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اآلية القرآنية
قال تعاىل :

ؤَيٍَّْ هُىَ قَاَِتٌ آََاء انهَّيْمِ سَاجِذًا وَقَائًًِا يَحْذَرُ انْأخِزَجَ
ويَزْجُىا رَحًَْحَ رَتِّهِ قُمْ هَمْ يَسْتَىِي انَّذِيٍَ يَعْهًَُىٌَ وَانَّذِيٍَ نَا يَعْهًَُىٌَ

إًَََِّا يَتَذَكَّزُ ؤُوْنُىا انْإَنْثَاب
سورة الزمر اآلية 9

أ

إهداء
ؤهذي عًهي هذا ومثزج جهذي املتىاضع ....
إىل جايعيت  -جايعح األسهز  -انصزح انعهًي انعزيق انذي ضًين يف يزحهح املاجستري .
إىل وانذي ووانذتي ...ؤطال اهلل يف عًزمها وانذي يعجش انقهة وانهساٌ عٍ شكزمها .
إىل روح سوجي انشهيذ  /سياد ؤتى طري رمحه اهلل .
إىل يهجح قهيب وَىر درتي ؤتنائي طارق وَذي .
إىل ؤخىتي وؤخىاتي األحثح نقهيب .
إىل سيالئي وصذيقاتي مجيعهى .
إىل كم شخص قذو يل انذعى ووقف جباَيب يف اجناس هذا انعًم .
إىل هؤالء مجيعا ؤهذي هذا انعًم
انثاحثح

ب

شكر وتقدير
َ ر ِّ
ت َعمَ َّي َو َعمَ ٰى َوالِ َد َّ
َن أَ ْ
ي َوأ ْ
ب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك الَِّتي أَ ْن َع ْم َ
صالِ ًحا تَْر َ
َن أ ْ
ضاهُ
َع َم َل َ
ين  سورة النمل 19
َوأ َْد ِخ ْم ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َب ِاد َك َّ
الصالِ ِح َ
الحمد هلل رب العالميف حمد الشاكريف ،الذم أنعـ عمي بنعمة العمـ كالصبر كاإلصرار،

كأعانني عمى إتماـ بحثي ىذا ،فمو الحمد كالشكر حمدا كثيرا ،كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ
الخمؽ أجمعيف سيدنا محمدا كعمى آؿ بيتو الطاىريف.
ال يسعني إال أف أسجد هلل سبحانو كتعالى شك ار عمى أف كفقني في إنجاز ىذه الدراسة
المتكاضعة كأكصمني ليذه الدرجة العممية.
الحمد هلل رب العالميف القائؿ في كتابو العزيز "ما بكـ مف نعمة فمف اهلل " سورة النحل .53
أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف لجامعتي الغراء " جامعة األزىر " كخاصة العامميف
في قسـ الدراسات العميا فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير.
كما يسعدني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر الفاضؿ /نسيم حسن أبو جامع المشرؼ
كالمكجو لي في رسالتي ،كالذم كقؼ بجانبي طيمة فترة الدراسة كلـ يتكانى لحظة في مساعدتي
كتقديـ النصح لي كالمتابعة.
كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر /محمود صبره الذم كجيني لكثير مف المراجع
كالمصادر المتعمقة بمكضكع البحث ككذلؾ الشكر مكصكؿ لمدكتكر /سمير أبو مدهلل كالدكتكر/
فاروق دواس.
كانو لمف حؽ عمي أال أنسى أصدقاء كزمالء أعزاء دعكا اهلل لي دائما أف يكفقني في
بحثي ،كال أنسى أف أشكر مف قدـ لي التكجيو ،ألسمؾ المسار الصحيح في خطكات البحث
العممي الزميؿ األستاذ ىيثـ النجار ،كما كأشكر كؿ مف ساعدني كساندني في إتماـ كانجاز ىذا
البحث.
لمجميع مني كؿ الشكر كالتقدير كالعرفاف.
الباحثة

ت

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تحديد االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني كمعرفة أسباب
حدكثيا كدراسة أثرىا عمى القطاعات االقتصادية المختمفة كالنمك االقتصادم ،كتحديد مقترح
سياسات كاستراتيجيات قد تساىـ في الكصكؿ إلى تصحيح ىذه االختالالت ،كليذا اعتمدت
الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج الكمي في معرفة أسباب االختالالت الييكمية
كتصنيفيا مع بياف أثارىا عمى مسار االقتصاد الكمي في الدكؿ النامية كمنيا االقتصاد
الفمسطيني.
كتكصمت الدراسة إلى معرفة أسباب االختالالت الييكمية التي أصابت االقتصاد
الفمسطيني مف اختالؿ سمعي كاختالؿ مالي كنقدم كاالختالؿ الخارجي كالداخمي ،مسببا تدىك ار
في معدالت النمك االقتصادم كالناتج المحمي اإلجمالي  ،كعجز في المكازيف العامة كالتجارية،
كما نتج عف ذلؾ مف مشكالت اقتصادية أصابت االقتصاد الكمي الفمسطيني ،متمثمة في البطالة
كالتضخـ كالمديكنية الخارجية كالفقر كظيكر العجز في جميع القطاعات االقتصادية كيرجع ذلؾ
ألسباب عدة أىميا االحتالؿ اإلسرائيمي كالصراع الفمسطيني ،كصكال إلى أىـ االستراتيجيات
المتبعة كالخطط التنمكية التي كضعتيا السمطة الفمسطينية كالتي منيا ما لـ ينفذ بسبب قمة الدعـ
المالي الالزـ لتنفيذىا كمنيا مف فشؿ تنفيذىا بسبب اصطداميا بالسياسة.
كخمصت الدراسة إلى التأكيد عمى ضركرة اتباع كتنفيذ خطط تنمكية جديدة فعالة في
ظؿ مناخ سياسي مالئـ كتدليؿ جميع العقبات التي تقؼ عائقا أماـ تنفيذىا ،كانياء االنقساـ
الفمسطيني الذم كاف لو األثر األقكل في زعزعة استقرار االقتصاد الفمسطيني

كحدكث

االختالالت ،كتكجيو كؿ مف القطاع العاـ كالقطاع الخاص نحك آليات يمكف ليا أف تخفؼ مف
حدة االختالالت الييكمية ،كترفع مف مستكيات مساىمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحمي
اإلجمالي ،كاستغالؿ المكارد المالية فيما يخدـ االقتصاد الفمسطيني كالتخفيؼ مف حالة العجز
القائمة بيف المتغيرات االقتصادية ،كاالىتماـ بخطط التنمية التي مف شأنيا أف ترفع المستكل
المعيشي ألفراد المجتمع الفمسطيني كتخمصو مف كثير مف المشكالت الناتجة عف االختالالت
الييكمية.
ث

Abstract
This study aims to: Determine the reasons of structural imbalances, and
shows their impact on the different economic sectors and the economic
growth and Determine suitable policies and strategies, which lead to
correct these imbalances.
To achieve this aims, the study based in descriptive and analytical
approach in order to recognize the reasons of structural imbalances and
classify them with showing their effects on the path of total economy in
the developing countries such as Palestinian economy.
According to this study the reasons of structural imbalances that hit the
Palestinian economy are:
Commodity disruption. Financial and monetary disruption. External and
internal disruption.
These reasons lead to: 1- deterioration in the rates of economic growth
and GDP. 2- Lack of public and commercial scales. 3- The arising
economic problems in the Palestinian economy that include:
Unemployment , inflation , foreign debt , poverty and Inability in all
economic sectors.
This problems related to many reasons, the most important one is IsraeliPalestinian conflict, then the followed strategies and the developing
plans according to the Palestinian authority. Some of these strategies
didn’t implement due to lack of financial support and colliding with
politics.
The study concluded that:
-The necessity of follow new and effective developing plans according
to suitable political situation.
-Tame all the obstacles that prevent their implementation.
-End the Palestinian division, which has had a strong impact in
destabilizing the Palestinian economy and the assurances of imbalances.
-Guide both the public and private sectors towards mechanisms, which
might. reduce the structural imbalances and raise the contribution levels
in the GDP. To use the financial resources to serve the Palestinian
economy and to reduce deficit among the economic variables. To pay
attention to the developing plans that would raise the living level to the
Palestinian society members and free him of many problems.
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الفصل األول

اإلطـــــــار النظــــــــــــري
المقدمة
تعد دراسة االختالالت الييكمية مف المكاضيع اليامة التي يتناكليا عمـ االقتصاد ،عمى
اعتبارىا عالمة ىامة تدؿ عمى عدـ استقرار االقتصاد القكمي التي تعاني منو الكثير مف الدكؿ

النامية ،حيث أف أقصى ما تطمح لو المجتمعات كخاصة المجتمع الفمسطيني ،الكصكؿ
باالقتصاد إلى الحالة األمثمية أك ما يعرؼ بالتكازف ،كلكف كجكد الكثير مف المشكالت التي

يعاني منيا المجتمع الفمسطيني انعكست سمبا عمى االقتصاد ،لتنتج االختالالت الييكمية التي

شكىت ىيكؿ االقتصاد الفمسطيني.

كألجؿ إعادة االقتصاد الفمسطيني إلى كضعو الطبيعي سعت الباحثة في ىذه الدراسة

إلى البحث عف أىـ االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني ،كالتي تعمؿ عمى زعزعة

استقرره كاعاقة التكصؿ إلى طرؽ المعالجة لتمؾ االختالالت ،ألنيا تعتبر عامال رئيسيا في
ا
عرقمة تقدـ النمك االقتصادم كاعاقة عممية التنمية كاألىـ مف ذلؾ معرفة جذكر كأسباب
االختالالت الييكمية في ظؿ الييمنة االقتصادية كأثرىا عمى كاقع االقتصاد الفمسطيني كخاصة

في السنكات األخيرة الماضية.
يشمؿ البحث االختالالت الييكمية التي يعاني منيا االقتصاد الفمسطيني ،كذلؾ مف

خالؿ دراسة أسباب االختالالت الييكمية كأىـ مظاىر االختالؿ الييكمي في االقتصاد
الفمسطيني.
كصكال إلى أىـ االستراتيجيات كاإلصالحات االقتصادية التي مف شأنيا أف تخفؼ مف
حدة ىذه االختالالت الظاىرة في فجكة المكارد الداخمية كالمتمثمة في الفرؽ بيف االدخار
كاالستثمار ،كفجكة المكارد الخارجية كالمتمثمة في الفرؽ بيف الصادرات كالكاردات ،كفجكة المكازنة

العامة كالمتمثمة في الفرؽ بيف اإليرادات كالنفقات الحككمية ،كفجكة سكؽ العمؿ كالمتمثمة في
الفرؽ بيف فرص العمؿ المتاحة كحجـ القكل العاممة ،حيث تعتبر المكارد الداخمية كالمكارد

الخارجية كالمكازنة العامة كسكؽ العمؿ القاعدة األساسية ألم اقتصاد في أم دكلة ،كاف أم

اختالالت في أيا مف ىذه المكارد سكؼ يؤثر سمبا عمى اقتصاد الدكلة بؿ كتتأثر بو جميع
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القطاعات اإلنتاجية ،كبالتالي تضطر الدكلة البحث عف طرؽ بديمة لسد الفجكات كتمبية العجز

في اقتصادىا سكاء بزيادة الكاردات أك المجكء لمديف.

مف ىنا تظير كتتفاقـ الكثير مف المشكالت المتراكمة كالمترتبة عمى بعضيا كالتي

ترىؽ االقتصاد ،كتقؼ عائقا أماـ جيكد التنمية إف لـ تعالج تمؾ االختالالت مف جذكرىا مف

خالؿ كضع الخطط االقتصادية المالئمة لكاقع الدكؿ النامية بشكؿ عاـ كالكاقع السياسي
المفركض عمى االقتصاد الفمسطيني بشكؿ خاص ،كالخركج بحمكؿ كمقترحات تخفؼ مف حدة

الفجكات كاالختالالت ،كصكال إلى كضع االستقرار االقتصادم كالسعي إلشباع حاجات األفراد
كالخركج مف األزمات التي تكاجو االقتصاد الفمسطيني.
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المبحث األول
اإلطار النظري لمدراسة
 –1مشكمة الدراسة
صغر حجـ االقتصاد الفمسطيني يسيؿ دراسة الكاقع االقتصادم كتجعمنا نكتشؼ سيؿ
كبير مف المشاكؿ االقتصادية المتغيرة كالمتفاقمة ،كالتي سببيا الكاقع السياسي كاالقتصادم
كاالجتماعي الذم ساىـ بخمؽ العديد مف المشاكؿ كاالختالالت الييكمية التي أدت إلى عدـ
نيكض االقتصاد في االتجاه التنمكم الصحيح ،كالتي يمكف أف تتمثؿ في السؤاؿ الرئيسي

التالي:

ما مدى تأثير االختالالت الهيكمية عمى نمو االقتصاد الفمسطيني؟
 –2أهداف الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى:
 تحديد أىـ االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني.

 معرفة أثر ىذه االختالالت عمى جميع القطاعات االقتصادية.
 البحث عف أىـ المشكالت كالتحديات كالمعكقات التي تسببت في اختالؿ الييكؿ
االقتصادم الفمسطيني.

 معرفة أىـ سياسات اإلصالح التي أتبعت كالتكصؿ إلى سياسات لـ تستخدـ بعد
كمقترحات كتكصيات في نياية الدراسة.

 –3أهمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة في تسميط الضكء عمى:

 معرفة الكاقع االقتصادم الفمسطيني كالتحديات المفركضة عميو.
 دراسة االختالالت الييكمية ليا أىمية كبيرة لما في ذلؾ مف دكر في تشخيص كاقع
الخمؿ في االقتصاد الفمسطيني كالكصكؿ لمعالج التنمكم.

 تكضيح األسس التي مف الممكف االستناد إلييا في عممية النمك كالتنمية كالتخفيؼ مف
حالة الرككد التضخمي التي يعاني منيا االقتصاد الفمسطيني.
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 استنباط سياسات جديدة ذات فعالية أكبر تتماشى مع ذبذبات كاقع االقتصاد
الفمسطيني.

 كما تكمف أىمية البحث في لفت االنتباه إلى البحث عف حمكؿ مشكالت االختالالت
الييكمية كالنيكض باالقتصاد الفمسطيني.

 إضافة ىذه الدراسة لممكتبة الستفادة الباحثيف منيا.

 –4فرضيات الدراسة
بناء عمى دراسة كمراجعة األدبيات كالدراسات السابقة حكؿ أثر االختالالت الييكمية،
سكؼ تقكـ ىذه الدراسة باختبار الفرضيات التالية:
 تكجد عالقة طردية بيف استقرار الكاقع السياسي كالنمك االقتصادم الفمسطيني.
 تكجد فجكة في المكارد الخارجية بيف الصادرات كالكاردات تؤثر سمبا عمى النمك
االقتصادم.

 تكجد فجكة في المكازنة العامة تؤثر سمبا عمى النمك االقتصادم الفمسطيني.
 تكجد فجكة في المكارد الداخمية أدت إلى تراجع نمك االقتصاد الفمسطيني.
 تكجد فجكة في سكؽ العمؿ الفمسطيني أدت إلى تراجع النمك االقتصادم.

 –5المنهجية ومتغيرات الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالكمي ،حيث تـ
استخداـ المنيج الكصفي ،ألنو يعتبر مف أفضؿ المناىج لمتعامؿ مع طبيعة الدراسة ،كيناسب

الظاىرة مكضع البحث مف أجؿ تكضيح أثر االختالالت الييكمية عمى االقتصاد الفمسطيني ،كتـ
استخداـ المصادر األكلية كالثانكية في الدراسة ،حيث تـ الحصكؿ عمى البيانات مف مصادرىا

الرسمية ،كذلؾ مف خالؿ البيانات المنشكرة عمى المكقع االلكتركني لمجياز المركزم لإلحصاء

الفمسطيني.

أما المنيج الكمي تـ استخدامو لبناء نمكذج قياسي يعتمد عمى بيانات سمسمة زمنية

تصؿ إلى  20عاـ تمتد ما بيف ( )2015-1995كىي كافية لمكقكؼ عمى طبيعة االختالالت

الييكمية كتأثيرىا عمى نمك االقتصاد الفمسطيني ،كايجاد العالقة بيف المتغيرات المختمفة في

الحصكؿ عمى النتائج المتعمقة بمكضكع البحث ،كتـ استخداـ برنامج  EViews7لمتحميؿ

اإلحصائي.
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المبحث الثاني
الدراســـات الســـــابقة
لتحقيؽ أغراض البحث قامت الباحثة بالرجكع إلى العديد مف الدراسات العممية السابقة

ذات العالقة بمكضكع البحث ،كذلؾ لمتعرؼ عمى األدبيات التي تناكلت مكضكع الدراسة

كاالستفادة منيا في معرفة النظريات التي فسرت مكضكع االختالالت الييكمية في االقتصاد،

كبناء النمكذج القياسي كتحديد أىـ المتغيرات المستقمة التي تفسر المتغير التابع ،حيث يكجد
العديد مف الدراسات كاألبحاث النظرية كالتطبيقية التي تناكلت مكضكع االختالالت الييكمية في

االقتصاد ،كقد تنكعت ىذه الدراسات ما بيف الدراسات المحمية كالدراسات العربية كاألجنبية.
 .1دراسات محمية
دراسة عناية  " 2014أثر عجز الموازنة عمى نمو االقتصاد الفمسطيني(." )2013 -1996
ىدفت الدراسة إلى بياف تأثير العجز في مكازنة السمطة الفمسطينية عمى نمك االقتصاد

الفمسطيني خالؿ الفترة (  )2013-1996كالتعرؼ عمى حجـ اإليرادات كالنفقات العامة ،كمف
ثـ تحديد قيمة العجز المالي ،كأكضحت نتائج الدراسة كجكد عالقة تكاممية طكيمة األجؿ بيف

المتغيرات المستقمة " المكارد المحمية  ،اإليرادات الخارجية ،النفقات الجارية ،النفقات التطكيرية
كالمتغير" التابع معدؿ النمك االقتصادم ،كما تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ذات داللة

إحصائية سالبة بيف اإليرادات المحمية كمعدؿ النمك االقتصادم ،كمكجبة بيف كؿ مف النفقات

الجارية ،النفقات التطكيرية كمعدؿ النمك االقتصادم في حيف لـ يكف ىناؾ عالقة ذات داللة
إحصائية بيف كؿ مف اإليرادات الخارجية ،األكضاع السياسية كمعدؿ النمك االقتصادم.

كأكصت الدراسة بالتخفيؼ مف حدة االختالالت الييكمية بيف المتغي ارت االقتصادية،

كزيادة حصة النفقات التطكيرية مف أجؿ النيكض باالقتصاد الفمسطيني مع اتخاذ سياسات مالية
محفزة لمنمك االقتصادم.
صبيح  " 2011فجوة االدخار وسياسات الحد من تعاظمها في االقتصاد الفمسطيني لمفترة

2009-1994م " جامعة القدس المفتوحة  ،فمسطين .

ىدفت إلى دراسة فجكة االدخار كمصادر تمكيميا في الفترة 2009-1994ـ كتحديد
أىـ العكامؿ ذات العالقة كالمؤثرة بيذه الفجكة ،باعتبارىا كاحدة مف أىـ االختالالت الييكمية

الرئيسية كالتحديات التي تكاجو االقتصاد الفمسطيني ،كتكصمت الدراسة إلى عجز اإلدخارات
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المحمية عف تغطية االستثمارات المحمية كاالعتماد عمى اإلدخارات األجنبية لتغطية فجكة

االدخار المحمي ،كأكصت الدراسة بتضييؽ فجكة االدخار كالحد مف تعاظميا مف أجؿ التخفيؼ
مف االختالالت الييكمية.
مسيمي  " 2006السياسة الضريبية ودورها في تنمية االقتصاد الفمسطيني " جامعة النجاح.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى السياسات الضريبية المطبقة في األراضي الفمسطينية،

مف خالؿ دراسة النظاـ الضريبي الفمسطيني كتكصمت إلى أف الضرائب في فمسطيف ما ىي إال
أداة لتخطيط كتكجيو لالقتصاد اإلسرائيمي بسبب السيطرة كالتبعية شبو الكاممة إلسرائيؿ كأف
تصميـ السياسة الضريبية الفمسطينية يتـ بمعزؿ عف الكضع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

السائد في فمسطيف.
كأكصت الدراسة بكضع سياسات ضريبية تتالءـ مع تطكير الييكؿ االقتصادم

كالسياسي كاالجتماعي لتصحيح االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني.
وافي  " 2005تطور البنيان االقتصادي الفمسطيني" جامعة الدول العربية .

