة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب البطالة لتصل ذروتها في عام
 1111وتبلغ ( )% 45.1والسبب في ذلك اندالا انتفاضة األقصةى والتةي بةدأت فةي أواخةر عةام 1111
واشتدت حدتها في عام  ,1111أما بعد عةام  1111إلةى نهايةة فتةرة الد ارسةة أي عةام  1155فقةد كانةت

نسبة البطالة في نفس المستوى العام تقريباً ولم تقل عن ال  %11نهائياً مما يعكةس ارتفاعةاً كبية اًر لهةذه

النسبة.

أمةةا إذا نظرنةةا إلةةى الضةةفة الغربيةةة وقطةةاا غةزة فةةنالحظ ارتفةةاا نسةةبة البطالةةة فةةي قطةةاا غ ةزة عنهةةا فةةي
الضفة الغربية طوال فترة الد ارسةة التةي شةهدت سةبعة عشةر عامةاً ,فقةد كانةت أعلةى نسةبة بطالةة شةهدها
قطاا غزة في عام  1118وبلغت ( )%31.2بينما كانت أعلى نسبة بطالة في الضفة الغربيةة فةي عةام
 1111وكانت النسبة ( ,)%18.1أما أقل نسبة بطالة شهدها قطاا غزة كانت فةي عةام  5999وبلغةت
فيةه النسةبة ( ,)%52.9كةذلك الحةال بالنسةبة للضةفة الغربيةةة فقةد كةان عةام  5999هةو العةام الةذي شةةهد
أق ةل نسةةبة بطالةةة وكانةةت ( )%9.1وذلةةك لمةةا شةةهده هةةذا العةةام مةةن اسةةتقرار علةةى كافةةة األصةةعدة .ومةةن
المالحظ أن نسبة البطالة في قطاا غزة كانت تشهد ارتفاعاً كبي اًر من عام  1111وما بعده وذلةك يعةود
لسياسات االحتالل اإلسرائيلي والعقوبات التي يفرضها على قطاا غزة ,باإلضافة إلى ذلةك فةإن العمالةة
الفلسطينية التي كانت تنتقل من قطاا غزة للعمل في إسرائيل قةد أضةيفت إلةى البطالةة فةي عةام 1111
وذلك نتيجة اندالا انتفاضة األقصى وعدم السماح لهم بالةدخول للعمةل داخةل األ ارضةي المحتلةة ,ولكةن
مةن الجةدير بالةذكر أنةه خةالل عةام  1155قةد انخفضةةت نسةبة البطالةة فةي قطةاا غةزة وذلةك مقارنةة مةةع
األعوام التي سبقته فقد بلغةت نسةبة البطالةة فيةه ( )%18.2ويرجةع ذلةك لحركةة اإلنشةاءات والبنةاء التةي
شةةهدها قطةةاا غ ةزة خةةالل عةةام  1155والتةةي أدت إلةةى تشةةغيل عةةدد كبيةةر مةةن القةةوى العاملةةة فةةي البنةةاء
واإلنشةةاءات ,إال أن هةةذه النسةةبة تبقةةى مرتفعةةة إذا مةةا تةةم مقارنتهةةا مةةع نسةةبة البطالةةة فةةي الضةةفة الغربيةةة
والتي بلغت (  )%52.4لنفس العام .

سابعاً :الفقر ف ا راض الفلسطيني :

يعةرف الفقةر علةى أنةه الحةةد األدنةى مةن الةدخل أو المةوارد لتلبيةةة الحاجةات األساسةية ,كةذلك فإنةه يعةةرف
بعةةدم القةةدرة علةةى الحفةةاظ علةةى المسةةتوى األدنةةى مةةن المعيشةةة (الجهةةاز المركةةزي لإلحصةةاء الفلسةةطيني,
 ,5999ص ,) 592وفيمةةا يلةةي جةةدول يبةةين أهةةم نسةةب الفقةةر فةةي كةةل مةةن الضةةفة الغربيةةة وقطةةاا غ ةزة
واألراضي الفلسطينية خالل فترة الدراسة:
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جا ل  : 03نسب الفقر ف ا راض الفلسطيني

المؤشر

اطاع غ

الضف الغربي

ا راض الفلسطيني

1995

% 20.0

%10.0

% 14.0

1996

% 41.6

% 16.2

% 23.6

1997

% 38.1

% 15.6

%23.0

1998

% 33.0

% 14.5

% 20.3

1999

% 32

%13

%23.2

2000

% 42

% 18

% 20.1

2001

% 54

%27

% 30.7

2002

% 68

% 41

% 45.7

2003

% 44.7

% 30.9

% 35.5

2004

% 30.2

% 22.6

% 25.6

2005

% 28.4

% 21.7

% 24.5

2006

% 30.0

% 20.2

% 24.5

2007

*

% 49.5

% 20.5

% 31.2

% 43.0

%16.1

% 24.0

2009

% 33.2

% 15.5

% 26.2

2010

% 38.0

% 18.3

% 25.7

2011

%31.1

%41.3

%01.1

2008

المدار:

 مجموعة البنك الدولي ":أخبار تنموية الضفة الغربية و قطةاا غةزة" نيسةان  -حزيةران ,2003 ,ص
.8
 الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني ,الفقةر فةي فلسةطين ,كةانون ثةاني -كةانون أول ,1998رام
اهلل ,2000 ,ص.3
 الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني ,الفقةر فةي األ ارضةي الفلسةطينية  , 2006تقريةر النتةائج
الرئيسية ,رام اهلل , 2007,ص.36
 الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني ,الفقةر فةي األ ارضةي الفلسةطينية  ,تقريةر النتةائج الرئيسةية
لألعوام  ,2010-2009رام اهلل , 2011 ,ص.37-33
يالح ةةظ م ةةن الج ةةدول الس ةةابق أن نس ةةب الفق ةةر الت ةةي تش ةةهدها األ ارض ةةي الفلس ةةطينية تمث ةةل نس ةةباً مرتفع ةةة
بالمقارنةة مةةع دول العةةالم األخةرى ,ومةةن المالحةةظ أن نسةةب الفقةر فةةي قطةةاا غةزة أكبةر منهةةا فةةي الضةةفة
الغربية وذلك علةى طةول فتةرة الد ارسةة ,وقةد كانةت أعلةى نسةبة للفقةر شةهدها قطةاا غةزة فةي عةام 1111
حي ةةث بلغ ةةت النس ةةبة ( )%28وه ةةذه النس ةةبة تمث ةةل الفق ةةر والفق ةةر الم ةةدقع ,ويمك ةةن أن تفس ةةر ه ةةذه النس ةةبة
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لألحةداث التةي شةهدها هةةذا العةام فةي قتةرة انتفاضةةة األقصةى ومنةع العديةد مةةن القةوى العاملةة الفلسةةطينية
التي كانت تعمل داخل األراضي المحتلة من العمةل فةي الةداخل ممةا زاد بشةكل كبيةر مةن نسةب البطالةة
والفقر في األراضي الفلسطينية.
أما إذا ما تطرقنا إلى الفقر المدقع فإننا نجد أن نسبه مرتفعةة أيضةاً مقارنةة مةع دول العةالم األخةرى ,فقةد
كانت نسبته في عام  5992تبلغ  ,%53.1وفي  5998انخفضت لتصبح .%51.1
وبعد ذلك عادت لترتفع في الفترة مةن عةام  1114- 1111وذلةك نتيجةة أحةداث انتفاضةة األقصةى التةي
شهدتها هذه الفترة وعدم قةدرة العديةد مةن العةاملين الفلسةطينيين مةن التوجةه لأل ارضةي المحتلةة للعمةل بهةا
بعد أن كان ذلك متاحاً في السابق ,وقد كانت نسبة الفقر المةدقع فةي عةام  1115تبلةغ  ,%59.1وفةي
عام  1114كانت نسبة الفقر المدقع .%13.4
وبعةةد ذلةةك عةةادت نسةةبة الفقةةر المةةدقع إلةةى االنخفةةاض النسةةبي لتصةةل فةةي عةةامي  1111و  1112إلةةى
 %58.1تقريباً.
وعادت بعد ذلك لالرتفاا مرة أخرى في عام  1112لتصل إلى  ,%14.8وهي بذلك تعتبةر مةن النسةب
العالية على مستوى العالم.

ثامناً :السياح ف فلسطين:

تعتبةةر السةةياحة إحةةدى أهةةم القطاعةةات االقتصةةادية فةةي أي دولةةة مةةن الةةدول ,وذلةةك لمةةا لهةةا مةةن أثةةر فةةي دعةةم
االقتصةاد لهةذه الةدول ,باإلضةةافة لكونةه يعمةل علةةى تشةغيل عةدد مةةن القةوى العاملةة فةةي داخةل القطةاا السةةياحي
مم ةةا يرف ةةع م ةةن مس ةةتوى المعيش ةةة لهة ةؤالء األفة ةراد ويعم ةةل عل ةةى الح ةةد م ةةن نس ةةبة الفق ةةر ف ةةي ه ةةذه ال ةةدول ,ويحتة ةوي
القطةةاا السةةياحي علةةى عةةدة نشةةاطات فةةي داخلةةه منهةةا الفنةةادق والمطةةاعم وغيرهةةا مةةن النشةةاطات ,وسةةنركز فةةي
هةةذا الجانةةب علةةى الفنةةادق باعتبارهةةا مةةن أهةةم النشةةاطات التةةي يؤديهةةا القطةةاا السةةياحي ,وفيمةةا يلةةي اسةةتعراض
لعدد الفنادق الموجودة في كل من الضفة الغربية وقطاا غزة في عدد من السنوات المختارة:
جا ل  : 02عاا الفنااق ف الضف الغربي

السن
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011

الضف الغربي
94
68
57
60
66
64
68
70
80
87
91

اطاع غ

اطاع غ
12
16
15
15
14
13
11
12
7
8
12

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
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مةن المالحةظ مةن خةةالل الجةدول السةابق أن عةدد الفنةةادق فةي الضةفة الغربيةة أعلةةى منةه فةي قطةاا غةزة

وذلك ألن الفنادق في الضفة الغربية تشمل وسط الضفة الغربية وشمالها وجنوبها باإلضةافة إلةى القةدس
المحتلة ,أما بالنسبة للفنادق في قطاا غزة فهي تشمل كافة الفنادق الموجودة في محافظةات قطةاا غةزة

المختلفة.

ومةن الجةةدير بالةةذكر أن هةةذه الفنةةادق تعمةل علةةى تشةةغيل عةةدد كبيةةر مةن القةةوى العاملةةة الفلسةةطينية بةةين

إدارة وع ةةاملين مم ةةا يس ةةاهم ف ةةي رف ةةع المس ةةتوى المعيش ةةي للع ةةاملين ف ةةي الفن ةةادق داخ ةةل القط ةةاا الس ةةياحي
الفلسطي ني ,وفيما يلي جدول يوضح أعداد العاملين في الفنادق الفلسطينية :
جا ل  : 02عاا العاملين ف الفنااق العامل ف ا راض الفلسطيني

السن

إاار

إلشغيل

2000

474

1924

2001

314

1141

2002

266

935

2003

245

951

2004

259

958

2005

269

1004

2006

269

1060

2007

264

1001

2008

273

1072

2010

326

1469

2011

404

1852

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
يالحظ من خالل الجدول السابق أن القطاا السياحي متمثالً في نشاط الفنادق بشكل خاص يساهم في
تشةةغيل العديةةد مةةن القةةوى العاملةةة الفلسةةطينية وذلةةك بةةين إدارة وعةةاملين ,إال أننةةا لةةو نظرنةةا إلةةى كة ٍةل مةةن
األعوام  1111و  1114و  1113فإن عدد العاملين كان قد انخفض في عةام  1111وذلةك لمةا عانةاه

هةةذا العةةام مةةن إج ةراءات االحةةتالل اإلس ةرائيلي ضةةد كةةل منةةاحي الحيةةاة الفلسةةطينية وخاص ةةً بعةةد انةةدالا

انتفاضةةة األقصةةى الثا نيةةة ممةةا عمةةل علةةى زيةةادة نسةةبة البطالةةة فةةي األ ارضةةي الفلسةةطينية ,ثةةم بعةةد عةةام
 1111بدأ العاملين يزداد بشكل أكبةر ليصةل إلةى أعلةى معةدل لةه فةي العةام  1155وذلةك علةى مسةتوى

اإلدارة والعاملين.

أمةةا إذا تطرقنةةا إلةةى متوسةةط إشةةغال الغةةرف الفندقيةةة فةةي الفنةةادق العاملةةة فةةي األ ارضةةي الفلسةةطينية فإننةةا

نالحظ أن هناك معدل إشغال جيد للغرف الفندقية ففي عةام  1113بلةغ معةدل اإلشةغال  332.9غرفةة,
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بينما كان  425.2في عام  , 1114وهكذا فإن متوسط إشغال الغرف كان يأخذ معدالَ جيداً خالل فتةرة

الدراسة.

خالد الفدل الثان :
يظهر من خالل ما تم التطرق إليه من مؤشةرات متعلقةة باالقتصةاد الفلسةطيني أن االقتصةاد الفلسةطيني
يتمتع بخصةائص كثيةرة تمثةل نقةاط قةوة بالنسةبة لةه ,وخاصةة فيمةا يتعلةق بالخصةائص التةي تميةز القةوى

العاملة الفلسطينية ,وكذلك نشاط القطاا السياحي الجيةد فةي األ ارضةي الفلسةطينية ,إال أنةه وبةالرغم مةن
وجةود العديةةد مةةن الم ازيةا ال تةةي تميةةز االقتصةاد الفلسةةطيني إال أن هنةةاك العديةد مةةن المعوقةةات والتحةةديات

التي تواجه نشاط وأداء االقتصاد الفلسطيني ,ويعتبر االحتالل اإلسرائيلي واجراءاتةه التةي يمارسةها ضةد
االقتصاد الفلسطيني من أهةم المعوقةات التةي تواجةه االقتصةاد الفلسةطيني ,فةاالحتالل اإلسةرائيلي يةتحكم

في أغلب موارد األراضي الفلسطينية ,باإلضافة إلى أنه يتحكم في حركة المعةابر وحركةة السةلع ,ولةذلك
يظهةر لةدينا العجةز المةةزمن فةي الميةزان التجةاري الفلسةةطيني ,وكةذلك فةإن مةن أهةةم المشةاكل التةي يعةةاني

منها االقتصاد الفلسطيني مشكلة البطالة وزيادة نسبتها الكبيرة التي يصعب حلها.

ةاء عل ةةى م ةةا س ةةبق فإن ةةه م ةةن الممك ةةن االس ةةتفادة م ةةن الخص ةةائص الجي ةةدة الت ةةي يتمت ةةع به ةةا االقتص ةةاد
وبن ة ً
الفلسطيني والعمل على استغاللها بشكل أمثل وتطويرها بالشكل المناسب مما يعمل على تطوير وزيادة
نمو االقتصاد الفلسطيني ,ويعمل على رفع مستوى المعيشة ألفراد المجتمع الفلسطيني.
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الفدل الثال
ااع القطاع الخاص بفلسطين -ا ااف المع ااث
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الفدل الثال  :ااع القطاع الخاص بفلسطين ا ااف المع ااث
المبح ا ل :إلقييم أااء القطاع الخاص الفلسطين

ا ره الإلنم ي

أ ً :المراحل ا ساسي الإل عاشها ا اإلداا الفلسطين بالإلركي على ا سإلثمار
الخاص:

حاول الباحث في هذا المبحث إيجاز المراحل التي مر بها االقتصاد الفلسطيني بالتركيز على القطاا
الخاص واستثماراته:

 .4الفت ة ةرة مة ةةن  :5929- 5922شة ةةهدت هة ةةذه الفت ة ةرة نم ة ةواً للنة ةةاتج القة ةةومي اإلجمة ةةالي حققة ةةه االقتصة ةةاد
الفلسطيني بمعدل وصل إلى حوالي  ,% 9.2وقد كةان هةذا النمةو متوقعةا نتيجةة لعةدة عوامةل حةدثت
فةةي ذلةةك الوقةةت كةةان مةةن أهمهةةا  :انفتةةاح االقتصةةاد الفلسةةطيني الصةةغير والضةةعيف علةةى االقتصةةاد

اإلسرائيلي الذي يتميز بالقوة ,وكذلك حدوث نمو اقتصادي في الدول العربية المصةدرة للةنفط نتيجةة
ارتف ةةاا أس ةةعار ال ةةنفط أدى إل ةةى تحوي ةةل العمال ةةة الفلس ةةطينية إل ةةى ه ةةذه ال ةةدولف مم ةةا رف ةةع مع ةةدل نم ةةو

االقتصةاد الفلسةطيني ,هةةذه العوامةل سةاعدت علةةى زيةادة معةةدل االسةتثمار فةي فلسةةطين حيةث ارتفةةع

من  %53عام  5929إلى  %41عام ( .5929حسونة,1111,ص.)99

 .0الفتةرة  :5994- 5981شةةهد االقتصةةاد الفلسةةطيني فةةي هةةذه الفت ةرة تراجع ةاً ملحوظ ةاً لمعةةدل النمةةو فلةةم
يتجةةاوز حةةدود  ,% 5وكةةان سةةبب هةةذا الت ارجةةع حةةدوث مجموعةةة مةةن العوامةةل أهمهةةا :ت ارجةةع أسةةعار

النفط في بداية الثمانينات وتزامن ذلك مع حرب الخليج األولى وحةدث نتيجةة لةذلك تراجعةاً ملحوظةاً

في تحويالت العمالة الفلسطينية إلى دول الخليج العربي.

والعامل الثاني كان هةو ت ارجةع نمةو االقتصةاد اإلسةرائيلي وكةذلك التضةخم الكبيةر الةذي أدى إلةى ت ارجةع
نمة ةةو االقتصة ةةاد الفلسة ةةطيني ,باإلضة ةةافة إلة ةةى نقة ةةص الم ة ةوارد الطبيعية ةةة التة ةةي يعتمة ةةد عليهة ةةا المواطنة ةةون

الفل سطينيون وذلةك نتيجةة لممارسةات االحةتالل مةن مصةادرة أ ارضةي واسةتيطان ونهةب للميةاه ,باإلضةافة
إلى سياسة القمع التي استخدمها االحتالل في فترة االنتفاضةة األولةى  ,5995- 5988وارتفةاا مخةاطر
االسةتثمار وعةدم االسةتقرار السياسةي فةي المنطقةة ,نتيجةة اجتيةاح العةراق للكويةت وحةدوث حةرب الخلةةيج

الثانية ,فكل هذه العوامل أدت إلى تراجع معدل االسةتثمار الخةاص مةن النةاتج المحلةي اإلجمةالي ,وكمةا
بينت الدراسات التي أجرتها كل من ماس ,والبنك الدولي ,فإن نسبة االستثمار فةي األصةول المنتجةة لةم

يزد عن  %3من الناتج اإلجمالي(.حسونة,1111,ص.)511

 .3الفتةرة  :1111- 5993شةةهدت هةةذه الفتةرة قةةدوم السةةلطة الفلسةةطينية وتةةدفقت المسةةاعدات الخارجيةةة,
وزادت االستثمارات الفلسطينية الخاصةة ,إال أن ذلةك كلةه لةم يفلةح فةي إحةداث تطةور فةي المؤشةرات
االقتصةةادية الرئيسةةية والتةةي منهةةا علةةى سةةبيل المث ةةال معةةدل دخةةل الفةةرد وذلةةك مقارنةةة بةةالفترة الت ةةي
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يسةيطر فيهةا االحةةتال ل العسةكري اإلسةرائيلي علةى فلسةطين ,حيةةث كانةت االسةةتثمارات الخاصةة مةةن

الفتةةرة م ةةن  5999- 5991تق ةةدر بحة ةوالي  8.1ملي ةةار دوالر ,وبل ةةغ نم ةةو االس ةةتثمار الخ ةةاص حة ةوالي
 % 54بشةكل سةنوي ,ممةةا أدى إلةى عكةةس حالةة مةةن التفةاؤل سةةادت القةائمين علةةى القطةاا الخةةاص

الفلس ةةطيني علمة ةاً ب ةةأن ك ةةل ذل ةةك ح ةةدث ف ةةي ظ ةةل تص ةةاعد سياس ةةة الحص ةةار واإلغالق ةةات ف ةةي الفتة ةرة
 5992- 5992وخاصة على القطاا الخاص(.حسونة,1111,ص.)511

 .1الفتة ةرة  :1111- 1111شة ةةهد االقتصة ةةاد الفلس ةةطيني فة ةةي هة ةةذه الفت ة ةرة هجم ةةة شرسة ةةة مة ةةن االحة ةةتالل
اإلسرائيلي أدت إلى خسائر اقتصادية كبيةرة ,وأضةاعت اإلنجةازات التةي حققهةا القطةاا الخةاص فةي
السنوات السابقة ,وكانت مةن نتةائج هةذه الخسةائر االقتصةادية أن ت ارجةع مؤشةر التنميةة البشةرية فةي

فلسةةطين بةةأربع درجةةات تقريبةةا خةةالل سةةنوات االنتفاضةةة الثانيةةة ,وارتفعةةت معةةدالت البطالةةة ارتفاع ةاً

كبي اًر ,وزادت نسبة الفقر بنسبة زادت عن .)UNDP,2004( %21

ولكن بالرغم من كةل ذلةك إال أنةه يمكةن اعتبةار أن االقتصةاد الفلسةطيني كةان فيةه نةوا مةن التحسةن فةي
ه ةةذه الفتة ةرة وذل ةةك كنتيج ةةة التفاقي ةةة واي ريف ةةر الت ةةي ك ةةان له ةةا بع ةةض األث ةةر اإليج ةةابي عل ةةى االقتص ةةاد

الفلسطيني.

 .1الفترة  :1155- 1112في هذه الفترة شةهد االقتصةاد الفلسةطيني تةدهو اًر كبية اًر وذلةك بعةد االنتخابةات
في عام  1112واألحداث التي تبعت هذه االنتخابات ,من حصار لقطاا غزة مما أدى إلى تةدهور
األوض ةةاا االقتص ةةادية ف ةةي القط ةةاا وذل ةةك ف ةةي الفتة ةرة م ةةن  1112إل ةةى  1118ث ةةم بع ةةد ذل ةةك ع ةةادت

األوضاا االقتصادية إلى التحسن واالستقرار نوعاً ما.

ثانياً :اإلفااي باريس القطاع الخاص:
إن النةاظر التفاقيةة بةةاريس االقتصةادية يجةدها تحتةةوي علةى جوانةب إيجابيةةة وأخةرى سةلبية فيمةةا
يتعلق بتطوير القطاا الخاص الفلسطيني.

شهد االقتصاد الفلسطيني تحوالت كبيرة في العام  5993وخاصة بعد قدوم السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية
حيةث أصةبح بإمكةان الفلسةطينيين ولةةو بشةكل نسةبي تحديةد السياسةةات والبةرامج االقتصةادية ,فقةد نصةةت

اتفاقيةةة بةةاريس علةةى إعطةةاء الحةةق للسةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية فةةي االسةةتيراد المباشةةر ,وفةةرض الرسةةوم
الجمركي ةةة المناس ةةبة بالنس ةةبة له ةةا ,ك ةةذلك أعطته ةةا الح ةةق ف ةةي ف ةةتح مص ةةارف محلي ةةة واعط ةةاء التة ةراخيص

للمصارف ,وفتح فروا للمصارف العربية واألجنبية في داخل فلسطين.

كما أعطت هذه االتفاقية الحق للسلطة الفلسطينية في سن القوانين واصةدار القة اررات التةي تعمةل علةى

تطوير القطاا الخاص ,وكان أحد أهم هذه القوانين قانون تشجيع االستثمار والذي من خالله يجب جلب
االستثمارات المحلية واألجنبية إلى داخل األراضي الفلسطينية ممةا يةدعم ويشةجع القطةاا الخةاص علةى
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العمل ,ولكن عدم توفر البيئة االستثمارية الجيةدة وعةدم وجةود سياسةة اقتصةادية فلسةطينية واضةحة أدى

لعدم القدرة على تطبيق القانون.

وكذلك كان من أهم اآلثار اإليجابية التفاقية باريس توقيع االتفاقيات االقتصادية مع الدول األخرى ولكن

بموافقة إسرائيل ,مما كان له األثر الكبير علةى تغيةر مجةال التجةارة الخارجيةة الفلسةطينية ,وبعةد تطبيةق

المرحلة األولى من االتفاقية في عام  5993شهدت حركة االستثمارات ت ازيةداً ملحوظةاً ,حيةث تةم افتتةاح

ش ركات استثمارية ومالية ,وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة البطالة في عامي  5991-5993انخفاضاً كبي ًار
حيث لم تتعدى حدودها  %51فقط.

أمةا عةةن سةلبيات اتفاقيةةة بةةاريس فةيمكن إجمالهةةا فةةي أنهةا عملةةت علةى تقييةةد اإليجابيةةات ,ومةن أهةةم هةةذه

السلبيات تحديد القوائم السلعية ,وسيطرة االحتالل اإلسةرائيلي علةى المعةابر ,وكةذلك فةرض قيةود خاصةة
بالتعرفةةة الجمركي ةةة بمةةا تقتض ةةيه مصةةلحة إسةةرائيل واقتصةةادها ,باإلض ةةافة إلةةى تحك ةةم إس ةرائيل بعائ ةةدات

الضرائب التي تجبى لصالح السلطة الفلسطينية ,وكذلك أعطت االتفاقية الحق إلسرائيل في التصرف بما

تراه مناسبا بالعالقات االقتصادية الفلسطينية الخارجية بما يعني اتحاد جمركي أحادي الجانب.

وأهملت االتفاقية قدرة السلطة على التحكم في األراضي ومصادر المياه ,وأهملت عدم الربط بين الضفة

الغربيةةة وقطةةاا غ ةزة ,وكةةل ذلةةك انعكةةس بالسةةلب علةةى االقتصةةاد الفلسةةطيني بشةةكل عةةام وعلةةى القطةةاا

الخاص بشكل خاص وأصبح رهينة لتصرفات االحتالل اإلسرائيلي(.نوفل,1112,ص)591- 593

ومن هنا ومن خالل ما سبق من الممكن أن نعتبر أن هذه االتفاقيات االقتصادية ال جدوى لها في ظل

سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على المعابر وتحكمه في حركة االستيراد والتصدير.

ثالث ًا :أ م نقاط الق الإل يإلمإلع بها ا اإلداا الفلسطين

الإل يعإلما عليها القطاع

الخاص الفلسطين :

هنةةاك مجموعةةة مةةن العناصةةر الت ةةي يمكةةن أن تعتبةةر مصةةدر ق ةةوة بالنسةةبة للقطةةاا الخةةاص الفلس ةةطيني
نتطرق فيما يلي إلى بعض هذه النقاط:

 .4خصائص جيدة للسكان :حيث يعتبر المجتمةع الفلسةطيني مجتمعةاً فتيةاً بمعنةى أنةه يغلةب عليةه فئةة
الشباب والتي تتميز عن غيرها بأنها قابلة للتعلم واكتساب المهارات الجديةدة ,وتتميةز القةوى العاملةة

الفلسةطينية بالمهةةارة العاليةةة حيةث أن نسةةبة الةةذين أنهةوا تعلةةيمهم بمعةةدل أكثةر مةةن  51سةةنة تعليميةةة
بلغت ( %12الجهاز المركزي لإلحصاء.)1111,

 .0رأس المال المادي :يعتبر وجود عدد كبير من الفلسطينيين يعيشون في خةارج فلسةطين مصةدر قةوة
لالقتصاد الفلسطيني ويعتبر داعماً له ,وذلك على الرغم من عدم القدرة على اجتةذاب رؤوس أمةوال
الفلسطينيين في الشتات إلى داخل فلسطين بسبب األوضةاا السياسةية التةي تمنةع ذلةك ,إال أن هةذا

11

ك ةةان ممكنة ةاً ف ةةي الس ةةابق ,وك ةةان أح ةةد مص ةةادر النم ةةو الرئيس ةةية لالقتص ةةاد الفلس ةةطيني وخاص ةةة قب ةةل
االنتفاضة(.نوفل,1112,ص)111

 .3مؤسسات المجتمع المدني :والتي تعتبر مصد اًر للقوة لدى القطةاا الخةاص مةن خةالل مشةاركتها فةي
إعةداد الخطةةط التنمويةةة واش ةراك عةةدد كبيةةر مةن الفلسةةطينيين فةةي التنميةةة االقتصةةادية ,وكةةذلك يمكةةن
اعتبةةار مؤسسةةات المجتمةةع المةةدني جماعةةات ضةةغط ت ارقةةب عمةةل السةةلطة الفلسةةطينية ,إال أنةةه فةةي

الواقةةع لةةم تعطةةى هةةذه المؤسسةةات الةةدور الكةةافي للمشةةاركة فةةي وضةةع الخطةةط التنمويةةة والسياسةةات
االقتص ة ة ة ةةادية ,وك ة ة ة ةةان هن ة ة ة ةةاك إنك ة ة ة ةةار لق ة ة ة ةةدرتها عل ة ة ة ةةى المش ة ة ة ةةاركة ف ة ة ة ةةي التنمي ة ة ة ةةة االقتص ة ة ة ةةادية.

(نوفل,1112,ص)111

 .1الخبة رة العمليةة :لقةد كةةان للقطةاا الخةاص الفلسةةطيني حةق السةبق فةي حمةةل لةواء التنميةة الفلسةةطينية
وخاصةةة فةةي السةةنوات األخي ةرة التةةي سةةبقت انةةدالا االنتفاضةةة الثانيةةة ,حيةةث كانةةت نسةةبة اسةةتيعاب

القطةةاا الخةةاص للقةةوى العاملةةة أعلةةى مةةن النسةةبة التةةي يسةةتوعبها القطةةاا العةةام ,واكتسةةب القط ةةاا

الخاص خبرة عملية كبيرة من خالل عالقته مع إسرائيل ومن خالل تعامالته الخارجية ,وصمد هذا
القطاا في وجه المنافسين اإلسرائيليين (.البنك الدولي,1151,ص)49

 .1القوانين والتشريعات :عملت السلطة الفلسطينية على تحقيق مجموعة من اإلنجازات كانت كلها في
اتجةاه دعةم القطةاا الخةاص الفل سةطيني وذلةك مةن خةالل تبنيهةا القتصةاد السةوق ,وعقةدها لمجموعةة
اتفاقيةةات اقتصةةادية مةةع العةةالم الخةةارجي ,وعملةةت علةةى تعةةديل ق ةوانين التجةةارة الداخليةةة والخارجيةةة,
وكذلك قامت بمةنح التةراخيص للشةركات والمصةانع ,وعملةت علةى إقامةة منةاطق صةناعية ,وأجبةرت

جميةةع المةةوردين إلةةى فلسةةطين للتعامةةل مةةع مةةوزا فلسةةطيني بمةةا يشةةجع المسةةتثمرين األجانةةب علةةى
اعتبار فلسطين وحدة مستقلة عن االقتصاد اإلسرائيلي ,كما عملت السلطة الفلسطينية على تحفيةز

إنشاء االتحادات االقتصادية المختلفة مثل :اتحاد الصناعيين ,واتحاد الغرف التجارية ,والزراعية
(مكحول.)1111,

رابعاً :أ م نقاط الضعف الإل يعان منها ا اإلداا الفلسطين

الإل إلؤثر على القطاع

الخاص الفلسطين :

هناك مجموعة مةن العناصةر التةي تمثةل نقةاط ضةعف للقطةاا الخةاص الفلسةطيني تحةد مةن قدرتةه علةى
ممارسة دوره وتثبط من قدرته على النمو ,وهي كما يلي:

 .4غي ةةاب االس ةةتقرار السياس ةةي :ويع ةةود ه ةةذا بش ةةكل رئ ةةيس إل ةةى السياس ةةات اإلسة ةرائيلية التدميري ةةة الت ةةي
تفرضها على األراضي الفلسطينية ,باإلضافة إلى ربط االقتصاد الفلسةطيني باالقتصةاد اإلسةرائيلي,

مما ساعد في عدم توفر البيئة االسةتثمارية المناسةبة سةواء للقطةاا الخةاص أو االسةتثمار األجنبةي,
وبةةذلك كانةةت إس ةرائيل هةةي المةةتحكم األس اسةةي فةةي االقتصةةاد الفلسةةطيني وذلةةك مةةن خةةالل اتفاقيةةات
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المرحلةةة االنتقاليةةة ,ولةةذلك فقةةد أحبطةةت إس ةرائيل كةةل فةةرص التقةةدم لالقتصةةاد الفلسةةطيني مةةن خةةالل

تقيية ة ة ة ة ةةدها للتجة ة ة ة ة ةةارة الخارجية ة ة ة ة ةةة وسة ة ة ة ة ةةيطرتها علة ة ة ة ة ةةى المعة ة ة ة ة ةةابر واحباطهة ة ة ة ة ةةا لتنفية ة ة ة ة ةةذ الق ة ة ة ة ة ةوانين
والتشريعات(.نوفل,1112,ص)111

 .0التشوهات الهيكلية :وهذه التشوهات تتمثل فةي ضةعف البنيةة التحتيةة لالقتصةاد الفلسةطيني واعتمةاد
األيدي العاملة الفلسطينية على إسرائيل بدالً من اعتمادها على القطاا الخاص الفلسطيني ,وكذلك
عةدم وجةةود التنةةوا اإلنتةةاجي فةةي فلسةةطين ,وعةدم سةةيطرة السةةلطة الفلسةةطينية علةةى الم ةوارد الطبيعيةةة

والمياه وأيضا محدودية سيطرتها على األراضي(.حسونة,1111,ص)514

 .3ضةةعف األداء الحكةةومي :ويتمثةةل هةةذا الضةةعف بشةةكل رئةةيس فةةي عةةدم تطبيةةق الق ةوانين والتشةريعات

التةي تصةدرها السةةلطة الفلسةطينية بش ٍ
ةكل صةةحيح ,وانتشةار الفسةاد والمحسةةوبية ,وكةذلك عةدم العمةةل
على إيجاد سياسات واضحة تعمل من خاللهةا علةى إصةالح الوضةع المةالي واالقتصةادي علةى ح ٍةد
س ةواء ,كمةةا أن السةةلطة الفلسةةطينية لةةم تعمةةل علةةى تعةةديل اتفاقيةةة بةةاريس االقتصةةادية وخاصةةة فةةي

مجاالت االستيراد والتصدير كما أشرنا سابقاً ,وكذلك اتبعت السةلطة سياسةة االحتكةارات سةواء كةان
ذلةك لنفسةها أو لشةركات تتبةع أو محسةوبة عليهةا ,كمةةا أنهةا لةم تقةدم التسةهيالت الالزمةة للمسةةتثمرين
ولةم تهيةةل لهةةم المنةةاح االسةةتثماري المناسةةب ,ولةةذلك يمكةةن اعتبةةار أن السةةلطة الفلسةةطينية لةةم تخلةةق

الجو المالئم للقطاا الخاص الفلسطيني ولم تمنح له الفرصةة بالشةكل الكةافي ,وقةد كةان نتيجةة ذلةك
غيةاب أو ضةعف التنسةيق بةين القطةةاا العةام والقطةاا الخةاص وذلةةك نتيجةة لعةدم وجةود المرجعيةةات

المناسبة وتنافس الطرفين على الصالحيات ,مما دفع بالقطاا الخاص إلى الضعف والتدهور ومةن
المالحةظ هنةا أن السةلطة الفلسةةطينية لةم تلتةزم بتطبيةةق الخطةط القوميةة التةةي تصةدرها كمةا سةةنالحظ

عند التطرق لها في المبحث الثاني من الفصل (نوفل,1112 ,ص.)114

 .1التسةهيالت االئتمانيةة ومصةادر التمويةةل  :بةالرغم مةن كبةر عةةدد البنةوك والمؤسسةات الماليةة العاملةةة
في فلسطين إال أن هناك استمرار فةي انخفةاض نسةبة التسةهيالت إلةى الودائةع بنسةبة  %41بمعنةى

أن ُجةةل االسةةتثمارات الفلسةةطينية الخاصةةة هةةي مةةن االدخةةار الشخصةةي (العةةائلي) ولةةيس مةةن قب ةةل
المؤسسةةات الماليةةة ,وعلةةى الةةرغم مةةن زيةةادة نمةةو الودائةةع لةةدى البنةةوك التجاريةةة فةةي فلسةةطين إال أن
نسبة التسهيالت إلى الودائع ال زالت  %41وذلك في عام (.1111حسونة,1111,ص)511

 .1الصةةعوبات اإلداريةةة والتشةةغيل :يغلةةب علةةى مؤسسةةات القطةةاا الخةةاص فةةي فلسةةطين صةةغر الحجةةم
وصةغر رأس المةةال المسةةتخدم ,واعتمادهةةا علةى العائلةةة فةةي التشةةغيل وفةي اإلدارة ,ولةةذلك يعمةةل هةةذا
على الحةد مةن قةدرة الق طةاا الخةاص علةى المنافسةة واسةتقطاب الخبةرات الفنيةة واإلداريةة ويحةد مةن

كفاءة التشغيل لدى القطاا الخاص الفلسطيني(.البنك الدولي,1151 ,ص .)31

 .6المسةتوى التكنولةوجي الم سةةتخدم :حيةث أن المسةةتوى التكنولةوجي المسةةتخدم يةؤثر بدرجةةة كبيةرة علةةى
أداء المؤسسةات العاملةة فةي أي دولةة ,ويةؤثر علةى مسةتوى إنتاجيةة العامةل ,ومسةتوى جةودة العمةةل,
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وممةةا يعةةاب علةةى القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني ونتيجةةة للظةةروف السةةائدة عةةدم قدرتةةه علةةى مواكبةةة

التط ة ة ة ة ة ة ةةور التكنول ة ة ة ة ة ة ةةوجي مم ة ة ة ة ة ة ةةا ي ة ة ة ة ة ة ةةؤثر ع ل ة ة ة ة ة ة ةةى إنتاجي ة ة ة ة ة ة ةةة وق ة ة ة ة ة ة ةةدرات القط ة ة ة ة ة ة ةةاا الخ ة ة ة ة ة ة ةةاص
التنافسية(.حسونة,1111,ص.)514

خامساً :آثار الحدار ا سرائيل لقطاع غ على القطاع الخاص:
لقةةد أثةةر الحصةةار اإلس ةرائيلي علةةى قطةةاا غ ةزة والةةذي اشةةتد فةةي عةةام  1112نتيجةةة إلغةةالق االحةةتالل

اإلسرائيلي لكافة المعابر التي تربطه مع قطاا غزة على أداء االقتصاد الفلسطيني بشكل عةام ,كمةا أنةه
أثةةر علةةى أداء ونشةةاط القطةةاا الخةةاص بشةةكل كبيةةر ,هةةذا باإلضةةافة إلةةى الضةةرر الةةذي لحةةق بالقطةةاا

الخاص الفلسطيني من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاا غزة وخاصة في الحرب التي شنها االحتالل
اإلسرائيلي فةي أواخةر عةام  1118وبدايةة عةام  1119والتةي كبةدت القطةاا الخةاص الفلسةطيني خسةائر

فادحة قدرت بماليين الشواكل.

فيما يل س ف نإلطرق إلى بعض ا ضرار الإل لحقث بالقطاع الخاص:

 .4القطاع الدناع  :يعاني قطاا الصةناعة فةي قطةاا غةزة مةن معوقةات تعيةق قدرتةه علةى التقةدم فةي
يصةةرف فيةةه منتجاتةةه ,وعةةدم
عملةةه وأهةةم هةةذه المعيقةةات :نقةةص التمويةةل ,وعةةدم إيجةةاد السةةوق الةةذي َ
تة ةةوفر الم ة ةواد الخة ةةام بالشة ةةكل الكة ةةافي ,ونقة ةةص الخب ة ةرة الفنية ةةة فة ةةي العمة ةةل لة ةةدى القطة ةةاا الصة ةةناعي,

وانخفضت نسبة مساهمة القطاا الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي إلى أقةل مةن  %1فةي عةام

 ,1118وتشير النتائج حتى  45ديسمبر  1118إلى أن عةدد المنشةآت العاملةة فةي الضةفة الغربيةة
وقطاا غزة بلةغ  541948ألةف منشةأة تعمةل فةي قطةاا غةزة (و ازرة التخطةيط,1151,ص ,)11وقةد
انخفةةض معةةدل المنشةةآت العاملةةة فةةي قطةةاا غ ةزة نتيجةةة اإلغالقةةات والتةةدميرات اإلس ةرائيلية بح ةوالي

 %91من المنشآت العاملة في الصناعة ,وباقي المنشآت تعمل بطاقةة منخفضةة جةداً ,وهةي تعتمةد
على مواد خام مخزنة مةن فتةرة زمنيةة طويلةة ,وأدت هةذه اإلغالقةات إلةى زيةادة البطالةة حيةث انضةم

إلى البطالة ما يقارب من  41ألف عامل كانوا يعملون في هةذه المنشةآت التةي تةم إغالقهةا ,ويعتبةر

قطاا صناعة المالبس والنسيج واألثاث من أكثر القطاعات تضر اًر ,حيةث انخفةض عةدد المنشةآت
العاملة في األثاث من  211منشأة عام  1111إلةى  511منشةأة عةام  ,1112وانخفضةت فةي عةام
 1119إلى  11منشأة فقط ,وقد قدر اتحاد الصناعات الفلسطينية خسارة القطاا الخاص في قطاا
غزة جراء الحصار من حزيران  1112حوالي  51مليون دوالر شهريا ,وقةد وصةل مجمةوا الخسةائر

حتى نهاية عام  1118إلى  112مليون دوالر(.شقورة,1155,ص)3

 .0اطاع الإلجار  :لقد أثر الحصةار اإلسةرائيلي علةى قطةاا التجةارة بشةكل كبيةر ,فقةد أثةر هةذا الحصةار
على جميع جوانب القدرات االقتصادية المحلية ,وكذلك منع العديد من المستثمرين من تنفيذ العديةد
م ةةن المشة ةةاريع االقتصة ةةادية ف ةةي قطة ةةاا غ ة ةزة ,كمة ةةا أن ةةه أثة ةةر علة ةةى تس ةةجيل الشة ةةركات حية ةةث تشة ةةير
11

اإلحصةةائيات أن الشةةركات التةةي تةةم تسةةجيلها فةةي عةةامي 1118- 1112فةةي قطةةاا غ ةزة لةةم تتجةةاوز

 581شركة ,وانخفض إلى  3شركات في كانون الثاني من عةام  ,1119وذلةك مقارنةة لعةام 1111
والذي بلغ فيه عدد الشركات المسةجلة  151شةركة ,وقةد عةانى التجةار والمسةتوردون فةي قطةاا غةزة
وأوشةةكوا علةةى اإلفةةالس وذلةةك بسةةبب منةةع االحةةتالل السةةتيراد السةةلع وسةةماحه فقةةط ألقةةل مةةن الحةةد

األدنى من هةذه السةلع وهةي  43سةلعة ,ارتفعةت إلةى  28سةلعة فةي شةهر إبريةل  1151فقةط ,وذلةك

من أصل  3111سلعة كانت تدخل إلى قطةاا غةزة قبةل الحصةار اإلسةرائيلي علةى القطةاا ,وكةذلك
م ةةن اآلث ةةار غي ةةر المباشة ةرة الت ةةي ح ةةدثت نتيج ةةة للحص ةةار اإلسة ةرائيلي خس ةةارة الوك ةةاالت والعالم ةةات

التجارية العالمية والعربية الخاصة بقطاا غزة وهذا أثر على إيرادات الضةرائب التةي تحصةل عليهةا
السلطة الفلسطينية ,حيث خسر أكثر من  1111مستورد فلسطيني خسائر فادحة نتيجة لمنعهم من

االس ةةتيراد ,وخس ةةر المص ةةدرون أيض ة ةاً أسة ةواقهم ف ةةي الس ةةوق العربية ةةة وخاص ةةة المنتج ةةات الزراعية ةةة,

والصناعية(.شقورة,1155,ص.)1

أما اآل ثار المباشرة فتمثلت في انخفاض حجم واردات قطاا غزة إلى أقةل مةن 111مليةون دوالر فةي
عام  ,1119مقارنة مع أكثر من  5.1مليار دوالر في عام  ,1112علما بأن أكثر من  %21مةن هةذه

ال ةواردات جةةاءت م ةةن السةةوق المصةةري ع ةةن طريةةق التهريةةب بواس ةةطة األنفةةاق خةةالل الع ةةامين - 1118

 ,1119وقد كا نت الخسائر الشهرية لقطاا التجارة بسةبب الحصةار اإلسةرائيلي حةوالي  11مليةون دوالر
شهريا( .و ازرة التخطيط,1151,ص)15

 .3القطةةاع ال راعةة  :يعتب ةةر النشةةاط الز ارعةةي مةةن أه ةةم النشةةاطات التةةي له ةةا دور كبيةةر فةةي االقتص ةةاد
الفلسةةطيني بشةةكل عةةام وعلةةى الصةةادرات بشةةكل خةةاص ,وقةةد تسةةبب إغةةالق المعةةابر التجاريةةة فةةي
خسةائر كبيةرة للقطةاا الز ارعةي فقةد أدى ذلةك إلةةى فقةدان آالف العمةال نعملهةم ,كمةا كةان هنةاك قيةةود

كبيرة فرضت على حركة الصةيد ,وذلةك نتيجةة إللقةاء ميةاه الصةرف الصةحي فةي البحةر والتةي تةؤثر

بشكل مباشر على نشاط الصيد ,ونتيجة لتوسيع المنطقة العازلةة علةى حةدود قطةاا غةزة بعةرض 4

أميال ,كان هنةاك مزيةد مةن التةدهور فةي القطةاا الز ارعةي ,وقةد بلةغ معةدل الخسةائر اليوميةة للقطةاا

الز ارعةي نتيجةة للحصةةار اإلسةرائيلي ح ةوالي  511ألةف دوالر يوميةاً وذلةةك لعةدم القةةدرة علةى تصةةدير

المنتجات الزراعية( .شقورة,1151,ص.)3- 4

 -2القطاع السياح  :نتيجة للحصار فقد أصاب القطاا السياحي شلل كامل وأوشكت شركات
ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها  49شركة ومكتب على اإلفالس نتيجة إغالق المعابر وعدم
حرية السفر  ,كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها  51فندق سياحي تحتوي

على  314غرفة جاهزة الستقب ال النزالء وتدنت نسبة اإلشغال إلى الصفر نتيجة إلغالق المعابر
وتأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها  41مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهددة باإلغالق نتيجة
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عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية مما أدى إلى فقدان أكثر من  111عامل لعملهم في المنشآت

السياحية .

كما أدى ا لحصار الخانق إلى ضياا فرص االستثمارات في التنمية السياحية وهروب االستثمارات

األجنبية والمحلية إلى الخارج وتوقفت السياحة الداخلية بين الضفة الغربية وقطاا غزة وتوقف السياحة

الفلسطينية من المغتربين بالدول العربية والخارج .

وقامت قوات االحتالل خالل فترة الحرب على غزة باستهداف الفنادق والتي تقع على شاطل غزة وبلغ
عدد المنشآت السياحية المستهدفة  49منشأة  ,وبلغت الخسائر المباشرة للقطاا السياحي نتيجة الحرب

حوالي  2.2مليون دوالر أمريكي ( و ازرة التخطيط ,1151 ,ص.)13

سااساً :ا ر القطاع الخاص ف الإلنمي ا اإلدااي :
يظهر ومةن خةالل كةل مةا تةم التحةدث عنةه فةي السةابق أن القطةاا الخةاص الفلسةطيني يلعةب دو اًر مهمةاً
فةي النشةاط االقتصةادي فةي فلسةطين ,ويسةاعد فةي العمةل علةى تحقيةق التنميةة االقتصةادية ,وسةوف يةتم

التط ةةرق فيم ةةا يل ةةي لهة ةةذا الموض ةةوا ب ةةالتركيز علة ةةى أرب ةةع مؤشة ة ارت رئيسة ةةية للتنمي ةةة االقتص ةةادية وهة ةةي:
 - 5القيمة المضافة.

 -0الناتج المحلي اإلجمالي.
 -3التكوين الرأسمالي الثابت.
 -1استيعاب القوى العاملة.

وقةةد تةةم اختيةةار عةةدة قطاعةةات اقتصةةادية لتمثةةل القطةةاا الخةةاص وذلةةك لتةةوفر البيانةةات المتعلقةةة بهةةا ,وألنهةةا
تعتبر من أكبر القطاعات االقتصادية التي لها تأثير كبير في النشاط االقتصادي الفلسطيني وهي:

 .4قطاا النقل والتخزين واالتصاالت.
 .0القطاا الصناعي.
 .3قطاا اإلنشاءات.
 .1قطاا التجارة.

أمةا بةةاقي القطاعةةات فقةد تةةم اسةةتبعادها وذلةةك لوجةود بعةةض البيانةةات المفقةةودة فيهةا لةةبعض سةةنوات الد ارسةةة,

وكةذلك ألن بعضةةها يشةةترك مةع القطةةاا العةةام بشةةكل كبيةر وهنةةاك صةةعوبة فةةي الفصةل بينهمةةا .وسةةنقوم فةةي
الجان ةةب القياسة ةةي (التطبيقة ةةي) باختي ةةار أحة ةةد المتغي ة ةرات إم ةةا التكة ةةوين ال أرسة ةةمالي الثاب ةةت أو متغية ةةر القيمة ةةة

المضافة.
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 -5مسا م القطاع الخاص ف إلحقيق القيم المضاف :
يسةةاهم القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني بقطاعاتةةه المختلفةةة فةةي تحقيةةق القيمةةة المضةةافة والتةةي تسةةاوي اإلنتةةاج

مطروحاً منه االسةتهالك الوسةيط (كتةاب فلسةطين اإلحصةائي,5999,ص ,)554وفيمةا يلةي سةوف نتطةرق
لهذه القطاعات ومساهمتها في تحقيق القيمة المضافة في االقتصاد الفلسطيني.