ىدفت الدراسة إلى إبراز التطكر الذم حدث لالقتصاد الفمسطيني بعد عاـ 1993

كتكصمت مف خالؿ المؤشرات االقتصادية الفمسطينية لمفترة  1999-1993إلى أف التراجع
الذم حدث بسبب الحصار كاإلغالؽ أدل إلى كجكد االختالالت الييكمية في االقتصاد

الفمسطيني ،مما أدل إلى زيادة نسبة البطالة كتراجع الناتج المحمي اإلجمالي.
كأكصت الدراسة بالتزاـ السمطة الفمسطينية بانجاز برنامج اإلصالح الييكمي كمعالجة
االختالالت الييكمية كمكافحة الفساد كفرض النظاـ كالقانكف العاـ.
حسنين  ،وعبد اهلل  " 2005دراسة تحميمية لواقع التجارة الخارجية (الواردات والصادرات )
وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني "

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ قيمة الكاردات كالصادرات نظ ار لالختالالت الييكمية المتراكمة

في صافي الميزاف التجارم حيث أف الكاردات تتككف مف سمع كخدمات استيالكية كليست سمع
رأسمالية أك كسيطة ،كأكصت الدراسة بضركرة كضع سياسة تحد مف الكاردات كتزيد مف
الصادرات كتأىيؿ القطاعات الصناعية كالزراعية لمقدرة عمى تغطية احتياجات السكؽ المحمية

كتكفير الطاقة الكيربائية ،كالغاء اتفاقية باريس ككضع حد لسياسة اإلغراؽ كاضافة رسكـ
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جمركية عمى السمع الكمالية كضركرة إعطاء األكلكية لممنتج الكطني في العطاءات الحككمية

لمتخفيؼ مف االختالؿ الييكمي في الميزاف التجارم.
 . 2دراسات عربية

غانم  " 2014االختالالت الهيكمية وسبل المعالجة التنموية في دول عربية مختارة ".
ىدفت الدراسة إلى النيكض باإلنساف العراقي مف خالؿ محاكلة إصالح بيئتو
االقتصادية كما تعانيو مف مشاكؿ ىيكمية لمقضاء عمى الجكع كالفقر كالبطالة ،كالنيكض

بالمستكل المعيشي كتحقيؽ التنمية المستدامة

كتكصمت إلى أف االختالالت الييكمية عامؿ رئيسي لممشكالت االقتصادية المتمثمة

بالمديكنية الخارجية كالبطالة كالتضخـ كتدىكر قيمة العممة المحمية كزعزعة االقتصاد.

كأكصت الدراسة بكضع إستراتيجية تنمكية ناجحة تتصؼ بالتقدـ العممي في تحقيؽ التنمية
االقتصادية كالتخفيؼ مف آثار االختالالت الييكمية.
قنوع وآخرون  " 2013أثر برنامج اإلصالح االقتصادي في االختالالت الهيكمية لالقتصاد

السوري" .

ىدفت الدراسة إلى مناقشة أثر اإلصالح االقتصادم في االختالالت الييكمية التي
يعاني منيا االقتصاد السكرم ،كدراسة أىـ مظاىر االختالؿ الييكمي كتحميميا في االقتصاد

السكرم ،المتمثمة باختالؿ ىيكؿ المكارد االقتصادية  :فجكة االدخار ،فجكة االستثمار ،كفجكة
الصادرات كالكاردات ،كفجكة اإليرادات كالنفقات كاختالؿ ىيكؿ اإلنتاج ،كأسفرت النتائج عف
كجكد اختالؿ في التكازف بيف القطاعات االقتصادية األساسية ،كاستمرار عجز الميزاف التجارم،

كأف اإلصالح عالج بشكؿ محدكد االختالالت الييكمية في االقتصاد السكرم ،عمما بأف الباحثكف
اعتمدكا عمى الخطة الخمسية العاشرة كنمكذج لإلصالح االقتصادم .
صالح  " 2012التنبؤ باالختالالت الهيكمية في البنية االقتصادية العربية في ظل العولمة

لممدة ""2030-1985

ىدفت الدراسة إلى تشخيص االختالالت الييكمية في البنية االقتصادية العربية في ظؿ

العكلمة خالؿ المدة  2010-1986كالتنبؤ بالقيـ المستقبمية لممدة  2030-2011لمعظـ
المتغيرات االقتصادية العربية ،مقارنة بالدكؿ النامية كالمتقدمة ،كرسـ مساراتيا مف خالؿ مشاىد
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محتممة تستند عمى الفعؿ كتحرؾ القدرات ،كبناء نماذج رياضية لكؿ اختالؿ كفؽ استراتيجيات
متعددة في ظؿ فمسفة العكلمة كآلياتيا كأدكاتيا المعمكماتية.

كتكصمت الدراسة إلى أف االختالالت الييكمية كمصادرىا المختمفة ليا أثار اقتصادية

عمى البنية االقتصادية العربية متمثمة بالعجز في مكازيف المدفكعات كانخفاض قيمة العممة
الكطنية كزيادة المديكنية العربية كستبقى االقتصاديات العربية تعاني مف جميع االختالالت

الييكمية في اقتصادياتيا بسبب أيديكلكجيا العكلمة كآلياتيا كزيادة حالة التبعية كاالعتماد عمى

األسكاؽ الدكلية مما يعني إعادة ىيكمة االقتصاديات العربية بما يخدـ تكجيات أيديكلكجية
العكلمة مف خالؿ كصفات الصندكؽ كالبنؾ الدكلييف.
كأكصت الدراسة بالتكجو نحك اعتماد تنمية شاممة يقع عمى عاتقيا تصحيح االختالالت

الييكمية في البنى التحتية لعممية التنمية العربية بمشاركة جميع األطراؼ كاحياء االتفاقيات
العربية كمؤسسات العمؿ العربي كصكال إلى الكحدة االقتصادية كالتكامؿ االقتصادم العربي.
شهيمة  " 2011االختالالت الهيكمية في اقتصاديات البمدان النامية وأثرها عمى التضخم

النقدي".

ىدفت إلى دراسة مفيكـ التضخـ النقدم في سكريا كأسبابو كذلؾ مف خالؿ دراسة

االختالالت الييكمية.

كتكصمت إلى أف االختالالت الييكمية تشكؿ مفاصؿ أساسية تفسر ظاىرة التضخـ في

سكريا كأف السياسة النقدية تمعب دك ار ىاما في االقتصاد السكرم.

كأكصت الدراسة بضركرة تصحيح االختالالت الييكمية كخاصة في ميزاف المدفكعات

لالقتصاد السكرم.

 . 3دراسات أجنبية
Y Hung, B Wang, China& World Economy , 2010 ,Cost distortions
and structural imbalances in China .
ىدفت ىذه الدراسة إلى شرح السبب األساسي لمشاكؿ االختالؿ المتزايد في الييكؿ

االقتصادم الصيني ،كتؤكد البيانات االقتصادية أف المشاكؿ الرئيسية تكمف في عدـ التكازف
الييكمي ،مثؿ االستثمارات الفائضة ( ،)over investmentكفكائض في الحساب الجارم ،

كانخفاض استيالؾ حصتو مف الناتج المحمي اإلجمالي كتفاكت الدخؿ كخمصت الدراسة إلى
تدىكر في الييكؿ االقتصادم عمى مدل السنكات القميمة الماضية  ،عمى الرغـ مف الجيكد
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السياسة المستمرة لتصحيح ىذه المشاكؿ كأكصت الدراسة بأف المفتاح العامؿ ك الحاسـ ىك
عامؿ التكمفة المكبكتة (المتحكـ فيو بصكرة عامة) ،كالذم يرتبط باألسكاؽ المشكىة بكثافة
العمالة ،كرأس الماؿ ،كاألراضي كالمكارد كالبيئة كاإلعانات الضمنية لممنتجيف كالمستثمريف

كالمصدريف لتعزيز النمك ،كفي الكقت نفسو ،البد مف رفع درجة االستثمار كالصادرات.كما أف

الجيكد السياسة السابقة ركزت أكثر عمى التدابير اإلدارية التي لـ تكف مستدامة كما كأكصت
الدراسة بمزكـ الحؿ الجذرم لمشكمة اختالؿ التكازف في استكماؿ اإلصالحات المكجية لسكؽ

عكامؿ اإلنتاج  ،كالسماح لألسكاؽ الحرة تحديد أسعار العمالة كرأس الماؿ كاألرض.

MC WEBB- International Organization , 1991-Cambridge
University press International economic structures , government
interests , and international coordination of macroeconomic
adjustment policies .
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آلية التنسيؽ الدكلي كأحد أنكاع السياسات التي
يمكف استخداميا مف قبؿ الحككمات ،إلدارة االختالالت في مكازيف المدفكعات الدكلية التي تنشأ

عند مختمؼ الحككمات في إتباع سياسات االقتصاد الكمي المختمفة ،كتكصمت ىذه الدراسة إلى

أف التنسيؽ الدكلي لسياسات التكيؼ االقتصادم الكمي(ضكابط التجارة كرأسماؿ الماؿ كسياسات
أسعار الصرؼ ،كتمكيؿ ميزاف المدفكعات،كالسياسات النقدية كالمالية) كاف منتشر بشكؿ كاسع
قبؿ الثمانينات كما كاف الحاؿ في الستينات .كمع ذلؾ ،خمصت الدراسة إلى أف ىناؾ تحكال في

التنسيؽ الدكلي لتمكيؿ ميزاف المدفكعات كغيرىا مف السياسات التي تحد مف اآلثار المباشرة

لمظركؼ االقتصادية كالسياسية المحمية ،كتحكالت متزامنة نحك تنسيؽ السياسات النقدية كالمالية

ذات أىمية حاسمة لمسياسة الداخمية كاالقتصادية ،جاء ىذا التغيير في السياسات المتبعة في
تصحيح االختالالت الييكمية كتكصية مف ىذا الباحث.

 . 4التعقيب عمى الدراسات السابقة
لقد تشابيت الدراسات المحمية في الكصكؿ لألسباب الرئيسية لالختالالت الييكمية في

االقتصاد الفمسطيني ،كاتفقت معظـ الدراسات المحمية كدراسة كافي كصبيح عمى أف االحتالؿ
اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني السبب الرئيسي في حدكثيا كعرقمة جيكد التنمية ،كطرحت
األدبيات السابقة الكثير مف الحمكؿ التي تخفؼ مف حالة العجز بيف المتغيرات االقتصادية مف

خالؿ خطط التنمية كبرامج اإلصالح الييكمي لالقتصاد في كافة القطاعات لمتخفيؼ مف

االختالالت الييكمية ،كلـ تتطرؽ أم دراسة محمية لدراسة جميع االختالالت الييكمية لالقتصاد
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الفمسطيني في إطار كاحد متكامؿ يشمؿ جميع المؤثرات عمى الناتج المحمي االجمالي ،بؿ

ركزت كؿ دراسة عمى جانب كاحد مف االختالالت التي تصيب قطاع معيف أك دراسة فجكة

كاحدة بيف متغيريف بالرغـ مف أف العالقة بيف المتغيرات االقتصادية عالقة تشابكية كالتأثير بينيا

قكم كمتبادؿ.

 . 5ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
يختمؼ البحث عف الدراسات السابقة في أنو قائـ عمى دراسة كتحميؿ جكانب االختالالت
الييكمية لالقتصاد الفمسطيني لممدة (  )1994 – 2015بشكؿ تفصيمي ككضعيا في إطار
متكامؿ ضمف دراسة كاحدة تشمؿ جميع الفجكات الحاصمة كتتبع التغيرات التي طرأت عمى

ىيكؿ االقتصاد الفمسطيني كتحميؿ االختالؿ الكمي بيف جميع متغيراتو االقتصادية ،مبينا أسباب

كمصادر االختالالت الييكمية كمكضحا الطرؽ التنمكية المالئمة لمعالجة تمؾ االختالالت،

باإلضافة إلى أف الدراسة في النياية تقدـ بعض االستراتيجيات المقترحة لمكاجية تمؾ
االختالالت عمى مستكل االقتصاد الفمسطيني بجميع قطاعاتو كبما يتالءـ مع الكاقع كالكضع

السياسي الراىف.
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الفصل الجاىي
اإلطار اليظري واملفاٍيه العامة لالختالالت
اهليكلية وأثارٍا
انًقذيح
انًثحث األول  :انًفهىو انؼاو نإلخرالل انهُكهٍ واألسثاب انًفسشج نالخرالالخ
انهُكهُح
أوال  :انًفهىو انؼاو نالخرالل انهُكهٍ
ثاَُا  :األسثاب انًفسشج نالخرالالخ انهُكهُح وتُاٌ أسثاتها
– 1األسثاب انؼايح نالخرالالخ انهُكهُح
 – 2ذفسُش االخرالالخ انهُكهُح تاسرخذاو ًَىرج انفجىذٍُ
انًثحث انثاٍَ  :ذصُُف االخرالالخ انهُكهُح االقرصادَح
أوال  :ذصُُف انًذاسط انفكشَح نالخرالالخ انهُكهُح االقرصادَح
انًذسسح انكالسُكُح ،انًذسسح انكُُضَح ،انًذسسح انُقذَح ،انًذسسح انهُكهُح
ثاَُا  :انرصُُف االقرصادٌ انؼاو نالخرالالخ انهُكهُح
االخرالل انذاخهٍ ،االخرالل انخاسخٍ  ،االخرالل انًانٍ ،االخرالل انسهؼٍ  ،االخرالل انُقذٌ
انًثحث انثانث  :االخرالالخ انرشاتكُح تٍُ انقغاػاخ االقرصادَح
أوال  :اخرالالخ ػالقاخ انًُى تٍُ انقغاػاخ
ثاَُا  :اخرالل ػالقاخ انرشاتك
انًثحث انشاتغ  :آثاس االخرالالخ انهُكهُح وذصاػذ يشاكم االقرصاد انكهٍ
أوال  :ذشاخغ يؼذالخ انًُى االقرصادٌ
ثاَُا  :االخرالل فٍ ذشكُثح انُاذح انًحهٍ اإلخًانٍ GDP
ثانثا  :ذصاػذ يشاكم االقرصاد انكهٍ
انًذَىَُح ،انثغانح ،انرضخى ،انؼجض فٍ انًىاصَح انؼايح وانًىاصٍَ انرجاسَح ،ذذٍَ
يسرىَاخ انرًُُح انثششَح وشُىع ظاهشج انفقش
خالصح انفصم انثاٍَ

الفصل الثاني
اإلطار النظري والمفاهيم العامة لالختالالت الهيكمية وأثارها
المقدمة :
اىتـ االقتصاديكف عبر التاريخ االقتصادم بالمشكالت التي تصيب االقتصاد القكمي،

كالكصكؿ إلى األسباب التي تحدثيا ،مف خالؿ اىتماميـ باالختالالت الييكمية التي تؤثر عمى

االقتصاد كتفسير حدكثيا كآثارىا عمى االقتصاد ككؿ ،كلقد اىتمت المدارس الفكرية بمسألة
االختالالت الييكمية  ،حيث فسر كؿ مف أنصار تمؾ المدارس االختالالت الييكمية حسب

منظكر كؿ مدرسة كالفركض القائمة عمييا كظركؼ نشأتيا ،كما عانت البمداف النامية مف

صعكبات كثيرة في الجكانب االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ،كما ترتب عف تمؾ الصعكبات

مف مشكالت ،ناتجة عف االختالالت الييكمية في اقتصادياتيا مف انخفاض في إنتاجية العمؿ
كرأس الماؿ ،كضعؼ الترابط الداخمي بيف فركع القطاعات االقتصادية كبالتالي حدكث النمك

الغير متكازف في القطاعات االقتصادية ،كما يترتب عمى ذلؾ مف خمؽ الكثير مف المشكالت
التي تكاجو ىذه البمداف النامية ،كتقؼ عائقا أماـ عممية التنمية كالنمك.
كما تعاني معظـ الدكؿ النامية مف نقص المكارد المالية لتغطية نفقاتيا العامة ،كذلؾ

ألف حككمات تمؾ الدكؿ تأخذ عمى عاتقيا مسئكلية إنتاج السمع كالخدمات كتكزيعيا كتحقيؽ
الحاجات األساسية ألفراد المجتمع ،فإف حجـ نفقاتيا يككف زيادة مقارنة بالدكؿ المتقدمة ،مما
يحدث العجز في مكازينيا سكاء في المكازنة العامة أك في الميزاف التجارم كلجكءىا لمديف العاـ

الداخمي كالخارجي ،لعدـ مقدرتيا عمى تحقيؽ التكازف بيف اإليرادات كالنفقات ،باإلضافة إلى
اعتماد ىذه البمداف عمى إنتاج عدد محدكد مف السمع األمر الذم أدل إلى زيادة معدالت

كارداتيا كارتفاع حجـ المديكنية الخارجية كزيادة تبعية اقتصادياتيا لمدكؿ الرأسمالية ،باإلضافة
إلى إخفاقيا في عممية التنمية كعدـ االستغالؿ الصحيح لمكاردىا الداخمية كخمؽ الفجكات ،نتيجة
عدـ إتباعيا السياسات الصحيحة التي مف شأنيا أف تعدؿ مسار التنمية كالنيكض باقتصادياتيا.

كما أف االختالالت الييكمية في أم اقتصاد تعتبر األساس لحدكث المشكالت المتفاقمة كالمترتبة

عمى بعضيا في حمقة مفرغة ،كتسعى الدكؿ النامية مف خالؿ عممية النمك االقتصادم

كمقترحات التنمية الحد مف االختالالت الييكمية كسد العجز كتقميص حجـ الفجكات في مكاردىا
الداخمية كالخارجية.
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المبحث األول
المفهوم العام لالختالل الهيكمي واألسباب المفسرة لالختالالت الهيكمية
إف االختالؿ الييكمي في أم ىيكؿ اقتصادم يؤدم إلى تحديد آلية استخداـ مصطمح

ىيكؿ في البنية االقتصادية ،حيث يشير إلى ىيكؿ التركيب الداخمي لمنظاـ االقتصادم ،أك إلى

العالقات التفاعمية بيف مككنات النظاـ االقتصادم ،إذ يتككف الييكؿ مف مجمكعة مف األىداؼ
كاألنشطة كالجيات المطمكبة لكصؼ النظاـ االقتصادم في كقت معيف ،حيث تتمثؿ األىداؼ

في السمع كالخدمات المطمكبة ،أما األنشطة تتمثؿ في عمميات إنتاج السمع كخدمات جديدة ،أما
الجيات فتتمثؿ في المنظمات كالمؤسسات التي تقكـ بتمؾ األنشطة.
()1

الهيكل االقتصادي :ىك مجمكعة العالقات كالنسب

التي تطبع الكياف االقتصادم بخصائص

معينة ،كالتي تربط بيف عناصره األساسية في زماف كمكاف معينيف (قنكع كآخركف2013،

ص.)153

حيث يرتبط المفيكـ العاـ لمييكؿ االقتصادم بثالث عناصر أساسية تشمؿ :الخصائص

التي يتميز بيا الكياف االقتصادم كالعناصر المككنة لذلؾ الكياف كالعالقات القائمة بيف
العناصر.
كيتككف الييكؿ االقتصادم األساس لبمد ما عادة مف عدد مف اليياكؿ الثانكية التي

يمكف عف طريقيا االستدالؿ عمى مسار التطكر في كاحد أك أكثر مف جكانب االقتصاد القكمي،
كالتعرؼ عمى أكجو الخمؿ فيو ،مثؿ ىيكؿ اإلنتاج كىيكؿ القكل العاممة ،كىيكؿ التجارة

الخارجية ،كىيكؿ المكازنة العامة ،إضافة إلى الييكؿ النقدم كغيرىا مف اليياكؿ الثانكية.

إف تحديد مفيكـ الييكؿ االقتصادم يساعد الباحثيف في عممية التحميؿ الييكمي لتحديد

الخمؿ في المتغيرات التي تسفر عنيا عممية النمك أك عممية التنمية في مختمؼ جكانب االقتصاد

القكمي كقطاعاتو ،ليذا يجب تحديد االختالؿ الييكمي في االقتصاد مف حيث تفسيره كأسبابو
كتصنيفاتو.

1

العالقات بيف القطاعات المككنة لمييكؿ االقتصادم لمدكلة .
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أوال  :المفهوم العام لالختالل الهيكمي
ى ػ ػػك االخ ػ ػػتالالت الت ػ ػػي تح ػ ػػدث ف ػ ػػي النس ػ ػػب كالعالق ػ ػػات كالخص ػ ػػائص المككن ػ ػػة لمييك ػ ػػؿ

االقتصادم التي تميز اقتصاد معيف ،حيث البد مف أف يشار إلى مفيكـ االختالؿ الييكمي حػكؿ
اختالؿ العالقات بيف عناصر الييكؿ االقتصادم كمككناتػو التػي تعبػر عػف خصائصػو األساسػية

إلػػى الحػػد الػػذم يمكػػف أف تػػؤثر فػػي النمػػك االقتصػػادم كاسػػتق ارره ،إذ أف االخػػتالؿ الييكمػػي بػػيف

عناصػر الييكػؿ االقتصػادم كمككناتػو ،يػؤدم إلػى تغييػر خصائصػو األساسػية إلػى حػد يػؤثر فػػي
اسػػتقرار االقتصػػاد كم ػف ثػػـ فقدانػػو لحالػػة الت ػكازف العػػاـ ،لػػذلؾ إف االخػػتالؿ الييكمػػي يعتمػػد عمػػى

تقسيمات الييكؿ االقتصادم كمككناتو األساسية كدرجة االختالؿ الحاصمة فيو كمدل اسػتدامتيا(

قنكع كآخركف .)2013 ،
كتعتبر حالة التكازف ىي الحالة األمثؿ ألم اقتصاد ،إذ أف االقتصاد في حالة التكازف

يتصؼ باستقرار العالقات بيف العناصر كالمتغيرات االقتصادية ،عمى كفؽ معطيات النظرية
االقتصادية كالتي تفضي إلى تأثيرات ايجابية عمى عممية النمك كالتطكر االقتصادم .كالتكازف
ىنا يعني التكازف المستقر لمنسب كالتأثيرات المتبادلة بيف المتغيرات االقتصادية.