أ .مسا م أنشط النقل الإلخ ين ا إلدا ث :حيث أن نشاطات النقل والتخزين تتضمن مجموعة من
النشاطات وهي :نشاط النقةل البةري ,واألنشةطة المسةاعدة ,أنشةطة وكةاالت السةفر ,البريةد واالتصةاالت
السةةلكية والالس ةةلكية .والج ةةدول والشةةكل الت ةةاليين يوض ةةحان مسةةاهمة ه ةةذه األنش ةةطة فةةي تحقي ةةق القيم ةةة

المضافة:

جا ل  :01مسا م أنشط النقل الإلخ ين ف القيم المضاف (با لف ا ر)

1995

1996

1997

1998

13221

17040.1

49527

177663 143598.6 135776 139579 142181 87403

2004

2005

2006

69352 133804.1 205034

2007

1999
2008

2000
2009

2001
2010

2002

2003

2011

108675.4 111975 671012 653223 79091

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 0مسا م أنشط النقل الإلخ ين ف القيم المضاف (با لف ا ر)
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المصدر :جدول رقم .51
مةةن الواضةةح مةةن خةةالل الشةةكل السةةابق أن أنشةةطة النقةةل والتخةزين واالتصةةاالت تسةةاهم فةةي تحقيةةق القيمةةة

المضةافة بشةةكل مضةةطرد علةةى مةةر السةةنوات السةةابقة ,فقةد كانةةت أعلةةى نسةةبة مسةةاهمة لةةه فةةي عةةام 1119
وبلغةةت قيم ةةة مسةةاهمته  225151.5دوالر ,بينم ةةا كانةةت أق ةةل نس ةةبة مسةةاهمة ل ةةه فةةي ع ةةام  5991وبلغ ةةت
 54111.2دوالر ,أما في باقي السةنوات فكانةت مسةاهمته متقاربةة وتتةراوح بةين 54و 21ألةف دوالر ,وكمةا
هةو مالحةةظ فةةي الجةةدول والشةكل السةةابقين فةةإن األع ةوام  1112- 1112كانةت فيهةةا مسةةاهمة أنشةةطة النقةةل
18

ضعيفة بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها وذلك بفعل الحصةار والتشةديد اإلسةرائيلي علةى الفلسةطينيين فةي

تلك األعوام والحصار الذي فرضه االحتالل على قطاا غزة.
ب .مسا م القطاع الدناع ف القيم المضاف :

ويتكةةون القط ةةاا الص ةةناعي م ةةن ع ةةدة أنش ةةطة تعمةةل في ةةه منه ةةا :التع ةةدين واس ةةتغالل المح ةةاجر ,الص ةةناعات

التحويليةةة ,وامةةدادات الكهربةةاء والغةةاز والميةةاه ,وفيمةةا يلةةي الجةةدول والشةةكل البيةةاني يوضةةحان مسةةاهمته فةةي
القيمة المضافة:
1995

1996

422519.3 348219
2004

جا ل  : 09مسا م القطاع الدناع ف القيم المضاف (با لف ا ر)

1997

1998

2000

1999

787142 562259 47917
2006

2005

2008

2007

2002

2001

2003

698544

476991 367050.1 459258

2009

2011

2010

1289086 1311975 4216136 968338 735899 666601 605828.7 652602
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة .
شكل  : 3مسا م القطاع الدناع ف القيم المضاف (با لف ا ر)
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المصدر :جدول رقم .52
يالحةةظ مةةن خةةالل الشةةكل البيةةاني أن مسةةاهمة القطةةاا الصةةناعي بنشةةاطاته المختلفةةة فةةي القيمةةة المضةةافة

كانت في عام  1151أعلى ما يمكن حيث بلغت قيمةة مسةاهمته حةوالي  5455921.5دوالر ,وكانةت فةي
عام  1155أقل منها بقليل ,بينما كانت أقل نسبة مساهمة للقطاا الصناعي في القيمةة المضةافة فةي عةام

 5992وبلغت حوالي  32952.1دوالر ,إال أنه وبشكل عام يظهر هناك الضعف الكبير الذي يعةاني منةه
القطةةاا الصةةناعي فةةي االقتصةةاد الفلسةةطيني باسةةتثناء بعةةض الصةةناعات الخفيفةةة والتةةي تالقةةي الكثيةةر مةةن

المعاناة أيضاً بفعل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي ضدها.
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ج -مسا م اطاع ا نشاءاث ف القيم المضاف :
ويتكون قطاا اإلنشاءات من مجموعة من النشاطات وهي :إعداد المواقع ,وبناء المنشآت أو أجةزاء منهةا,

التركيةةب ف ةةي المبةةاني ,وتش ةةطيب المب ةةاني ,وتةةأجير مع ةةدات البن ةةاء والهةةدم م ةةع عام ةةل ,ونجةةد أن لك ةةل ه ةةذه
النشاطات دور في تحقيق القيمة المضافة يبينها الجدول والشكل البياني التاليين:
جا ل  :01مسا م اطاع ا نشاءاث ف القيم المضاف (با لف ا ر)

1999

1998

1995

1996

1997

67456

76287.6

80374

99786 101789

2004

2005

2006

2008

2009

51234 125932 135731 136895.5 85346

93291

2007

2001

2000

39966.7 68520
2010

2002

2003

32252.8

55294

2011

160739.2 177343

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 2مسا م اطاع ا نشاءاث ف القيم المضاف (با لف ا ر)
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المصدر :جدول رقم .52
يالحةةظ مةةن الشةةكل البيةةاني تذبةةذب مسةةاهمة قطةةاا اإلنشةةاءات فةةي تحقيةةق القيمةةة المضةةافة فةةي االقتصةةاد

الفلسةطيني بةين االرتفةاا واالنخفةاض علةى مةر السةنوات السةةابقة ,فكانةت أعلةى نسةبة مسةاهمة لةه فةي عةةام
 1151والتةي بلغةت  522434دوالر والةذي شةةهد حركةة كبيةرة ألعمةال اإلنشةةاءات وخاصةة فةي قطةاا غةزة
بعةةد أن كةةان يعةةاني مةةن حصةةار شةةديد وانقطةةاا تةةام للم ةواد المسةةتخدمة فةةي اإلنشةةاءات فةةي كةةل مةةن عةةامي

 ,1118- 1112بينمةا كانةت أقةل نسةبة مسةاهمة لةه فةي عةام  1111وبلغةت  41111.8دوالر وذلةك بفعةل
أحةةداث انتفاضةةة األقصةةى التةةي شةةهدتها األ ارضةةي الفلسةةطينية فةةي ذلةةك العةةام ,بينمةةا كانةةت بةةاقي السةةنوات

بمتوسط 31ألف دوالر إلى  521ألف دوالر تقريباً .
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ا -مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف القيم المضاف :
يساهم قطاا التجارة الداخلية في القيمة المضافة وذلك من خالل نشاطاته المختلفة التي يتكون منهةا ومةن

أهةم هةذه النشةاطات بيةع وصةةيانة المركبةات وبيةع الوقةود ,وتجةارة الجملةةة ,وتجةارة التجزئةة ,واصةالح السةةلع
الشخصية ,والجدول والشكل البياني التاليين يوضحان مساهمة قطاا التجارة الداخلية في القيمة المضافة:
جا ل  : 09مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف القيم المضاف (با لف ا ر)

1995

1997

1996

1998

1999

551629 464775 360077 380643.6 400913
2004

2006

2005

2007

2008

2000

2001

2002

2003

527184

421093 364551.6 348858

2009

2011

2010

2214433 1858777 4040161 291551 689787 577621 525074.4 531483
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 2مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف القيم المضاف (با لف ا ر)
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من خالل الشكل البياني السابق يظهر أن أعلى نسبة مساهمة لقطاا التجارة الداخلية في القيمة المضةافة

كان في عام  1155وبلغت مسةاهمته  1153344.1دوالر ,بينمةا كانةت أقةل مسةاهمة لةه فةي عةام 1118
وبلغت  195111.9دوالر ,كما أنه يالحظ أن نسبة المساهمة كانت متقاربة في جميع السنوات ماعدا في
عامي  1155- 1151كان هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مساهمة قطاا التجارة الداخلية في القيمة المضافة ,
وكما هو مالحةظ مةن خةالل الشةكل السةابق أن مسةاهمة قطةاا التجةارة الداخليةة فةي القيمةة المضةافة كانةت

أقل ما يمكن في عام  1118وذلك لما شهده من إجراءات لالحتالل اإلسرائيلي في كل من الضةفة الغربيةة

25

وقطاا غزة فهو المةتحكم األول فةي حركةة المعةابر والحةواجز فةي الضةفة الغربيةة والتةي جميعهةا تةؤثر علةى
حركة التجارة الداخلية.

 -1مسا م القطاع الخاص الفلسطين ف الناإل المحل ا جمال :
يلعب القطاا الخاص الفلسطيني دو اًر في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي والذي يقصد به " عبارة عن

مجموا قيم السلع النهائية و الخدمات التي ينتجها المجتمع خالل فترة زمنية محددة غالباً ما تكون سنة.

وسوف يتم التطرق إلى مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي وهي قطاا الزراعة,

والصناعة ,واإلنشاءات ,والتجارة ,والنقل ,والوساطة المالية.

أ .مسةا م اطةةاع ال راعة فة النةةاإل المحلة ا جمةةال  :وينقسةةم هةذا القطةةاا إلةى قسةةمين همةا الز ارعةةة
والث ةةروة الس ةةمكية ,ويلع ةةب كة ةةل منهم ةةا دو اًر هامة ةاً ف ةةي النة ةةاتج المحل ةةي اإلجم ةةالي ,حي ةةث أن االقتصة ةةاد
الفلسطيني يعتمد على القطاا الزراعي ويعتبر هو النشةاط االقتصةادي األول مثلةه فةي ذلةك مثةل بةاقي
اقتصةاديات الةةدول الناميةةة ,والجةةدول والشةةكل البيةةاني التةةاليين يوضةةحان مسةةاهمة القطةةاا الز ارعةةي فةةي

الناتج المحلي اإلجمالي:

جا ل  : 09مسا م القطاع ال راع ف الناإل المحل ا جمال (المبلغ بالملي ن ا ر)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

340.6

394.7

320

514.8

337.1

387.1

422.1

403

312.6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

334

252.2

212.5

293.2

360

346.1

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 1مسا م القطاع ال راع ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)
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من خالل الشكل البياني السابق يظهر أن القطاا الزراعي يساهم في الناتج المحلي اإلجمالي بشكل جيد,
وقةد كانةةت أعلةةى مسةةاهمة لهةذا القطةةاا فةةي عةةام  1111حيةث بلغةةت مسةةاهمته ح ةوالي  153مليةةون دوالر,
بينمةا كانةةت أقةةل نسةةبة مسةةاهمة لةةه فةةي عةام  1118حيةةث بلغةةت مسةةاهمته ح ةوالي  151مليةةون دوالر ,أمةةا
بالنسةبة لبةاقي األعةوام فقةد كانةت مسةاهمته جيةدة ويعتبةةر هةذا القطةاا مةن القطاعةات المهمةة فةي االقتصةةاد
الفلسطيني ,إال أنه يعاني مةن إجةراءات االحةتالل اإلسةرائيلي مةن مصةادرة لأل ارضةي ,والةتحكم فةي مصةادر
الميةةا ه ممةةا يضةةعف قةةدرة القطةةاا الز ارعةةي علةةى القيةةام بعملةةه وبالتةةالي تضةةعف قدرتةةه علةةى المسةةاهمة فةةي
الناتج المحلي اإلجمالي بالشكل الكافي.
ب .مسةةا م القطةةاع الدةةناع ف ة النةةاإل المحل ة ا جمةةال  :وجةةاءت مسةةاهمة القطةةاا الصةةناعي فةةي

الناتج المحلي اإلجمالي كما يوضح الجدول و الشكل التاليين:
جا ل  : 31مسا م القطاع الدناع ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

781.7

839.6

911.1

924.4

678.1

636.1

489.7

586

564.8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

531.1

626.4

632.4

747.7

706.6

798.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 9مسا م القطاع الدناع ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)
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يالحظ من خالل الشكل البياني أن القطاا الصناعي كانت مسةاهمته فةي النةاتج المحلةي اإلجمةالي تتةراوح

بين  111مليون دوالر إلى  911مليون دوالر تقريبا ,بينما كانت أعلى نسةبة مسةاهمة لةه فةي عةام 1111

حيةث بلغةت مسةةاهمته حةوالي  913مليةةون دوالر والةذي شةهد حتةةى قبةل بدايةةة الربةع األخيةر منةةه تقةدماً فةةي
الصناعات الفلسطينية الخفيفة والتةي تسةاهم فة ي النةاتج المحلةي اإلجمةالي بشةكل جيةد ,ولكةن مةن المالحةظ
مةةن خةةالل الشةةكل البيةةاني السةةابق الهبةةوط الةةذي حةةدث فةةي مسةةاهمة القطةةاا الصةةناعي فةةي النةةاتج المحلةةي
24

اإلجمالي وذلك بفعل أحداث انتفاضة األقصى التي شةهدتها هةذه األعةوام والتةي كةان فيهةا عةام  1111هةو

العام األكثر انخفاضاً فةي مسةاهمة القطةاا الصةناعي ,بينمةا كانةت أقةل نسةبة مسةاهمة لةه فةي عةام 1114
وبلغت  389مليون دوالر.

ث .مسا م اطاع ا نشاءاث ف الناإل المحل ا جمال  :ويعتبر قطةاا اإلنشةاءات مةن أهةم القطاعةات

االقتصةادية فةي فلسةطين ,إال أن مسةاهمة هةذا القطةاا فةي النةاتج المحلةي اإلجمةالي لةم تكةن كبيةرة وقةد
جاءت على النحو التالي:

جا ل  : 30مسا م اطاع ا نشاءاث ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

414.4

534.9

594.4

271.2

156.7

111.7

145.2

188.8

119.4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

104

279.1

226.2

387.7

525.6

708

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 1مسا م اطاع ا نشاءاث ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)
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يظهةر مةةن خةةالل الشةةكل البيةةاني السةةابق الضةةعف الةذي يسةةود قطةةاا اإلنشةةاءات فةةي المسةةاهمة فةةي النةةاتج

المحلةي اإلجمةالي ,حيةةث أن مسةاهمته كانةت تتةراوح بةين  511مليةون دوالر إلةةى  218مليةون دوالر والتةةي

كانت أعلى نسبة مساهمة له و تحققت هذه النسبة في عام  ,1155بينما كانت أقل نسبة مساهمة لةه فةي
عةةام  1112وبلغةةت  513مليةةون دوالر ,ومةةن الممكةةن تفسةةير الضةةعف الةةذي يسةةود قطةةاا اإلنشةةاءات فةةي
المساهمة في الناتج المحلي لما يصيب هذا القطاا من أزمات يخلقها االحتالل اإلسرائيلي من قطةع لمةواد

البناء ,ومصادرة األراضي وخاصة في الضفة الغربية.
23

ج .مسا م اطاع الإلجار ف الناإل المحل ا جمال  :ويقصد هنا بقطاا التجةارة كةالً مةن تجةارة الجملةة
والتجزئة ,وكانت مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي كما يلي:

جا ل  : 33مسا م اطاع الإلجار ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

464.8

406.7

525.2

527.2

395.8

460.6

378.6

401.1

373.9

2006

2007

2008

2009

2010

2011

382.7

417.2

501.8

539.9

634.7

587

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 9مسا م اطاع الإلجار ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)
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يظهةةر مةةن خةةالل الشةةكل السةةابق أن قطةةاا التجةةارة يسةةاهم فةةي النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي بشةةكل أكبةةر مةةن

مسةةاهمة قط ةةاا اإلنش ةةاءات ,حيةةث أن حرك ةةة التج ةةارة ف ةةي فلسةةطين تعتب ةةر نش ةةطة بشةةكل أكب ةةر م ةةن نش ةةاط

اإلنشاءات ,وكانت أعلى نسبة مساهمة لقطاا التجارة في عام  1151حيث كانت تقدر مسةاهمته بحةوالي
 243مليون دوالر ,بينما كانت أقل نسبة مساهمة له في عام  1111وبلغت  424مليون دوالر.

ومةةن الج ةةدير بالةةذكر هن ةةا أن حرك ةةة التجةةارة الداخلي ةةة هةةي أكث ةةر نش ةةاطاً مةةن حرك ةةة التجةةارة الخارجي ةةة ف ةةي

االقتصةةاد الفلسةةطيني ,حيةةث أن التجةةارة الخارجيةةة فيهةةا مشةةكلة كبيةرة وهةةي عةةدم القةةدرة علةةى التصةةدير إلةةى
الخارج بسبب تحكم االحتالل اإلسرائيلي في حركة السلع المصدرة من األراضي الفلسطينية إلى الخارج.

ح .مسةةةا م اطةةةاع النقةةةل الإلخةةة ين فةةة النةةةاإل المحلةةة ا جمةةةال  :الج ةةدول والش ةةكل البي ةةاني الت ةةاليين
يوضحان مساهمة قطاا النقل والتخزين في الناتج المحلي اإلجمالي :
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جا ل  : 32مسا م اطاع النقل الإلخ ين ف الناإل المحل ا جمال (بالملي ن ا ر)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

200.2

217.3

214.4

262.7

407.4

454.7

378.5

315.9

461.5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

466

341.1

412.8

383.7

446.5

133.3

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
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يظهةةر مةةن خةةالل الشةةكل السةةابق أن مسةةاهمة قطةةاا النقةةل والتخ ةزين فةةي النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي تعتبةةر ضةةعيفة
بالنسةةبة للقطاعةةات األخةةرى التةةي تةةم التطةةرق إليهةةا فةةي السةةابق ,حيةةث كانةةت تت ةراوح مسةةاهمته بةةين  111ملي ةةون

دوالر إلةى  311مليةون دوالر تقريبةاً ,ومةع ذلةك تعتبةر مسةاهمته أعلةى بقليةل مةن مسةاهمة قطةاا اإلنشةاءات ,وكمةا

هو واضح فةي الشةكل فةإن أعلةى نسةبة مسةاهمة كانةت فةي عةام  1112حيةث قةدرت ب  322مليةون دوالر ,بينمةا

كانت أقل نسبة مساهمة له في عام  1155وبلغت مساهمته  544مليون دوالر.

ويرجةةع سةةبب ضةةعف مسةةاهمة قطةةاا النقةةل فةةي النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي إلةةى إج ةراءات االحةةتالل اإلس ةرائيلي فةةي
الضةةفة الغربيةةة والتةةي تعتبةةر فيهةةا الح ةواجز اإلس ةرائيلية المعيةةق األكبةةر لحركةةة النقةةل واالتصةةاالت ,هةةذا باإلضةةافة
إل ةةى الحص ةةار اإلسة ةرائيلي المف ةةروض عل ةةى قط ةةاا غة ةزة وال ةةذي يس ةةاهم ف ةةي ع ةةدم الق ةةدرة عل ةةى تط ةةوير قط ةةاا النق ةةل

واالتصاالت.
خ .مسةا م اطةةاع ال سةاط المالية فة النةةاإل المحلة ا جمةةال  :ويضةم قطةاا الوسةةاطة الماليةة عةةدة
نشاط ومؤسسات منها :شركات الوساطة المالية ,والبنوك وسلطة النقد ,وشركات الصرافة والتي تعتبةر
جميعها قطاا خاص فيما عدا سلطة النقد التي تعتبر قطاا عام فهي بمثابة البنةك المركةزي لفلسةطين

ولةةذلك نعتبةةر أن مسةةاهمة سةةلطة النقةةد مةةن المفتةةرض اس ة تثنائها مةةن الجةةدول التةةالي ,والجةةدول والشةةكل
التاليين يوضحان مساهمة قطاا الوساطة المالية في الناتج المحلي اإلجمالي:
22

جا ل  : 32مسا م اطاع ال ساط المالي ف الناإل المحل ا جمال بالملي ن ا ر

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

103.6

123.6

150.5

180.9

158.2

146.5

139.6

139.5

187.4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

186.7

235.2

249.8

269.1

297.2

298.9

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 01مسا م اطاع ال ساط المالي ف الناإل المحل ا جمال بالملي ن ا ر
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ويالحظ من الشكل السابق أن مسةاهمة قطةاا الوسةاطة الماليةة تعتبةر مسةاهمة ضةعيفة ,حيةث أنهةا تتةراوح

بةةين  511مليةةون دوالر إلةةى  411مليةةون دوالر تقريبةةا ,وكانةةت أعلةةى مسةةاهمة لةةه فةةي عةةام  1155وبلغةةت

 198مليةةون دوالر ,بينمةةا كانةةت أقةةل مسةةاهمة لةةه فةةي عةةام  5991وبلغةةت  514مليةةون دوالر ,ويرجةةع هةةذا
الضةةعف الةةذي يعةةاني منةةه قطةةاا الوسةةاطة المالي ةةة إلةةى أن هةةذا القطةةاا المص ةرفي أو المةةالي ال يس ةةتطيع
الةةتحكم بمقد ارتةةه بفعةةل إجةةراءات االحةةتالل اإلس ةرائيلي ,وغيةةاب العمل ةةة الوطنيةةة ,وكةةذلك وجةةود االتفاقي ةةات

االقتصادية التي لها بعض اآلثار السلبية على هذا القطاا.

 -3مسا م القطاع الخاص الفلسطين ف الإلك ين الرأسمال الثابث:
يسةةاهم القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني فةةي التكةةوين ال أرسةةمالي الثابةةت والةةذي يقصةةد بةةه" مةةا يمتلكةةه المنتجةةون

مطروحة ةاً من ةةه م ةةا يتصة ةرفون ب ةةه م ةةن الس ةةلع ال أرس ةةمالية " ,وس ةةوف ي ةةتم التط ةةرق فيم ةةا يل ةةي إل ةةى القطاع ةةات

االقتصادية المختلفة ومساهمتها في التكوين الرأسمالي الثابت .
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أ .مسا م اطاع النقل الإلخ ين ا إلدا ث ف الإلك ين الرأسمال الثابث:
ويتضةةمن عةةدة أنشةةطة تةةم التطةةرق لهةةا سةةابقا عنةةد الحةةديث عةةن مسةةاهمته فةةي القيمةةة المضةةافة ,والجةةدول

والشكل التاليين يوضحان مساهمة قطاا النقل في التكوين الرأسمالي الثابت:

جا ل  : 31مسا م اطاع النقل الإلخ ين ا إلدا ث ف الإلك ين الرأسمال (با لف ا ر)

1995

1996

1997

1998

1205.3

5295.3

23415

27591

2004

2005

2006

2007

1999

2000

54187 108399

2001
9741.2

2002

2003

13128 13196.7

374963 245153 20225.5 24344
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 00مسا م اطاع النقل الإلخ ين ا إلدا ث ف الإلك ين الرأسمال (با لف ا ر)
400000
350000
300000
250000

200000
150000
100000

50000
0
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

المصدر :جدول رقم .11

يالحةةظ مةةن خةةالل الشةةكل السةةابق أن مسةةاهمة قطةةاا النقةةل فةةي التكةةوين ال أرسةةمالي قليلةةة جةةداً فةةي أغلةةب األع ةوام

فيم ةةا عة ةةدا عة ةةام  1112ال ةةذي سة ةةجلت فية ةةه أعلة ةةى نس ةةبة مسة ةةاهمة لقطة ةةاا النقة ةةل ف ةةي التكة ةةوين ال أرسة ةةمالي وبلغة ةةت
 423921.2دوالر ,بينمةا كانةةت أقةل مسةةاهمة لةه فةةي عةام  5991وبلغةةت مسةاهمته  5111.4دوالر ,ويرجةةع هةةذا
الضةعف إلةةى تحكةةم االحةةتالل بالمعةابر الفلسةةطينية والةةى تحكمهةةا فةي حركةةة النقةةل ,ونشةةرها للحةواجز فةةي كةةل مةةدن

الضةفة الغربيةةة والتةةي تةتحكم بهةةا وتغلقهةةا فةي كثيةةر مةةن األوقةةات ممةا يضةةعف قةةدرة قطةاا النقةةل واالتصةةاالت علةةى

زيادة استثماره .