كيأخذ االختالؿ الييكمي مظاىر متعددة منيا ما يككف عمى صكرة اختالؿ ىيكؿ المكارد

كاالستخدامات كمنيا ما يأخذ صكرة اختالؿ ىيكؿ اإلنتاج . ...
ثانيا  :األسباب المفسرة لالختالالت الهيكمية

تعتبر االختالالت الييكمية مف المشكالت التي تستمر لفترات طكيمة كالتي تصيب
تأثيراتيا السمبية معظـ اقتصاديات الدكؿ النامية ،كيعكد ذلؾ إلى عدة أسباب منيا:
 :1األسباب العامة المفسرة لالختالالت الهيكمية وبيان أسبابها
تكاجو أغمب الدكؿ النامية معضالت اقتصادية كسياسية كاجتماعية ،كلكف مع كجكد

بعض االختالفات المتكاجدة عمى مستكل الدكؿ النامية في العالـ ،إال أنو يكجد بعض السمات
كالخصائص المتشابية في ىذه الدكؿ كالمسببة لالختالالت الييكمية ،كمف األسباب العامة التي

تؤدم إلى االختالالت الييكمية:
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أ – األسباب االقتصادية
كتعتبر مف أىـ األسباب التي تفسر االختالالت الييكمية في الدكؿ النامية ،كنستطيع أف

نستخمص األسباب االقتصادية التي تميد لكجكد االختالالت الييكمية مف خالؿ عرض المشاكؿ
االقتصادية التي تعاني منيا تمؾ الدكؿ مثؿ ( :طو )2003 ،
–

–

ارتفاع معدالت النمك السكاني مقابؿ تراجع معدؿ النمك االقتصادم حيث تشير العديد

مف الدراسات إلى أف معدؿ النمك السكاني تتراكح ما بيف ( )%3-2.5سنكيا في الدكؿ
النامية مقارنة مع معدؿ ال يزيد عف ( )%0.7في الدكؿ المتقدمة.

انخفاض اإلنتاج كاإلنتاجية :تعاني الدكؿ النامية مف انخفاض في كمية اإلنتاج
لمقطاعات الزراعية كالصناعية بسبب تدني مستكل االستثمار كانتشار األمية كعدـ

–

استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كالقطاعات السمعية بشكؿ خاص.

عدـ كماؿ األسكاؽ كمحدكدية المعمكمات مما يحكؿ دكف قياـ سكؽ بالمعنى االقتصادم

كذلؾ لعدد مف األسباب  ،مف بينيا( :مصطفى )1999 ،
 عدـ كفاية اإلنتاج المحمي لمكفاء باحتياجات المجتمع ،كذلؾ الرتفاع النمك
السكاني ،فضال عف التشكه في نمط االستيالؾ تحت تأثير المحاكاة لمغرب.
 الطابع الغالب لألسكاؽ في الدكؿ النامية ىك االحتكار الذم يأخذ مظاىر منيا،
احتكار القطاع العاـ لكثير مف المنتجات كاالستيراد ،كاحتكار بعض المؤسسات

االقتصادية الخاصة لككالة الكاردات األجنبية كبخاصة في مجاؿ السمع الغذائية،
كتقاسـ القطاع الخاص كالعاـ احتكار السمع الكسيطة األساسية  ،كخاصة

مصادر الطاقة كمستمزمات اإلنتاج الزراعي.
 تالزـ إجراءات إطالؽ آليات السكؽ مع انتشار مظاىر الفساد التي تنجـ عف
حدة االختالالت االقتصادية كالمالية ،كقصكر مؤسسات السكؽ كضعفيا كبسبب
ضعؼ الرقابة كتراجع دكر الدكلة في ظؿ عمؿ اقتصاد السكؽ.
–
–
–

عدـ كجكد تنسيؽ بيف القطاعيف العاـ كالخاص إلنشاء المشاريع لمبنى التحتية
كالمشاركة في التقدـ االقتصادم لمدكلة.

عدـ القدرة عمى المكائمة بيف تكنكلكجيا المعمكمات كاستخداماتيا لرفع اإلنتاجية.

ضعؼ شبكة الضماف االجتماعي كالصحي لدل العامميف كأفراد المجتمع (.الشمرم

كالبياتي . )2009
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إف تمؾ المشكالت التي تكاجو الدكؿ النامية كالتي تؤدم إلى اختالالت ىيكمية في

القطاعات االقتصادية ،تؤدم إلى انخفاض متكسط دخؿ الفرد مف الناتج المحمي كانخفاض
الطمب الفعمي كعدـ القدرة عمى االستثمار لرفع مستكل التشغيؿ مما يزيد مف عبء البطالة مع

تزايد نسبة السكاف بمعدالت مرتفعة تفكؽ معدالت نمك الدخؿ.
ب– األسباب السياسية

تعتبر مشكمة تبعية اقتصاد دكلة لدكلة أخرل مف أحد االختالالت الناتجة عف السيطرة
السياسية حيث تعمؿ عمى تبعية اقتصاديات الدكؿ النامية باقتصاديات الدكؿ المتقدمة ،إذ

فرضت التبعية نظاـ معيف مف العالقات االقتصادية الدكلية بيف ىذه الدكؿ ،عمى أساس أف تقكـ
الدكؿ النامية بإنتاج المكاد األكلية كتصديرىا إلى الدكؿ المتقدمة ،كفي المقابؿ تقكـ الدكؿ

المتقدمة بتصنيع تمؾ المكاد األكلية ثـ إعادة تصديرىا لمدكؿ النامية عمى شكؿ سمع كمنتجات
صناعية ،كبالتالي لقد أدت ىذه العالقة إلى اختالؿ اليياكؿ اإلنتاجية القتصاديات ىذه الدكؿ

مف جراء ىذه العممية ،مما يتبعو أيضا اختالؿ في ىيكؿ الصادرات كالكاردات.
كما أف الدكؿ المتقدمة سيطرت عمى الفائض االقتصادم المتكلد لمدكؿ النامية ،بسبب
استعمارىا كاحتالليا لتمؾ الدكؿ مما أدل إلى تحكيؿ أرباح الدكؿ النامية الناتجة عف الفائض

االقتصادم إلى الدكؿ المتقدمة عمى شكؿ خدمة الديف كشراء السمع االستيالكية أك اإلنتاجية أك

سداد ألصؿ الديكف ،كألف الدكؿ المتقدمة تتحكـ في أسعار صادرات الدكؿ النامية مف المكاد
األكلية مما ينتج عف ذلؾ جعؿ معدؿ التبادؿ التجارم لصالح الدكؿ المتقدمة ،يعنى ذلؾ ضعؼ

الدكؿ النامية في إحراز التقدـ في عممية التنمية االقتصادية ،كبالتالي أدل النمك االقتصادم في
الدكؿ المتقدمة إلى تأثر اقتصاديات الدكؿ النامية بشكؿ كبير بظركؼ الدكؿ المتقدمة كال يمكف

القتصاد الدكؿ النامية أف يؤثر في الظركؼ السائدة في األسكاؽ ،إضافة إلى تحكـ كسيطرة

الدكؿ المتقدمة بأساليب ككسائؿ اإلنتاج كالتصنيع الحديثة ،كاحتكار تمؾ الكسائؿ أدل إلى تخمؼ
الدكؿ النامية في ىذا المجاؿ مما يعني قصكر التنمية فييا (الشرفات ) 2010،
إف العالقات الدكلية الغير متكافئة بيف الدكؿ الغنية كالدكؿ الفقيرة في النظاـ الدكلي،
تضع عراقيؿ أماـ الدكؿ الفقيرة في االعتماد عمى ذاتيا كاستقاللية اقتصادىا ،كلقد تشكمت في

غالبية الدكؿ النامية مجمكعات مف الطبقات التي تمتمؾ الجزء األكبر مف الدخؿ القكمي كارتفاع

مستكل دخكليـ ،كمف ىؤالء طبقة مالؾ األراضي كالمنظمكف كقادة الجيش كالتجار كالبعض مف
المكظفيف الحككمييف كقادة النقابات كبالتالي امتالكيـ السمطة كالنفكذ مما عمؿ عمى استدامة
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كجكد النظاـ الرأسمالي الدكلي غير المتكافئ ،كىذه المجمكعات كانت تخدـ مجمكعات داعمة
لقكة المصالح الخاصة الدكلية كمف ضمنيا الشركات المتعددة الجنسيات كمنظمات البنؾ الدكلي

كصندكؽ النقد الدكلي ،ككانت أنشطة ىذه المجمكعات تخدـ التكجو الذم يمنع أم جيكد حقيقية

في اإلصالح التنمكم في الدكؿ النامية ،ككجكد الصراعات فييا كانتشار حالة التخمؼ بعدـ

االستقرار السياسي كاف عدـ االستقرار السياسي يعتبر قيد مؤثر عمى االستثمارات في
اقتصاديات الدكؿ النامية كالذم يترتب عميو استمرار الرككد كالفقر االقتصادم مما ينعكس في

تدعيـ ظاىرة االختالالت الييكمية كبالتالي ستبقى ىذه الدكؿ غير قادرة عمى تحسيف اقتصادىا،
كأف االستقرار السياسي مف الشركط الضركرية لبناء الييكؿ االقتصادم (ميشيؿ تكدارك،

.)2009

ج -األسباب االجتماعية
تتأثر االختالالت الييكمية بجكانب الحياة االجتماعية كالثقافية لحياة األفراد ،كأف
انخفاض المستكيات االجتماعية كالثقافية تؤدم إلى بركز الكثير مف المشكالت التي يترتب

عمييا عدـ كجكد الفرصة الكافية لتحقيؽ التنمية ،كبالتالي إف انخفاض المستكل االجتماعي
كالثقافي المرتبط بالعادات كالتقاليد كالقيـ كالدكافع كالطمكحات في بمد ما يجعؿ التقدـ في عممية

التنمية أم ار صعبا ،مما يعني إسياـ ذلؾ في استم اررية االختالالت كمف أبرز ىذه التأثيرات
االجتماعية  ( :خمؼ ) 2006 ،

 العادات كالتقاليد كالقيـ في الدكؿ النامية تدفع األفراد إلى الزيادة في اإلنفاؽ

االستيالكي ،كالذم يككف معظمو استيالؾ ترفي لممباىاة كالتفاخر ،كتمؾ الزيادة في
اإلنفاؽ االستيالكي غير عقالنية ،ألنو ال يرتبط بتحقيؽ منفعة بؿ إىدار لممكارد.



العكامؿ االجتماعية كالثقافية المرتبطة بالعادات كالتقاليد حيث تؤثر عمى تكجيو

المدخرات نحك المجاالت الغير استثمارية كالمضاربة في شراء العقارات أك في التجارة
كاكتناز الذىب كالمجكىرات أك في امتالؾ األمكاؿ كالمكجكدات االستيالكية األخرل

التي تفيض عف الحاجة الفعمية لمفرد ،كمف ثـ عدـ تكجيو المدخرات نحك االستثمارات
كعدـ كعي األفراد بأىمية زيادة الجزء المخصص لالدخار كمف ثـ تكجيييا لالستثمار.
كما ترل الباحثة أف ىناؾ الكثير مف األسباب االجتماعية التي تؤثر في ظيكر

االختالالت الييكمية ،كمنيا أف المجتمعات النامية تميؿ إلى الصراعات الدائمة كاالنقسامات،
بسبب االنتماءات السياسية كالقبمية كالطبقية كالتعصبية الحزبية ،مما يؤثر عمى النشاط
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االقتصادم كدفع عممية التنمية عمى أساس أف االنتماءات تعمؿ عمى تغميب اعتبارات القرابة

كالكالء عمى مبدأ الكفاءة كاإلحساس بالمسئكلية في اختيار العامميف ،كتؤدم النظـ االجتماعية

القائمة في الدكؿ النامية كنظاـ العائمة الممتدة أك نظاـ الطكائؼ إلى اتساع ظاىرة البطالة

كتحديد قدرات كابداعات األفراد ،مما يؤثر ذلؾ سمبا عمى كفاءة العممية اإلنتاجية كظيكر

االختالالت الييكمية.

كمازالت الدكؿ النامية تصارع مف األزمات كاالختالالت العميقة في مختمؼ الجكانب،

كتعيش في حالة التبعية لالقتصاد الخارجي كانعداـ الجياز اإلنتاجي الكفؤ ،كضعؼ الترابط
الداخمي بيف الفركع المختمفة مما ينتج عف ذلؾ نمك غير متكازف في القطاعات االقتصادية ،مما
ينعكس عمى استمرار بقاء اليياكؿ االقتصادية مشكىة كتزايد مستكيات الجكع كالفقر كالمرض

كاستمرار استغالؿ كافة اقتصادىا كفرض الييمنة االقتصادية كابتزاز ىذه الدكؿ ماليا مف خالؿ
القركض الخارجية كالمعكنات كاليبات المقدمة مف المنظمات الدكلية ،كما كأف الديكف تعرقؿ
صعكد الدكؿ النامية في سمـ التنمية ( مشكرب.)2006 ،

 :2تفسير االختالالت الهيكمية باستخدام نموذج الفجوتين
لقد ظير نمكذج الفجكتيف في الفكر االقتصادم قبؿ نياية النصؼ األكؿ مف القرف

العشريف ،كىك نمكذج لمتنمية يعكس العالقة بيف الفجكتيف ،الفجكة األكلى كالمتمثمة في فجكة
المكارد المحمية بيف االدخار كاالستثمار ،أما الفجكة الثانية كىي فجكة التجارة الخارجية بيف

الكاردات كالصادرات ،عف طريؽ الترابط بيف حجـ االدخارات المحمية الالزمة لتمكيؿ عممية
التنمية االقتصادية كحجـ التدفقات الرأسمالية الخارجية (صالح.)2007 ،

عندما تزيد حاجة االقتصاد لمتمكيؿ الخارجي أم زيادة تدفؽ رؤكس األمكاؿ مف الخارج،

فإف ذلؾ ناتج عف االختالؿ في العالقة بيف مستكل التنمية االقتصادية المطمكب كالحاجة

لمتمكيؿ بسبب عجز المدخرات المحمية عف تمبية االحتياجات االستثمارية ،كأيضا عجز
الصادرات عف تمبية احتياجات الكاردات كبالتالي كجكد فجكة المكارد المحمية ،كالتي تتمثؿ في
الفرؽ بيف ما يتحقؽ لمبمد مف مكارد فعمية ،كما يحتاج إليو مف مكارد تمكيمية لتمبية المتطمبات

االستثمارية كاالستيالكية خالؿ فترة زمنية معينة ( يكنس .) 2011 ،
يعتبر نمكذج الفجكتيف أداة تحميمية ليبيف طبيعة كخصائص الييكؿ االقتصادم ،إذ

يرتبط االختالؿ الداخمي في االقتصاد القكمي كالمعبر عنو بفجكة المكارد المحمية ،أم الفجكة بيف
اإلدخارات المحمية المتاحة كبيف حجـ التمكيؿ الالزـ لمقياـ باالستثمارات المطمكبة ،مع االختالؿ
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الخارجي في االقتصاد القكمي ،كالمعبر عنو بفجكة التجارة الخارجية أم الفجكة بيف المحصمة

المالية لمصادرات كبيف المدفكعات المالية الكاجبة السداد مف قبؿ االقتصاد مقابؿ الكاردات

الداخمة إليو ،كيكضح ىذا النمكذج كجكد عالقة بيف حجـ المدخرات المحمية المتاحة التي ىي
مصدر التمكيؿ المحمي لالستثمارات المطمكبة كبيف حجـ التمكيؿ الخارجي فكمما كاف حجـ

التمكيؿ المحمي منخفضا ،كانت الحاجة إلى التمكيؿ الخارجي متزايدة ،مما يؤدم إلى اختالالت
داخمية كخارجية في االقتصاد (صالح .) 2007 ،
كيرل أنصار تحميؿ الفجكتيف أف الكاقع االقتصادم كاالجتماعي لمدكؿ النامية ،يتمثؿ
في تدني مستكيات التنمية كانخفاض معدؿ النمك فييا أم قصكر مدخراتيا المحمية  ،كانخفاض

حصيمتيا مف العمالت األجنبية ،مما يؤدم إلى اعتماد ىذه الدكؿ عمى الديكف الخارجية لتكممة
مدخراتيا المحمية كزيادة قدرتيا عمى االستيراد لرفع معدالت االستثمار فييا كمعدالت النمك

االقتصادم ،فضال عف ذلؾ إف سبب تدني مستكل التنمية كانخفاض معدؿ النمك االقتصادم
في الدكؿ النامية ال يعكد إلى نقص المدخرات فقط ،بؿ يعكد إلى ضعؼ الجيكد المبذكلة

لتحقيؽ التنمية االقتصادية كفشؿ السياسات المتبعة في ىذا المجاؿ كتفشي البيركقراطية(،)1

كاالتكاؿ عمى المساعدات الخارجية ،لسد الفجكة بيف المكارد المحمية المتاحة ،كحجـ المكارد التي
تحتاج إلييا خطط التنمية ( ىالككد كماكدكنالد .) 2007 ،

نمكذج الفجكتيف يقدـ دليال كبرىانا نظريا عمى العالقة بيف االختالليف الداخمي

كالخارجي كتمثؿ االقتصاديات النامية الحيز األمثؿ الذم ينطبؽ عميو تحميؿ نمكذج الفجكتيف
ففي مثؿ ىذه االقتصاديات تتزامف فجكة التمكيؿ الداخمي مع فجكة التجارة الخارجية.
كاف الفكرة األساسية في ىذا النمكذج العالقة الكثيقة بيف حجـ المدخرات المحمية

كمستكل التمكيؿ الخارجي ،فكمما كاف مستكل االدخارات المحمية ضئيال بالنسبة إلى مستكل
االستثمارات المطمكبة لتحقيؽ معدؿ النمك المستيدؼ  ،زادت الحاجة إلى التمكيؿ الخارجي،
كخالؿ المراحؿ األكلى مف التنمية تزداد الحاجة إلى التمكيؿ الخارجي لسد الفجكة القائمة بيف

حجـ المدخرات المحمية كحجـ االستثمارات المطمكب تنفيذىا بشكؿ يزيد عما أمكف تدبيره مف

المدخرات المحمية ،إذ أف ىذا ال يتـ إال عف طريؽ االستعانة بالتمكيؿ الخارجي ،كأف الحاجة
 -1البيركقراطية تعنى "ذلؾ التنظيـ اإلدارم الضخـ الذم يتسـ بتقسيـ األعماؿ كتكزيعيا عمى شكؿ كاجبات رسمية محددة
عمى الكظائؼ ،حيث يتـ تنظيـ العالقات كالسمطات بينيا بأسمكب ىرمي لتحقيؽ أكبر قدر مف الكفاية اإلدارية إلنجاز
أىداؼ التنظيـ" مدارس الفكر اإلدارم  ،ماكس فيبر ،المكسكعة العربية 2016/3/2 www.arab-ency.com،
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إلى التمكيؿ الخارجي تزداد لغرض تمكيؿ التجارة الخارجية الناتجة عف زيادة قيمة الكاردات عمى

قيمة الصادرات خالؿ مدة معينة ( جنكحاف .) 2006 ،

إف أغمب الدراسات التي تناكلت ىذا النمكذج تستند إلى نمكذج ( ىاركد – دكمار )

الذم ينطمؽ مف المعادالت التعريفية لمدخؿ القكمي كالتي تكضح الترابط المتناظر بيف الفجكتيف

مف جية كالحاجة إلى التمكيؿ الخارجي مف جية أخرل حيث أف:

فجوة الموارد المحمية – فجوة التجارة الخارجية = الحاجة إلى التمويل الخارجي .
لذلؾ يؤكد االقتصاديكف عمى تساكم الفجكتيف في المدة الماضية ،كليس مف المؤكد أف