ب .مسا م اطاع ا نشاءاث ف الإلك ين الرأسمال الثابث :الجدول والشكل التةاليين يوضةحان مسةاهمة

قطاا اإلنشاءات في التكوين الرأسمالي الثابت:
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جا ل  : 39مسا م اطاع ا نشاءاث ف الإلك ين الرأسمال الثابث (با لف ا ر)

1995

1997

1996

6380.6 4157.6

1998

1999

2000

1324.7 9736.8 8893.5 3497.5

2004

2005

2006

2007

15000

1029.5

897.1

3804

2008

2009

4254.9 1893.3

2001

2002

2003

509.3

429.6

1313.2

2010

2011

3057.7

4441.8

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 03مسا م اطاع ا نشاءاث ف الإلك ين الرأسمال الثابث (با لف ا ر)
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المصدر :جدول رقم .12
يالحةةظ مةةن الشةةكل أن هنةةاك تذبةةذباً فةةي مسةةاهمة قطةةاا اإلنشةةاءات فةةي التكةةوين ال أرسةةمالي فكانةةت أعلةةى

مسةةاهمة لةةه فةةي عةةام  1113حيةةث بلغةةت  51111دوالر ,بينمةةا كانةةت أقةةل مسةةاهمة لةةه فةةي عةةام 1111
وبلغةةت  319أل ةةف دوال ر فقةةط وذل ةةك لمةةا ش ةةهده ه ةةذا العةةام م ةةن أحةةداث انتفاض ةةة األقصةةى ,وك ةةذلك الح ةةال

بالنسبة للعام  1112الذي شهد حصا اًر مشدداً على قطاا غزة واجراءات تعسةفية لالحةتالل اإلسةرائيلي فةي

الضفة الغربية.

ث .مسا م القطاع الدناع ف الإلك ين الرأسمال الثابث:


القطاا الصناعي يضم أكثر من نشاط بداخله تم التطرق إليها سابقاً ,والجةدول والشةكل التةاليين يوضةحان
مساهمته في التكوين الرأسمالي الثابت:
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جا ل  : 31مسا م القطاع الدناع ف الإلك ين الرأسمال الثابث (با لف ا ر)

1995

1997

1998

1999

2000

42390 34451.3 30319

21816

34242

15589.6 27247

2006

2007

2008

2009

22361 18048.2 31693

44849

35668

66632.1 69822.9 48647

2004

1996
2005

2002

2003

2001

10016

8933.2

2011

2010

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 02مسا م القطاع الدناع ف الإلك ين الرأسمال الثابث (با لف ا ر)
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المصدر :جدول رقم .12

ويالحةةظ هن ةةا مةةن خ ةةالل الش ةةكل السةةابق أن القط ةةاا الص ةةناعي يعتبةةر م ةةن أكث ةةر القطاعةةات مس ةةاهمة ف ةةي

التكةةوين ال أرسةةمالي الثابةةت علةةى الةةرغم مةةن المسةةاهمة القليلةةة التةةي كانةةت فةةي عةةامي  1114- 1111والتةةي
كانةت بسةبب أحةةداث انتفاضةة األقصةةى وعةدم قةةدرة القطةاا الصةةناعي علةى زيةةادة اسةتثماره فةةي هةذه الفتةرة,

حيةث أنةه قةد تةأثر بشةكل كبيةر لدرجةة أنةه لةم يكةن قةاد اًر علةى الصةمود فةي وجةه الهجمةة الشرسةة لالحةتالل

اإلسرائيلي على كافة القطاعات االقتصادية.

وبالرغم من ذلك إال أنه في باقي األعوام كانت له مساهمة كبيرة وواضةحة وقةد ُسةجلت أعلةى مسةاهمة لةه
في عام  1151حيث بلغت مساهمته  29811دوالر ,وكانت أقل مساهمة في عام  1114وبلغةت 8944
دوالر ,أما باقي األعوام فكانت تشهد تذبذباً بين االرتفاا واالنخفاض.
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ا.مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف الإلك ين الرأسمال الثابث:
يساهم قطاا التجارة الداخلية في التكوين الرأسمالي الثابت مثله مثل القطاعات األخرى التي تطرقنا إليهةا,

والجدول والشكل التالي يوضحان هذه المساهمة:

جا ل  : 39مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف الإلك ين الرأسمال الثابث (با لف ا ر)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1995

1996

16244 16187.1 6483.7

16068

21235

17934

6478.5

2760

6596

2004

2005

34345

7034.5

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 02مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف الإلك ين الرأسمال الثابث (با لف ا ر)
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المصدر :جدول رقم .18
يالحظ من خالل الشكل أن أعلى مساهمة لقطاا التجارة الداخلية في التكوين الرأسمالي الثابت كانةت فةي

عةام  1113وبلغةةت فةي ذلةةك الوقةت  43433دوالر ,بينمةةا كانةت أقةةل مسةاهمة لةةه فةي عةةام  1111وبلغةةت
 1221دوالر ,وذلك بسبب أحداث انتفاضة األقصى الثانية.

 -4مسا م القطاع الخاص الفلسطين ف اسإليعاب الق ا العامل :
يعتبةةر اس ةةتيعاب الق ةةوى العامل ةةة إح ةةدى المؤشةةرات الرئيس ةةية للتنمي ةةة االقتص ةةادية ,ويعتب ةةر القط ةةاا الخ ةةاص

الفلسطيني أحد القطاعات المساهمة في استيعاب عدد مةن القةوى العاملةة الفلسةطينية ,وذلةك مةن خةالل مةا
يحتويه القطاا الخاص بداخله من قطاعات مختلفة تساهم جميعها فةي اسةتيعاب عةدد مةن العةاملين ,وهةذا

ما يوضحه التالي:
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أ .مسا م أنشط النقل الإلخ ين ا إلدا ث ف اسإليعاب العمال :
تعتبةةر أنشةةطة النقةةل والتخ ةزين واالتصةةاالت إحةةدى النشةةاطات التةةي تسةةاهم فةةي اسةةتيعاب عةةدد مةةن القةةوى

العاملة الفلسطينية ,والجدول والشكل التالي يوضحان عدد العاملين في هذه األنشطة:
جا ل  : 29مسا م أنشط النقل الإلخ ين ا إلدا ث ف اسإليعاب العمال (با لف)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1477

1582

3006

4174

5813

5352

4161

3720

4329

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5860

6002

6239

8105

8492

9568

11535

10821

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 01عاا العاملين ف أنشط النقل الإلخ ين ا إلدا ث (با لف)
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المصدر :جدول رقم .19

يالحةظ مةن خةالل الشةكل السةةابق الزيةادة التةي تطة أر علةى اسةةتيعاب األنشةطة المةذكورة للقةوى العاملةة وذلةةك

مةن عةام  5991حتةةى عةام  1155فيمةةا عةدا األعةوام  1114- 1115والتةةي شةهدت بعةةض االنخفةاض فةةي
القةةوى العاملةةة فةةي هةةذه األنش ةةطة والتةةي ترجةةع بشةةكل رئةةيس الن ةةدالا االنتفاضةةة الثانيةةة التةةي أثةةرت عل ةةى

القطاعات االقتصادية المختلفة .

ب .مسا م اطاع ا نشاءاث ف اسإليعاب الق ا العامل :
يساهم قطاا اإلنشاءات في استيعاب عدد ليس بالقليل من القوى العاملة الفلسطينية وذلك نظ اًر ألن قطاا
اإلنشاءات يعد مةن أكبةر القطاعةات االقتصةادية الفلسةطينية ,والجةدول والشةكل التةاليين يوضةحان مسةاهمة

قطاا اإلنشاءات في العمالة:
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جا ل  : 21مسا م اطاع ا نشاءاث ف اسإليعاب الق ا العامل (با لف)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

4557

5169

5538

5911

4153

5864

3362

3505

3693

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5662

4600

3908

5355

4354

5199

5754

7222

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 09مسا م اطاع ا نشاءاث ف اسإليعاب الق ا العامل (با لف)
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المصدر :جدول رقم .41
يظهةر مةةن خةةالل الشةةكل السةةابق أن أعةةداد العةةاملين الةذين يسةةتوعبهم قطةةاا اإلنشةةاءات يعتبةةر عةةدداً كبي ة اًر ,وصةةل

أقصاه في عام  1155حيةث بلةغ عةدد العةاملين فةي قطةاا اإلنشةاءات فةي هةذا العةام  2111عامةل ,وكةذلك الحةال
بالنسبة لباقي األعوام التي لم يقل فيهةا عةدد العةاملين عةن  4111عامةل كمةا هةو واضةح فةي الشةكل البيةاني ,وهةذا

القطاا يستوعب عدداً كبي اًر كما هو واضح ,ولكن يمكن أن يكون بعض اإلنشاءات تتبع للقطاا العام.
ج .مسا م القطاع الدناع ف اسإليعاب الق ا العامل :

يعتبةةر القط ةةاا الصةةناعي الفلس ةةطيني مةةن القطاع ةةات الت ةةي تسةةاهم ف ةةي اسةةتيعاب العمال ةةة أيضةةا ,وه ةةذا م ةةا

يوضحه الجدول والشكل التاليين:
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جا ل  : 20مسا م القطاع الدناع ف اسإليعاب الق ا العامل (با لف)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

47814

50690

61775

63748

72660

76918

69569

65526

60185

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

58979

58242

49990

61688

59641

67052

65538

72022

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
شكل  : 01مسا م القطاع الدناع ف اسإليعاب الق ا العامل (با لف)
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المصدر :جدول رقم .45
يظهةةر مةةن الشةةكل السةةابق أن قطةةاا الصةةناعة يعتبةةر مةةن أكبةةر القطاعةةات التةةي تسةةتوعب عةةدداً كبي ة اًر مةةن

العةاملين ,حيةةث يتةراوح عةةدد العةةاملين فةةي القطةاا الصةةناعي مةةن 11111إلةةى  81111عامةةل وذلةةك علةةى
مختلف األعوام التي شملتها الدراسة.

د .مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف اسإليعاب الق ا العامل :
يساهم أيضاً قطاا التجارة في استيعاب عدد من القوى العاملة كما هو واضح في الجدول والشكل التاليين:
جا ل  : 23مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف اسإليعاب الق ا العامل

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

51210

55941

63042

65879

75207

78172

82488

76874

77476

2004

2005
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100852

91598
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121864 125033 112107 99680

133156

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
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شكل  : 09مسا م اطاع الإلجار الااخلي ف اسإليعاب الق ا العامل
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المصدر :جدول رقم .41
ويظهر من خالل الشكل أن قطاا التجارة الداخلية له دور كبير في استيعاب القوى العاملة فقد عمل على
اسةتيعاب أعةةداد كبيةرة مةةن العةةاملين علةى مةةر األعةوام مةةن عةةام  1155- 5991وقةد كانةةت أكبةر نسةةبة مةةن

العاملين في عام  , 1155بينما أقل نسبة عةاملين فةي قطةاا التجةارة الداخليةة كانةت فةي عةام  5991وذلةك
يرجع لعدم استقرار األوضاا في األرضي الفلسطينية في تلك الفترة.

يةةرا الباحة  :أنةه مةةن خةةالل مةةا تةةم التطةرق لةةه فةةي المبحةةث يظهةةر أن للقطةاا الخةةاص الفلسةةطيني دو اًر مهم ةاً فةةي

التنميةةة االقتصةةادية وذلةةك بةةالنظر إلةةى المؤش ةرات التةةي تطرقنةةا إليهةةا ,فهةةو لديةةه دور كبيةةر فةةي اسةةتيعاب عةةدد مةةن

القةةوى العاملةةة ممةةا يعمةةل علةةى التخفيةةف مةةن مشةةكلة البطالةةة ,والحةةد كةةذلك مةةن مشةةكلة الفقةةر واللةةذان يعتب ةران مةةن
أهةةم المؤش ةرات الرئيسةةة لتحقيةةق التنميةةة االقتصةةادية فةةي أي دولةةة مةةن دول العةةالم ,كمةةا ظهةةر أن لةةه مسةةاهمة فةةي

النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي والقيمةةة المضةةافة والتكةةوين ال أرسةةمالي ,كمةةا أن القطةةاا الخةةاص لةةه عةةدة نقةةاط قةةوة تمي ةزه
فةةي االقتصةةاد الفلسةةطيني ,ولكةةن ل ةةه فةةي المقابةةل مجموعةةة م ةةن النقةةاط السةةلبية التةةي ت ةةؤثر علةةى أدائةةه والتةةي م ةةن

الواجب العمل على التغلب عليها لكي يتم النهوض بالقطاا الخاص.

كمةا ظهةةر مةن خةةالل المبحةث األثةةر الواضةح والسةةلبي علةى القطةةاا الخةاص نتيج ةة إجةراءات الحصةةار اإلس ةرائيلي
علة ةةى قطة ةةاا غ ة ةزة والتة ةةي أثة ةةرت علة ةةى القطاعة ةةات االقتصة ةةادية المختلفة ةةة والتة ةةي مة ةةن أهمهة ةةا القطة ةةاا السة ةةياحي,

والصناعي ,والزراعي ,والتجاري ,والتي جميعها تعتبر قطاعات حيوية في االقتصاد الفلسطيني.

وبالتةةالي ف ةةإن القط ةةاا الخ ةةاص الفلسةةطيني ت ةةأثر رغ ةةم ال ةةدور الةةذي يلعب ةةه ف ةةي االقتص ةةاد بالعديةةد م ةةن األم ةةور الت ةةي
يجةب العمةةل علةى حلهةةا مةن أجةةل زيةادة دور القطةةاا الخةاص فةةي التشةغيل ,وفةةي النةاتج المحلةةي اإلجمةالي وغيرهةةا

من المؤشرات التي تم التطرق لها في هذا المبحث.
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المبح الثان  :خطط إلنمي القطاع الخاص الفلسطين
أ ً :خطط السلط الفلسطيني ف إلنمي القطاع الخاص:
 .4البرنام ا نمائ لالاإلداا الفلسطين  :1111-5994وكانت هذه الخطة هي التجربة الفلسطينية
األولى في إعداد البرامج اإلنمائية والتي كانت تستهدف إعادة بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني والتةي

قامةةت بإعةةدادها الةةدائرة االقتصةةادية فةةي منظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية وذلةةك فةةي عةةام  ,4993وقةةدرت

تكاليف هذه الخطة بحةوالي ( )44.6مليةار دوالر أمريكةي ( مركةز التخطةيط الفلسةطيني ,)4999,وقةد
قامةةت هةةذه الخط ةةة علةةى مجموعةةة افت ارض ةةات ,منهةةا افت ارضةةات سياس ةةية وأخةةرى ديمغرافيةةة وتض ةةمنت
اسةةتراتيجيات لتصةةحيح األوضةةاا والظةةروف المختلفةةة الت ةةي نجمةةت عةةن وجةةود االحةةتالل اإلسةةرائيلي,

وخلةةق فةةرص عمةةل ,وتطةةوير البنيةةة التحتيةةة وبنةةاء الم سةةاكن وتشةةجيع التصةةدير .فعلةةى صةةعيد النشةةاط

االقتصادي اتبع هذا البرنةامج اسةتراتيجية التنميةة الفلسةطينية فقةد قامةت السةلطة الوطنيةة بإعةداد وثيقةة
إلةةى الةةدول المانحةةة فةةي مةةؤتمر بةةاريس عةةام  ,4996وكةةان مةةن أهةةم مالمةةح هةةذه الوثيقةةة قيةةام النشةةاط
االقتصادي على مبدأ السوق الحر ,وتشجيع االستثمارات العربية والدولية داخل األراضي الفلسةطينية,

حية ةةث أن هة ةةذه االسة ةةتراتيجية تقة ةةوم علة ةةى أسة ةةاس أن القطة ةةاا الخة ةةاص هة ةةو مة ةةن يقة ةةود عملية ةةة التنمية ةةة
االقتصةادية فةي فلسةةطين ,وأن القطةاا العةام يلعةةب دور المةنظم فقةط للتنميةةة االقتصةادية فةي فلسةةطين,

وهةةو بةةذلك ُيكمةةل دور القطةةاا الخةةاص وي ة نظم عملةةه ,ويقتصةةر عمةةل القطةةاا العةةام علةةى تةةوفير البنيةةة
التحتية ,وتوفير البيئة االستثمارية الجيدة ,وسن القوانين المنظمةة للعمةل فةي داخةل االقتصةاد ( تقةارير

التنمية البشرية.)4999 ,

أمةا علةى الصةةعيد الةديمغرافي ,فقةةد افتةرض هةذا البرنةةامج عةودة مةةا يقةارب مةن نصةةف مليةون فلسةةطيني

خةةالل السةةنوات  ,0222- 4991واحضةةار عةةدد كةةاف مةةن فلسةةطينيي الشةةتات ممةةن يمتلكةةون القةةدرات
والمهةارات الجيةةدة والمميةزة ,كمةا افتةةرض هةةذا البرنةامج أن كةةل األ ارضةةي فةي حةةدود عةةام  4969سةةوف
تع ةةود للس ةةلطة الفلسة ةةطينية وأن مص ةةادر المي ةةاه التة ةةي اس ةةتولى عليه ةةا االحة ةةتالل س ةةوف تع ةةود للسة ةةلطة

الفلسطينية أيضاً ( العبد.)4999,

 .0البرنام ا سإلثماري لعام  :5998وقد أعةدت هةذا البرنةامج و ازرة التخطةيط والتعةاون الةدولي بمسةاعدة
الو ازرات األخرى ,ويعتمد في تمويله على الدول المانحة ,وقد تضةمن هةذا البرنةامج بعةض النقةاط التةي
تعك ةةس الرغب ةةة الح ةةادة ف ةةي تحقي ةةق التنمي ةةة الش ةةاملة ف ةةي فلس ةةط ين ,إال أن ال ةةدول المانح ةةة ل ةةم تس ةةتجب
االستجابة الجيدة والقوية لمتطلبةات التنميةة التةي كانةت تحةددها السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية ,وتضةمن

هذا البرنامج قائمة مشروعات عاجلة وأساسية للتنمية في فلسطين كانت قيمتهةا تقةدر ب  111مليةون
دوالر ,وزعةةت علةةى أربةةع قطاعةةات رئيسةةة هةةي  :قطةةا ا البنيةةة التحتيةةة والقطةةاا االجتمةةاعي والقطةةاا
الخاص وقطاا بناء المؤسسات ,ويؤخذ علةى هةذا البرنةامج أنةه قةام علةى افت ارضةات أساسةية لتصةحيح
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التشوهات التي تركها االحتالل في االقتصاد الفلسطيني ,إال أن هذا البرنةامج فشةل فةي التطبيةق وذلةك

ألن التمويةل الةالزم لةم يتةوفر ,وكةذلك عةدم واقعيةة االفت ارضةات التةي قةام عليهةا هةذا البرنةامج( البرنةةامج
االستثماري .)4999

 .3خطةة الإلنميةة الفلسةةةطيني  :1111-5991جةةاءت هةةذه الخطةةة نتيج ةةة لت ةراكم الخب ةرات علةةى م ةةدى
السنوات السابقة (شعت.)4999,
ومن أهم المالمح الرئيسة في هذه الخطة النظر لبناء اقتصاد فلسطيني يستند إلى نظام السوق الحر,
بحيةةث يقةةوده قطةةاا خةةاص فةةي ضةةوء السياسةةات العامةةة التةةي ترسةةمها السةةلطة الفلسةةطينية ,وذلةةك مةةن

خالل االستفادة من تجارب دول جنوب شرق آسيا والتي كان فيها القطاا الخاص متحمالً لجزء كبيةر
مةةن أعبةةاء التنميةةة االقتص ةةادية .كةةذلك فةةإن ه ةةذه الخطةةة وضةةحت أهميةةة اإلنف ةةاق العةةام والةةذي تترك ةةز
سياسته بشكل كبير على تحقيق توزيع عادل للدخل القةومي وللمشةروعات االقتصةادية ,وتحقيةق الرفةاه

االجتماعي على المدى البعيد لتلحق بركب الدول المتقدمة (رجب.)0226,

أمةةا علةةى المسةةتوى الصةةناعي فةةإن هةةذه الخطةةة ركةةزت بشةةكل كبيةةر علةةى تةةوفير الةةدعم الةةالزم إلنشةةاء

ال شركات الكبيرة و متوسطة الحجم التي تجذب أموال الفلسطينيين في خارج فلسةطين ,وذلةك مةن أجةل
العمل على زيادة الدخل القومي ,واالهتمام بةالور الصةناعية والتةي تسةتوعب نسةبة كبيةرة مةن العمالةة

الصةناعية الفلسةطينية تصةةل نسةبتها إلةةى حةوالي  ( %92خطةةة التنميةة الفلسةةطينية,)0222- 4991,
كذلك فقد ركزت هذه الخطة على إنشاء التجمعات الصناعية وذلك الستيعاب مةا يقةارب مةن 02222
عامل في هذه المدن الصناعية وخاصة فةي قطةاا غةزة ,وركةزت كةذلك علةى تحسةين نوعيةة المنتجةات

الفلسطينية من خالل توحيد المواصفات في جميع مناطق السلطة الفلسةطينية ,علةى أن يكةون تشةجيع
القطاا الخةاص ضةمن تسةهيالت ماليةة وضةريبية ,وانشةاء صةندوق مخةاطر االسةتثمار وذلةك لكةي يةتم
تعويض القطاا الخاص في حالة حدوث خسائر مادية نتيجة للظروف السياسية.

 .1خطةةة الإلنميةةة الفلسةةةطيني  :1115-5999وكان ةةت ه ةةذه الخط ةةة ته ةةدف إل ةةى تحقي ةةق مجموع ةةة م ةةن
األهداف أهمها:

 التشغيل والتنمية االقتصادية.
 إنعا

وتنمية الريف الفلسطيني.

 تطوير المؤسسات والسياسة المالية .

 تحسين األوضاا اال جتماعية وتنمية الموارد البشرية (خطة التنمية الفلسطينية.)0224- 4991 ,
 .1خط الإلنمية الفلسةطيني  :1113-5999وتعتبةر هةذه الخطةة هةي امتةداد للخطةة السةابقة والتةي تةم
مراجعتها من قبل جهات أهمها الةو ازرات المختلفةة ,وقةد تةم التعةديل عليهةا ووضةع ثالثةة احتمةاالت مةن

الممكن أن يمر بها االقتصاد الفلسطيني خالل الخمس سنوات القادمة وهي :
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االحتمال األول :يفترض تنفيذ بعض اإلجراءات التي تم االتفاق عليها في اتفاقية واي ريفر مما يمكةن
أن يسهل من حرية انتقال البضائع والمواطنين بين قطاا غزة والضفة الغربية.

االحتمال الثاني :وهذا يعكس تحسناً في الوضع االقتصادي وذلك من خالل تنفيةذ مةا جةاء فةي اتفاقيةة

أوسلو وباريس وتحديداً المتعلقةة بحركةة البضةائع والم سةافرين ومةا يصةاحب ذلةك مةن تحسةن فةي البيئةة
االستثمارية الخاصة.

االحتمةةال الثالةةث :اسةةتم اررية الوضةةع االقتصةةادي فةةي فلسةةطين علةةى مةةا هةةو عليةةه مةةن معوقةةات ,مةةع

افتراض أن جميع االحتماالت تفترض أن تبقى السلطة الوطنية الفلسطينية مستمرة في العمةل بسياسةة

ماليةةة رشةةيدة ,تهةةدف إلةةى تحقي ة ق فةةائض مةةالي يحةةول إلةةى المشةةروعات ال أرسةةمالية ,كمةةا تفتةةرض هةةذه
االحتمةاالت قيةام السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية بعمةل إصةالحات هيكليةة وتشةريعية لتةوفير منةاح يسةةاعد

على زيادة مساهمة القطاا الخاص في النشةاط االقتصةادي  .وقةد افترضةت هةذه الخطةة مجموعةة مةن
الفرضيات:

 سةهولة تطبيةةق اتفاق يةةة (واي ريفةر) وتشةةغيل مطةةار غةزة والمينةةاء البحةةري وتخفيةف الضةةغوط والقيةةود
المفروضة على االقتصاد الفلسطيني .

 قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تحقيق فائض في الموازنة الجارية.
 استمرار المساعدات الدولية من الدول المانحة.