تتساكل في أم مدة مستقبمية ،معنى ذلؾ أف الدخؿ يتككف مف مجمكع السمع االستيالكية
كاالستثمارية ،باإلضافة إلى السمع المصدرة إلى األسكاؽ الخارجية.
كيعبر عف ذلؾ بالمعادلة اآلتية :
)Y = C + I + X- M …………………..(1
حيث :
 =Yالذخل  =Cاالستهالك = Iاالستثماس  = Xالصادساث  =Mالىاسداث
إف الدخؿ ينفؽ باتجاه االستيالؾ مف خالؿ ما ينفؽ عمى السمع االستيالكية كعمى

السمع المستكردة ،كالجزء الذم ال ينفؽ يتكجو نحك االدخار ،كعند تحقيؽ تكازف الدخؿ فإف :
التسرب = الحقف
حيث )I + X = S + M…………………..(2
وبتشتيب المعادلت )(2
)X –M = S –I…………………………..(3

عندما يككف االستثمار المطمكب أكبر مف االدخار المتاح -كجكد فجكة ادخارية -فإف
النقص في االستثمار يسد مف خالؿ النمك في الكاردات.
استنادا لما سبؽ فإف المشكالت التي تعاني منيا الدكؿ النامية سكاء كانت مشكالت
اقتصادية أك سياسية أك اجتماعية مف شأنيا أف تنعكس عمى التنمية االقتصادية كتؤثر سمبا

فييا ،كاف مثؿ ىذه المشكالت كنقص االدخار الالزـ لتمكيؿ االستثمار ،كضعؼ اإلنتاجية

كانخفاض نسبة الصادرات كاالعتماد الزائد عمى الكاردات لتمبية الطمب المحمي كلجكء تمؾ الدكؿ
لمتمكيؿ الخارجي لسد العجز الناتج عف العالقة بيف المتغيرات االقتصادية ،كبالتالي جميع ىذه

العكامؿ تساىـ في زيادة اتساع كاستمرار الفجكة الداخمية كالخارجية في ىيكؿ االقتصاد كحدكث
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اختالالت داخمية كخارجية فيو ،لذلؾ يجب االستغالؿ األمثؿ لمكارد التمكيؿ الخارجي سكاء

فائض الكاردات أك المكارد المالية الخارجية كاالستفادة الحقيقية منيا لحؿ مشكمة نقص التراكـ

الرأسمالي كتمكيؿ مشاريع كمقترحات التنمية ،ألف ارتفاع معدؿ التراكـ الرأسمالي يعتبر شرط
أساسي لزيادة معدؿ نمك الدخؿ القكمي كتقدـ االقتصاد ،كبالتالي زيادة فرص التشغيؿ كالتكظيؼ
كتغيير الييكؿ االقتصادم لمدكؿ التي تعاني مف مشاكؿ اقتصادية كاختالالت ىيكمية في

اقتصادياتيا.
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المبحث الثاني
تصنيف االختالالت الهيكمية االقتصادية
تفاكتت المدارس الفكرية االقتصادية كؿ كاحدة عمى حدا في تفسيرىا لالختالالت

الييكمية كاعتمدت كؿ مدرسة في تفسيرىا عمى الفرضيات التي استندت إلييا كالظركؼ كالكضع

االقتصادم لنشأة كؿ مدرسة ،كلكؿ مدرسة كجية نظر حياؿ مكضكع االختالالت الييكمية

حسب رؤية كتحميؿ مفكرييا ككجيات نظر كؿ منيـ بناء عمى الظركؼ القائمة التي عاصركىا.
أوال  :تصنيف االختالالت الهيكمية االقتصادية في المدارس الفكرية االقتصادية
 -1المدرسة الكالسيكية
لـ تقر المدرسة الكالسيكية بظاىرة االختالالت الييكمية ،ألف االقتصاد مف كجية نظر

الكالسيكييف يعمؿ في حالة تكازف كأم اختالؿ ممكف أف يحدث كيعرقؿ الكصكؿ لحالة التكازف
يعتبر اختالال مؤقتا مف كجية نظرىـ ،كذلؾ استنادا منيـ عمى الفرضيات القائمة عمييا ىذه

المدرسة ،كالتي تقر بأف ىناؾ عامؿ مركنة كيد خفية تعمؿ عمى تصحيح االقتصاد آليا كعكدتو
لحالة التكازف ،كأف العرض يخمؽ الطمب المكازم لو في األسكاؽ كذلؾ إيمانا منيـ بقانكف

سام ،1أم ال يكجد فائض في العرض أك نقص في الطمب ،ككجكد مركنة كاممة لألسعار

كاألجكر الحقيقية كأسعار الفائدة كؿ ىذه العكامؿ ستضمف العكدة لحالة التكازف عند حصكؿ أم

اختالؿ  ،كاف االقتصاد تسكده حالة المنافسة الكاممة كالفرد مف كجية نظرىـ ىك الكحدة الرئيسية
لمنشاط االقتصادم بدافع المصمحة الشخصية التي تعتبر المحرؾ األساسي ليذا النشاط ،كأف

المصمحة الفردية تختمط بالمصمحة الجماعية ،كآلية اليد الخفية تضمف االنسجاـ بيف المصالح
المختمفة  ،كيقركف بكجكد بطالة كلكنيا بطالة اختيارية أم أف األفراد العاطميف عف العمؿ

عاطميف باختيارىـ ،ال يرغبكف في العمؿ عند األجر السائد في السكؽ ،كتضمف مركنة األجكر

1

 -قانكف سام " العرض يخمؽ الطمب المكازم لو " فكؿ فرد يقكـ بإنتاج سمعة ك يعرضيا ليتمكف مف شراء سمعة أخرل ،

إذف العرض يمثؿ القكة الشرائية لمسمعة كبناء عمى ذلؾ حدكث تكازف بيف حاجات األفراد  ،كبالتالي تحقيؽ اإلشباع الذم
عندما نصؿ إليو يحدث التكازف عند مستكل التكظيؼ الكامؿ أم أف كؿ الطاقات ك المكارد ك عكامؿ اإلنتاج مكظفة
تكظيفا تاما بإنتاجية  ( 100%.المبادئ األساسية لمفكر الكالسيكي ) ،المكسكعة العربيةwww.arab-ency.com،
. 2016/3/23
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كاألسعار أف يضؿ األجر الحقيقي ثابتا كمف ثـ يستمر سكؽ العمؿ في حالة تكازف دائـ عند

مستكل العمالة الكاممة ( عطية )2008 ،

استنادا لما سبؽ فإف المدرسة الكالسيكية كاجيت الكثير مف االنتقادات بسبب فركضيا

المستندة عمييا كحدكث أزمة الكساد العظيـ أكبر دليؿ عمى فشؿ افتراضيا بأف خطكات التكازف

تمقائية تتصؼ بالمكائمة الذاتية كأف االختالالت تكاجو كتصحح تمقائيا ،كىذا التفاؤؿ عند
الكالسيكييف بسبب الظركؼ االقتصادية المستقرة في ذلؾ الكقت.
 – 2المدرسة الكينزية
بعد أزمة عاـ  1929استندت النظرية الكينزية عمى كسائؿ تحميمية جديدة في معالجة
االختالالت الييكمية ،كىذه الكسائؿ قائمة عمى تفاعؿ الطمب الكمي مع قكل العرض الكمي،
كبفرؽ التحميؿ بيف حالتيف األكلى يككف فييا االقتصاد دكف مستكل التكظؼ الكامؿ ،في ىذه

الحالة الزيادة في اإلنفاؽ الحككمي يترتب عميو زيادة في الطمب الفعاؿ ،كيقصد كينز بالطمب
الفعاؿ الطمب الكمي عمى السمع كالخدمات االستيالكية كاالستثمارية ،كأف الطمب الفعاؿ يبدك
عمى ىيئة دخؿ منفؽ أم تيار إنفاؽ ،كبدكره تيار اإلنفاؽ يحدد تيار الدخؿ ،كانفاؽ شخص ما

ىك دخؿ لشخص آخر ،كبذلؾ تيار اإلنفاؽ في االقتصاد يتككف مف اإلنفاؽ االستيالكي
كاالستثمارم مككنا الطمب الكمي عمى السمع كالخدمات ،كالحالة الثانية عندما يككف االقتصاد في
حالة التكظيؼ الكامؿ فإف أم زيادة في الطمب الكمي سكؼ تقابؿ بارتفاع األسعار ألف المكارد

مكظفة بالكامؿ كبالتالي مف ىنا تظير االختالالت الييكمية في االقتصاد.
كمف الحمكؿ التي قدميا كينز لمكاجية البطالة أف عمى الحككمة زيادة اإلنفاؽ الكمي مف
خالؿ زيادة االستثمار الخاص في كقت الكساد كذلؾ مف خالؿ تخفيض سعر الفائدة ،كمف

الطرؽ األكثر استخداما في مكاجية البطالة استخداـ الحككمة لمسياسة المالية التكسعية ألف
زيادة الدخؿ تزيد مف المشتريات مف السمع كالخدمات كبيذا تزيد مف الطمب عمى الناتج

(القريشي.) 2008 ،
إف تحميؿ نظرية كينز ال يناسب أكضاع الدكؿ النامية كذلؾ بسبب (:بكخارم)2010 ،
 أف العالقة بيف االستثمار كسعر الفائدة ضعيفة حيث يككف االستثمار في البمداف الناميةضعيؼ الحساسية كالمركنة بالنسبة لسعر الفائدة.
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-

االزدكاجية االقتصادية كالمالية في الدكؿ النامية كىذا يعني تكاجد قطاع حديث متطكر

نقديا كمصرفيا ،كقطاع تقميدم غير متطكر داخؿ االقتصاد كبالتالي مف الصعب أف
ينعكس التغير في كمية النقكد عمى سعر الفائدة.

 السكؽ النقدية كالمالية في الدكؿ النامية ضيقة كمحدكدية األصكؿ المالية كعدـ تنكعيا،بمعنى محدكدية إمكانية اإلحالؿ بيف النقكد كاألصكؿ المالية األخرل.

حسب النظرية الكينزية فإف دكر التحميؿ الكينزم محدكد بالنسبة لمظركؼ االقتصادية

لمدكؿ النامية.

مما سبؽ يمكف القكؿ أف النظرية الكينزية ركزت عمى جانب الطمب الكمي الفعاؿ في

معالجة ظاىرة االختالالت الييكمية مف خالؿ السياسة المالية كالتكسع في اإلنفاؽ الحككمي ،كما
ترل النظرية الكينزية ضركرة تدخؿ الدكلة في االقتصاد مف أجؿ مكاجية االختالالت الييكمية

في الدكؿ المتقدمة.
 –3المدرسة النقدية
يرل النقديكف أف التقمبات الحادة قي عرض النقكد ينشأ عنيا عدـ االستقرار
االقتصادم ،فزيادة كمية النقكد تؤدم إلى زيادة الدخؿ كلكنيا تؤدم إلى التضخـ ،كبالتالي تقكـ
السمطات بخفض النمك النقدم ،لذا مف كجية نظر النقديكف يجب إتباع السياسة النقدية المالئمة
لمحفاظ عمى استقرار االقتصاد ،كزيادة عرض النقكد بمعدالت ثابتة لتحقيؽ االستقرار في
األسعار كتخفيض حجـ التقمبات االقتصادية مف خالؿ استخداـ السياسة النقدية التي تتماشى

مع النمك المطمكب ،لذلؾ يجب عمى السمطات النقدية أف تزيد مقدار المعركض مف النقكد
باستمرار عند معدؿ سنكم مناسب لتضمف تكظيؼ القكل العاممة التي تتزايد سنكيا حتى تمتص

عكامؿ اإلنتاج األخرل التي تضاؼ سنكيا (جكارتيني ،ستكرب.)1999،

إف أغمب االختالالت الييكمية في االقتصاديات النامية مف كجية نظر النقديكف تعكد
إلى أسباب نقدية ،لذلؾ فإنيـ يكلكف لمسياسة النقدية أىمية كبيرة باعتبارىا حجر الزاكية في

السياسة االقتصادية النامية ،التي تكجد بيا اختالالت داخمية كخارجية سببيا عكامؿ نقدية
باإلضافة إلى السياسات النقدية لممصارؼ المركزية كاإلفراط في اإلصدارات النقدية بحيث ال

تتناسب مع حجـ الناتج القكمي ،كىذه الحالة تعتبر مف المسببات التي تؤدم إلى اختالؿ نقدم

يؤثر عمى ىيكؿ االقتصاد بشكؿ عاـ (مجيد .)2011،
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استنادا لما سبؽ فإف النقديكف يركف أف إتباع السياسة النقدية الغير مالئمة سببا كافيا

لحدكث ظاىرة االختالالت الييكمية ،لذلؾ فإف زيادة عرض النقكد سكؼ تؤدم لزيادة الطمب
كبالتالي ترتفع األسعار كيحدث التضخـ.
 – 4المدرسة الهيكمية
اعتمدت ىذه المدرسة في تفسيرىا لالختالالت الييكمية عمى دراسة ظاىرة التخمؼ

كالعالقات بيف المتغيرات االقتصادية كأثارىا في تغير البنية االقتصادية كاالجتماعية ،كركزت
المدرسة الييكمية في تفسيرىا لالختالالت الييكمية عمى عدد مف الصكر يمكف إيجازىا كالتالي:

أف الدكؿ النامية مختصة بإنتاج المكاد األكلية كلكف دكف أف تمتد عممية اإلنتاج إلى مراحؿ

إنتاجية الحقة ،يتـ مف خالليا تحكيؿ المكاد األكلية إلى منتجات مف خالؿ الصناعة التحكيمية،

لذا تنخفض مساىمة الصناعة في الدكؿ النامية مقارنة بالدكؿ المتقدمة (خمؼ.) 2006 ،

كنتيجة لذلؾ ارتبط اقتصاد الدكؿ النامية بالدكؿ المتقدمة في إطار التبعية كالسيطرة
المباشرة كالغير مباشرة ،كتطكير أنشطة اقتصادية في الدكؿ النامية لصالح الدكؿ المتقدمة مف
المكاد األكلية كالسمع الغذائية كاأليدم العاممة ،كما ككفرت الدكؿ المتقدمة الدخكؿ النقدية في
الدكؿ النامية مف أجؿ زيادة الطمب عمى منتجات الدكؿ المتقدمة ،كبالتالي كجكد حالة النمك
الغير متكازف بيف القطاعات االقتصادية لمدكؿ النامية نتيجة االختالالت بيف معدالت نمك

القطاعات السمعية كمعدالت نمك القطاعات الخدمية ،كاف ارتفاع نسبة مساىمة القطاع الخدمي
في تككيف الناتج المحمي اإلجمالي يفكؽ نسبة مساىمة القطاع السمعي مما يعني تعطيؿ جزء

مف الطاقات اإلنتاجية كمف ثـ ضياع المكارد االقتصادية كاعاقة التنمية ،كما أف الدكؿ النامية
تعاني مف حجـ الزيادة السكانية المرتفعة مما يعني زيادة االستيالؾ كانخفاض االدخار كظيكر
فجكة المكارد المحمية كالتي تعد أحد مظاىر االختالالت الييكمية حيث يككف حجـ االستثمار

أكبر مف االدخار كغالبا ما تمجأ الدكلة لسد تمؾ الفجكة عف طريؽ االقتراض الخارجي  ،كبالتالي
إغراؽ االقتصاد بالمديكنية كاألعباء المترتبة عمييا (تكدارك.) 2009 ،
كما تكجد أيضا فجكة المكارد الخارجية بيف الصادرات كالكاردات كتعبر ىذه الفجكة عف
الخمؿ في ميزاف المدفكعات ،كتكمف آثارىا في قمة العمالت األجنبية المحصمة كىي انعكاس

لفجكة المكارد المحمية ،أم قصكر في حصيمة الصادرات مف السمع كالخدمات عف قيمة الكاردات

( النجار.)1991 ،
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تعاني الدكؿ النامية مف عجز في المكازنة العامة كالتي تتمثؿ في الفجكة بيف اإليرادات

كالنفقات باإلضافة إلى اختالؿ ىيكؿ التجارة الخارجية ،حيث تككف صادراتيا غير متنكعة
كاالعتماد عمى سمع محدكدة العدد ،كبالتالي حدكث تغيرات كبيرة في اقتصاديات تمؾ الدكؿ

سببيا عدـ التنكع في النشاطات اإلنتاجية كاختالؿ ىيكؿ اإلنتاج فييا ،مما يقمؿ مف نسبة
صادراتيا كانخفاض حصتيا مف الصادرات الدكلية مف المكاد األكلية بشكؿ خاص ،كاتجاه معدؿ

التبادؿ الدكلي لصالح الدكؿ المتقدمة عمى حساب الدكؿ النامية.
تعتبر النظرية الييكمية أكثر تطك ار مف سابقاتيا في التنمية االقتصادية كتفسيرىا
لالختالالت الييكمية ،حيث تركز عمى العممية االقتصادية المتتابعة في تحكؿ اليياكؿ
االقتصادية عبر الزمف ،كتطكر قطاع مقابؿ إضعاؼ قطاع آخر كانتقاالت كتحركات بيف

القطاعات كىذه االنتقاالت تككف في ىيكؿ اإلنتاج أك في الناتج القكمي ،كاف التغيرات المتتالية
في ىياكؿ االقتصاد طكيمة األجؿ ليست في حقيقتيا سكل نتائج تراكمية لتغيرات متتالية قصيرة

األجؿ ( القريشي.)2010 ،

سعت المدارس الفكرية إلى تفسير االختالالت الييكمية ،حسب منظكرىا ك ظركفيا

االقتصادية التي كانت سائدة آنذاؾ ،كلكف تتفؽ الباحثة مع المدرسة الييكمية عف المدارس
األخرل في تفسيرىا لالختالالت الييكمية ،ألف ركاد تمؾ المدرسة بحثكا في األسباب الجذرية
المؤدية لالختالالت في اقتصاديات الدكؿ النامية كارتفاع حجـ السكاف بالنسبة لمدخؿ القكمي،

كاىتماـ الدكؿ النامية بإنتاج السمع األكلية لمدكؿ المتقدمة كاىماؿ القطاع الصناعي كالعديد مف
األسباب التي تخمؽ االختالؿ الييكمي في اقتصاديات الدكؿ النامية كالتي تجعميا مرتبطة

باقتصاديات الدكؿ المتقدمة كعدـ استقالليتيا االقتصادية.
ثانيا  :التصنيف االقتصادي العام لالختالالت الهيكمية

يعترض مسار تحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الدكؿ النامية عدة
اختالالت ىيكمية قد تسببت في الكثير مف األزمات الخانقة ،لذلؾ تسعى الدكؿ النامية لمعرفة

جكانب القصكر في اقتصادىا كتشخيص نقاط الضعؼ في سياساتيا االقتصادية مف أجؿ

تصحيحيا كازالة االختالالت التي تصيب اقتصادىا كمف أىميا االختالالت الداخمية كالخارجية

كالمالية كالنقدية كاالختالؿ السمعي.
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 – 1االختالل الداخمي
االختالؿ الداخمي يعني اختالؿ التكازف بيف الناتج المحمي اإلجمالي كاالستيالؾ

المحمي ،حيث يككف االستيالؾ أكبر مف اإلنتاج كىذا يعني كجكد اختالؿ بيف االدخار المحمي

كاالستثمار حيث ينعكس ىذا الخمؿ في شكؿ اختناقات في المكارد المحمية لمدكؿ النامية ،مما

يقكد ىذه الدكؿ إلى اعتمادىا عمى مصادر التمكيؿ الخارجي ،كفي حالة زيادة الطمب يعجز

اإلنتاج المحمي عف تغطية ىذا الطمب كيتـ تغطيتو مف خالؿ االستيراد كىذا ينعكس في ميزاف
تجارم سالب (عايب .)2010 ،
كيعكد االختالؿ الداخمي لعدة أسباب نذكر منيا ( :طو ) 2003 ،
أ.

تراجع معدالت األداء االقتصادم :أم انخفاض معدؿ نمك الناتج المحمي اإلجمالي

الحقيقي ،كيعزل ىذا التراجع إلى تدىكر مكارد ىذه الدكؿ مف النقد األجنبي كتراجع
معدالت النمك العالمية كارتفاع أسعار البتركؿ مما ينعكس سمبا عمى اقتصاديات الدكؿ

النامية كما يرافؽ ذلؾ مف الديكف كالفكائد.

ب .النمك الغير متكازف بيف القطاعات :تراجع في معدالت النمك في القطاعات اإلنتاجية
السمعية عنيا في القطاعات الخدمية ،كبالتالي ينتج عجز المجتمع عف تكفير احتياجاتو
مف السمع كمف ثـ حدكث خمؿ بيف اإلنتاج كاالستيالؾ كخاصة في السمع الغذائية كما

يتراكـ عف ذلؾ مف زيادة معدالت التضخـ كزيادة الكاردات كعجز ميزاف المدفكعات
باإلضافة إلى التبعية كالزيادة في المديكنية الخارجية ،بالتالي النمك الغير متكازف بيف
القطاعات يترتب عميو اختالالت أخرل مما يتطمب تكجيو اىتماـ أكبر لتنمية القطاعات

السمعية كالخدمية.