 قيام القطاا الخاص بلعب دور حيوي في السنوات من . 0223- 4999

وقد استهدفت هذه الخطة زيادة مسةاهمة القطةاا الصةناعي فةي النةاتج المحلةي اإلجمةالي ,وزيةادة مسةاهمته
فةةي التوظيةةف ,وكةةذلك النهةةوض بالصةةناعات القائمةةة مةةع العمةةل علةةى خلةةق بيئةةة مشةةجعة للقطةةاا الخةةاص

لزيادة مساهمته في التنمية االقتصادية الصناعية ,وقد بلغت االحتياجات التمويلية للتطةوير الصةناعي فةي
ه ةةذه الخط ةةة  494ملي ةةون دوالر ف ةةي الس ةةنوات الخم ةةس بواق ةةع  39ملي ةةون دوالر س ةةنوياً ف ةةي المتوس ةةط م ةةن
المجموا الكلي للخطة الخمسية ( خطة التنمية.)0223- 4999,

 .6خط الإلنمي الفلسطيني (:1118-1111الخطة متوسطة المدى,0229-0221,ص.)90-94-92

لقد كان هناك اهتمام من قبل الخطةة اإلنمائيةة المتوسةطة المةدى  0229- 0221بالقطةاا الخةاص بشةكل
جيد ,فقد احتوت هذه الخطة على بند خاص يهتم من خالل هذه الخطة بخلق البيئة المواتية لنمو القطاا

الخ ةةاص ,وح ةةددت ه ةةذه الخط ةةة األس ةةباب وراء ذل ةةك وه ةةي أن االس ةةتثمار الخ ةةاص وخاص ةةة ف ةةي القطاع ةةات
اإلنتاجيةةة سةةوف يكةةون ضةةرورياً خةةالل الفت ةرة مةةن  0229- 0221مةةن أجةةل زيةةادة العمالةةة ,وخلةةق ثةةروات
جديدة ,وتوسيع قاعدة العائدات الوطنية وتخفيف االعتماد االقتصادي على الخارج ,حيث يجب أن يشةكل

النمةةو خةةالل السةةنوات الةةثالث المقبلةةة األرضةةية للنمةةو االقتصةةادي علةةى المةةدى األبعةةد .حيةةث أدى ضةةعف

وانكما

القطاا الخاص إثر تشديد الحصار اإلسرائيلي بعد عام  0222إلى زيةادة سةريعة لمعةدل البطالةة

والفقر ,ومن المرجح أن تستمر هذه العقبات التي تعيق االستثمار الخاص إلةى مةا بعةد  ,0221واسةتكمال
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بناء جدار الفصل سيؤثر كثي اًر على القطاا الزراعي وعلى حركة السلع والخدمات ,وعلى السياحة وفةرص
العمةةل المختلفةةة س ةواء داخةةل األ ارضةةي الفلسةةطينية أو داخةةل إسةرائيل ,ورغةةم القيةةود والعقبةةات الكبي ةرة إال أن
السلطة الفلسطينية عملت على إيجاد عدة فةرص تشةجع فيهةا نمةو القطةاا الخةاص فةي الز ارعةة والصةناعة

والتجةارة والخةدمات ,وعملةت هةذه الخطةة علةى تنفيةذ اسةتراتيجية شةاملة مبنيةة علةى ثالثةة مكونةات متفاعلةة
تهدف إلى تعظيم وانجاح هذه الفرص ,وهذه االستراتيجية هي:

أن السةةلطة سةةوف تركةةز علةةى دعةةم وتطةةوير األعم ةةال الخاصةةة فةةي مجةةاالت محةةددة فةةي االقتصةةاد وه ةةي

التصنيع ,والزراعة ,والسياحة ,وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,واإلسكان ,واختارت هذه األعمال على
أساس معايير النمو بعيد المدى ,وخلةق الثةروات ,باإلضةافة لقةدرتها علةى االسةتجابة السةريعة للتغيةرات فةي

المناح االقتصادي واالجتماعي .كما أن هذه الخطةة ركةزت علةى الةدعم المةالي الةذي سةوف تقدمةه السةلطة

الوطنية الفلسطينية لألعمال الخاصة الموجه ة نحو تحقيق النمةو ,واآلليةات األخةرى التةي تحفةز االسةتثمار
الخاص وتخلق فرص العمل ,وكذلك منح المنتجات المحلية األفضةلية فةي عمليةات الشةراء الحكوميةة ,كمةا
أنهةةا حةةددت إج ةراءات سةةوف تقةةوم بهةةا السةةلطة م ةةن أجةةل بنةةاء جةةو مةةن الثقةةة والوضةةوح بةةين المس ةةتثمرين

المحليين واألجانب ,وقةد حةدد ت هةذه الخطةة مقترحةات المشةاريع ومتطلبةات التمويةل المتعلقةة بعةام 0221

وهي كما يلي:

أ 19 .مليون دوالر للقروض ومنح للشركات :لقد عانت الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجةم
م ةةن ص ةةعوبات مت ازي ةةدة ف ةةي موازن ةةة حس ةةاباتها ,ستش ةةكل البةةرامج الت ةةي تحس ةةن ق ةةدرة الش ةةركات الص ةةغيرة

والمتوس ة طة فةةي الحصةةول علةةى ضةةمانات للقةةروض المصةرفية وعلةةى التمويةةل والح ةوافز الضةريبية وهةةو
المحةور الةذي تركةز عليةه خطةة التنميةة متوسةطة المةدى ,أمةا القطاعةات التةي تمتلةك آفاقةاً للنمةو فهةي:
تكنولوجيا المعلومات ,والصناعات الغذائية ,واأللبسة والمنسوجات ,الصناعات الدوائية والحجر والرخام.

ب 9 .مليةون دوالر للمنةاطق الصةةناعية الداخليةة للعمةل علةةى تطةوير هةذه المنةةاطق الصةناعية وقةد حةةددت

الخطة  41موقعاً في األراضي الفلسطينية لبناء أو إعادة تأهيل مناطق صناعية.

ت 00 .مليةةون دوالر وخصصةةت لتطةةوير وبنةةاء قةةدرات القطةةاا الخةةاص ,وموجهةةة بشةةكل خةةاص لتشةةجيع

التجارة وتحديث الصناعة واقامة مركز دعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ث 64 .مليون دوالر وهي مخصصة إلعادة تأهيل المباني السكنية الخاصة والتي دمرت بشكل كبير منةذ

أيلول  0222وبعدها.

ج 0 .ملي ةةون دوالر وذل ةةك إلع ةةادة تأهية ةةل األ ارض ةةي الزراعي ةةة الخاص ةةة والتة ةةي عان ةةت وبش ةةكل كبي ةةر مة ةةن

التوغالت اإلسرائيلية.

ح 41 .مليةون دوالر وهةي مخصصةة إلعةادة تأهيةل األصةول مةن غيةر المبةاني المملوكةة للقطةاا الخةاص

وذلك مثل أصحاب المصانع والمباني األخرى المخصصةة لالسةتخدام الخةاص معةدات وآالت وأصةول

متفرقة .وكانت مجموا المتطلبات  496مليون دوالر.
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أما بالنسبة لعامي  0226و  0229فإن متطلبات التمويل الالزمة لخلق بيئة مواتية لعمل القطاا الخاص
هي 062302مليون دوالر013092 ,مليون دوالر على التوالي.

 .9الخط مإل سط الماا ( :1151-1119خطة التنمية,0242- 0229,ص)92- 69

لقد ركزت هذه الخطة كسابقتها من الخطط على تطةوير القطةاا الخةاص وتحةدثت عةن أهميةة تطةوير هةذا
القط ةةاا باعتب ةةاره أح ةةد أه ةةم المحرك ةةات الرئيس ةةة ف ةةي النش ةةاط االقتص ةةادي ف ةةي ال ةةدول ,فقام ةةت ه ةةذه الخط ةةة
بتخصيص مبلغ تمويلي لتطوير القطاا اإلنتةاجي بلةغ قوامةه  19.41مليةون دوالر كانةت نسةبة % 66.9
موجهة لتنظيم ودعم القطاا الخةاص ,كمةا أن هةذه الخطةة تطرقةت إلةى أهةم المعوقةات التةي تواجةه القطةاا
الخاص في عمله وحددها فيما يلي:

أ .العراقيةةل اإلس ةرائيلية التةةي أدت إلةةى تفةةاقم المشةةاكل التةةي يعةةاني منهةةا القطةةاا الخةةاص وذلةةك مةةن خةةالل فةةرض
القيود على حركة البضائع واألشخاص في األراضي الفلسطينية وكذلك تحركها من والى العالم الخارجي.

ب .سياسةةة اإلغةةالق اإلس ةرائيلية ا لتةةي أدت إلةةى ت ارجةةع عمةةل القطةةاا الخةةاص وأثةةرت بشةةكل مباشةةر علةةى

عمليةة االسةتثمار حيةةث أدت إلةى منةع العديةةد مةن المسةةتثمرين لالسةتثمار فةي منةةاطق السةلطة الوطنيةةة

الفلسطينية خوفاً من آثار سياسة اإلغالق المتبعة.

ت .عدم اكتمال تبني مشروعات القوانين الخاصة باالستثمار وتنظيم وتشجيع القطاا الخاص.

ث .عدم قوة البنية التحتية الالزمة لتسهيل أعمال المستثمرين.


ج .عةةدم تةةوفر التمويةةل الةةالزم لنشةةاط القطةةاا الخةةاص س ةواء عةةن طريةةق التسةةهيالت البنكيةةة أو االئتمانيةةة

والتي تعتبر مصادر مهمة لتمويل القطاا الخاص.

وقةةد حةةددت هةةذه الخطةةة اسةةتراتيجية الحكومةةة لتط ةةوير القطةةاا الخةةاص وكانةةت هةةذه االسةةتراتيجية حس ةةب

الخطة كما يلي:

أن الحكومة الفلسطينية تركز على دعم وتشجيع القطةاا الخةاص وزيةادة مسةاهمته فةي التنميةة االقتصةادية
م ةةن خ ةةالل م ةةنح تس ةةهيالت وحة ةوافز مالي ةةة وضة ةريبية ,والعم ةةل عل ةةى تأس ةةيس ص ةةندوق مخ ةةاطر االس ةةتثمار
لتعةةويض القطةةاا الخةةاص فةةي حالةةة حةةدوث خسةةا ئر ماديةةة نتيجةةة لظةةروف سياسةةية واقتصةةادية وذلةةك مةةن
خةةالل العمةةل عل ةةى التنسةةيق م ةةع الجهةةات المانح ةةة ,وركةةزت هةةذه االس ةةتراتيجية علةةى دع ةةم البنيةةة واإلط ةةار
المؤسسي وعمل مبادرات تعةزز التعةاون بةين الحكومةة ورجةال األعمةال ,كمةا ركةزت علةى تةدعيم مؤسسةات
قطاا الصناعة واألعمال وتعديل القوانين الضريبية وتهيئة منةاح عمةل تنافسةي والغةاء احتكةارات االسةتيراد
وتس ةةهيل عملية ةةات التسة ةةويق م ةةن خة ةةالل فة ةةتح منافة ةةذ دولي ةةة جدية ةةدة .باإلضة ةةافة إلة ةةى ذل ةةك فقة ةةد كانة ةةت هة ةةذه
االسةةتراتيجية تةةنص علةةى تحسةةين نوعيةةة المنتجةةات الفلسةةطينية وتوحيةةد المواصةةفات الخاصةةة بالصةةناعات
الغذائية والكيميائية واإل نشائية والكهربائية في األراضي الفلسطينية ,والعمل على تطوير المؤسسات الماليةة
بحيث يتم تنظيم عمل البنوك واإلشراف عليها لضمان تشغيل أفضل لها.
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ثانياً :خطط المؤسساث الا لي لإلنمي القطاع الخاص:

اهتمةت المؤسسةات الدوليةة بالعمةل علةى تنميةة القطةةاا الخةاص الفلسةطيني مثلهةا فةي ذلةك مثةل الحكومةةات
الفلسطينية المتعاقبة والتي تطرقنا سابقاً الستراتيجياتها فةي تنميةة القطةاا الخةاص الفلسةطيني ,وفةي النقةاط
القادمةةة س ةةوف يةةتم التط ةةرق إلةةى االس ةةتراتيجيات التةةي وض ةةعتها بعةةض المؤسس ةةات الدوليةةة لتنمي ةةة القط ةةاا
الخاص الفلسطيني:

 -5خط البنك الا ل لإلنمي القطاع الخاص الفلسطين :

لقد عمل البنك الدولي على تحديةد اسةتراتيجية يةتم مةن خاللهةا تنميةة القطةاا الخةاص الفلسةطيني ووضةعها

في عدة نقاط كانت كالتالي:

ومنةةتج ,فقةةد أحةةرزت السةةلطة
أ .يعتمةةد النمةةو المسةةتدام الفلسةةطيني علةةى تأسةةيس قطةةاا خةةاص دينةةاميكي ُ
الفلسطينية تقدماً في بن اء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية لكنها لم تقم بتأسيس قاعدة اقتصادية

ةنم ولةم يتطةور كمةا حةدث فةي بعةض اقتصةاديات
مستدامة ,ومن الواضةح أن االقتصةاد الفلسةطيني لةم ي ُ
الةدول المجةةاورة وذلةةك بفعةةل إجةراءات االحةةتالل اإلسةرائيلي التةةي دمةةرت القطةةاا الخةةاص ,وخاصةةة فةةي

قطةةاا غةزة ,وبالتةةالي فةةإن أهةةم التحةةديات التةةي تواجةةه السةةلطة الفلسةةطينية هةةي كيفيةةة خلةةق بيئةةة تمكةةن
القطاا الخاص من النمو واالزدهار.

ب .يجب على الضفة الغربية وقطاا غزة العمل على االستفادة مةن تجةارب الةدول األخةرى فةي قةارة آسةيا

والتي استطاعت أن تحقق مستويات مرتفعة من النمو االقتصادي على الرغم من عدم امتالكهةا مةوارد
طبيعي ةةة ,أو أن موارده ةةا الطبيعي ةةة قليل ةةة ,فف ةةي دول مث ةةل الياب ةةان وكوري ةةا والت ةةي دم ةةرت الح ةةروب فيه ةةا

القطاا الخاص إال أنها نهضت وبفترة زمنية وجيةزة واسةتطاعت العمةل علةى زيةادة الةدخل زيةادة كبيةرة,
كذلك اعتمدت الدول اآلسيوية على التوجه نحو الخارج في زيةادة حجةم التجةارة ,كةذلك عملةت كةل مةن
الص ةةين ,وس ةةنغافورة ,وكوري ةةا عل ةةى اعتم ةةاد تكنولوجي ةةا جدي ةةدة وزي ةةادة إنتاجه ةةا لك ةةي تك ةةون ناجح ةةة ف ةةي

األسواق المحلية والدولية .

ت .يجةةب علةةى الضةةفة وقطةةاا غ ةزة باإلضةةافة العتمادهةةا علةةى الخةةارج إدراك الطاقةةة الكامنةةة لةةدى قطةةاا

الخدمات ,فبرغم ضعف ا لموارد الطبيعية وقلة عدد األراضي الزراعية إال أن الشعب الفلسطيني يمتلك
قةوة عاملةة هائلةة مةن الطبقةة المتعلمةة والمثقفةةة وحملةة الشةهادات العليةا ,ويمتلةك الشةعب مسةتوى عةةالي
مةةن الق ةةدرة علةةى التعام ةةل م ةةع اللغةةة اإلنجليزي ةةة وش ةةبكات االنترنةةت ,إض ةةافة إل ةةى ذلةةك ف ةةإن فلس ةةطينيي

الشةةتات م ة رتبطين بشةةكل كبيةةر بةةالوطن ,والقطةةاا المص ةرفي قةةوي وم ةرتبط بةةاألردن ,ويوجةةد عةةدد م ةةن
الشةركات فةةي قطةةاا غةزة والتةةي تةةوفر خةةدمات إعالميةةة للعةةالم العربةةي ,كةةل ذلةةك مةةن الممكةةن أن يلعةةب

دو اًر مهماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ,وبالمثةل مةع مةا حةدث فةي الهنةد فةإن الضةفة الغربيةة وقطةاا

غزة يمكنهما التركيةز علةى بنةاء قطةاا خةدمي بةدالً مةن إتبةاا الطةرق التقليديةة فةي التنميةة بدرجةة أكبةر

من خالل التصنيع.
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ث .تهة ةةيمن الشة ةةركات الصة ةةغيرة والعائلية ةةة علة ةةى القطة ةةاا الخة ةةاص الفلسة ةةطيني ,حية ةةث أنة ةةه ووفق ة ةاً ألحة ةةدث

اإلحصائيات فإن أعداد العاملين في المؤسسات في الضفة الغربية يصل في المتوسةط إلةى  4عةاملين

ولةم يكةن هنةاك إال  12مؤسسةة تسةتخدم أكثةر مةن  511عامةل وذلةك فةي الضةفة الغربيةة وقطةاا غةزة,
ويسيطر على القطاا الخاص التجارة الداخلية حيث أن حجم التشغيل يشكل ما يقارب من  %31من

حجم التشغيل .

ج .يجةب علةةى القطةةاا الخةةاص بالضةفة الغربيةةة وقطةةاا غةزة أن يرفةع مةةن مس ة توى اإلنتاجيةةة ,وأن يتحةةول

نحو السلع ذات القيمة المضافة العالية ,وذلةك لكةي يسةتطيع دعةم أجةور العمالةة المرتفعةة نسةبياً .وهةذا

كله يتطلب زيادة استثمار الشركات ,ولكن االستثمار بقي ضعيفاً حسب إحصائيات عام  1119والتي

أظهرت أن  53شركة فقط هي التي كان فيها زيادة في التكوين الرأسمالي الثابت.

ح .يظهر من الواقع أن الشركات في الضفة الغربية وقطاا غزة تشارك بشكل ضئيل في عملية االبتكةار,

أي أنهةا ال تقةوم بابتكةةار منتجةات جديةدة ولكةةن كةل المنتجةات هةةي أشةكال جديةدة فقةةط لمنتجةات قديمةةة

وموجودة في السابق ولذلك يجةب علةى القطةاا الخةاص ولكةي يحةل محةل القطةاا العةام ويكةون محركةاً

للنمو ,يجب عليه أن يعمل على االستثمار واالبتكار ,وأن ينافس على المستوى الدولي.

خ .سيكون استخدام الموارد استخداماً فعاالً مثل األراضي والمياه والطاقة عامالً مهماً فةي حفةز اسةتثمارات

القطاا الخاص ,والسلطة الفلسطينية ال تمتلك الكثير في هةذا المجةال وذلةك ألن السةلطات اإلسةرائيلية

تسيطر على معظم هذه الموارد ,ولكن من المتوقع في المستقبل أن تقوم حكومة دولةة فلسةطين بةدورها

في التحكم بمواردها ,وبالتةالي فةإن مةن الضةروري أن تقةوم السةلطة الفلسةطينية بتطةوير نفسةها فةي هةذا
المجةال ,وذلةةك لتحسةةين الوضةةع االقتصةةادي فةةي المرحلةة الراهنةةة واالسةةتعداد للقةةدرة علةةى العمةةل بشةةكل

جيد في الدولة المستقبلية.

د .يعتبر نقص األراضي الالزمة للتنمية عائقاً رئيساً لعمل القطاا الخاص الفلسطيني ,فكما هةو معةروف
فةةإن مةةا يقةةارب مةةن  % 21مةةن أ ارضةةي الضةةفة الغربيةةة هةةي تحةةت السةةيطرة اإلسةرائيلية ,ومةةا هةةو تحةةت

السيطرة الفلسطينية فإن الكثير منها يصعب الوصول إليها وهذا يقلل من المدى الذي يمكن أن يستفيد
منه الفلسطينيون في التنميةة ,ومةن األشةياء المهمةة التةي يجةب أن تقةوم بهةا السةلطة الفلسةطينية لزيةادة

االستثمار هو زيادة مساحة األراضي المسجلة والمحددة ملكيتها قانونياً ,وكذلك فإن من المهم أن تقةوم
السلطة باستكمال تسجيل األراضي في منطقتي أ و ب ,هذا بالنسبة للضةفة الغربيةة ,أمةا علةى صةعيد
قطةةاا غ ةزة فةةإن األ ارضةةي المت ةوافرة فيةةه جميعهةةا تحةةت سةةيطرة السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية وال تظهةةر

المشاكل الموجودة في الضفة الغربية في قطاا غزة.

ذ .وهي نقطة اإلسكان التةي تةرتبط ارتباطةاً وثيقةاً بموضةوا األ ارضةي ,فيجةب العمةل علةى تطةوير قطةاا العقةارات

وفرض قوانين تحكم اإليجارات وغيرها من القوانين األخرى التي من الممكن أن تعمل على زيادة النمو وخاصة
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في حالة عودة المغتربين من الخارج إلى األراضي الفلسطينية ,أما إذا لم يتم فرض واصالح القوانين فإن عودة
هؤالء المغتربين من الممكن أن يشكل ضغطاً هائالً على سوق العقارات الفلسطيني.

ر .ضةةمان ت ةوافر الميةةاه والكهربةةاء بكميةةات كافيةةة تعتبةةر إحةةدى العوامةةل األساسةةية التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا
زيةةادة االسةةتثمار ,فالميةةاه هةةي إحةةدى التحةةديات الكبي ةرة التةةي تواجةةه المجتمةةع الفلسةةطيني وخاصةةة فةةي
الضةةفة الغربيةةة فاتفةةاق أوسةةلو يحةةد بصةةورة كبي ةرة مةةن حصةةول الفلسةةطينيين علةةى الميةةاه ,فالفلسةةطيني
يحصةل فقةط علةى ربةع مةةا يحصةل عليةه جةاره اإلسةرائيلي مةةن ميةاه عذبةة ,والسةلطة الفلسةطينية أخةةذت
تعمل على توفير المستوى األساسي من المياه للفلسطينيين ,أما قطاا غةزة فهةو يحصةل علةى مسةتوى
أعلى من إمدادات المياه عن الضفة الغربية ,إال أن هناك درجة عالية من الملوحةة وعةدم جةودة الميةاه
بشةةكل كبيةةر ,وكةةذلك عةةدم عدالةةة التوزيةةع فةةي الميةةاه ,ولةةذلك يعتبةةر وضةةع اسةةتراتيجيات لم ةوارد الميةةاه
واسةتثمارات كبيةرة فةي شةبكات الميةاه يعتبةر مةن أهةةم أولويةات السةلطة الفلسةطينية ,كةذلك فةإن أحةد أهةةم
القيود المفروضة على االستثمار والتي تمنع توسع الصةناعات فةي الضةفة الغربيةة وقطةاا غةزة التكلفةة
المدفوعةةة إليصةةال التيةةار الكهربةةائي وعةةدم ضةةمان اسةةتم ارريته ,فمةةن خةةالل المسةةوح فةةإن أغلةةب مةةدراء
الشركات في الضفة الغربية راضين ع ن جودة التيار الكهربةائي إال أن هةذه الشةركات تسةتطيع التعامةل
مةةع التكلفةةة العاليةةة للتيةةار الكهربةةائي ,أمةةا الشةةركات الجديةةدة التةةي تسةةتهدف الةةدخول إلةةى سةةوق العمةةل
فتواجهها مشكلة ارتفاا أسعار التيار الكهربائي وخاصة كثيفةة اسةتهالك التيةار الكهربةائي منهةا ,ولةذلك
من الممكن أن ت كةون كلفةة التيةار الكهربةائي أحةد أهةم الموانةع لةدخول هةذه الشةركات لسةوق العمةل ,أمةا
فةةي قط ةةاا غ ةزة ف ةةإن الكهربةةاء تعتب ةةر أكثةةر الهم ةةوم التةةي تواج ةةه الشةةركات وأن معظ ةةم الشةةركات تعتب ةةر
الكهرباء ال يمكن االعتماد عليها ,وتعتبر أحد أهم المعوقات الكبيرة التي تقف في وجوههم فةي تطةوير
عم له ةةم ,ول ةةذلك ف ةةإن أي توس ةةع أو تط ةةوير ف ةةي الش ةةركات الص ةةناعية ف ةةي الض ةةفة الغربي ةةة أو اس ةةتمرار
الشركات العاملة في قطاا غزة يتطلب ذلك استثما اًر جوهرياً في مجال الطاقة الكهربائية.
ز .م ةةن الض ةةروري أن تس ةةتمر الس ةةلطة الفلس ةةطينية ف ةةي إص ةةالح األوض ةةاا الحالي ةةة فيم ةةا يتعل ةةق بقة ةوانين
االستثمار ,والنشاط التجاري ,والتجارة ونشاطات األعمال األخرى ,وكل هذه القوانين نبعت من الحقب
الزمنية المختلفة التي مر بها التاريق الفلسطيني ,والتي كانت فيها القةوانين العثمانيةة وقةوانين االنتةداب
البريطاني ,والقوانين األردنية والمصرية والفلسطينية ,وجميعها تختلف بين الضفة الغربية وقطاا غزة,
ولةذلك يجةب علةى السةلطة الفلسةةطينية العمةل علةى صةياغة قةوانين جديةةدة ولكةن هةذا يعتبةر صةعباً فةةي
ظل غياب عمل المجلس التشريعي ,ولكن تحسين بيئة األعمال يحتاج إلى قوانين جديدة ,ومةن المهةم
أن تتوحد البيئة القانونية والتنظيمية بين قطاا غزة والضفة الغربية ,ومن أكثر القوانين حاجة للتعديل:
قانون الشركات ,وقانون التنافسية ,وقانون المعامالت اآلمنة ,وقانون األراضي ,وقانون المستأجرين.
س .تطور النظام المالي والذي ال زال يتطور بشكل مطَرد ,ولكنه في الفترة الراهنة يلبي احتياجات القطةاا

الخ ةةاص ,وهة ةةو نظة ةةام يعتمة ةةد بدرجة ةةة أساسة ةةي ة عل ةةى المصة ةةارف  ,ومة ةةع زية ةةادة القة ةةروض التة ةةي تقة ةةدمها

المصارف للقطاا الخاص ,إال أنهةا تبقةى متحفظةة كثية اًر فةي منحهةا ,ولةذلك فةإن مةن الضةروري العمةل
على زيادة االئتمان ,وتوسيع نطاق التأجير ,والبنى التحتيةة لنقةاط البيةع ,والنقةاط األخةرى التةي يحتةاج
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لهةةا القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني ,ومةةن النقةةاط التةةي تعتبةةر مهمةةة أيض ةاً هةةي زيةةادة اسةةتعداد المصةةارف
لمةنح القةةروض للشةةركات الصةةغيرة ومتوسةةطة الحجةةم دون أن يكةةون هنةةاك متطلبةةات كثيةرة للضةةمانات.

(البنك الدولي,1151,ص.)33- 48

 -1خط برنام ا مم المإلحا ا نمائ )UNDP(:
يتمثةةل الهةةدف ال ةرئيس فةةي برنةةامج األمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي فةةي تقةةديم الةةدعم والمسةةاعدة للقطةةاا الريفةةي فةةي
قطاا غزة تحديداً عن طريق تعزيز قد ارتةه التجاريةة ,وذلةك مةن أجةل تحسةين وتةوفير الةدخل وفةرص العمةل
وتحقيةق األمةن الغةةذائي ,ويسةتهدف المةزارعين علةةى المسةتوى الصةغير ومتوسةةط الحجةم ,وكةذلك الجمعيةةات

التعاونيةةة الزراعيةةة ,والهيئةةا ت النقابيةةة المعنيةةة بالقطةةاا الز ارعةةي ,وكةةذلك المنظمةةات األهليةةة التةةي تسةةاعد
القط ةةاا الز ارع ةةي والقط ةةاا الريف ةةي ,وك ةةذلك رك ةةزت اس ةةتراتيجية البرن ةةامج اإلنم ةةائي عل ةةى المش ةةاريع متناهي ةةة

الصغر والصغيرة وتحديداً في مجال التصنيع الغذائي والز ارعةي والتةي تمتلةك إمكانيةات للنمةو ,وسةيتم دعةم
المشاريع من خالل التركيز على المزارعين الذين يملكون المقومات التةي تةؤهلهم للةدخول إلةى سةوق العمةل
والذين يستطيعون النمو ويستطيعون الدخول إلى عالم التصدير ,وذلك سوف يساهم في تحقيق تةوفير لعةد

أكبةر مةن فةرص العمةل وتحقيةق اسةةتدامة فةي أنشةطة األعمةال وخاصةة لةةدى فئةة الشةباب ,وهةذا يتوافةق مةةع
بيئة أنشطة األعمال في قطاا غزة ,حيث تكةون الشةركات المسةتقرة أكثةر قةدرة علةى المقاومةة والتكيةف مةع

الظةةروف والقيةةود المفروضةةة علةةى اسةةتيراد الم ةواد الخةةام ونقةةل التكنولوجيةةا والوصةةول إلةةى التمويةةل ,وبشةةكل

أكثر تحديداً سوف تعتمد االستراتيجية على ثالث ركائز أساسية هي كما يلي:
 .4بناء خدمات اإلرشاد الزراعية المطلوبة وذلك من أجل:
أ .تحسين األمن الغذائي.

ب .تبني تقنيات إنتاجية جديدة من المحاصيل والثروة الحيوانية إلتاحة المجال أمام التنويع.

ج .مساعدة المزارعين على تلبية متطلبات السوق ومواصفات المنتجات لألسواق المحلية وللتصدير.
د .تلبية متطلبات التصدير .

دعم تشكيل التعاونيات وتطويرها.

ه .

 .4تطوير المشاريع الريفية وذلك مةن أجةل إتاحةة المجةال أمةام عةدد مةن المشةاريع الزراعيةة ومشةاريع التصةنيع
الغذائي القائمة وتمكينها من أن تنمو وتزيد من فةرص العمةل المتةوفرة لةديها ,وتركةز هةذه االسةتراتيجية وفةي
هذه النقطة تحديداً على فئة النساء بأن تكون هي الفئة المستفيدة بالدرجة األولى.

 .0تركيز خاص على أنشطة صيد األسماك وذلك من أجل :
أ.
ب.
ج .
د.

زيةةادة إمةةداد األس ةواق بأسةةماك الميةةاه المالحةةة مةةن خةةالل تةةوفير قاعةةدة مةةن البنيةةة التحتيةةة لصةةيد
األسماك البحرية وتربية األحياء المائية التي تعي في المياه المالحة الساحلية.
تأهيل المرفأ والبنية التحتية الملحقة به.
دعم بناء وادارة برك األسماك الساحلية.
تحسين أداء تعاونيات صيد األسماك وادارتها.
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يرا الباح  :أنه ومن خالل ما تم التطةرق لةه سةابقاً فةي اسةتراتيجية البرنةامج اإلنمةائي لألمةم المتحةدة
أن هذا البرنامج فةي خططةه التنمويةة يركةز علةى تنميةة القطةاا الريفةي أو الز ارعةي باعتبةاره مةن أهةم
القطاعةةات التةةي يجةةب العمةةل علةةى تنميتهةةا ,وهةةو القطةةاا الةةذي يقةةود اقتصةةاديات الةةدول الناميةةة فةةي
العالم.
كما أن الخطط االستراتيجية للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحةدة تركةز بشةكل أكبةر علةى مشةاريع التنميةة
البشرية أكثر من تركيزها على تنمية القطاا الخاص الفلسطيني.

ثالثاً :خطط المؤسساث ا لي :

تعمل المؤسسات األهلية على تنمية ودعم القطاا الخةاص الفلسةطيني ,والةذي بةدوره يسةاعد فةي المسةاهمة

في تحقيق التنمية االقتصادية في فلسطين  .وتعتبر إحدى أهم المؤسسات األهلية الداعمة لتطوير القطاا
الخاص الفلسطيني مؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية (فاتن) والتةي تعتبةر القةروض التةي تقةدمها لةدعم

المشاريع الصغيرة هي أهم استراتيجياتها في دعةم وتنميةة القطةاا الخةاص الفلسةطيني ,فهةي تقةدم مجموعةة
مختلفةة مةةن القةروض تسةةعى مةن خالله ة ا إلةى تطةةوير المشةاريع الصةةغيرة التةي تعتبةةر مةن القطةةاا الخةةاص
الفلسطيني والتي تشارك بشكل كبير في التخفيف من البطالة وتعمل على رفع مستوى المعيشة ,والحد من

الفقر وفيما يلي استعراض ألهم القروض التي تقدمها مؤسسة (فاتن) فةي دعةم القطةاا الخةاص الفلسةطيني

(مؤسسة فاتن,1155,ص.)58- 52

 .4قرض العائلة :وهذا القرض يمنح ألصحاب المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً ,ويقدم للمشةاريع التةي
يشترك أو يعمل فيها كل من الزوج والزوجة واألبناء.

 .0قةةرض المسةةتثمر الصةةغير للةةرواد والمبةةادرين :وهةةو عبةةارة عةةن قةةرض صةةغير تقدمةةه مؤسسةةة (فةةاتن)
لتمكين الشباب العاطلين عن العمة ل مةن البةدء فةي تنفيةذ مشةروا شخصةي لهةم يكةون بمثابةة فرصةة
جيدة للشخص المستفيد للتوظف الذاتي والبدء بالحياة العملية.

 .3قةرض ابةدأ مشةروعك  :وهةو قةرض تقدمةه مؤسسةةة (فةاتن) مةن أجةل تمكةين الشةباب الفلسةطيني مةةن
البدء بافتتاح مشروا صغير يكون له بمثابة مصدر دخل ثابت.

وم ةةن الج ةةدير بال ةةذكر أن مؤسس ةةة (ف ةةاتن) تق ةةدم مجموع ةةة أخ ةةرى م ةةن الق ةةروض ولك ةةن أش ةرنا فق ةةط إل ةةى
الق ةةروض التة ةةي ه ةةي بمثابة ةةة دع ةةم للقطة ةةاا الخة ةةاص الفلس ةةطيني الة ةةذي يق ةةوم بة ةةدوره ف ةةي زية ةةادة التنمية ةةة

االقتصادية لالقتصاد الفلسطيني.

يرا الباح  :أن االستراتيجيات التي تقوم بوضعها المؤسسات األهلية هي بدرجةة األولةى تعتبةر دعمةاً

مادياً للقطاا الخاص مةن خةالل القةروض التةي تقةدمها هةذه المؤسسةات للفئةات المختلفةة فةي االقتصةاد

الفلسةةطيني ,وللمشةةاريع الصةةغيرة تحديةةداً والتةةي تعتبةةر جةةزءاً مةةن القطةةاا الخةةاص ,وهةةذا يعتبةةر واضةةحاً

وبشكل جلي في استراتيجية الفلسطينية لإلقراض ( فاتن).
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وكةذلك الحة ال بالنسةةبة لةبعض المؤسسةةات األهليةة األخةةرى التةي جميعهةا تقةةدم قةروض مةةن أجةل العمةةل

على تنمية القطاا الخاص الفلسطيني من خالل المشةاريع الصةغيرة تحديةداً ومنهةا :جمعيةة عطةاء بةال
حةةدود لإلغاثةةة وتنميةةة المجتمةةع ,وكةةذلك اإلغاثةةة اإلسةةالمية ,وغيرهةةا مةةن الجمعيةةات والمؤسسةةات التةةي

تقدم الدعم المادي للقطاا الخاص.

بناء علةى مةا سةبق :وفةي ضةوء خطةط التنميةة التةي تةم عرضةها فيمةا سةبق ,فقةد قةام الباحةث بوضةع
ً
استراتيجية لتنمية القطاا الخاص الفلسطيني كما يلي:
رابعاً :اسإلراإليجي لإلنمي القطاع الخاص من إعااا الباح :

بعة ةةد أن عرضة ةةنا خطة ةةط واسة ةةتراتيجيات تنمية ةةة ال قطة ةةاا الخة ةةاص لة ةةدى كة ةةل مة ةةن السة ةةلطة الفلسة ةةطينية,

والمؤسسةةات الدوليةةة ,والمؤسسةةات األهليةةة نعةةرض فيم ةةا يلةةي اسةةتراتيجية خاصةةة بالباحةةث مةةن خ ةةالل

النقاط التالية:

 - 5قيام السلطة الفلسطينية بالعمل على خلق البيئة المناسبة للقطاا الخةاص لكةي ينمةو ويزدهةر هةذا

القطاا ,من خالل العمل على ت طبيق القوانين والتشريعات التي تضعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق
بعمل القطاا الخاص ,مثل قوانين الضرائب وقانون تشجيع االستثمار وغيرها.

 - 1قي ةةام القط ةةاا الخ ةةاص بالعم ةةل عل ةةى االس ةةتفادة م ةةن المه ةةارة العالي ةةة الت ةةي تمتلكه ةةا الق ةةوى العامل ةةة
الفلسطينية ,واالستفادة من الخبرة ا لعمليةة لةدى القةوى العاملةة ,حيةث أن القةوى العاملةة فيهةا الكثيةر مةن
حملة الشهادات العليا والتي من الممكن أن يستفيد منها القطاا الخاص الفلسطيني.

 - 4ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بالعمل على إعطاء التعليمات للبنوك الفلسطينية للقيام بالعمل
على زيادة االئتمان المقدم للقطاا الخاص ,وتسهيل عملية منح القروض قصيرة األجل وطويلة األجل

للقطاا الخاص.

 - 3ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بالعمل على توفير البيئة المناسبة لجلب االسةتثمارات مةن الخةارج
وعدم فرض الضرائب الكبيرة على المستثمرين.

 - 1عم ةةل ك ةةل م ةةن الس ةةلطة الفلس ةةطينية والقط ةةاا الخ ةةا ص والمؤسس ةةات األهلي ةةة عل ةةى االس ةةتفادة م ةةن

التجارب الناجحة للقطةاا الخةاص فةي العديةد مةن دول العةالم التةي يعتبةر فيهةا القطةاا الخةاص محركةاً
لالقتصاد الوطني فيها وخاصة دول مثل :أندونيسيا وماليزيا.

 - 2قيام السلطة الفلسطينية بإشراك القطاا الخاص في وضع الخطط التنموية الخاصة به والتي تقوم
بوضةعها السةلطة الفلسةطينية ,ممةا يسةهل مةن عمليةة التغلةب علةى المعيقةات التةي تواجةه عمةل القطةةاا

الخاص.
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 - 2ضةةرورة قيةةام القطةةاا الخةةاص بزيةةادة إنتاجةةه ,وتوعيةةة المجتمةةع الفلسةةطيني بضةةرورة اقتنةةاء المنةةتج
الةةوطني ممةةا سةةيدعم القطةةاا الخةةاص ويزيةةد مةةن قدرتةةه علةةى النهةةوض والتطةةور ,ومواجهةةة المنتجةةات

اإلسرائيلية التي تعتبر منافساً للمنتجات الوطنية من الدرجة األولى.

 - 8أن تقوم المؤسسات األهلية بدعم القطاا الخاص دعماً حقيقياً وأن يتعةدى دعمهةم حةدود القةروض
فقط والتي تقدم لتشجيع عمل القطاا الخاص.

 - 9محاولة السلطة الفلسطينية العمل علةى تعة ديل بعةض االتفاقيةات الدوليةة واالقتصةادية التةي عقةدت
مةةع االحةةتالل اإلس ةرائيلي خاصةةة وأن هةةذه االتفاقيةةات حةةدت مةةن قةةدرة القطةةاا الخةةاص علةةى التطةةور

والتقدم في ظل سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على المعابر ,ولذلك فإن من المهم العمل على تعديل هذه
االتفاقيات كي يتقدم القطاا الخاص بشكل أكبر نحو النشاط االقتصادي.

 - 51العمل على حل كل من مشكلتي المياه في الضفة الغربية ,والكهرباء في قطاا غزة والتي تعتبةر
من أهم المشاكل التي تعيق تقدم القطاا الخاص الفلسطيني.
خالد الفدل الثال :

يظهر في هةذا الفصةل الةدور التنمةوي الةذي يلعبةه القطةاا الخةاص الفلسةطيني ,مةن خةالل د ارسةة أهةم
النقاط اإليجابية التي يتمتةع بهةا االقتصةاد الفلسةطيني والتةي يسةتفيد منهةا القطةاا الخةاص وكةان منهةا:

السكان ,التشريعات والقوانين ,والخبرة العملية .

كةذلك فةةإن هنةةاك العديةةد مةةن النقةةاط السةةلبية التةةي يعةةاني منهةةا االقتصةةاد الفلسةةطيني والتةةي تةةؤثر علةةى

تطور القطاا الخاص ومنها :التشوهات الهيكلية واجراءات االحتالل اإلسرائيلي.

ومةن المالحةةظ أن دور القطاعةةات االقتصةادية المختلفةةة التةةي يتكةةون منهةا القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني
واضح في التنمية االقتصةادية فةي فلسةطين ,فظهةر أن القطةاا الخةاص يسةاهم بشةكل جيةد فةي تحقيةق

قيمة مضافة  ,كما أنه يساهم بأغلب القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني بشكل جيد.

باإلضافة إلى ذلك فقد كان واضحاً أن الدور الذي يقوم به القطاا الخاص في استيعاب القوى العاملةة

كان دو اًر كبي اًر .

ولكن وبالرغم من األداء الجيد للقطاا الخاص إال أنه يجب أن يقوم القطاا الخةاص الفلسةطيني نفسةه
بتوحيد الجهود مع كل األطراف المعنية من أجةل زيةادة الةدور الةذي يؤديةه هةذا القطةاا مةن أجةل الةدفع

بالتنمية االقتصادية في فلسطين إلى األمام.

كم ةةا أن القط ةةاا الخ ةةاص الفلس ةةطيني ع ةةانى وال زال يع ةةاني م ةةن اإلجة ةراءات الت ةةي يق ةةوم به ةةا االح ةةتالل

اإلسرائيلي والتي تعيق عمل القطاا الخاص ,وكان ذلةك واضةحاً بشةكل كبيةر فةي الحصةار اإلسةرائيلي
على قطاا غزة في عام  1112والذي أثر علةى كةل القطاعةات االقتصةادية بشةكل عةام وعلةى القطةاا
الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي بشكل خاص.
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كمةةا ت ةةم التطةةرق ف ةةي هةةذا الفص ةةل إلةةى أه ةةم الخطةةط الت ةةي يةةتم وض ةةعها مةةن قب ةةل السةةلطة الفلس ةةطينية,
والمؤسسات الدولية ,والمؤسسات األهلية والتي تهدف إلى تنمية وتطةوير القطةاا الخةاص الفلسةطيني,

ويظهر من هذه االستراتيجيات أنها تعتبر فقط حب اًر على ورق وأنها في المجمل ال تطبق.

وهةذه االسةتراتيجيات التةي وضةعت غيةر متكاملةة مةع بعضةها الةبعض وفةي بعةض األحيةان تكةاد تكةةون
متعارضةة ولةةذلك فإنةةه يجةةب العمةةل علةةى التنسةةيق بةةين كافةةة الجهةةات التةةي تضةةع اسةةتراتيجيات تخةةص

القطةةاا الخةةاص لعمةةل اسةةتراتيجية موحةةدة وحقيقيةةة قابلةةة للتطبيةةق لكةةي يةةتم النهةةوض بالقطةةاا الخةةاص
الفلسطيني وزيادة نشاطه ومشاركته في االقتصاد.
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الفدل الرابع :اراس الع امل المؤثر على الإلنمي ا اإلدااي
باسإلخاام طريق المربعاث الدغرا
المبح ا ل :منهجي القياس النم ذج القياس
مقامةة
يستعرض الباحث في هذا الفصل منهجية تحليل البيانات االقتصادية واألساليب القياسية التي تم االعتماد
عليهةةا خ ةةالل د ارسةةة وتحلي ةةل البيانةةات االقتص ةةادية التةةي تتعل ةةق بنمةةوذج الد ارس ةةة وذلةةك باس ةةتخدام أس ةةاليب

التحليةةل الوصةةفي والتحليةةل القياسةةي المتمثةةل فةةي عمليةةة التقةةدير والفحةةص لنمةةوذج الد ارسةةة ,الةةذي يهةةدف

لد ارسةةة تةةأثير مسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي التنميةةة االقتصةةادية ,حيةةث تةةم التعبيةةر عةةن مسةةاهمة القطةةاا
الخ ةةاص م ةةن خ ةةالل ثالث ةةة مؤشةةرات رئيس ةةة تمثل ةةت ف ةةي (مس ةةاهمة القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي القيم ةةة المض ةةافة,

ومسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي إجمةةالي الصةةادرات ,ومسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي عةةدد المشةةتغلين) وهةةي
تمثل الم تغيرات المسةتقلة فةي النمةوذج ,فةي حةين تةم التعبيةر عةن التنميةة االقتصةادية بحجةم النةاتج المحلةي

اإلجمالي.

حي ةةث ت ةةم االعتم ةةاد عل ةةى األس ةةاليب اإلحص ةةائية المتقدم ةةة والت ةةي تس ةةتخدم ف ةةي د ارس ةةة ت ةةأثير مجموع ةةة م ةةن

المتغيرات المستقلة على متغير تابع بهدف قياس تأثير كل متغير ومعرفة أي المتغيرات األكثر تأثي اًر على
المتغيةةر التةةابع ,وتمثلةةت هةةذه األسةةاليب بمعةةامالت االرتبةةاط الخطيةةة البسةةيطة ونمةةوذج االنحةةدار الخطةةي

المتعةةدد ,م ةةع االعتم ةةاد بشةةكل أساس ةةي عل ةةى طريقةةة المربع ةةات الص ةةغرى العاديةةة ( OLS-Ordinary
 )Least Squareفي تقدير العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

أ ً :دياغ النم ذج القياس :
تم صياغة نمةوذج انحةدار خطةي متعةدد ليعبةر عةن مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي النمةو االقتصةادي خةالل

الفترة الزمنية ( )1155- 5991بمجموعة من المؤشرات االقتصادية على النحو اآلتي:
حيث أن:
 :الناتج المحلي اإلجمالي ويعبر عن التنمية االقتصادية.

 : VAيعبر عن مساهمة القطاا الخاص في القيمة المضافة.

 : Xيعبر عن مساهمة القطاا الخاص في إجمالي الصادرات.
 : Lيعبر عن مساهمة القطاا الخاص في عدد المشتغلين.
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ثانياً :إلعريف مإلغيراث النم ذج القياس :
يتكةون النمةةوذج القياسةي للد ارسةةة مةةن ثالثةة متغيةرات مسةةتقلة ومتغيةر تةةابع ,ويمكةةن تعريةف هةةذه المتغيةرات

على النحو اآلتي:

النةةاإل المحل ة ا جمةةال ( :)Yويقصةةد بةةه مجمةةوا قةةيم السةةلع النهائيةةة و الخةةدمات التةةي ينتجهةةا المجتمةةع
خةةالل فت ةرة زمنيةةة محةةددة غالب ةاً م ةةا تكةةون سةةنة ,وسةةيرمز لةةه ب ةةالرمز  Yللتعبيةةر عن ةه ,وهةةو يمثةةل التنمي ةةة
االقتصادية ,وسيتم استخدام القيمة الحقيقية له بالدوالر األمريكي.

القيمة المضةةاف ( :)VAويقصةةد بالقيمةةة المضةةافة اإلنتةةاج مطروح ةاً منةةه االسةةتهالك الوسةةيط ,وسةةيرمز لةةه
بالرمز  VAللتعبير عنه وهو يمثل مساهمة القطاا الخاص في القيمة المضافة بالدوالر األمريكي.

الدةةااراث ( : )Xويقصةةد بهةةا كافةةة السةةلع والخةةدمات التةةي يصةةدرها القطةةاا الخةةاص إلةةى خةةارج األ ارضةةي
الفلسةطينية ,وسةيرمز لةه بةالرمز  Xللتعبيةر عةن مسةاهمته فةي التنميةة االقتصةادية ,وتةم االعتمةاد هنةا علةةى
إجمالي الصادرات الفلسطينية على اعتبار أن جميع الصةادرات الفلسةطينية هةي للقطةاا الخةاص وال يوجةد

صادرات للقطاا العام ,وسيتم استخدام عملة الدوالر األمريكي.

عاا المشإلغلين ( :)Lويعبر عن إجمالي مساهمة القطاا الخاص في تةوفير فةرص عمةل مةن خةالل زيةادة
عدد المشتغلين بالقطاا الخاص باأللف عامل ,وسيرمز له بالرمز  Lللتعبير عنه.

ثالث ًا :بياناث النم ذج القياس :
تم توفير بيانات عةن المتغيةرات االقتصةادية المدرجةة بةالنموذج القياسةي مةن مصةادرها الرسةمية علةى شةكل

بيانات سةنوية خةالل الفتةرة الزمنيةة ( )1155- 5991وبةذلك يتةوفر لةدينا  52مشةاهدة سةنوية يمكةن تطبيةق
عليهةةا نمةةوذج الد ارسةةة المقتةةرح ,وقةةد تةةم االعتمةةاد علةةى بيانةةات الجهةةاز المركةةزي لإلحصةةاء الفلسةةطيني مةةن

خالل التقارير التي يصدرها ,وكذلك االعتماد على تقارير سلطة النقد الفلسطينية.

رابعاً :منه القياس ا ساليب ا حدائي :
اتبةع الباحةث فةةي هةذه الد ارسةةة المةنهج اإلحصةةائي الوصةفي لوصةةف متغيةرات الد ارسةةة والمةنهج االقتصةةادي

القياسي لقياس وتقدير العالقة بين المتغيةرات المسةتقلة والمتغيةر التةابع محةل الد ارسةة معبة اًر عنهةا بالصةيغة
اللوغاريتمية بهدف الحصول على مرونات المتغيرات المستقلة ,حيث تةم االسةتعانة بمجموعةة مةن االدوات
واألساليب اإلحصائية والقياسية ,والتي تمثلت فيما يلي:
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 .4الدةةةيغ الل غاريإلميةةة ( :)LOGتعتب ةةر الص ةةيغة اللوغاريتمي ةةة ذات أهمي ةةة عالي ةةة ف ةةي تق ةةدير النم ةةاذج
القياسةةية وذلةةك ألنهةةا تعطةةي المرونةةات طويل ةةة األجةةل للمتغي ةرات االقتصةةادية المسةةتقلة وتأثيرهةةا عل ةةى
المتغيةةر التةةابع ,باإلضةةافة أنهةةا تقلةةل مةةن تش ةةتت البيانةةات ,لةةذلك تةةم أخةةذ اللوغةةاريتم الطبيعةةي لجمي ةةع

متغيرات النموذج ,وبذلك تصبح الصيغة النهائية للنموذج المراد تقديره على النحو اآلتي:

حيث:
 :Cالحد الثابت في نموذج االنحدار المتعدد.
 :معامالت االنحدار المقدرة.

 :حد الخطأ العشوائي (البواقي).

 .0المقاييس ا حدائي ال دةفي  :تةم االسةتعانة بالمقةاييس اإلحصةائية الوصةفية بغةرض وصةف بيانةات
متغيرات النموذج القياسي ,وذلك من خالل حساب الوسةط الحسةابي واالنحةراف المعيةاري ,وأقةل وأكبةر
قيمة لكل متغير من متغيرات النموذج على حدة ,مع االسةتعانة بالرسةومات البيانيةة لتوضةيح التسلسةل

الزمني لمتغيرات النموذج.