ج .ضعؼ القدرة االدخارية :إف تدني مستكيات الدخؿ كاتباع نمط االستيالؾ التفاخرم
يسبب ىد ار كبي ار في مكجكدات الدكلة مف العمالت األجنبية.

د .ارتفاع معدالت التضخـ :يعتبر التضخـ أحد أشكاؿ االختالالت الييكمية التي تعيؽ
عممية النمك في اقتصاديات الدكؿ النامية ،حيث يؤدم التضخـ إلى ارتفاع األسعار

المحمية التي تصبح أعمى مف األسعار العالمية فتنخفض الصادرات كتزداد الكاردات،

كزيادة اإلقباؿ عمى السمع الخارجية ألف أسعارىا أقؿ مف أسعار السمع المحمية.

ق .كجكد اختالالت ىيكمية بسبب إتباع سياسات مالية كنقدية كتجارية غير مالئمة تعتمد
عمى ق اررات إدارية خاطئة.
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ك .عجز المكازنة العامة لمدكلة :العجز الدائـ في مكازنة الدكلة نتيجة لزيادة النفقات

كانخفاض اإليرادات العامة ،مما يؤدم إلى ارتفاع عجز المكازنة العامة إلى الناتج
المحمي اإلجمالي كبالتالي المجكء إلى تمكيؿ العجز مف خالؿ اإلصدار النقدم كما
يترتب عميو مف زيادة في الديف العاـ الخارجي كالداخمي كارتفاع معدؿ التضخـ كمف ثـ

عجز الدكلة عف الكفاء بالحاجات األساسية لممجتمع.

ليذا إف االختالؿ الييكمي الداخمي يؤدم إلى االختالؿ الخارجي كذلؾ بسبب انخفاض

الكفاءة اإلنتاجية كحصكؿ تذبذب كبير في نمط االستيالؾ كاالستثمار كاتساع فجكة المكارد
المحمية كاإلنفاؽ المحمي كزيادة المديكنية.
 – 2االختالل الخارجي
تظير االختالالت الييكمية في اقتصاديات الدكؿ النامية بجانبيف ،األكؿ العجز في

الميزاف التجارم كالذم يمثؿ اختالؿ التكازف في مكاجية العالـ الخارجي مما يؤدم إلى خمؿ دائـ
في ميزاف المدفكعات بسبب ارتفاع الكاردات مقارنة بالصادرات ،كبالتالي حدكث خمؿ في

الحسابات الجارية ،كما أف عائد صادرات ىذه الدكؿ ال يغطي قيمة كارداتيا السمعية كالخدمية
كالتزاماتيا الخارجية لمدكؿ األخرل ،كبالتالي تستعيف بالتمكيؿ الخارجي (مساعدات كقركض)
كذلؾ لتدىكر معدؿ االدخار المحمي كزيادة الحاجة لكافة أشكاؿ التمكيؿ األجنبي (زكي،

.)1999

مما ينعكس في كجكد فجكة المكارد المحمية أك القصكر في الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد

كيعني ذلؾ اختالؿ بيف االدخار القكمي كاالستثمار القكمي ،كيمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ
المعادلة األساسية لمناتج المحمي اإلجمالي:
)GDP = C + I +(X-M
حيث GDP :يمثؿ الناتج المحمي اإلجمالي
 Cيمثؿ االستيالؾ الخاص كالعاـ
 Iيمثؿ االستثمار العاـ كالخاص
 Xيمثؿ صادرات السمع كالخدمات
 Mيمثؿ كاردات السمع كالخدمات
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فإذا أضفنا صافي دخؿ عكامؿ اإلنتاج ) (YFإلى الجانب األيمف مف المعادلة نجد إف

إجمالي الناتج المحمي يتحكؿ إلى إجمالي الدخؿ المحمي )(GDI

GDI = C + I+ (X-M) + YF
كاذا أضفنا صافي التحكيالت مف الخارج ) (TRFإلى المعادلة نجد أف إجمالي الدخؿ

المحمي يتحكؿ إلى إجمالي الدخؿ القكمي المتاح )(GNDI

)GNDI =C+I+(X-M)+YF+TRF……..(1
كمف المعادلة رقـ ) (1نطرح االستيالؾ الكمي كاالستثمار الكمي المذاف يمثالف معا

إنفاقا أك استيعابا لممكارد) (Aفي االقتصاد القكمي كتصبح المعادلة :

)GNDI-A=(X-M)+YF+ TrF =CAB………….(2
إف الطرؼ األيمف مف المعادلة ) (2يمثؿ الحساب الجارم لميزاف المدفكعات كمف ثـ

فإف كجكد اختالؿ في إجمالي الدخؿ القكمي المتاح  ،GNDIالذم يمثؿ المكارد المتاحة لإلنفاؽ

لدل االقتصاد القكمي ،كمصركفات تمؾ الدكلة

) (Aسينعكس بصكرة تمقائية في رصيد

الحساب الجارم لميزاف المدفكعات  ،فعندما يككف االستيعاب قد تجاكز إجمالي الدخؿ القكمي

المتاح فعندئذ ينشأ عجز في الحساب الجارم ،كيتحقؽ االختالؿ الخارجي (المحنة .)2015 ،

كلتكضيح العالقة بيف االدخار كاالستثمار المحمي مف جية كبيف رصيد الحساب

الجارم مف جية أخرل نطرح االستيالؾ مف المعادلة رقـ ( )1ليتبقى االدخار المحمي:

GNDI-C=I+(X-M)+YF+TRF
S=I+(X-M)+YF+TRF
كبطرح االستثمار مف طرفي المعادلة:
S-I=(X-M)+YF+TR
بالتالي أصبح الجانب األيمف مف المعادلة ىك رصيد الحساب الجارم ،أما الفرؽ بيف
االدخار كاالستثمار المحمي يساكم الحساب الجارم الخارجي ،كأف العجز في الحساب الجارم
ينتج مف زيادة اإلنفاؽ عمى االستثمار عمى قدر المتكفر مف المدخرات لدييا كلجكءىا لسحب

أرصدة خارجية لتمكيؿ النقص.

أما الجانب اآلخر مف االختالؿ الخارجي فيتمثؿ في زيادة الديكف الخارجية التي تمثؿ

انعكاسات مباشرة لالختالالت الييكمية في اقتصاد الدكؿ النامية ،حيث أصبحت الديكف
الخارجية أحد ىذه االختالالت نتيجة عالقة التأثير كالتأثر بينيا كبيف االختالالت الييكمية
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األخرل ،فإف الديكف الخارجية ىي نتيجة العجز المزمف في ميزاف المدفكعات كتعد أحد أسباب
تفاقـ ىذا العجز نتيجة تزايد أعباء خدمتيا  ،كمف ثـ تككف العالقة بيف الديكف الخارجية كالعجز

في ميزاف المدفكعات عالقة دائرية أم كسبب كنتيجة في آف كاحد ،كما أف الديكف الخارجية

مرتبطة بعجز المكازنة العامة كيتـ تغطية العجز بكاسطة الديكف الخارجية .إف مدفكعات خدمة
الديكف سببا رئيسيا مف أسباب عجز المكازنة متمثمة بعالقة دائرية جديدة بيف الديكف الخارجية

كعجز المكازنة ،كبذلؾ أصبحت الديكف الخارجية أحد االختالالت اليامة في االقتصاديات

النامية ،فضال عف مسئكليتيا في تعميؽ االختالالت األخرل (الحصرم .)2007،

يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف العجز في ميزاف المدفكعات كارتفاع معدالت الديكف

الخارجية مف أىـ األسباب المؤدية لالختالالت الخارجية بسبب تأثيرىا السمبي عمى عممية
التنمية االقتصادية إذ يخصص جانب كبير كميـ مف المكارد االقتصادية المحددة لخدمة ىذه

الديكف ،مما يزيد مف تبعية الدكؿ النامية كزيادة عمؽ االختالالت الييكمية فييا.
 – 3االختالل المالي
يتمثؿ االختالؿ المالي في الدكؿ النامية في المكازنة العامة كميزاف المدفكعات كيرجع
ىذا االختالؿ لعدة أسباب مف أىميا:
أ.

تدىكر األكضاع المالية بسبب االستنزاؼ الحاصؿ في المكازنة العامة كنتيجة لزيادة

النفقات العامة كيرجع ذلؾ لتأثير أربع عكامؿ أساسية( :الحاج ) 2007،

 تكسع الجياز اإلدارم كالحككمي بما في ذلؾ مشاريع كمؤسسات القطاع العاـكما يكاكبو مف نمك في حجـ العمالة الحككمية كاألجكر المدفكعة ليا.

 -تزايد اإلنفاؽ العسكرم.

 زيادة المدفكعات التحكيمية لتمكيؿ الخدمات االجتماعية كمشاريع الضمافاالجتماعي كاعانات البطالة.

 -تأثير التضخـ.

ب .المجكء إلى إصدار النقد الجديد لتمكيؿ النفقات العامة دكف تغطية تؤكؿ الدكلة
لتستخدميا في تمكيؿ نفقاتيا العامة مقابؿ إصدار حكاالت الخزينة ،مما يعزز مف جانب

النفقات في المكازنة العامة عمى حساب جانب اإليرادات مما يزيد مف االختالؿ المالي

(خمؼ)2008 ،
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ج .فشؿ في نمط التنمية المتبع في تحقيؽ أىدافيا ،بدال مف دعـ الشركات لغزك أسكاؽ

التصدير بمنتجاتيا كتحؿ محؿ جزء كبير مف كارداتيا كتكليد الفائض لخدمة كسداد

الديف العاـ الخارجي ،كبدت اإلدارة الحككمية إلى تحقيؽ ىذه الشركات خسائر مما
أرىقت مكازنات تمؾ الدكؿ كبنككيا كزادت مف مديكنيتيا كالعجز في سداد ديكنيا.

نستنتج مف خالؿ ما سبؽ أف تمؾ األسباب كغيرىا أدت إلى اختالؿ مالي سكاء في
المكازنة العامة كميزاف المدفكعات كبالتالي عدـ سيطرة الدكلة عمى ىذا االختالؿ المالي كلجكئيا

إلى االقتراض كاالستدانة مف الدكؿ الرأسمالية ،مما يزيد مف تبعيتيا االقتصادية لمدكؿ
الرأسمالية.
 –4االختالل السمعي
كيقصد بو عدـ تكازف تدفؽ تيار الناتج المحمي مف السمع كالخدمات لتيار الطمب الكمي

ليذه السمع كالخدمات ،ألف اقتصاد الدكؿ النامية يتصؼ بعدـ مركنة الجياز اإلنتاجي،
باإلضافة إلى عدـ التناسب بيف حجـ السكاف كالمكارد الطبيعية كالقدرات اإلنتاجية لالقتصاد،

غير أف زيادة عدد السكاف بمعدالت مرتفعة تفكؽ قدرة االقتصاد عمى استيعاب ىذه الزيادة
كتكفير فرص عمؿ ،قد يساىـ في تفاقـ االختالؿ السمعي (خمؼ)1988 ،
كأف الميؿ الحدم كالميؿ المتكسط لالستيالؾ مرتفع في الدكؿ النامية مقارنة بمستكيات

دخكؿ األفراد المنخفضة ككجكد فراغ استيالكي ،كتكجيو معظـ الدخؿ نحك االستيالؾ ،ناىيؾ
عف كجكد أنماط استيالكية جديدة تتبعيا شريحة مف السكاف تمتاز بارتفاع دخميا تستخدمو في

االستيالؾ الترفي كاتباع عادات اجتماعية تنسجـ مع معدالت النمط الجديد مف العالقات

اإلنتاجية ،األمر الذم يضعؼ المدخرات المحمية كيجعميا غير قادرة عمى مكاجية الحاجات
االستثمارية الجديدة مما تسبب في اختالؿ ىيكؿ اإلنتاج (مجيد .)2011،

إف المدخرات المحمية لمدكؿ النامية منخفضة لعدـ مقدرتيا عمى مكاجية الحاجات
االستثمارية حيث أف ىناؾ نقص في العرض الكمي مف السمع كالخدمات كلجكء تمؾ الدكؿ لسد

العجز في العرض الكمي عف طريؽ االستيراد كبالتالي خمؽ االختالؿ السمعي.
 –5االختالل النقدي

يحدث االختالؿ النقدم بسبب ظاىرة التضخـ ،سكاء كاف ناشئ ىذا التضخـ عف
تغيرات الدخؿ أك بسبب التكسع في عرض النقد ،كيعني االختالؿ النقدم التغير في كمية النقكد
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(عرض النقد) أك عدـ التناسب بيف حجـ التدفقات النقدية أم الذم يمثمو المعركض النقدم كبيف

حجـ التدفقات الحقيقية المتمثمة بعرض السمع كالخدمات (أميف .)2007،

كىذا يعني كجكد اختالؿ بيف كمية النقكد ككمية السمع كالخدمات مما يؤدم إلى ارتفاع

الطمب الكمي الفعاؿ كبالتالي ارتفاع المستكل العاـ لألسعار ،كما أنو يكجد عكامؿ عديدة تسبب

االختالؿ منيا مشكمة المديكنية في الدكؿ النامية ،بسبب العجز الدائـ في ميزاف المدفكعات،
باإلضافة إلى أف التكسع في حجـ النقكد كغياب الرقابة عمى عرض النقد سيؤثر عمى الكثير

مف األنشطة االقتصادية ،كبالتالي التأثير عمى حجـ الناتج المحمي اإلجمالي كالنمك في
االقتصاد كبالتالي تفاقـ مشكمة التضخـ كظيكر الفجكة التضخمية بسبب زيادة عرض النقد عمى

الطمب عميو.

إف كجكد مشكمة االختالؿ النقدم المحمي تؤثر عمى المستكل الدكلي فتسبب نقص في
السيكلة الدكلية ،كاف السيكلة الدكلية ترتبط بحالة كدرجة تطكر الدكؿ النامية ،التي ال تسمح ليا
بالحصكؿ عمى كميات كفيرة مف العمالت األجنبية ،كذلؾ لضعؼ قدرتيا عمى التصدير بسبب
ضعؼ الجياز اإلنتاجي كزيادة حاجتيا إلى الكاردات كبالتالي نقص في السيكلة الدكلية لدييا.
ليذا إف االختالؿ النقدم عامؿ أساسي في التأثير عمى الناتج المحمي اإلجمالي ككجكد مشكمة
التضخـ عائؽ أماـ عممية النمك كالتنمية االقتصادية لمبمداف النامية.
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المبحث الثالث
اختالل العالقات التشابكية بين القطاعات االقتصادية
أوال  :اختالالت عالقات النمو بين القطاعات
إف اختالؿ عالقات النمك بيف القطاعات االقتصادية يعني أف مساىمة بعض القطاعات
تككف محدكدة في الناتج المحمي كالبعض اآلخر مساىمتيا مرتفعة ،مما يؤدم إلى حدكث النمك

الغير متكازف كعدـ ترابط بيف ىذه القطاعات مما يكلد اختناقات داخؿ القطاعات (خمؼ،
)2006
كتكجد أىـ ىذه االختالالت في القطاعيف الزراعي كالصناعي:
 –1االختالالت الهيكمية داخل القطاع الزراعي
إف تدني مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي كبطء عممية النمك فيو
يعكد إلى عكامؿ عديدة أحدثت خمال في بنية ىيكؿ ىذا القطاع كأبرز ىذه العكامؿ( :دالؿ ،

)2010
-

ضعؼ المكارد الزراعية في الدكؿ النامية كخاصة شح المياه كالتي تعتبر عبئ كبير

لبعض ىذه الدكؿ.

 انخفاض مستكل التكنكلكجيا الزراعية المستخدمة في عممية اإلنتاج الزراعي ،كانخفاضمستكل التككيف الرأسمالي كبالتالي عدـ المقدرة عمى زيادة االستثمار في القطاع

الزراعي كعدـ إمكانية تطكر اإلنتاج فيو.
-

صعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ الالزـ لممشاريع الزراعية بسبب مستكل المخاطرة المرتفع

-

إف االستخداـ المكثؼ لمعمالة الزراعية يؤدم إلى تدني مستكل كنكعية اإلنتاج الزراعي

-

في العمؿ الزراعي كطكؿ فترة اإلنتاج في بعضيا.
خاصة في ظؿ استخداـ أساليب زراعية بدائية.

انفراد كبار المالؾ في الحصكؿ عمى المكارد المالية عمى حساب صغار المزارعيف

الذيف ال يستطيعكف مكاجية مخاطر العمؿ الزراعي كعدـ العدالة في تكزيع المكارد

الزراعية كالثركات كالدخكؿ مف الزراعة تكزيعا عادال في الدكؿ النامية.

 غياب الرقابة كسياسات التخطيط في الدكؿ النامية كاف كجدت فإنيا ال تتالءـ كالتناسب الدكؿ النامية.
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-

زيادة اليجرة مف الريؼ إلى المدف أضعؼ اإلنتاج الزراعي كزيادة الطمب عمى الغذاء

الناجـ عف ىذه اليجرة بسبب اكتساب أنماط جديدة مف االستيالؾ.

إف مجمؿ ىذه العكامؿ كغيرىا أثرت عمى التنمية االقتصادية ألف اإلنتاج الغذائي أقؿ

مف الطمب المتكقع كاالستيالؾ ،كاف أىـ أسباب ىذه االختالالت السياسات الزراعية المتبعة

قديما كعمميات التخطيط التي انتيجتيا الكثير مف الدكؿ النامية الستغالؿ مكاردىا الزراعية.

استنادا لما سبؽ يتضح أف أم خمؿ ينتج داخؿ القطاع الزراعي يؤدم إلى تراجع بعض

القطاعات األخرل كخاصة القطاع الصناعي ،ألف معظـ الصناعات التحكيمية تعتمد عمى
المنتجات الزراعية كبالتالي تعرقؿ االختالالت عممية التكامؿ بيف القطاع الزراعي كالصناعي.
 – 2االختالل الهيكمي داخل القطاع الصناعي
معظـ اقتصاديات الدكؿ النامية تتسـ بضعؼ مساىمة القطاع الصناعي في الناتج

المحمي اإلجمالي كذلؾ لتركيزىا عمى الصناعات التحكيمية االستيالكية ،كاف معظـ الصناعات
اإلنتاجية الرأسمالية ىي مستكردة ليذه الدكؿ ،إف التدني في مستكل مساىمة القطاع الصناعي
في الناتج المحمي اإلجمالي لبعض الدكؿ النامية يعكد إلى االختالالت في الييكؿ داخؿ القطاع

الصناعي مما يؤدم إلى عدـ تطكر كتقدـ صناعات الدكؿ النامية.
كيعكد كجكد االختالالت الييكمية في قطاع الصناعة لعدة أسباب مف أىميا  ( :الكادم ،

)2010
-

تعتمد معظـ الصناعات في البمداف النامية عمى المنتج الزراعي

كالرعكم المحمي

كتعتمد عمى الكاردات مف مستمزماتيا دكف السعي إلى تطكير كانتاج مستمزمات
الصناعة محميا ،حيث أف اعتمادىا عمى اآلالت كالمعدات التقنية المستكردة يقمؿ مف
تطكيرىا كنمكىا محميا كبالتالي ىذا يزيد مف التبعية االقتصادية ليذه البمداف ،باإلضافة

إلى ارتفاع تكمفة ىذه الصناعات مما يقمؿ مف منافسة سمعيا لمسمع األخرل الخارجية.

 إف الصناعة التحكيمية تحتؿ المرتبة الثالثة بالنسبة لمقطاعات السمعية ،بعد الزراعةكالصناعة االستخراجية كذلؾ يؤدم إلى ضعؼ زيادة اإلنتاج في قطاع الصناعة.

 إف أغمب الصناعات القائمة في البمداف النامية صناعات صغيرة كخفيفة استيالكية ،أكالصناعات المكثفة لمعمؿ  ،كال كجكد لمصناعات األساسية لعممية التنمية باإلضافة إلى

انخفاض إنتاجية العمؿ لعدـ االستخداـ الصحيح لممكارد المتاحة ،كاعتمادىا عمى
األساليب اإلنتاجية البسيطة كالتقميدية (الكادم .) 2010،
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-

تكاليؼ الصناعة مرتفعة في البمداف النامية بسبب انخفاض الكفاءة اإلنتاجية كالتقنية

كاإلدارية  ،مما يعطؿ القطاعات اإلنتاجية ،كيعكد ىذا التعطؿ لعدة أسباب في مقدمتيا
السياسة الخاصة بالتجارة الخارجية كانخفاض أسعار الكاردات كعدـ تكفر المدخالت
الزراعية مما يعيؽ اإلنتاج ،فضال عف كجكد المشاكؿ الفنية المتعمقة بصيانة اآلالت

لتجديد الطاقة اإلنتاجية.

 ضعؼ الخدمات التي تدعـ القطاع الصناعي في الدكؿ النامية مثؿ الكيرباء كالمياهكالنقؿ كاالتصاالت لضركرة تقدـ الصناعة.

إف أم اختالؿ داخؿ أم قطاع مف القطاعات االقتصادية يؤثر في القطاعات األخرل

كينعكس سمبا عمى ىيئة اختالؿ بيف القدرات اإلنتاجية الحقيقية لمقطاع الزراعي كالقطاع

الصناعي.

ثانيا  :اختالالت عالقات التشابك بين القطاعات االقتصادية
مف الخصائص التي تمتاز بيا اقتصاديات البمداف النامية كجكد اختالؿ عالقات

التشابؾ بيف القطاعات االقتصادية ،كىي اختالالت متجذرة في ىيكميا االقتصادم كعدـ كجكد
ترابط بينيا كتشابؾ قطاعي بيف القطاعات االقتصادية ،كلمتشابؾ بيف القطاعات تأثير كبير

عمى الييكؿ اإلنتاجي المتكازف مف خالؿ االعتماد المتبادؿ بيف القطاعات ،لذلؾ إف التشابؾ
القطاعي يكضح العالقات المتبادلة حيث يتدفؽ ناتج قطاع إلى القطاعات األخرل كمكاد أكلية
()1

تستخدـ في صناعة أخرل حسب نمكذج المنتج – المستخدـ

،حيث ييدؼ النمكذج إلى تحديد

حجـ اإلنتاج (المخرجات) لكؿ قطاع لكي يستطيع أف يمبي احتياجات القطاعات اإلنتاجية
األخرل كاحتياجات المستيمكيف دكف أف يحدث اختناؽ في االقتصاد الكطني لذلؾ إف مكازاة

القطاعات االقتصادية لبعضيا يسيؿ عممية الكصكؿ إلى تحقيؽ التكازف الكمي لمتقدـ االقتصادم

كاالجتماعي  .لذلؾ يتطمب مف االقتصاد القكمي التكافؤ بيف معدالت النمك لمقطاعات اإلنتاجية
السمعية كبيف القطاعات التكزيعية كالخدمية مف ناحية أخرل (الحمادم )2011 ،

1

 -نمكذج يحمؿ ظاىرة التكازف العاـ  ،حيث يأخذ التحميؿ في االعتبار عالقات التشابؾ المتبادؿ بيف خطكط اإلنتاج

كاألنشطة في الصناعات المختمفة المككنة لالقتصاد القكمي  ،حيث أف كؿ صناعة تستخدـ منتجات صناعة أخرل كمادة
أكلية ليا .المكسكعة العربية 2016/4/6 www.arab-ency.com،
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كفي حالة حدكث خمؿ في النمك ألحد القطاعات تمجأ القطاعات األخرل إلى االعتماد

عمى مدخالت اإلنتاج المستكردة ،كبالتالي حدكث مشكمة جديدة تتمثؿ في عجز ميزاف
لمدفكعات نتيجة االعتماد عمى الكاردات مف مدخالت اإلنتاج.
نستنتج مما سبؽ أف معظـ البمداف النامية تعاني مف ضعؼ التشابؾ القطاعي بيف

قطاعاتيا اإلنتاجية ىذا بدكره يؤدم إلى حدكث االختالالت الييكمية المتالحقة كالمترتبة عمى
الخمؿ الذم يحدث في القطاع األكؿ المنتج لمسمع الكسيطة ،كبالتالي تبدأ سمسمة االختالالت
نتيجة عدـ الترابط الداخمي بيف قطاعاتيا االقتصادية كالحاجة إلى الحصكؿ عمى المكاد األكلية

مف خالؿ استيرادىا.
يتضح مما سبؽ أف عممية التكامؿ بيف القطاعات االقتصادية ميمة جدا حيث تسيؿ

سير عممية اإلنتاج مف خالؿ سيكلة الحصكؿ عمى المكاد األكلية المنتجة محميا كاالكتفاء الذاتي
مف السمع الكسيطة ،كتشجيع زيادة الحصكؿ عمييا مف خالؿ تنمية كتحفيز الدكلة لمقطاعات

المنتجة ليا كبالتالي تقميؿ االعتماد عمى الكاردات منيا ،كيمكف صعكبة كتعثر الكصكؿ إلييا

كزيادة تكمفة نقميا في حالة استيرادىا مف دكؿ أخرل مما يعيؽ عممية اإلنتاج باإلضافة إلى

زيادة تكاليؼ اإلنتاج مف خالؿ فرض الجمارؾ كالضرائب عمى السمع الرأسمالية المستكردة .
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المبحث الرابع
آثار االختالالت الهيكمية وتصاعد مشاكل االقتصاد الكمي
إف االختالالت الييكمية التي تصيب اقتصاديات البمداف النامية تخمؼ كرائيا الكثير مف
اآلثار التي تشكه ىياكميا األساسية كتراجع معدالت النمك االقتصادم كتعيؽ مسار التنمية

كتحدث اختالؿ في تركيبة الناتج المحمي اإلجمالي ،كما يتفاقـ عف ذلؾ مف تصاعد مشكالت

االقتصاد الكمي مف المديكنية كالتضخـ كالبطالة ،كتأثير تمؾ المشكالت عمى االقتصاد القكمي
كزعزعة استق ارره كظيكر المشكالت االجتماعية ،كما كيظير العجز في المكازيف العامة نتيجة

زيادة النفقات الحككمية كقمة اإليرادات كالعجز في الميزاف التجارم ،نتيجة انخفاض الصادرات
كزيادة الكاردات كبالتالي المجكء إلى المديكنية الخارجية كظيكر العديد مف المشكالت التي تزيد

مف معاناة اقتصاديات الدكؿ النامية.

أوال  :تراجع معدالت النمو االقتصادي
تسعى الدكؿ النامية إلى زيادة معدالت النمك االقتصادم مف خالؿ برامج تطكير

اقتصادياتيا ،كلكف االختالؿ الذم يحدث في تركيبة الناتج المحمي اإلجمالي ( )GDPيؤدم إلى
كجكد الكثير مف المشكالت كاالختناقات في الييكؿ األساسي لالقتصاد القكمي ،كبالتالي تنعكس
ىذه المشكالت عمى عممية النمك االقتصادم كتدني مستكل معيشة األفراد (البكرم كصافي

.)2010،

إف العالقة بيف النمك االقتصادم كبيف مككنات الطمب الكمي عالقة تبادلية ذات تأثير

متبادؿ كاف أم اختالؿ في نسبة مساىمة أيا مف القطاعات سكؼ تؤثر عمى الناتج المحمي

اإلجمالي كمف ثـ عمى معدالت النمك االقتصادم ،كبالتالي عجز االقتصاد عمى اإليفاء

بالمتطمبات األساسية إلشباع حاجات األفراد ،كاف انخفاض معدالت النمك االقتصادم ستؤدم

إلى انخفاض االدخار كاالستثمار.

ثانيا  :االختالل في تركيبة الناتج المحمي اإلجمالي
يعد الناتج المحمي اإلجمالي مؤشر لقياس األداء االقتصادم لمدكلة ألنو يعكس النشاط

االقتصادم الكمي فمف الميـ معرفة القطاعات التي تككف الناتج المحمي اإلجمالي كنسبة

مساىمة كؿ قطاع في تككيف الناتج كما يمي ( :عمي ،حميد .)2012 ،
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 .1القطاعات السمعية كتشمؿ قطاع الصناعة كقطاع الزراعة كقطاع الخدمات كقطاع
اإلنشاءات.

 .2القطاعات التكزيعية كتشمؿ قطاع المكاصالت كقطاع التجارة كقطاع المؤسسات المالية
كالتأميف.

 .3القطاعات الخدمية كتشمؿ قطاع الخدمات الحككمية كالصحة كالتعميـ كخدمات الحماية
كالدفاع كقطاع اإلسكاف.
إف اختالؿ نسبة مساىمة تمؾ القطاعات الثالثة السمعية كالتكزيعية كالخدمية كتراجعيا
يظير في تككيف الناتج المحمي اإلجمالي (الشمرم .)2009 ،
مما سبؽ يتضح أف تركيبة الناتج المحمي تتأثر بالقطاعات االقتصادية المساىمة في

تككينو كاف تراجع الناتج المحمي اإلجمالي يعيؽ االستمرار في عممية التنمية كتراجع معدالت
النمك االقتصادم.
ثالثا  :تصاعد مشاكل االقتصاد الكمي
 –1المديونية
ترتبط المديكنية بالدكؿ النامية لحاجتيا الدائمة كالمستمرة لمتمكيؿ الخارجي ألف ىذه

الدكؿ تعاني مف عجز دائـ في ميزاف المدفكعات ،كنتيجة النخفاض صادراتيا كزيادة كارداتيا
تحتاج لمتمكيؿ الخارجي لسد فجكة العجز بيف الصادرات كالكاردات ،كنتيجة النخفاض معدالت
االدخار المحمية تنخفض أيضا معدالت االستثمار ،كبالتالي تزداد حاجتيا لمتمكيؿ الخارجي لسد

العجز كدعـ االستثمار ،كلتحقيؽ معدالت النمك التي مف شأنيا دعـ القطاعات اإلنتاجية

المختمفة كدفع عجمة التنمية في االقتصاد.

كنتيجة لذلؾ فقد كصمت الديكف الخارجية لمدكؿ النامية إلى مستكيات مرتفعة كتراكمت
أعباؤىا لحد لـ تعد مكاردىا المحمية قادرة عمى خدمة ديكنيا مما ينعكس سمبا عمى ميزاف

المدفكعات (العبيدم .)2013 ،

إف الدكؿ المقرضة تقدـ التمكيؿ لمدكؿ النامية بسخاء كخاصة عندما أصبح التمكيؿ

لمبنكؾ التجارية يحقؽ أرباح عالية في ظؿ ارتفاع أسعار الفائدة كتعكيميا ،كبالتالي أصبحت

تتسابؽ البنكؾ إلقراض الدكؿ المقترضة دكف أف تراعي قدرتيا عمى السداد مستقبال ،كبالتالي إف
ارتفاع حجـ الديكف عمى الدكؿ النامية أحد اآلثار الناتجة عف االختالالت الييكمية التي تعاني

منيا البمداف النامية.
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إف فشؿ البمداف النامية في معالجة االختالالت الييكمية الحاصمة في اقتصادياتيا يزيد

مف تفاقـ مشكمة الديكف الخارجية مما ييدد استقالليا االقتصادم كآفاؽ تنميتيا ،كزيادة تبعيتيا
كسيطرة الدكؿ الرأسمالية عمى مكاردىا كقد عزز مف تمؾ السيطرة تغمغؿ الشركات المتعددة
الجنسيات فييا كيعني ذلؾ فرض ىيمنتيا المباشرة كتشديد استغالليا ليذه الدكؿ كىذا جكىر
()1

االمبريالية

الجديدة (عبد اهلل .)1989،

نستنتج مما سبؽ أف االختالالت الييكمية الحاصمة في اقتصاديات الدكؿ النامية جعمتيا

تمجأ لالستدانة مف الدكؿ ذات الفائض المالي لتمكيؿ العجز لدييا ،مما يجعؿ الدكؿ النامية في
حالة عجز دائـ كمستمر غير قادرة عمى التخمص مف ديكنيا كيزيد مف تبعيتيا كتقييد حريتيا

االقتصادية.
 –2البطالة

تجسد البطالة اختالؿ بيف حجـ العمالة المكجكدة في المجتمع كبيف فرص العمؿ
المتاحة ،كىذه الحالة ينجـ عنيا عدـ اشتغاؿ جزء مف قكة العمؿ بصكرة كمية أك جزئية رغـ
قدرتيا عمى العمؿ كرغبتيا فيو (السعكدم ،طاىر )2008

مف أىـ المشكالت التي تسببيا االختالالت الييكمية مشكمة البطالة ،كأحد المشكالت

الناتجة عف العجز في الفجكات االقتصادية عامة كفجكة سكؽ العمؿ خاصة كطبيعة نمك

االقتصاديات النامية ،كما كيعكد تفاقـ أزمة البطالة ألسباب اقتصادية كاجتماعية نذكر منيا:
-

ىجرة سكاف الريؼ إلى المدف بكثرة كما ينتج عف ذلؾ مف انخفاض في اإلنتاج الزراعي

مع ترؾ العمؿ في الزراعة ،حيث تؤدم اليجرة الداخمية إلى عدـ التناسؽ حيث يقؿ
العنصر البشرم في الريؼ كيزداد المعركض مف عنصر العمؿ في المناطؽ الحضرية.

-

الزيادة السكانية اليائمة كما ينتج عنيا مف زيادة في حجـ القكل العاممة التي تفكؽ قدرة

-

عدـ االستغالؿ األمثؿ لمطاقات البشرية كعدـ كضع الشخص المناسب في المكاف

الدكلة عمى استيعابيا في سكؽ العمؿ.

المناسب ،كبالتالي ينعكس سمبا عمى اشتغاؿ المتعمميف في كظائؼ ال عالقة ليا
بمؤىالتيـ العممية مما يؤثر عمى النسيج االجتماعي كالعممية التنمكية (الدمرداش

.)2009،

 -1االمبريالية :سعي دكلة لتكسيع سمطتيا كتأثيرىا عبر استعمار دكؿ أخرل باستخداـ القكة العسكرية  ،تمارس الييمنة
كالسيطرة االقتصادية عمييا .الموسوعة العربية2016/4/10 www.arab-ency.com ،
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إف أثر مشكمة البطالة يتجسد مف سكء استغالؿ الطاقات البشرية كانخفاض في

مستكيات المعيشة ،كىذا يعني أف جزءا مف الطاقات اإلنتاجية قد أىدرت كضياع فرصة عمى
المجتمع كانت ستكفرىا القكل العاممة الراغبة في اإلنتاج ،أم أف ىناؾ جزء مف الناتج قد فقد
بسبب البطالة (األميف .) 2002،

مف ناحية أخرل انخفاض الدخؿ الشخصي المتاح كما يؤكؿ إليو مف انخفاض في القكة
الشرائية عمى مستكل االقتصاد ككؿ مف انخفاض في اإلنفاؽ االستيالكي كانخفاض في حجـ

المدخرات ،كبالتالي حدكث فائض في الناتج الكمي كالكساد ،باإلضافة إلى ىجرة الكفاءات
العممية إلى الدكؿ األخرل كخسارة المجتمع لمثؿ تمؾ الفئة يعيؽ عممية التنمية كاالستفادة مف
تمؾ الكفاءات ،كبالتالي ينجـ عف زيادة معدالت البطالة زيادة حدة الفقر كعدد الفقراء حيث

تعتبر البطالة المصدر الرئيسي لمفقر.

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف البطالة الناجمة عف االختالالت الييكمية في اقتصاديات

البمداف النامية تنعكس أثارىا عمى الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كضعؼ مستكل
النشاط االقتصادم ألف البطالة آفة تعطؿ القدرات البشرية لممجتمع ،كبالتالي حرماف تمؾ الدكؿ
مف فرص النمك كالتنمية.

 – 3التضخم
مف أىـ المشكالت االقتصادية التي تنتج عف االختالالت الييكمية مشكمة التضخـ،
حيث تكجد عالقة كبيرة بيف درجة التخمؼ في اقتصاد الدكؿ النامية كمدل استجابة اقتصادىا
لمتعرض لمتضخـ ،كالمقصكد بالتخمؼ ىنا ضعؼ مستكل اإلنتاجية في اقتصادياتيا كتبعية
اقتصادىا لمخارج كعدـ مقدرة ىذه الدكؿ عمى إشباع حاجات سكانيا مف السمع كالخدمات

كخاصة إذا كانت الزيادة السكانية بمعدالت مرتفعة كما ينتج عف ذلؾ مف ضعؼ في النمك

االقتصادم ،كقد أعطى ركاد المدرسة الييكمية في تفسير قكل التضخـ بالدكؿ النامية لفكرة
الييكؿ االقتصادم لمدكؿ النامية أىمية محكرية لتخفيؼ الزيادة المستمرة في المستكل العاـ

لألسعار لمدكؿ النامية ،كيعكد جكىر تحميميـ عمى أنو عندما تحدث زيادة في األسعار ناتجة
عف االختالالت الييكمية فإف تمؾ الزيادة في ظركؼ التخمؼ ،تصبح حركة تضخمية كمستمرة

ذات صفة متالزمة بخصائص الييكؿ االقتصادم نفسو.
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يركف أنصار المدرسة الييكمية أف تفسير التضخـ في الدكؿ النامية يجب أف يستند عمى

الكشؼ عف الخمؿ الييكمي المكجكد في البنية االقتصادية كاالجتماعية (زكي كآخركف ،
.)1986
كمف اآلثار التضخمية لالختالالت الييكمية ( :البكرم كصافي ) 2010 ،
أ.

تخصيص الدكؿ النامية في إنتاج عدد قميؿ مف السمع األكلية كاف الطمب عمى المكاد
األكلية يكاجو تقمبات شديدة في األسكاؽ العالمية كتقمب أسعارىا ،فإذا زاد الطمب
العالمي عمى ىذه السمع ترتفع أسعارىا كيزيد تصدير ىذه السمع بشكؿ غير طبيعي مما
يزيد مف دخؿ األفراد كزيادة إيرادات الحككمة مف الضرائب كيزيد اإلنفاؽ كالطمب عمى

السمع في ظؿ عرض قميؿ لإلنتاج المحمي مف السمع ،كبالتالي ترتفع األسعار باإلضافة

إلى زيادة الكاردات مما يعني ظيكر آثار تضخمية في االقتصاد القكمي.

ب .عندما تقكـ الحككمة بزيادة اإلنفاؽ عمى مشاريع التنمية الطكيمة المدل فإنيا تأخذ كقتا
طكيال لتؤتي ثمارىا كاسترداد تكاليفيا كفي ىذه الفترة تزيد القكة الشرائية مف دكف أف
يقابميا زيادة في اإلنتاج كبالتالي يحدث التضخـ.

ج .إف بداية عممية التنمية كخاصة في مراحميا األكلى تخمؽ اختالالت ىيكمية يتكلد عنيا
التضخـ كذلؾ ألف عممية التنمية تحتاج إلنفاؽ تيار نقدم يفكؽ قدرات الدكلة.

باإلضافة إلى اآلثار االقتصادية كاالجتماعية الضارة التي تنتج عف التضخـ منيا(:
البكرم كصافي) 2010،
 ضعؼ االدخار لألفراد كعدـ ثقتيـ بالعممة ،كزيادة التفضيؿ السمعي لألفراد عمىالتفضيؿ النقدم كبالتالي زيادة اإلنفاؽ عمى السمع كما يتبقى لدييـ مف أرصدة نقدية يتـ

تحكيميا إلى الذىب كالعمالت األجنبية المستقرة كشراء العقارات كالسمع المعمرة.

 حدكث عجز في ميزاف المدفكعات بسبب زيادة الكاردات كانخفاض الصادرات ،مفخالؿ زيادة اإلنفاؽ الحككمي عمى السمع المستكردة لتمبية الطمب.

 تكجيو االستثمار كرؤكس األمكاؿ إلنتاج السمع المرتفعة أسعارىا كغالبا ما تككف سمعترفييية يطمبيا أصحاب الدخؿ المرتفع ،كتكجيو األمكاؿ إلى التجارة الخارجية كالمضاربة
كشراء األراضي كبناء المنازؿ.

 يؤدم التضخـ إلى إعاقة عممية التنمية مف خالؿ ارتفاع تكاليؼ المشاريع اإلنتاجيةكألف مكارد الدكؿ النامية محدكدة بالتالي ال تستطيع إقامة عدد كبير مف المشاريع عند
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ارتفاع األسعار في ظركؼ التضخـ كأف مكاردىا النقدية تتيح ليا أف تستفيد بمشاريع

أقؿ بسبب ارتفاع األسعار.

 يؤدم التضخـ إلى تخصيص الجزء األكبر مف دخؿ الفرد إلى االستيالؾ كانخفاض مايخصص لالدخار مما يؤدم النخفاض االستثمار.

 يتأثر مف جراء التضخـ أصحاب الدخؿ الثابت مف المكظفيف كالمتقاعديف جاءاالنخفاض في القكة الشرائية لمدخؿ في حيف يعكد التضخـ بالنفع عمى المنتجيف الذيف

ارتفعت أسعار منتجاتيـ ،كبالتالي تفاكت في تكزيع الدخؿ بيف طبقات المجتمع.

إف التضخـ داء يصيب االقتصاد ناتج عف عدة عكامؿ كيعتبر مؤشر عف االختالؿ

الحاصؿ في االقتصاد ككؿ ،حيث أف االرتفاع العاـ في األسعار يؤدم إلى انخفاض القكة
الشرائية كانخفاض قيمة العممة المحمية مقابؿ العمالت األجنبية ،مما يتراكـ عمى ذلؾ انخفاض
في نسبة المدخرات كانخفاض االستثمارات كزيادة الكاردات كالمجكء إلى المديكنية كبالتالي دفع

عجمة التنمية إلى الكراء.