 .3معةةامالث ا رإلبةةاط الخطي ة البسةةيط  :تةةم اسةةتخدام معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون ()PersonCorrelation
لتحديةةد طبيعيةةة العالقةةة الخطيةةة البسةةيطة وقيةةاس قوتهةةا بةةين كةةل متغيةةر مةةن المتغي ةرات المسةةتقلة مةةع
المتغيةةر التةةابع كة ٍةل علةةى حةةدة ,حيةةث أن قيمةةة معامةةل االرتبةةاط تت ةراوح بةةين  5-و  5+وتشةةير إشةةارة
معامل االرتباط إلى نوا العالقة ,فإذا كانت اإلشارة سالبة دل ذلك على وجود عالقة عكسةية بينمةا إذا
كانت موجبة دل ذلك علةى وجةود عالقةة طرديةة بةين المتغيةرين ,وكلمةا اقتربةت القيمةة المطلقةة لمعامةل
االرتبةةاط مةةن الواحةةد الصةةحيح دل ذلةةك علةةى قةةوة العالقةةة الخطيةةة بةةين المتغي ةرين وكلمةةا اقتربةةت القةةيم

المطلقة لمعامل االرتباط للصفر دل ذلك على ضعف العالقة الخطية(.)Dougherty,2001,P12

 .1أسةةل ب ا نحةةاار الخطة المإلعةةاا ( :)Multiple Regressionيوضةةح االنحةةدار المتعةةدد العالقةةة
الداليةةة بةةين متغيةةر تةةابع واحةةد وعةةدد مةةن المتغي ةرات التفسةةيرية (أكثةةر مةةن واحةةد) ,وتفسةةر هةةذه العالقةةة
الدالية على أنها عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

حيةةث تعنةةي العالقةةة الداليةةة السةةببية أن التغيةةر فةةي المتغي ةرات المسةةتقلة يصةةحبها تغي ة اًر فةةي المتغيةةر التةةابع

(عطية1111 ,م ,ص ,)114ولالنحدار المتعدد جانباً من جوانب تحليل البيانات ,أحدهما جانةب وصةفي
وفيه يكون االهتمام منصباً على طرق تحليل وتلخيص العالقة الخطيةة بةين المتغيةر التةابع ومجموعةة مةن
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المتغي ةرات المسةةتقلة ,والجانةةب األخةةر اسةةتداللي وفيةةه يكةةون االهتمةةام منصةةباً علةةى طةةرق االسةةتدالل علةةى

العالقات التي تجمع المتغيرات معاً لوصف الظاهرة قيد الدراسة (فهمي1111,م ,ص.)231

ويشترط في االنحدار المتعدد أن يكون المتغير التابع متغي اًر كمياً بينما المتغيرات المستقلة ممكن أن تكون

مةةن النةةوا الكمةةي أو الكيفةةي -اسةةمي او رتبةةي (-فهمةةي1111,م ,ص ,)231ويةةتم تقةةدير معةةامالت نمةةوذج
االنحدار المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (.)OLS

 .1طريقةةةة المربعةةةةاث الدةةةةغرا العاايةةةة ( :)OLSمة ةةن الطة ةةرق شة ةةائعة االسة ةةتخدام فة ةةي تقة ةةدير معلمة ةةات
(معامالت) نموذج االنحةدار الخطةي المتعةدد ,طريقةة المربعةات الصةغرى العاديةة ومةن خصةائص هةذه
الطريقة ةةة أنهة ةةا تة ةةدني مجمة ةةوا مربعة ةةات انح ارفة ةةات القة ةةيم المقة ةةدرة عة ةةن القة ةةيم المشة ةةاهدة للمتغية ةةر التة ةةابع

(عطية ,1111,ص.)112

ولطريقة المربعات الصغرى العادية عدة افتراضا ت أساسية يجب أن تتوفر في أي نموذج انحدار تم تقديره
باسةتخدام هةذه الطريقةة ,لكةي يةتم االعتمةاد علةى نتةائج التقةدير والوثةوق فيهةا وهةذه االفت ارضةات تتمثةل فيمةا

يلي (: )Gujarati,2004,P63-P65

 األخطاء العشوائية (البواقي) تتبع التوزيع الطبيعي.
 المتوسط الحسابي لبواقي النموذج يساوي صف اًر.

 تجانس حدود الخطأ (البواقي) بمعنى ثبات تباين حد الخطأ.

 استقالل حدود الخطأ (البواقي) بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي في حدود الخطأ.
 عةةدم وجةةود مشةةكلة االزدواج الخطةةي فةةي نمةةاذج االنحةةدار المتعةةددة (اسةةتقالل المتغيةرات المسةةتقلة
عن بعضها البعض).

 .6البرام المسإلخام ف إلحليل بياناث النم ذج القياس  :اعتمدت الدراسة بشكل أساسي علةى برنةامج
التحليل اإلحصائي والقياس االقتصادي ( ,)Eviews V.7كما تم االستعانة ببرنامج ( Microsoft
 )Excel 2010في إنشاء بعض الرسومات البيانية.
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القياسي لمؤشراث الإلنمي

المبح الثان  :إلحليل النإلائ ال دفي
ا اإلدااي

أ ً :ال دف ا حدائ لمإلغيراث النم ذج القياس :
يس ةةتخدم اإلحص ةةاء الوص ةةفي بغ ةةرض وص ةةف البيان ةةات الت ةةي تجم ةةع م ةةن مختل ةةف مي ةةادين العل ةةم,
ويتضمن أساليب وطرق جمع البيانات وعرضها كما يتضةمن طةرق الوصةف الحسةابي لهةا بإيجةاد

بعض المتوسطات ومقاييس التشتت وغيرها المقترح (عكاشة ,5999,ص ,)1كما ويعتبر التحليل
الوصفي من األساليب الهامة في عرض البيانات االقتصةادية واعطةاء مؤشةرات أوليةة عةن طبيعةة
المتغية ةرات االقتص ةةادية عب ةةر ال ةةزمن وذل ةةك م ةةن خ ةةالل اس ةةتخدام الرس ةةومات البياني ةةة وغيره ةةا م ةةن

األساليب الوصفية.

وفيما يلي يقدم الباحث عملية استعرض وصفية لمتغيرات الد ارسةة مسةتعيناً باألسةاليب اإلحصةائية

الوصفية األكثر مالئمة وتعبي اًر عن المتغيرات قيد الدراسة.

جا ل  : 22ي ضح أ م المقاييس ا حدائي لمإلغيراث النم ذج القياس

المإلغير

ال سط الحساب

ا نحراف المعياري

أال ايم

أكبر ايم

الناتج المحلي اإلجمالي(مليون)$

3431.458

815.925

4151.3

2414

القيمة المضافة (مليون)$

1224.119

159.114

1518

3535

الصادرات(مليون)$

328.132

555.911

449.3

259.21

عدد المشتغلين (االالف)

313.441

218.21

414.241

182.122

الجدول أعاله يوضح نتائج حساب أهم المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغيرات النموذج القياسي,
بغةةرض وصةةف طبيعيةةة المتغيةرات االقتصةةادية قيةةد الد ارسةةة وذلةةك مةةن خةةالل حسةةاب قيمةةة الوسةةط

الحسابي واالنحراف المعياري وأقل قيمةة وأكبةر قيمةة لكةل متغيةر مةن متغيةرات الد ارسةة ,وفيمةا يلةي
عرض تحليلي لهذه المقاييس لكل متغير من متغيرات النموذج على حدة.

الإلحليل ال دف لمإلغير الناإل المحل ا جمال :

كما سبق اإلشارة أنه تم التعبير عن التنمية االقتصادية بمتغير الناتج المحلي اإلجمةالي ,ويالحةظ

مةن خةةالل الجةةدول رقةةم  44أن المتوسةةط الحسةابي للنةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي لالقتصةةاد الفلسةةطيني
خةةالل الفتةةرة الزمنيةةة ( )1155- 5991بل ةةغ  3431.458مليةةون دوالر أمريك ةةي بةةانحراف معي ةةاري

 815.925مليون دوالر أمريكي ,في حين أقل قيمة للناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد الفلسطيني

بلغت  4151.4مليون دوالر وكان ذلك في عام  5991بينما أعلى قيمة للناتج المحلي اإلجمالي
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لالقتصاد الفلسطيني بلغت  2414مليون دوالر أمريكي وذلك في عام  ,1155والرسم البيةاني رقةم
 59أدناه يوضح التسلسل الزمني لمتغير الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة . 1155- 5991
شكل  : 09ا لإلسلسل ال من لمإلغير الناإل المحل ا جمال خالل الفإلر ()3100 - 0991
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المصدر :جدول رقم .44

حيةةث يالحةةظ مةةن خةةالل الشةةكل أعةةاله وجةةود زيةةادة فةةي النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي مةةن بدايةةة فت ةرة

الدراسة في عام  5991وحتى عام  5999حيث نجد انخفاضاً في قيمة الناتج المحلةي اإلجمةالي
خالل األعوام ( )1111- 1111والسبب في ذلك يعود ألحداث انتفاضة األقصى التي اندلعت في

الربع األخير من العام 1111م ,ثم بعد ذلك يالحظ في العام  1114بدأ النةاتج المحلةي اإلجمةالي
يس ةةجل ارتفاعة ةاً ملحوظة ةاً حت ةةى ع ةةامي  1112و 1112انخف ةةض بش ةةكل بس ةةيط وذل ةةك بع ةةد انتق ةةال

السلطة ,وبعد ذلك عاد الناتج المحلي اإلجمالي ليزداد بشكل ملحوظ نهاية فترة الدراسة.

الإلحليل ال دف لمإلغير القيم المضاف :

يالحظ من خالل الجدول  44أن المتوسط الحسابي لمساهمة القطاا الخاص في القيمة المضافة

خةةالل الفتةةرة الزمنيةةة ( )1155- 5991بل ةةغ  1224.119مليةةون دوالر أمريك ةةي بةةانحراف معي ةةاري
 159.114مليةون دوالر أمريكةي ,فةي حةين أن أقةل مسةةاهمة للقطةاا الخةاص فةي القيمةة المضةةافة

بلغةةت  1518مليةةون دوالر أمريكةةي وكةةان ذل ةك فةةي عةةام 1111م  ,بينمةةا أعلةةى مسةةاهمة للقطةةاا
الخةةاص ف ةةي القيم ةةة المض ةةافة بلغ ةةت  3535ملي ةةون دوالر أمريك ةةي وك ةةان ذل ةةك ف ةةي ع ةةام 1155م,

والرسةم البيةاني رقةم  11أدنةةاه يوضةح التسلسةل الزمنةي لمسةةاهمة القطةاا الخةاص بالقيمةة المضةةافة
خالل الفترة .1155- 5991
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شكل  : 31الإلسلسل ال من لمسا م القطاع الخاص بالقيم المضاف خالل الفإلر ()3100- 0991
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يتضح من خالل الشكل أعاله التسلسل الزمني لمساهمة القطاا الخاص بالقيمة المضافة ,حيث

يالحةةظ انخفةةاض ف ةةي مسةةاهمة القطةةاا الخ ةةاص بالقيمةةة المض ةةافة فةةي عةةام 5992م ث ةةم فةةي ع ةةام

 5992م بدأت مساهمة القطاا الخاص في القيمةة المضةافة تةزداد ثةم مةا لبةث أن عةادت لتةنخفض
في نهاية عام  1111وبدايةة عةام  1115وذلةك بسةبب انتفاضةة األقصةى واسةتمر هةذا االنخفةاض
حتةةى عةةام  1111ثةةم بعةةد ذلةةك عةةادت لتةةزداد بشةةكل مسةةتمر حتةةى عةةام 1112م الةةذي شةةهد فت ةرة

األوضةةاا غيةةر المسةةتق رة بعةةد انتقةةال السةةلطة فةةي قطةةاا غ ةزة لتعةةود مسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي
القيمةةة المضةةافة إلةةى االنخفةةاض م ةرة أخةةرى ,ثةةم بعةةد عةةام 1112م عةةادت لتةةزداد مةةن جديةةد وحتةةى
نهاية فترة الدراسة وهي في تزايد مستمر.

الإلحليل ال دف لمإلغير الدااراث:

يتض ةةح م ةةن خ ةةالل الج ةةدول  44أن المتوس ةةط الحس ةةابي لمس ةةاهمة القط ةةاا الخ ةةاص ف ةةي إجم ةةالي

الصادرات الفلسطينية خالل الفترة الزمنيةة ( )1155- 5991بلةغ  328.132مليةون دوالر أمريكةي
بانحراف معياري  555.911مليون دوالر أمريكي ,في حين أن أقةل مسةاهمة للقطةاا الخةاص فةي

إجمةالي الصةادرات الفلسةطينية بلغةت  449.3مليةةون دوالر أمريكةي وكةان ذلةك فةي العةةام , 5991
بينمةةا أعلةةى مسةةاهمة للقطةةاا الخةةاص فةةي إجمةةالي الصةةادرات الفلسةةطينية بلغةةت  259.21مليةةون

دوالر أمريكةي وكةةان ذلةةك فةةي عةام  ,1155والرسةةم البيةةاني رقةةم  15أدنةاه يوضةةح التسلسةةل الزمنةةي
لمساهمة القطاا الخاص بإجمالي الصادرات خالل الفترة  ,1155- 5991وتجدر اإلشارة هنا إلى

أن صادرات القطاا الخاص تمثل عامالً مهماً فةي التنميةة االقتصةادية فةي فلسةطين ,إال أن تحكةم
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االحتالل اإلسرائيلي في حركة البضائع على المعابر ,واجةراءات االحةتالل التعسةفية فةي األ ارضةي
الفلسطينية أدى إلى قلة قيمة الصةادرات وعةدم قةدرة الفلسةطينيين علةى زيةادة حجةم الصةادرات ,مةع
اإلشةةارة إلةةى أن أغلةةب الصةةادرات الفلسةةطينية هةةي عبةةارة عةةن زهةةور ,وم ةواد خةةام معدنيةةة بسةةيطة,
باإلضةةافة إلةةى بعةةض المنتجةةات الزراعيةةة التةةي ال تةةزرا فةةي إسةرائيل ,باإلضةةافة لةةذلك فةةإن أغلةةب

الصادرات الفلسطينية هي إلسرائيل نظ اًر ألن االحتالل اإلسرائيلي هو الذي يتحكم في السلع التي

ال يتم تصديرها كما تم اإلشارة سابقاً.

شكل  : 30الإلسلسل ال من لمسا م القطاع الخاص ف الدااراث خالل الفإلر ()3100- 0991
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يتضةح مةةن خةالل الشةةكل أعةةاله التسلسةل الزمنةةي لمسةاهمة القطةةاا الخةةاص فةي الصةةادرات خةةالل

الفترة الزمنية ( ,)1155- 5991حيث يتضح أن مساهمة القطاا الخةاص فةي إجمةالي الصةادرات

لةم تتعةد  811مليةون دوالر خةالل الفتةرة ( ,)1155- 5991حيةةث يالحةظ وجةود نمةو مت ازيةد بشةةكل
عةةام فةةي إجمةةالي الصةةادرات الفلسةةطينية خةةالل فت ةرة الد ارسةةة باسةةتثناء عةةام  1115- 1111الةةذي

انخفض ةةت ب ةةه قيم ةةة ا لص ةةادرات وذل ةةك بس ةةبب انتفاض ةةة األقص ةةى ,ت ةةم بع ةةد ذل ةةك ب ةةدأت الص ةةادرات
الفلسطينية تتزايد بشكل مستمر.

الإلحليل ال دف لمإلغير عاا المشإلغلين بالقطاع الخاص:
يتضةح مةةن خةالل الجةةدول  44أن المتوسةط الحسةةابي لعةدد المشةةتغلين فةي القطةةاا الخةاص خةةالل

الفت ةرة الزمنيةةة ( )1155- 5991بلةةغ  313441مش ةةتغل بةةانحراف معيةةاري  21821مشةةتغل ,ف ةةي
حين أن أقل عدد مشتغلين في القطاا الخاص بلغ  414241مشتغل وكان ذلك في عام ,5992
بينما أعلى عدد مشتغلين في القطاا الخاص بلغ  182122مشةتغل وكةان ذلةك فةي عةام ,1155
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والرسةم البيةاني رقةم  11أدنةاه يوضةح التسلسةل الزمنةةي لعةدد المشةتغلين فةي القطةاا الخةاص خةةالل

الفترة .1155- 5991
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يتضح من خالل الشكل أعاله التسلسل الزمني لعدد المشةتغلين فةي القطةاا الخةاص خةالل الفتةرة

الزمنية ( ,) 1155- 5991حيث يالحظ بشكل عام وجود ت ازيةد مسةتمر فةي عةدد المشةتغلين خةالل
الفتةرة الزمنيةةة المةةذكورة باسةةتثناء بعةةض السةةنوات والتةةي حةةدث فيهةةا انخفةةاض فةةي عةةدد المشةةتغلين,

وتمثلةت هةذه السةنوات بعةةد نهايةة عةام  1111وحتةى عةةام  1111وذلةك بسةبب انتفاضةة األقصةةى,

ومن ثم ارتفع عدد المشتغلين بالقطاا الخاص فةي عةام 1114م واسةتمر عةدد المشةتغلين بالقطةاا
الخاص بالزيادة المستمرة ولكن بشكل ضئيل وذلك حتى نهاية فترة الدراسة عام 1155م.

ثانياً :معامالث ا رإلباط بين المإلغير الإلابع المإلغيراث المسإلقل :
لمعرفة نوا العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة ,وتحديد قوة هذه العالقةات الجةدول 43
أدنةةاه يوضةةح نتةةائج حسةةاب معةةامالت ارتبةةاط بيرسةةون الخطيةةة البسةةيطة بةةين المتغيةةر التةةابع وكةةل

متغير من المتغيرات المستقلة على حدة.

جا ل : 22معامالث ا رإلباط الخطي البسيط بين المإلغير الإلابع المإلغيراث المسإلقل

المإلغيراث المسإلقل

المإلغير الإلابع (الناإل المحل ا جمال ( ))
معامل ا رإلباط

مسإل ا الا ل

القيم المضاف ()VA

***1.91

1.111

الدااراث ()X

***1.99

1.111

عاا المشإلغلين ()L

***1.91

1.111
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***معنوي عند مستوى .%5
يتضةةح مةةن خةةالل الجةةدول أعةةاله وجةةود عالق ةةة طرديةةة قويةةة جةةداً وذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مس ةةتوى
 %5بةةين المتغي ةةر الت ةةابع والمتغية ةرات المس ةةتقلة ,حي ةةث نج ةةد وجةةود عالق ةةة طردي ةةة قوي ةةة ج ةةداً ب ةةين متغي ةةر
النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي ومتغيةةر مسةةاهمة القطةةاا الخةةاص بالقيمةةة المضةةافة حيةةث بلغةةت قيمةةة معامةةل
االرتبةةاط الخط ةةي البس ةةيط ب ةةين المتغية ةرين  1.91وك ةةان هةةذا االرتب ةةاط دال ةةة إحص ةةائياً عن ةةد مس ةةتوى دالل ةةة
 ,%5كةةذلك الحةةال يالحةةظ أن قيمةةة معامةةل االرتبةةاط بةةين متغيةةر النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي ومتغيةةر عةةدد
المشةتغلين بالقطةةاا الخةةاص  1.91وهةةذه القيمةةة تةةدل علةةى وجةةود ارتبةةاط طةةردي قةةوي بةةين المتغي ةرين كمةةا
أظهرت النتائج أن هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة .%5
كما يالحظ أن قيمة معامل االرتباط بين متغير الناتج المحلةي اإلجمةالي ومتغيةر مسةاهمة القطةاا
الخاص بالصادرات الفلسطينية كانت دالة إحصائياً عنةد مسةتوى داللةة  ,%5وبلغةت قيمةة معامةل
االرتب ةةاط ب ةةين المتغيةةرين  1.88وي ةةدل ذل ةةك عل ةةى وج ةةود عالق ةةة خطي ةةة قوي ةةة بة ةين الن ةةاتج المحل ةةي
اإلجمالي ومساهمة القطاا الخاص في إجمالي الصادرات الفلسطينية.

ثالثاً :نإلائ إلقاير النم ذج القياس :

بعدما تم التأكد من وجود ارتباط خطي حقيقي وذو داللة إحصائية بين المتغيةر التةابع والمتغيةرات
المسةةتقلة كةةل علةةى حةةدة تةةم اسةةتخدم أسةةلوب االنحةةدار الخطةةي المتعةةدد بهةةدف تقةةدير هةةذه العالقةةة
الخطيةةة التةةي تجمةةع المتغيةةرات المسةةتقلة والمتغيةةر الت ةةابع فةةي نمةةوذج واح ةةد بغةةرض معرفةةة ت ةةأثير
المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ,وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج التقدير القياسي لنمةوذج
االنح ةةدار المتع ةةدد ال ةةذي ي ةةدرس انح ةةدار المتغي ةةر الت ةةابع عل ةةى المتغية ةرات المس ةةتقلة ,والج ةةدول 41
يوضح نتائج تقدير النموذج.
القيم ا حإلمالي

جا ل  :21نإلائ إلقاير نم ذج ا نحاار المإلعاا لمإلغيراث الاراس

ايم اخإلبار ""t

الخطأ المعياري
S.E

المعامالث المقار
Coefficients

المإلغيراث

-2.452

0.944

**-2.32

Constant

0.0021

3.815

0.113

***0.43

0.0820

1.885

0.076

*0.14

0.0018

3.906

0.126

***0.49

""P-Value
0.0291

المسإلقل

R-Square = 0.96 , Adjusted R-square = 0.95 , DW = 1.99
*معنوي عند مستوى ** ,%51معنوي عند مستوى  *** ,%1معنوي عند مستوى %5

ةاء علةى النتةائج الموضةحة بالجةدول أعةاله يمكةن كتابةة نمةوذج االنحةدار الخطةي المتعةدد علةةى
وبن ً
شكل دالة قياسية على النحو اآلتي:
)LOG (Y1) = -2.32 + 0.43*LOG(VA) + 0.14*LOG(X) + 0.49*LOG(L
T-statistic
-2.45
3.82
1.89 3.91
99

Adjusted R-square = 0.95
DW = 1.99
يتضح لنا من خالل النتائج السابقة أن معامالت االنحدار المقدرة تتفق مع نوا العالقةات الخطيةة
التةةي تةةم حسةةابها فةةي البنةةد السةةابق لمعةةامالت االرتبةةاط الخطةةي البسةةيط بةةين المتغيةةر التةةابع وكةةل

متغير من المتغيرات المستقلة على حدة ,وباإلضافة إلةى أن قيمةة معامةل التحديةد المعةدل لنمةوذج
االنحدار المتعدد بلغت  %95وهذا مؤشر واضح على جودة النموذج المقدر ويعني أن المتغيةرات
المسةةتقلة تسةةاهم بنسةةبة  % 95فةةي تفسةةير التغي ةرات الحاصةةلة فةةي المتغيةةر التةةابع ,كمةةا نالحةةظ أن

قيمة اختبار ( )DWبلغت  1.99وهي قيمة قريبةة جةداً مةن القيمةة  1وتعتبةر بةذلك مؤشة اًر واضةحاً
علةى خلةو النمةوذج مةن مشةكلة االرتبةاط الةذاتي التةي تعتبةر مةن أكثةر المشةاكل سةلباً علةى مقةدرات

نماذج االنحدار.

كمةا أن الخطةأ المعيةاري والةةذي يعبةر عةن االنحةراف المعيةاري للوسةط الحسةةابي كانةت جميةع القةةيم

فيه منخفضة ,وهذا أيضاً دليل آخر على جودة النموذج المستخدم.

بناء عليه يمكن إلفسير نإلائ إلقاير معامالث ا نحاار المقار على النح اآلإل :

بلغت قيمة معامل انحدار المتغير المستقل ( )VAالذي يمثل متغير مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي

القيمةةة المضةةافة  ,1.34وهةةذه القيمةةة تمثةةل مرونةةة مسةةاهمة القطةةاا الخةةاص فةةي القيمةةة المضةةافة
بالنسبة للمتغير التابع (الناتج المحلي اإلجمالي) الذي يعبر عن النمو االقتصادي ,وكانةت مرونةة

هذا المتغير ذات داللة إحصائية عند مستوى  ,1.15ويمكن تفسير مقدار المرونة التي تم تقديرها
على أن أي زيادة في مسةاهمة القطةاا الخةاص بالقيمةة المضةافة بمقةدار  %511سةتزيد مةن قيمةة

الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  %34وذلك مع ثبات تةأثير بةاقي المتغيةرات المسةتقلة ,وهةذا يتفةق
مع النظرية االقتصادية التي توضح أنةه كلمةا زادت مسةاهمة القطةاا الخةاص فةي القيمةة المضةافة

فإن ذلك يؤثر إيجابياً في التنمية االقتصادية.