 – 4العجز في الموازنة العامة والموازين التجارية
أ -العجز في الموازنة العامة
ينتج العجز في المكازنة العامة عف االختالالت الييكمية التي يعاني منيا االقتصاد ،إف
العجز في المكازنة العامة مف أىـ المشكالت التي تؤرؽ الحككمات في الدكؿ النامية كعادة ما

يككف العجز مزمف في تمؾ الدكؿ ناتج عف تكسع النشاط الحككمي ،حيث أف الدكلة مسئكلة عف
جزء كبير مف النشاط االقتصادم فييا  ،إف سكء استخداـ المكارد المالية يعتبر سببا رئيسيا

لزيادة العجز في المكازنة العامة باإلضافة إلى زيادة كتيرة التضخـ كزيادة العجز بالحساب

الجارم كضعؼ اإلنتاجية لمدكلة.

تشكؿ النفقات العامة الجزء األكبر مف المكازنة العامة كتظير آثارىا في كافة المجاالت

االقتصادية كاالجتماعية في الدكؿ النامية حيث تصمـ حككمات ىذه الدكؿ برامج إنفاقاتيا
العامة عمى النحك التالي :
تتحمؿ الحككمة تكفير المنتجات كالخدمات كتكزيعيا بيف فئات المجتمع ،كضمف ىذه

المسئكلية تخصص الحككمة أحيانا المنتجات مجانا أك بأسعار أقؿ مف تكمفة اإلنتاج أك بأسعار
تعادؿ تكمفة اإلنتاج.
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في حالة اإلنتاج الخاص تأخذ الحككمة عمى عاتقيا دعـ المنتجيف عمى أمؿ أف تعكد

المنفعة عمى المستيمؾ مف خالؿ بيع المنتجات بأسعار أقؿ كأحيانا تقدـ الحككمة إعانات
لممستيمكيف(أندراكس ) 2009 ،
إضافة إلى ذلؾ فإف اإلنفاؽ الحككمي يزداد مع الزيادة في عدد السكاف كتحمؿ الدكلة

مسئكليات اتجاه أفراد المجتمع لتكفي الحاجات األساسية مف السمع كالخدمات كالتعميـ كالصحة
كاقامة المشاريع كالمرافؽ العامة كالطرؽ كالخدمات الدفاعية كاألمنية بسبب الحركب كالتيديدات
الخارجية كما ينتج عف تمؾ العكامؿ التي مف شأنيا زيادة النفقات العامة ،كالتي تزيد مف عبء

الحككمات في الدكؿ النامية كالتي تؤدم إلى زيادة الديف العاـ الداخمي كالخارجي.
تحتاج الدكلة إلى المكارد المالية كالتمكيؿ الالزـ لتغطية النفقات العامة كىذه المكارد

المالية تعرؼ باإليرادات العامة كتعاني الدكؿ النامية مف عدـ كفاية إيراداتيا كيعكد ذلؾ لعدة
أسباب:
 عدـ فاعمية ككفاءة الجيات المختصة في تحصيؿ الماؿ العاـ.
 انخفاض مستكيات الدخؿ كالتراجع في النشاط االقتصادم كضعؼ النمك االقتصادم.
 انخفاض نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج القكمي لمدكؿ النامية مقارنة بالدكؿ

المتقدمة ،حيث يعاني الجياز المالي لمدكلة مف الجمكد الضريبي كيرجع ذلؾ إلى عدـ
شمكلية النظاـ الضريبي كأنو ال يطاؿ المصادر المختمفة لمدخؿ.

 باإلضافة إلى انتشار ظاىرة التيرب الضريبي في الدكؿ النامية.
نتيجة لذلؾ تظير الفجكة بيف النفقات العامة كاإليرادات العامة ،حيث تتجاكز النفقات

اإليرادات كيتكلد عف ذلؾ العجز في المكازنة العامة كما ينتج عف ىذا العجز مف مشكالت

اقتصادية كمالية كآثار سمبية تمجأ الحككمات في الدكؿ النامية عمى إثرىا لالقتراض المحمي مف
خالؿ البنؾ المركزم ،كقد تمجأ الدكؿ لتمكيؿ العجز إلى:
_ اإلصدار النقدم الجديد (التمكيؿ التضخمي ) لتمكيؿ النفقات العامة.
كلكف عندما تمجأ الدكلة إلصدار نقد جديد فإف ذلؾ يخمؽ مشكمة تضخمية مف خالؿ

زيادة الكمية المعركضة مف النقكد التي بدكرىا تؤدم إلى االرتفاع العاـ لألسعار كترتفع معدالت

التضخـ كيصبح العجز في المكازنة العامة مزمنا كيصبح التضخـ أيضا مزمنا كينتج عنو:
 تدني قيمة العممة الكطنية.
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 زيادة عدد العاطميف عف العمؿ.
()1

 انخفاض الدخؿ الحقيقي

()2

كزيادة الدخؿ االسمي

بسبب كجكد التضخـ.

 ىجرة رؤكس األمكاؿ المحمية إلى الخارج بحثا عف أرباح مرتفعة.
ىذه بعض اآلثار التي تنتج عف تمكيؿ العجز بالعجز (اإلصدار النقدم) كالتي تؤدم

لحدكث خمؿ ىيكمي في االقتصاد القكمي مف خالؿ تضخـ في الطمب كتراجع حجـ العرض،
كتضخـ في القطاعات الخدمية كتراجع في حجـ األعماؿ اإلنتاجية.
التكسع في االئتماف الممنكح لمحككمة مف قبؿ الجياز المصرفي بمعدؿ أكبر مف معدؿ
نمك الناتج المحمي ،كىذه إحدل الكسائؿ التي تمجأ الحككمة إلييا لتمكيؿ عجز المكازنة العامة
مما يؤدم ىذا التكسع إلى تضخـ نقدم يساىـ في رفع مستكل العاـ لألسعار(.عبد المطيؼ

)2012

إف تأثير التضخـ في االقتصاد كبير جدا ،ألنو يؤدم إلى ضعؼ القكة الشرائية لمنقكد

كىذا يعني زيادة اإلنفاؽ العاـ لمدكلة ،حيث تزيد تكاليؼ شراء السمع كالخدمات التي تحتاجيا
الدكلة لتغطية الطمب الكمي ،بؿ كزيادة إنفاؽ الحككمة في جميع المجاالت كزيادة تكاليؼ
اإلنتاج كدفع الحككمة تخصيص عالكة غالء المعيشة لمكظفييا لتعكيض التدني الذم يحدث

عمى دخكليـ الحقيقية ،كما يزيد اإلنفاؽ الحككمي لمدعـ السمعي ،كزيادة تكاليؼ االستثمار
العاـ ،كتنخفض اإليرادات الضريبية التي تدعـ المكازنة العامة.
ب -العجز في الموازين التجارية
إف التاريخ االقتصادم قد أكضح السياسات التي استخدمت في االستغالؿ االقتصادم
لمدكؿ النامية مف خالؿ االمبريالية كجعميا غير قادرة عمى تمبية احتياجاتيا مف الكاردات

باعتمادىا عمى عائدات التصدير ،ألف كمية الصادرات كأسعارىا لـ ترافؽ بشكؿ متكاز االرتفاع
الذم حصؿ عمى كمية كأسعار الكاردات ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل الدكؿ النامية التي

تستكرد رأس الماؿ تحقؽ عج از في الميزاف السمعي ،أم أف الكاردات الرأسمالية تخمؽ عج از

تجاريا ( كريانيف.)2010 ،

 -1يعبر عنو بكمية السمع كالخدمات التي يمكف لصاحب الدخؿ الحصكؿ عمييا مقابؿ الدخؿ االسمي الذم يتقاضاه .

 -2مجمكع ما يحصؿ عميو صاحب الدخؿ مف نقكد بقيمتيا الجارية .المكسكعة العربية www.arab-ency.com
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إف سبب اختالؿ المكازيف التجارية في البمداف النامية يتعمؽ بالحككمات الفاسدة التي

تسعى دائما الكتناز األمكاؿ كاستغالؿ السمطة لمصالح شخصية ،كاىماؿ االقتصاد القكمي الذم
يعتمد بدرجة كبيرة عمى العالـ الخارجي ،مف خالؿ زيادة الكاردات مف السمع كالخدمات كضعؼ
قدرة االقتصاد عمى زيادة الصادرات مما يؤدم إلى عجز في الميزاف التجارم كبالتالي عجز في

ميزاف المدفكعات.

نستنتج مما سبؽ أف الدكؿ النامية تعاني مف عجز مستمر في المكازنات العامة

كالمكازنات التجارية ،كاف ىذا العجز ناتج عف فجكتيف داخؿ االقتصاد أكليا الفجكة بيف
االستثمار كاالدخار كىي فجكة تعبر عف االختالؿ الداخمي لالقتصاد ،كالثانية الفجكة بيف

الصادرات كالكاردات كالتي تكضح قصكر ما يتحصؿ مف الصادرات في تغطية حجـ الكاردات

كىاتيف الفجكتيف تؤدياف إلى االختالؿ.

 – 5تدني التنمية البشرية وشيوع ظاهرة الفقر
تسعى الدكؿ النامية إلى تنفيذ عمميات التنمية المستدامة ،كمف أىميا التنمية البشرية

كالتي تعتبر مف عمميات التنمية التي تستيدؼ النفس البشرية ،كاليدؼ منيا فتح الخيارات
المتاحة كالغير محدكدة أماـ األفراد ،مف خالؿ ثالث خيارات أساسية ىي  :أف تككف الحياة

البشرية خالية مف العقبات كأف يكتسبكا المعرفة ،كالحصكؿ عمى المكارد الالزمة لتحسيف مستكل

الحياة  ،تزداد بعد ذلؾ الخيارات لتشمؿ الحريات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كزيادة فرص
اإلبداع كاحتراـ حقكؽ اإلنساف ( الييتي .)2013 ،
كتقكـ تمؾ التنمية عمى استثمار القدرات البشرية كذلؾ مف خالؿ اكتسابيـ المعرفة
كتحسيف المستكل التعميمي كالصحي كالغذائي بيدؼ تحسيف قدراتيـ كمياراتيـ لزيادة اإلنتاجية
كتحقيؽ النمك في جميع القطاعات االقتصادية مف أجؿ تحقيؽ عكائد اجتماعية تعكد بالنفع عمى

الفرد كالمجتمع لتحقيؽ مستكل أفضؿ مف الرفاىية التي تسعى التنمية الكصكؿ إلييا.

إف أفراد المجتمع ىـ الثركة الحقيقية ألم أمة ،كبالتالي الفرد ىك مف يصنع التنمية كىك

اليدؼ مف عممية التنمية لتمبية حاجاتو األساسية ،كقد اىتـ االقتصاديكف عبر الزمف باإلنتاج
كالثركة التي ىي كسيمة لمكصكؿ إلى الغاية ككاف اىتماميـ برأس الماؿ المادم كاىماليـ رأس

الماؿ البشرم الذم يمثؿ قكة العمؿ كالصنع كاإلبداع لممجتمعات.

تعد ظاىرة الفقر متغير يؤثر كيتأثر بعممية التنمية البشرية ،ألف التنمية البشرية ىدفيا
األكؿ القضاء عمى المشكالت التي يعاني منيا الفرد كأىميا الفقر كالحرماف كذلؾ مف خالؿ
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زيادة تنمية قدرات الفرد في شتى مجاالت الحياة الستم اررية تحقيؽ النمك االقتصادم

كاالجتماعي.

كما كتعبر تفشي ظاىرة الفقر عف القصكر كالنقص في إشباع الحاجات الالزمة لمفرد

ليعيش حياة كريمة ،ألف الفقر أحد أكجو الحرماف الذم يؤثر عمى حياة الفرد االقتصادية
كاالجتماعية كالسياسية.

كما يعتبر الفقر عائؽ كتحدم رئيسي لعممية التنمية االقتصادية مع تزايد أعداد الفقراء

في العالـ كخاصة الدكؿ النامية كزيادة معاناتيـ ،كتدني نصيب الفرد مف الناتج المحمي
اإلجمالي ،حيث مازاؿ ىناؾ  1.4مميار شخص (كاحد مف بيف كؿ أربعة) في العالـ النامي
يعيشكف عمى أقؿ مف  1.25دكالر لمفرد في اليكـ (البنؾ الدكلي)2010،

كيع كد ذلؾ لفشؿ حككمات تمؾ الدكؿ في السياسات االقتصادية المتبعة التي تستيدؼ

إصالح اختالالت التنمية كأىـ ما نتج مف إتباع السياسات االقتصادية الغير مالئمة( :البستاني،
)1996
 تمخض عف سياسات التنمية المتبعة زيادة في الديف الخارجي ،كتراجع اإلنتاج كخاصة
في قطاع الصناعة.
 أدت عكلمة االقتصاد إلى زيادة الفركقات داخؿ المجتمع الكاحد كبيف المجتمعات

الدكلية ،كاضعاؼ سمطة الدكلة عمى حساب مصالح الفئات الفقيرة كظيكر نزاعات
عرقية كعنصرية.
()1

 ظيرت أثار سمبية اقتصادية كاجتماعية جراء برنامج التثبيت كالتكيؼ

الييكمي التي

أثرت سمبا عمى أكضاع التنمية البشرية ،خاصة مف الناحية االقتصادية حيث تراجع
اإلنفاؽ التنمكم العاـ في الثمانينات بعد أعقاب أزمة المديكنية ،مما نتج عنيا آثار

مدمرة في البنية األساسية.

 -1برنامج التثبيت يستيدؼ استعادة التكازف الكمي لالقتصاد مف خالؿ مجمكعة مف اإلجراءات كتصحيح العجز في

المكازنة العامة لمدكلة كتحرير سعر الفائدة كتكحيد سعر الصرؼ  ،كاليدؼ منيا كبح الطمب المحمي .برنامج " التكيؼ

الييكمي " ىك عبارة عف مجمكعة التدابير االقتصادية التي تيدؼ في النياية إلى تعديؿ جذرم في البنياف االقتصادم
كاالجتماعي مف خالؿ تحرير األسعار ،كتحرير الكاردات كالتحكؿ نحك التصدير ،كالقضاء عمى الممكية العامة .كيستيدؼ

" التكيؼ الييكمي " في المقاـ األكؿ إعادة التكازف المالي لمبمداف التي تعيش في مستكم أعمي مف ذلؾ الذم تكفمو ليا

مكاردىا  .المكسكعة العربية 2016/4/25 www.arab-ency.com
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لـ تعد الدكؿ النامية قادرة عمى التخمص مف مشكمة البطالة كالفقر كلـ تستطيع خمؽ

فرص عمؿ الستيعاب أعداد القكل العاممة المتزايدة فييا ،كلمقضاء عمى الفقر كالبطالة
تحتاج إلى مستكيات مف االستثمار غير قادرة عمى تكفيرىا ،كأثرت تمؾ المشكالت عمى

جكانب التنمية البشرية  ،كبالتالي أدت سياسات التكيؼ إلى تحجيـ آفاقيا كمف ثـ

أصبح مف الالزـ تغيير تمؾ البرامج بصكرة جذرية.

باإلضافة إلى ذلؾ يكجد الكثير مف العكامؿ التي ساعدت في زيادة معدالت الفقر في

الدكؿ النامية خاصة ،منيا الحركب الداخمية كالخارجية المتتالية كالمشكالت كاألزمات الناتجة
عف االختالالت الييكمية االقتصادية ،كطبيعة النظـ السياسية القائمة ،كعدـ االستخداـ األمثؿ

لممكارد المحمية المتاحة لتمؾ الدكؿ ،كما أدل ارتفاع مستكيات الفقر إلى ظيكر حمقة الفقر
المفرغة في كثير مف الدكؿ النامية ،حيث أف ىذه الدكؿ تمتاز بانخفاض مستكل اإلنتاج في
مختمؼ القطاعات ،بسبب انخفاض االستثمار الناتج عف ضعؼ االدخار كالتمكيؿ ،كىذا يعني

أف اقتصاد تمؾ الدكؿ يدكر في حمقة مفرغة تبدأ بتدني الدخؿ كاالدخار كتنتيي بتدني اإلنتاجية
( الشرفات .)2010
إف تدني مستكيات التنمية البشرية في الدكؿ النامية يزيد مف تفاقـ المشكالت التي

تتعرض ليا تمؾ الدكؿ سكاء كانت مشكالت اقتصادية أك اجتماعية ،كأىميا مشكمة الفقر الذم
يعتبر مف أخطر الظكاىر االجتماعية التي يترتب عمييا كحدىا العديد مف المشكالت االجتماعية

كالفساد كالجرائـ كالقير كالظمـ االجتماعي كالحرماف كالبطالة كزيادة الديكف كتفشي األمراض.
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خالصة الفصل

مف خالؿ البحث لقد تـ التكصؿ إلى أف مفيكـ االختالالت الييكمية يتجسد في

اضطراب العالقات التشابكية بيف القطاعات االقتصادية ذات التأثير المتبادؿ ،مككنا العديد مف

المشكالت التي تضرب جميع نكاحي االقتصاد كتعرقؿ أم تقدـ في عمميات التنمية ،كليذه
االختالالت أسباب عديدة متمثمة في األسباب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي تتعرض

ليا البمداف النامية كضعؼ اإلنتاجية كعدـ مكاكبتيا الحتياجات المجتمع ،كما أف تفسير
االختالالت بنمكذج الفجكتيف كأداة تحميمية يعكس العالقة بيف فجكة المكارد المحمية كفجكة

التجارة الخارجية مف خالؿ الترابط بيف حجـ االدخارات المحمية الالزمة لتمكيؿ التنمية كحجـ

التدفقات الرأسمالية الخارجية ،كالذم يبيف العجز الحاصؿ كالفجكة الناتجة عف ىذه العالقة.

لقد اختمفت المدارس الفكرية المعاصرة في نظرتيا لتصنيؼ االختالالت الييكمية ،فمـ

تعترؼ المدرسة الكالسيكية بظاىرة االختالالت ألف االقتصاد يعمؿ في حالة التكازف كأم خمؿ

في الكصكؿ لحالة التكازف يعتبر مؤقتا ،ألف ىناؾ يد خفية تعمؿ عمى تصحيح االقتصاد آليا إف
ىذا التفاؤؿ يعكد لمظركؼ المستقرة السائدة أنذاؾ حسب رأم الباحثة.

أما أنصار المدرسة الكينزية فقد أقركا بكجكد االختالالت الييكمية مف خالؿ تفسير

الخمؿ الذم يحدث في تيار اإلنفاؽ كنادكا بتدخؿ الحككمة لمكاجية الخمؿ في االقتصاد.

أما النقديكف الذيف يركا أف التقمبات الحادة في عرض النقكد ىي السبب الرئيسي في

حدكث االختالالت الييكمية في االقتصاد كعمى السمطات النقدية زيادة المعركض مف النقكد عند

معدؿ سنكم مناسب ،ألف السياسة النقدية برأييـ ىي حجر الزاكية في السياسة االقتصادية

النامية.

أما المدرسة الييكمية أكضحت في تفسيرىا لظاىرة االختالالت أنيا نتيجة اختالؼ

العالقات بيف المتغيرات االقتصادية في الدكؿ النامية مقارنة بالدكؿ المتقدمة ،كنادكا بتحرر
اقتصاديات الدكؿ النامية مف التبعية االقتصادية لمتخمص مف االختالالت الييكمية كىذا ما

يتالءـ مع االقتصاديات الحالية في سياسات اإلصالح االقتصادم كأكليا التحرر مف التبعية.