أيضا يتضح لنا أن مرونة متغير مساهمة القطاا الخاص في إجمالي الصادرات الفلسةطينية ()X

المقدرة بلغةت  %53وكانةت دالةة إحصةائية عنةد مسةتوى  ,1.51ويمكةن تفسةير هةذه المرونةة علةى
أن أي زيادة في مساهمة القطاا الخاص بالصادرات الفلسطينية بمقدار  %511ستزيد من الناتج

المحلي اإلجمالي بمقدار  ,%53وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات المستقلة األخرى ,ولكن مةن

الممكن مالحظة القيمة المنخفضة نوعاً ما للصادرات وذلك نتيجة إلجةراءات االحةتالل اإلسةرائيلي
ضد األراضي الفلسطينية وسياسة إغالق المعابر التي ينتهجها ضد األراضي الفلسطينية.

كذلك يتضح لنا من خالل ن تائج التقدير أن مرونة متغير عدد المشتغلين ( )Lفي القطاا الخاص
كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  1.15وبلغ قيمتها  1.39وبذلك تكون هي صاحبة
أعلى تأثير على الناتج المحلي اإلجمالي كونه المتغير التابع في نموذج االنحدار ,ويمكةن تفسةير
511

قيمة هذه المرونة على أن أي مساهمة من قبل القطاا الخةاص فةي زيةادة عةدد المشةتغلين بمقةدار
 %511س ةةتؤدي لزي ةةادة الن ةةاتج المحل ةةي اإلجم ةةالي بمق ةةدار  ,%39وذل ةةك تح ةةت ثب ةةات ت ةةأثير ب ةةاقي
المتغيةرات المسةتقلة وهةةذا يةدل بشةةكل واضةح علةةى قةوة مسةاهمة القطةةاا الخةاص فةةي أهةم مؤشةرات

التنمية االقتصادية وهي الحد من مشكلتي البطالة والفقر من خالل تشغيل عدد من العاملين.
رابعاً :إلشخيص إلقييم النم ذج المقار:

فةةي ظةةل اعتمةةاد الد ارسةةة علةةى طريقةةة المربعةةات الصةةغرى العاديةةة ( )OLSواسةةتخدمها فةةي تقةةدير نمةةوذج
االنحةةدار المتعةةدد ,يشةةترط ذلةةك إج ةراء االختبةةارات الهامةةة للتحقةةق مةةن شةةروط طريقةةة التقةةدير المسةةتخدمة,
وذل ةةك به ةةدف التحق ةةق م ةةن ص ةةالحية وج ةةودة النم ةةوذج المق ةةدر لك ةةي ي ةةتم االعتم ةةاد عل ةةى نت ةةائج التق ةةدير,

وللتحقق من شروط طريقة المربعات الصغرى تم إجراء االختبارات الالزمة على النحو اآلتي:

 .5اخإلبار شرط الإل يع الطبيع لب اا النم ذج المقار:

للتحقةةق مةةن شةةرط إتبةةاا ب ةواقي ال نمةةوذج المقةةدر للتوزيةةع الطبيعةةي تةةم رسةةم المةةدرج التكةراري لسلسةةة
البواقي الناتجةة بعةد تقةدير النمةوذج القياسةي ,وكمةا تةم اسةتخدام اختبةار ( )Jurque-Beraللتأكةد
بش ةةكل ص ةةحيح م ةةن تبعي ةةة بة ةواقي النم ةةوذج للتوزي ةةع الطبيع ةةي فكان ةةت النتيج ةةة تش ةةير إل ةةى أن قيم ةةة

االختبار تساوي ( )J=0.36باحتمال بلغ ( )P-value = 0.8349وهي أكبر من مستوى داللة
 1.11مما يعني قبول الفرض الذي يةنص علةى أن بةواقي النمةوذج المقةدر تتبةع التوزيةع الطبيعةي,
والشكل التالي يوضح نتيجة االختبار وفق مخرجات برنامج (.)Eviews

شكل  : 32نإلائ اخإلبار الإل يع الطبيع لب اا نم ذج ا نحاار المقار
8

Series: Residuals
Sample 1995 2011
Observations 17

7
6

-8.88e-16
0.001827
0.075167
-0.059657
0.034608
0.339343
2.778980

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.360871
0.834906

Jarque-Bera
Probability

5
4
3
2
1

0.100

0.075

0.050

0.025

0.000

-0.025

-0.050

 .1اخإلبار مسا ا مإل سط ب اا النم ذج المقار للدفر:
للتحقةةق مةةن هةةذا الشةةرط تةةم اسةةتخدام اختبةةار ( )T-testالختبةةار متوسةةط ب ةواقي النمةةوذج للصةةفر

ومساواته للصفر فكانت النتيجة تشير إلى أن قيمة االختبار كانةت صةغيرة جةداً (t = -1.06E-

 )13وتقتةةرب مةةن الصةةفر باحتمةةال بلةةغ ( )P-Value = 1.000وتشةةير هةةذه النتيجةةة لقبةةول
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0
-0.075

الفرض ةةية العدمي ةةة الت ةةي تفت ةةرض مس ةةاواة متوس ةةط بة ةواقي النم ةةوذج المق ةةدر للص ةةفر ,والج ةةدول أدن ةةاه

يوضح نتيجة االختبار وفق مخرجات برنامج (.)Eviews

جا ل : 29نإلائ اخإلبار ( ) Tللإلحقق من مسا ا مإل سط ب اا النم ذج للدفر

Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Probability
1.0000

Sample Mean = -8.88e-16
Sample Std. Dev. = 0.038259
Method
t-statistic

Value
-1.06E-13

 .3اخإلبار شرط ثباث إلباين ب اا النم ذج (إلجانس الإلباين):
تم استخدام اختبار ( )Whiteللتحقق من شرط تجانس تباين حدود الخطأ (البةواقي) والةذي يعتمةد
على حساب ثالث مؤشرات هامة للحكم على نتيجة االختبار كما هو موضح بالجدول  42أدنةاه,
وكانةةت النتةةائج باس ةةتخدام المؤش ةرات الثالثةةة كله ةةا تشةةير لةةنفس النتيج ةةة ,وباالعتمةةاد علةةى مؤش ةةر

( )Obs*R-squaredنجةد أن قيمتةه تسةاوي ( )9.83باحتمةال بلةغ (,)P-value = 0.2761
وكةةذلك مؤشةةر  Obs*R-squared , Scaled explained SSوكةةل ذلةةك يةةدعم قبةةول
الفرضةية العدميةةة التةةي تةةنص علةةى تجةةانس حةةدود الخطةةأ عنةةد مسةةتوى داللةةة  ,%1والجةةدول أدنةةاه

يوضح نتيجة االختبار وفق مخرجات برنامج (.)Eviews
جا ل  : 21نإلائ اخإلبار( )Whiteللإلحقق من إلجانس إلباين ب اا النم ذج

P-value

Stat-Value

Statistic

0.3313

1.375710

F-statistic

0.2761

9.844245

Obs*R-squared

0.7446

5.120499

Scaled explained SS

 .4اخإلبار شرط اسإلقالل ب اا النم ذج (عام ج ا ارإلباط ذاإل ):
للتحقةةق مةةن عةةدم وجةةود مشةةكلة ارتبةةاط ذات ةةي فةةي حةةدود الخطةةأ (الب ةواقي) للنمةةوذج المقةةدر يمك ةةن

االعتمةاد علةى قيمةة ( )DWالتةي تةم توضةيحها فةي الجةدول  41والتةي أشةارت إلةى خلةو النمةوذج
من مشكلة االرتباط الذاتي ,ولمزيد من الدقة يمكن االعتماد على نتيجة اختبار ( )LMالتي بلغت

( )Obs*R-Squared = 0.3422باحتمال بلغ ( ,)P-value = 0.1807وذلك يشير لقبول
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فرضةةية عةةدم وجةةود ارتبةةاط ذاتةةي فةةي ب ةواقي النمةةوذج المقةةدر عنةةد مسةةتوى داللةةة إحصةةائية ,%1

والجدول التالي يوضح نتائج االختبار وفق مخرجات برنامج (.)Eviews

جا ل  : 29نإلائ اخإلبار ( )LMللإلحقق من اسإلقالل ب اا النم ذج

P-value

Stat-Value

Statistic

 0.2905

 1.386240

F-statistic

 0.1807

 3.422198

Obs*R-squared

 .1اخإلبار شرط اسإلقالل المإلغيراث المسإلقل (عام ج ا ا ا اج خط ):
للتحق ةةق م ةةن ع ةةدم وج ةةود مش ةةكلة ازدواج خط ةةي ب ةةين المتغيةةرات المس ةةتقلة ف ةةي النم ةةوذج المق ةةدر ت ةةم

االعتمةاد علةى قيمةة معامةل تضةخم التبةاين ( ,)Variance Inflation Factors - VIFحيةث
تةةدل القيمةةة " " 5لمعامةةل التضةةخم علةةى عةةدم وجةةود مشةةكلة االزدواج الخطةةي بشةةكل قةةاطع ,وكلمةةا
زادت قيمةة معامةل التضةةخم زادت حةدة المشةةكلة ,وفةي العةةادة ينظةر إلةةى قةيم معامةةل التضةخم التةةي

تفوق الرقم  1على أنها انعكاس الحتداد المشكلة (نصر5991,م,ص.)511

ويرى البعض أن قيمة معامل تضخم التباين التي تفوق القيمة ( )51تدل علةى وجةود تةأثير سةلبي

لمشكلة االزدواج الخطي على نتائج التقدير ,ولكن القةيم دون القيمةة ( )51لمعامةل تضةخم التبةاين
يمكن إغفالها واالعتماد على نتائج التقدير (فهمي ,1111 ,ص.)281

وفي نموذج الدراسة تم حساب معامل التضخم لجميع المتغيرات المستقلة في النموذج فكانت قيمة

معامل تضخم التباين ( )VIFلمتغير ( )VAمساهمة القطاا الخةاص فةي القيمةة المضةافة (,)3.4
وكانت لمتغير ( )Xمساهمة القطاا الخاص في الصادرات الفلسطينية ( ,)4.42بينما كانت قيمةة

معامل تضةخم التبةاين لمتغيةر ( )Lعةدد المشةتغلين فةي القطةاا الخةاص  ,1.35وتعتبةر هةذه القةيم
مقبولة وتدل على عدم وجود تأثير سلبي على مقدرات النموذج والنتائج التي تم التوصل لها حول

متغيرات الدراسة ,والجةدول  49التةالي يوضةح قةيم معةامالت تضةخم التبةاين التةي تةم حسةابها وفةق

مخرجات برنامج (.)Eviews

جا ل  : 20معامالث إلضخم الإلباين للمإلغيراث المسإلقل ف النم ذج

VIF

Variable

NA

C

4.300586

)LOG(VA

3.368706

)LOG(X

5.407613

)LOG(L
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من خالل ما تقدم نالحظ تحقيق النموذج المقدر لجميع شةروط طريقةة المربعةات الصةغرى العاديةة
( ) OLSوبدقة عالية وهذا دليل واضةح علةى جةودة النمةوذج المقةدر وسةالمته مةن أي خلةل قياسةي
وبالتالي يمكن االعتماد على نتائجه وتفسيرها بما يتناسب مع الواقع االقتصادي لحدود الدراسة.

خامساً :اخإلبار الفرضياث:
 .4بلغةةت مرونةةة القيمةةة المضةةافة  %34عنةةد مسةةتوى معنويةةة ,%1وهةةذا يةةدل علةةى وجةةود عالقةةة
طردية بين القيمة المضافة والناتج المحلي اإلجمةالي ,وهةذا دليةل علةى المسةاهمة الكبيةرة التةي
يق ةةوم به ةةا القط ةةاا الخ ةةاص الفلس ةةطيني ف ةةي الن ةةاتج المحل ةةي اإلجم ةةالي وبالت ةةالي تثب ةةت ص ةةحة

الفرض ةةية األ ول ةةى الت ةةي ت ةةنص عل ةةى (وج ةةود عالق ةةة طردي ةةة ب ةةين القيم ةةة المض ةةافة ف ةةي القط ةةاا
الخاص والتنمية االقتصادية في فلسطين).

 .0بلغت مرونة عدد المشتغلين  %39عند مستوى معنوي  %1وهذا دليل على المساهمة الكبيرة

التي يقوم بها القطاا الخاص الفلسطيني في استيعاب القوى العاملة الفلسطينية وبالتالي تثبت
صحة الفرضية الثانية التي تنص على أن (هناك تأثير قوي وطردي بين عدد المشةتغلين فةي

القطاا الخاص وبين التنمية االقتصادية).

 .3بلغ ةةت مرون ةةة ص ةةادرات القط ةةاا الخ ةةاص  %53فق ةةط عن ةةد مس ةةتوى معن ةةوي  %51وه ةةذا ي ةةدل عل ةةى
ضةةعف مسةةاهمة القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني فةةي الصةةادرات ,وبالت ةالي تثبةةت صةةحة الفرضةةية الثالثةةة

التي تنص على (تأثير صادرات القطاا الخاص على التنمية االقتصادية يعتبر ضعيفاً).

513

النإلائ

الإل دياث

فةي هةذه الد ارسةة أبرزنةةا مسةاهمة القطةاا الخةةاص الفلسةطيني فةي التنميةةة االقتصةادية فةي فلسةةطين
خةةالل الفت ةرة مةةن العةةام ( ,)1155- 5991وذلةةك مةةن خةةالل د ارسةةة ثالثةةة عوامةةل مسةةتقلة ( القيمةةة
المضةةافة ,وصةةادرات القطةةاا الخةةاص ,وعةةدد المشةةتغلين) وتأثيرهةةا علةةى التنميةةة االقتصةةادية فةةي
فلسة ةةطين ,وكنتيجة ةةة لطبيعة ةةة البحة ةةث التة ةةي ناقشة ةةت دور كة ةةل مة ةةن السة ةةلطة الوطنية ةةة الفلسة ةةطينية

والمنظمات األهلية والقطاا الخاص ,فإن الباحةث حةاول تصةنيف الن تةائج التةي توصةل لهةا حسةب
أدوار كل من السابق ذكرهم كالتالي:

أ ً :النإلائ :
النإلائ المإلعلق بالقطاع الخاص:

 -5القطاا الخاص الفلسطيني يتميز بمجموعة من المزايا واإليجابيات التي تعتبر بالنسبة له مةن
نقةةاط القةةوة التةةي يتمتةةع بهةةا وهةةي :السةةكان ,التش ةريعات والق ةوانين ,الخب ةرة العمليةةة ,رأس المةةال

المادي ,ومؤسسات المجتمع المدني .

 -1القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني يعةةاني مةةن مجموعةةة مةةن السةةلبيات التةةي تمثةةل بالنسةةبة لةةه نقةةاط
ضةعف ومةةن أهمهةةا :عةةدم االسةةتقرار السياسةةي ,ضةةعف األداء الحكةةومي ,والتشةةوهات الهيكليةةة

التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني والتي تؤثر على أدائه.

 -4يعمل القطاا الخاص الفلسطيني على المشاركة في عملية االسةتثمار وتكةوين رأس المةال فةي
االقتص ةةاد الفلس ةةطيني وق ةةد كان ةةت أعل ةةى مس ةةاهمة للقط ةةاا الخ ةةاص الفلس ةةطيني ف ةةي التك ةةوين

الرأسمالي الثابت في عام  1112و قدرت مساهمته بحوالي  314251ألف دوالر أمريكي.

 -3بلغت مرونة مسةاهمة القطةاا الخةاص الفلسةطيني فةي القيمةة المضةافة  %34ممةا يعنةي أن القطةاا
الخاص يسةاهم بشةكل جيةد فةي تحقيةق قيمةة مضةافة ممةا يثبةت صةحة الفرضةية األولةى وهةي (وجةود
عالقة طردية بين القيمة المضافة في القطاا الخاص والتنمية االقتصادية في فلسطين).

 -1بلغ ةةت مرون ةةة مس ةةاهمة القط ةةاا الخ ةةاص الفلس ةةطيني ف ةةي الص ةةادرات  %53مم ةةا يعن ةةي أن ص ةةادرات
القطاا الخاص تساهم في التنميةة االقتصةادية فةي فلسةطين ولكةن بشةكل ضةعيف وهةذا يثبةت صةحة
الفرضية الثالثة وهي (أن تأثير صادرات القطاا الخاص على التنمية االقتصادية يعتبر ضعيفاً).

 -2بلغت مرونة مساهمة القطاا الخاص الفلسطيني في استيعاب القوى العاملة  %39ممةا يعنةي
أن القطةةاا الخةةاص الفلسةةطيني يسةةاهم بشةةكل جيةةد فةةي تشةةغيل عةةدد كبيةةر مةةن القةةوى العاملةةة
الفلس ةةطينية وه ةةذا يثب ةةت ص ةةحة الفرض ةةية الثاني ةةة وه ةةي (هن ةةاك ت ةةأثير ق ةةوي وط ةةردي ب ةةين ع ةةدد

المشتغلين في القطاا الخاص وبين التنمية االقتصادية) .
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النإلائ المإلعلق بالسلط ال طني الفلسطيني :
 -5تركز السلطة الوطنية الفلسةطينية علةى أهميةة القطةاا الخةاص الفلسةطيني ضةمن الخطةط
االستراتيجية التي أعدتها وذلك لدعمه و تطويره والنهوض به ألهميته فةي دعةم االقتصةاد

الفلسطيني.

 -1تبين من خالل الدراسة أن االتفاقيات االقتصادية التي وقع تهةا السةلطة الفلسةطينية ألحقةت
الض ةةرر بالقط ةةاا الخ ةةاص الفلس ةةطيني كم ةةا ح ةةدث م ةةع اتفاقي ةةة ب ةةاريس ,كم ةةا أن له ةةا دور

إيجابي ضعيف بالمقارنة مع سلبيات هذه االتفاقيات.

 -4هناك تراجع واضةح فةي التشةريعات التةي تصةدرها السةلطة الفلسةطينية لتنظةيم ودعةم عمةل
القطاا الخاص.

 -3أظه ةةرت الد ارس ةةة أن هن ةةا ك عج ةةز كبي ةةر ف ةةي التنس ةةيق ب ةةين القط ةةاا الخ ةةاص الفلس ةةطيني
والقطاا العام الفلسطيني.

النإلائ المإلعلق بالمؤسساث ا لي :
 -5تق ةةوم المؤسس ةةات األهلي ةةة بالعم ةةل عل ةةى وض ةةع اس ةةتراتيجيات خاص ةةة به ةةا لتط ةةوير القط ةةاا
الخاص الفلسطيني.

 -1تساهم المؤسسات األهلية مساهمة فاعلة لتشجيع المشاريع الصةغيرة التةي تعتبةر جةزءاً مةن
القطاا الخاص.

 -4تعمل المؤسسات األهلية على تحقيق شراكة وتعاون بينها وبين القطاا الخةاص ,ومحاولةة
االستفادة من الخبرات الموجودة لدى القطاا الخاص.

الإل دياث:
أ ً :إل دياث للقطاع الخاص:

 .4أن يقةوم القطةاا الخةةاص بالعمةل علةةى االسةتفادة مةةن الم ازيةا التةي يتمتةةع بهةا فةةي تطةوير أدائةةه
وزيادة دوره في االقتصاد الفلسطيني.

 .0أن يحةةاول القطةةاا الخةةاص التغلةةب علةةى المعيقةةات التةةي تعيةةق عملةةه مةةن خةةالل التنسةةيق مةةع
السلطة الفلسطينية والمؤسسات األهلية.

 .3تفعيةةل دور المجلةةس التنسةةيقي لمؤسسةةات القطةةاا الخةةاص بشةةكل أكبةةر وذلةةك مةةن أجةةل زيةةادة
فعالية ودور القطاا الخاص في االقتصاد الفلسطيني.

 .1ضرورة االستفادة من التجارب الناجحة للقطاا الخاص في دعم االقتصاد الةوطني فةي الكثيةر
من الدول والتي من أهمها التجربة الماليزية والتجربة اإلماراتية.
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ثانياً :إل دياث للسلط ال طني الفلسطيني :

 .4إعةادة النظةر فةي االتفاقيةات االقتصةادية الموقعةة مةع إسةرائيل وخاصةة اتفاقيةة بةاريس ,والعمةةل
على بلورة اتفاقيات جديدة تكون أكثر مساندة للقطاا الخاص.

 .0ضةةرورة الضةةغط علةةى المجتمةةع الةةدولي مةةن أجةةل الضةةغط علةةى إس ةرائيل للعمةةل علةةى التخفيةةف مةةن
إجراءاتها المجحفة على المعابر الفلسطينية والتي تضر بالصادرات التي يصدرها القطاا الخاص.

 .3ضرورة إشراك القطاا الخاص فةي وضةع القةوانين والسياسةات المنظمةة لعمةل القطةاا الخةاص
والتي تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية.

 .1العمل على تطبيق االستراتيجيات المتعلقة بالقطاا الخاص ,وتنفيذ كافة اإلجراءات التطويرية
للقطاا الخاص والتي تنص عليها االستراتيجيات الوطنية وأال تبقى حب اًر على ورق.

ثالثاً :إل دياث مإلعلق بالمؤسساث ا لي :

 .4العمل على زيادة الدعم المقدم للقطاا الخاص وأن يتعدى حدود الدعم المادي فقط.
 .0تطبيق االستراتيجيات التي تضعها المؤسسات األهلية والتي تستهدف القطاا الخاص خاصة
أن هذه االستراتيجيات في الغالب ال يتم تطبيقها.

 .4العمةةل علةةى زيةةادة الش ةراكة بةةين القطةةاا الخةةاص والمؤسسةةات األهليةةة وتحقيةةق تعةةاون مسةةتمر
بينهما خاصة في مجال التخفيف من مشاكل البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشةة والتةي

يعاني منها االقتصاد الفلسطيني.
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المالحق
أ ً :البياناث المسإلخام ف النم ذج القياس :

جا ل  : 21عاا العاملين ف القطاع الخاص الفلسطين با لف

السن

العاا

1995

309.414

1996

303.732

1997

345.358

1998

400.221

1999

422.772

2000

371.400

2001

325.585

2002

320.825

2003

399.312

2004

402.747

2005

431.024

2006

423.522

2007

455.544

2008

425.079

2009

463.182

2010

487.320

2011

586.576

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,مسح القوى العاملة ,تقارير ()1155- 5992
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جا ل  : 20مسا م القطاع الخاص ف القيم المضاف بالملي ن ا ر

السن

المبلغ

1995

2391

1996

2226

1997

2464

1998

2783

1999

3190

2000

2828

2001

2397

2002

2108

2003

2337

2004

2579

2005

2773

2006

2478

2007

2733

2008

2958

2009

3219

2010

3545

2011

4141

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,الحسابات القومية  ,من 1155- 5991
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جا ل  : 23دااراث القطاع الخاص الفلسطين بالملي ن ا ر

1995

339.4

1996

382.4

1997

394.8

1998

372.1

1999

400.8

2000

546.6

2001

363.2

2002

341.8

2003

394.4

2004

412.3

2005

457.5

2006

535.2

2007

537.8

2008

595

2009

591.8

2010

575.5

2011

719.6

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين اإلحصائي ,إصدارات متعددة.
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) للمقاييس الوصفية لمتغيرات النموذج القياسيEviews( مخرجات برنامج
Date:
06/15/13
Time: 17:12
Sample: 1995 2011

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

GDP

X1

X2

X3

4345.318
4198.400
6323.000
3212.400
851.9709
0.741753
3.066401

2773.529
2733.000
4141.000
2108.000
519.5028
1.134496
3.923815

468.2471
412.3000
719.6000
339.4000
111.9024
0.645053
2.362398

404330.2
402747.0
586576.0
303732.0
72864.78
0.636032
3.426080

Jarque-Bera 1.562015 4.251247 1.466895 1.274779
Probability 0.457944 0.119359 0.480251 0.528671
Sum
Sum
Dev.

73870.40 47150.00 7960.200 6873613.
Sq.
11613672 4318130. 200354.4 8.49E+10

Observation
s
17

17

17
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17

) لمعامالت االرتباط الخطية البسيطة لمتغيرات النموذجEviews( مخرجات برنامج
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 06/15/13 Time: 17:13
Sample: 1995 2011
Included observations: 17
Correlation
Probability
GDP

GDP
X1
1.000000
-----

X2

X3

X1

0.947686 1.000000
0.0000
-----

X2

0.878355 0.799239 1.000000
0.0000
0.0001
-----

X3

0.955182 0.889510 0.844923 1.000000
0.0000
0.0000
0.0000
----) في تقدير نموذج االنحدار المتعددEviews( مخرجات برنامج

Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 06/15/13 Time: 16:25
Sample: 1995 2011
Included observations: 17
Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

C
LOG(X1)
LOG(X2)
LOG(X3)

-2.315162
0.433164
0.144100
0.493584

0.0291
0.0021
0.0820
0.0018

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.966665
0.958972
0.038394
0.019164
33.57562
125.6594
0.000000

0.944028
0.113536
0.076444
0.126369

-2.452429
3.815208
1.885035
3.905906

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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8.359622
0.189552
-3.479485
-3.283435
-3.459997
1.999339