مف خالؿ البحث تـ استنتاج أىمية مكازاة نمك القطاعات اإلنتاجية ألف العالقات

تشابكية بيف القطاعات االقتصادية كما ىك مكضح في المبحث الثالث ،كما يتضح لمباحثة أف
المشكالت الناتجة عف االختالالت الييكمية ىي تراكمية مف خالؿ التأثير المتبادؿ بيف

المتغيرات االقتصادية كتصيب االقتصاد الكمي متمثمة في تراجع في معدالت النمك االقتصادم
كالناتج المحمي اإلجمالي كالمديكنية كالبطالة كالفقر كالتضخـ كالكثير مف المشكالت االقتصادية

كاالجتماعية التي ال حصر ليا كالتي تعرقؿ جيكد التنمية كتطكر االقتصاد القكمي.
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الفصل الجالح

االختالالت اهليكلية يف االقتصاد الفلسطيين
وطرم املعاجلة التينوية
يقذيح
انًثحث األول  :األداء االقرصادٌ انؼاو فٍ فهسغٍُ
أوال  :يقىياخ االقرصاد انفهسغٍُُ
ثاَُا  :انًساس انرغىسٌ نالقرصاد انفهسغٍُُ
ثانثا  :انًشكالخ وانؼقثاخ انرٍ اػرشضد يساس االقرصاد انفهسغٍُُ
انًثحث انثاٍَ  :االخرالالخ انهُكهُح فٍ االقرصاد انفهسغٍُُ
أوال  :أسثاب االخرالالخ انهُكهُح فٍ االقرصاد انفهسغٍُُ
ثاَُا  :انًظاهش انؼايح نالخرالالخ انهُكهُح فٍ االقرصاد انفهسغٍُُ
 – 1االخرالل انسهؼٍ  – 2االخرالل انًانٍ وانُقذٌ
ثانثا َ :رائح ويؤششاخ وآثاس االخرالالخ انهُكهُح فٍ االقرصاد انفهسغٍُُ
 – 1ػذو اسرقشاس يؼذالخ انًُى االقرصادٌ واالخرالل فٍ ذشكُثح انُاذح انًحهٍ
اإلخًانٍ
 – 2انؼجض فٍ انًىاصَح انؼايح وانًُضاٌ انرجاسٌ
انًثحث انثانث  :ظهىس يشاكم االقرصاد انكهٍ
أوال  :اسذفاع يؼذالخ انثغانح
ثاَُا  :اسذفاع يؼذالخ انرضخى
ثانثا  :ذضاَذ حجى انًذَىَُح
ساتؼا  :انقصىس فٍ أداء يؤششاخ انرًُُح انثششَح وذضاَذ يؼذالخ انفقش
انًثحث انشاتغ  :انًؼانجاخ انرًُىَح انرغثُقُح وانًقرشحح نهحذ يٍ االَؼكاساخ انسهثُح
نالخرالالخ انهُكهُح ػهً االقرصاد انفهسغٍُُ
أوال  :االسرشاذُجُاخ انًؼرًذج
ثاَُا  :انًؼانجاخ انًغثقح وذقُُى َرائجها
ثانثا  :سُُاسَى انًؼانجاخ انًقرشحح وسثم َجاحها

الفصل الثالث
االختالالت الهيكمية في االقتصاد الفمسطيني وطرق المعالجة التنموية
مقدمة :
االقتصاد الفمسطيني يشير إلى اقتصاد في المناطؽ التي تخضع إلدارة السمطة الفمسطينية

في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كىك اقتصاد محككـ إلى حد كبير باالقتصاد اإلسرائيمي
كالسياسات كالممارسات اإلسرائيمية ،كمف مميزات االقتصاد الفمسطيني اعتماده الكبير عمى

المنح كالمساعدات الخارجية ،كىي أحد مصادر الدخؿ األساسية لمكازنة السمطة الفمسطينية،
حيث تأتي ىذه المساعدات مف مصادر عدة كالدكؿ العربية كاالتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة

األمريكية.

يعتبر االقتصاد الفمسطيني مف اقتصاديات الدكؿ النامية اليشة الذم يتعرض لمتقمبات
الفجائية كيتأثر باألكضاع السياسية ،كالتي ليا تأثير كبير عمى الييكؿ االقتصادم كاحداث
االختالؿ في جميع القطاعات اإلنتاجية االقتصادية.

لقد اعترض المسار التطكرم لالقتصاد الفمسطيني الكثير مف العقبات التي جعمتو

متذبذبا بالشكؿ الصعكدم كالنزكلي ،حيث كاف ليذه العقبات تأثي ار كاضحا في مساىمة

القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحمي الفمسطيني تارة بالصعكد كتارة باليبكط ،كقد تأثرت جميع

القطاعات االقتصادية اإلنتاجية بالتقمبات الحادة كالتي تعددت أسبابيا ،بدءا بممارسات االحتالؿ
اإلسرائيمي كانتياء بالصراع الفمسطيني – الفمسطيني ،الذم تجمت أثارىما كبرزت كاضحة في
تفاقـ مشكالت االقتصاد الكمي التي نتجت عف االختالالت الييكمية كالتي أصابت االقتصاد

الفمسطيني كأثرت عمى عممية النمك كالتنمية االقتصادية .لقد تعرضت مختمؼ المكارد

االقتصادية الفمسطينية مثؿ األرض كالمياه لعممية نيب متكاصمة مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية
كالتي أصبحت غير متاحة لمفمسطينييف الستغالليا كما نتج مف كراء ذلؾ مف خمؿ كتشكىات في

االقتصاد الفمسطيني كالذم بات مكركثا.

كقد استمرت التشكىات المكركثة عف االحتالؿ في التأثير عمى األداء االقتصادم العاـ

الفمسطيني كعمى المستكل الكمي كالقطاعي بعد تأسيس السمطة الكطنية كفؽ اتفاقية أكسمك في

العاـ .1994
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كعمى الرغـ مف اإلنجازات اليامة التي حققتيا السمطة في مجاؿ بناء المؤسسات

االقتصادية كاعادة تأىيؿ مرافؽ البنية التحتية ،كاصدار القكانيف كالتشريعات المنظمة لحياة
المكاطنيف في الضفة الغربية كغزة كتنشيط الحركة التجارية كاالستثمارية ،إال أف تكمفة تمؾ

اإلنجازات كانت مرتفعة نسبيا ألنيا تمت في ظؿ االحتالؿ ك سياساتو التعسفية ،ك في ظؿ

غياب رؤية كبرنامج تخطيط تنمكم شامؿ تسير عميو السمطة في إعادة ىيكمة اقتصادىا.
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المبحث األول
األداء االقتصادي العام في فمسطين
إف جيكد التنمية في أم اقتصاد تحتاج إلى كجكد مقكمات اقتصادية يقكـ عمييا
االقتصاد كركيزة أساسية يعتمد عمييا في استغالليا االستغالؿ األمثؿ كتكثيفيا لمنيكض
باالقتصاد القكمي كدفع عجمة التنمية ،كما تحتاج الدكلة إلى إزالة أم عقبات تعترض مسار ىذه

الجيكد.

إف االقتصاد الفمسطيني يمتمؾ المقكمات الطبيعية كالبشرية كلكنو عانى كما زاؿ يعاني

مف العراقيؿ التي تكضع أمامو كالتي تشؿ حركة االقتصاد في التقدـ.
أوال  :مقومات االقتصاد الفمسطيني

تتمتع فمسطيف كأم دكلة بالعديد مف المقكمات كاألركاف األساسية التي تؤىميا لبناء
اقتصاد قكمي ،كمف أىـ ىذه المقكمات االقتصادية:
 – 1الموارد الطبيعية
أ -مكقع فمسطيف الجغرافي الذم يساعدىا عمى ربط اقتصادىا باقتصاديات العالـ ،كىك
المكاف الذم أكسبيا أىمية عف الدكؿ األخرل ككاف ذلؾ كاضحا لمحركات التجارية عمى

مدار التاريخ كالعصكر ،كيعتبر مكقع فمسطيف أحد المقكمات الميمة كلكف الغير سيادية
بسبب عدـ سيطرتيا عمى حدكدىا البرية كالبحرية إلنشاء المعابر كالمكانئ االقتصادية

التي تربطيا بتجارة خارجية مع دكؿ العالـ كارتباطيا باتفاقيات دكلية غير كاممة

السيادة.

ب -المكارد الطبيعية المكجكدة في فمسطيف ،كيقصد بيا الثركة القكمية التي يعبر عنيا
بمجمكع األصكؿ التي يمتمكيا الكطف في تاريخ معيف سكاء كانت أصكؿ ثابتة أـ

منقكلة ،مادية أك نقدية ،ظاىرة أـ باطنو ،حيث تتمتع فمسطيف بالعديد مف الثركات
كاألرض كالصخكر كالمعادف كالمياه التي يتـ سمبيا كاستغالليا مف الجانب اإلسرائيمي،

حيث أكد تقرير البنؾ الدكلي سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى  %85مف المكارد

الطبيعية في فمسطيف (رجب .)2015 ،
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 – 2المؤشرات االقتصادية
تشير المؤشرات االقتصادية في فمسطيف إلى إمكانيات يمكف عرضيا حسب الجدكؿ التالي

كسيتـ تكضيح مككنات الجدكؿ كأىمية كؿ منيا في االقتصاد الفمسطيني:

جدول ( )3-1المؤشرات االقتصادية في فمسطين 2015
المؤشر االقتصادي
1

التفاصيل

الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية  12,677.4مميكف دكالر

2

السكاف

 4,068,000نسمة

3

السكاف النشيطيف اقتصاديا

 40.7%مف إجمالي عدد السكاف

4

القكل العاممة

%43.6مف إجمالي عدد السكاف

5

مساىمة قطاع الزراعة

 %3.3مف الناتج المحمي

6

مساىمة قطاع الصناعة

 %13.4مف الناتج المحمي

7

مساىمة قطاع اإلنشاءات

 %8.3مف الناتج المحمي

8

مساىمة قطاع الخدمات كفركع أخرل

 %75.0مف الناتج المحمي

9

المساعدات الخارجية

 17مميار دكالر

المصـــدر  :جـــدول تجميعـــي بنـــاء عمـــى بيانـــات مركـــز اإلحصـــاء الفمســـطيني  ،مؤشـــرات إحصـــائية  ،الموقـــع

االلكتروني www.pcbs.gov.ps

أ– الناتج المحمي اإلجمالي  :يعتبر الناتج المحمي أىـ المؤشرات االقتصادية التي تعبر عف
حالة النشاط االقتصادم ألم بمد ،كبالنسبة لفمسطيف مف المالحظ أف الناتج المحمي اإلجمالي

بمغ ( )12.677.4مميكف دكالر لمعاـ  ،2015كتساىـ في تككينو جميع القطاعات االقتصادية،
حيث تعتبر المساىمة األكبر لقطاع الخدمات ،ليساىـ بما يزيد عف ( ) %75مف الناتج المحمي

اإلجمالي ،مما يككف لو األثر األكبر عمى استيعاب الخريجيف الجدد في قطاعات تزيد مف

الدخؿ كمحفزة لمنشاط االقتصادم مف خالؿ تكفير بيئة تكنكلكجية كخدماتية.

ب– السكان  :يعد سكاف فمسطيف قكة عمؿ إنتاجية ،تساىـ مف خالؿ العمؿ كالخبرات كالميارات
كالمقػػدرة عمػػى التنظػػيـ كادارة العمميػػة اإلنتاجيػػة ،المتمثمػػة فػػي االسػػتخداـ األمثػػؿ لمم ػكارد كعناصػػر

اإلنت ػػاج ،رغ ػػـ مح ػػدكديتيا كذل ػػؾ لممس ػػاىمة ف ػػي إنت ػػاج الس ػػمع كالخ ػػدمات ،كبالطريق ػػة الت ػػي تمب ػػي
احتياجػات المجتمػػع ،كبالتػػالي تكػػكف نافعػػة مػػف خػالؿ المسػػاىمة فػػي زيػػادة الطمػػب الكمػػي كاإلنتػػاج
عمى المكارد الغير مستغمة (صالح ) 2012 ،
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حيث بمغ عدد السكاف المقدر منتصؼ عاـ  2015في فمسطيف حكالي  4.68مميكف

نسمة،حيث يبمغ عدد سكاف الضفة الغربية المقدر حكالي  2.86مميكف نسمة ،بينما قدر عدد
سكاف قطاع غزة لنفس العاـ بحكالي  1.82مميكف نسمة ( اإلحصاء الفمسطيني) 2015 ،
تعتبر فمسطيف مف الدكؿ النامية التي تعتمد بشكؿ كبير عمى مكاردىا البشرية ،كتشيد

زيادة مستمرة في عدد السكاف ،كبالتالي ىذه األعداد المتزايدة تشكؿ قكة إنتاجية كاستيالكية إذا
ما تكفرت ليا المقكمات االقتصادية الالزمة كالمتاحة.
ج -القوى العاممة :يعتبر حجـ القكل العاممة مكرد بشرم ميـ لزيادة النشاط االقتصادم ،حيث
تمتمؾ فمسطيف نسبة كبيرة مف القكل العاممة المساىمة في النشاط االقتصادم كالناتج المحمي
اإلجمالي ،حيث أظيرت نتائج المسح أف نسبة القكل العاممة المشاركة في فمسطيف لألفراد 15
سنة فأكثر قد بمغت  % 43.6حسب معايير كمقاييس منظمة العمؿ الدكلية( اإلحصاء

الفمسطيني .) 2014 ،

حيث تتكزع القكل العاممة عمى مختمؼ القطاعات اإلنتاجية االقتصادية ،كتعتبر مؤشر

اقتصادم لممساىمة في تككيف الناتج المحمي اإلجمالي كمككنات االقتصاد الفمسطيني.

د– القطاعات اإلنتاجية :إف نشاط القطاعات االقتصادية الفمسطينية مف المؤشرات اليامة

كالمؤثرة في تككيف االقتصاد الفمسطيني ،حيث بمغت نسبة مساىمة القطاع الزراعي في الناتج

المحمي اإلجمالي ( ،)%3.3كما بمغت نسبة مساىمة القطاع الصناعي ( ،)%13.4كبمغت

نسبة مساىمة قطاع اإلنشاءات ( ،)%8.3كبمغت نسبة مساىمة قطاع الخدمات كالفركع األخرل

( )%75لمعاـ  2015حسب الجدكؿ رقـ (.)3-1
إف القطاعات اإلنتاجية كمكرد ميـ تعمؿ عمى استيعاب كاستقطاب العمالة كخمؽ قيمة

مضافة لالقتصاد الفمسطيني كظيكر المنتج الكطني كزيادة اإلنتاجية.

ه– المساعدات الدولية :يعتمد االقتصاد الفمسطيني بشكؿ كبير عمى المساعدات الخارجية
كمصدر أساسي في تمكيؿ المكازنة العامة كمشاريع التنمية ،رغـ أنيا ال تحتسب في الناتج
المحمي اإلجمالي إال أنيا تساىـ بشكؿ كبير في االقتصاد الفمسطيني ،كالتي تتمقاىا السمطة

الفمسطينية مف الدكؿ المانحة كالتي ليا أبعاد سياسية ،كدعـ لعممية السالـ بيف إسرائيؿ كمنظمة

التحرير الفمسطينية.
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منذ إنشاء السمطة الفمسطينية في عاـ  1994حتى عاـ  2015بمغت حجـ مساعدات

المجتمع الدكلي  17مميار دكالر ،تكجو لدعـ مكازنة الحككمة الفمسطينية حيث تشكؿ ىذه
المساعدات نسبة  %37مف المكازنة العامة (معيد ماس.)2016 ،

إف ىذه المقكمات كالمككنات لالقتصاد الفمسطيني كالتي تتكفر حاليا إال أنيا تتأثر

بالذبذبات كالتقمبات بالشكؿ الصعكدم كالنزكلي ألسباب سياسية كاقتصادية ،كما يتكفر مستقبال
لالقتصاد الفمسطيني مف مكارد اقتصادية كمادية كبشرية كرأسمالية كاستقرار سياسي ،سكؼ
يييئ لو إمكانية إعادة بناء االقتصاد الفمسطيني عمى أسس متينة تصؿ بو في النياية لمبدء

بعممية تنمية شاممة كمستدامة عمى المدل البعيد ،لك تـ استغالليا استغالال صحيحا.
ثانيا :المسار التطوري لالقتصاد الفمسطيني
االقتصاد الفمسطيني نمكذج مف اقتصاديات الدكؿ النامية الضعيفة مف حيث البنية

كالييكؿ ،كما تختمؼ خصائصو كمككناتو نتيجة عكامؿ عديدة مر بيا خالؿ مراحؿ تككينو،
جعمتو عرضو لمعديد مف التقمبات منذ إنشاء السمطة الفمسطينية.
إف أكؿ اتفاقية اقتصادية عقدتيا السمطة الفمسطينية مع الجانب اإلسرائيمي ،اتفاقية

باريس االقتصادية في العاـ  ،1994كىي االسـ المتداكؿ لمبركتكككؿ 1االقتصادم الممحؽ

باتفاقية غزة – أريحا المكقعة بيف إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية ،ثـ تحكؿ البركتكككؿ بعد ذلؾ

لجزء مف اتفاقية أكسمك  ،2اتفاقية المرحمة االنتقالية لمضفة الغربية كقطاع غزة التي كقعت في
عاـ  ،1995بدأ التنفيذ بالبركتكككؿ في غزة كأريحا كطبؽ بعد ذلؾ في باقي أنحاء الضفة

الغربية ،كضمف ىذا االتفاؽ شكمت لجنة اقتصادية فمسطينية– إسرائيمية مشتركة يشار ليا JEC
كتعني( ) joint evaluation committeeأم لجنة تقييـ مشتركة ميمتيا متابعة تنفيذ

البركتكككؿ كمعالجة المشاكؿ المتعمقة بو كالتي كانت تظير مف حيف آلخر بيف الجانبيف.

مع كجكد ىذا البركتكككؿ كرست تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي منذ
بداية عيده كلكف ىذه االتفاقية أثبتت فشميا بالنسبة لمجانب الفمسطيني ،بسبب سكء تقدير مف

الجيات التي كقعت عمييا كأنيا أطراؼ غير متكافئة فالمعمكـ أف الجية القكية ىي التي تفرض
شركطيا كبالتالي االحتالؿ يممي شركطو كفقا لمصالحو االقتصادية (اتفاقية باريس االقتصادية،

.)1994

1

 اتفاؽ تعاقدم يحكـ العالقات االقتصادية بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي (.مظفر كبكر )2011،56

عبػػر سػػنكات عمػػر السػػمطة تح يكػػـ فػػي اتجاىػػات أداء االقتصػػاد الفمسػػطيني عػػدة عكامػػؿ

أساسية أىميا(:عبد الكريـ)2012 ،

 -1اتفاقيات المرحمة االنتقالية المكقعة بيف السمطة الفمسطينية كاسرائيؿ ( اتفاقية باريس )
المشار إلييا سابقا.

 -2سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي كفرضو أم ار كاقعا عمى االقتصاد الفمسطيني بخالؼ معظـ
نصكص االتفاقيات كخاصة عمى المنافذ البرية كالبحرية.

 -3حجـ كطبيعة المساعدات الدكلية.

 -4المنيج كالسياسات التي اتبعتيا الحككمات المتعاقبة في إدارة االقتصاد القكمي.

 -5الحدث األبرز كالمؤلـ الذم يعاني منو الشعب الفمسطيني منذ عاـ  2007كالمتمثؿ في
االنقساـ السياسي كالمؤسسي بيف الضفة الغربية كقطاع غزة.

إف تمؾ العكامؿ كغيرىا كاف ليا دكر بارز في تحديد مسار االقتصاد الفمسطيني ،حيث

شكمت خصائصو كمظاىره كالتي يمكف إيجازىا كما يمي( :عبد الكريـ )2012 ،

أ -نمك االقتصاد الفمسطيني بشكؿ متذبذب كبشكؿ غير تنمكم كغير مستداـ ،حيث يشيد
االقتصاد الفمسطيني فترات مف الركاج تمييا فجأة فترات مف عدـ االستقرار ،فبعد أف سجؿ

االقتصاد الفمسطيني أعمى نسبة نمك في العاـ  1999تدىكرت المؤشرات االقتصادية بعد اندالع

انتفاضة األقصى في العاـ  ،2000كخالؿ العاميف مف بدء االنتفاضة  2002 ،2001انخفض
الناتج المحمي بشكؿ كبير فبعد أف كصؿ الناتج المحمي إلى  4,271.2مميكف دكالر في العاـ

 1999تراجع مع بدء االنتفاضة إلى أف كصؿ في العاـ  2002إلى  3,555.8كاستمر التراجع

حتى مطمع العاـ  2005تحسنت األكضاع االقتصادية كذلؾ بسبب اليدكء النسبي في تمؾ الفترة

كبدأ يحقؽ الناتج المحمي اإلجمالي نسب نمك متأرجحة مابيف األعكاـ  ،2007-2006ثـ حقؽ

معدؿ نمك في سنة  2008بمغ  %5.9عمى أساس ثابت سنة  ،1996كبمغ نصيب الفرد مف

الناتج  1.340دكالر ،كقد كاد يككف أكبر لكال االنخفاض الحاد في الناتج المحمي المتحقؽ في
الربع الرابع مف العاـ نفسو إثر العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة كاألضرار المصاحبة لو.
كتكاصؿ النمك في الناتج المحمي اإلجمالي في األعكاـ 2009ك  2010ك2011

كبنسبة تراكحت بيف  ،%7-6كمحققا تحسف مممكس في نصيب الفرد مف الناتج المحمي حيث
كصؿ إلى حكالي  1600دكالر .ك رغـ ذلؾ بقي نصيب الفرد مف الناتج المحمي دكف المستكل
الذم كاف عميو في عاـ (1999حيث كصؿ إلى  1800دكالر) كعاد ىذا النمك إلى التباطؤ في
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عاـ  2012بسبب تراجع المساعدات الدكلية كبسبب حالة عدـ التأكد الني تسكد المشيد

السياسي المحمي كاإلقميمي ،كأف معظـ ىذا النمك أتى في السنتيف األخيرتيف مف قطاع غزة
كليس مف الضفة الغربية بسبب التخفيض النسبي لمحصار عمى القطاع كتسارع كتيرة حركة

التجارة عبر األنفاؽ الحدكدية مع مصر ،مما زاد مف تنفيذ مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية

التي دمرتيا الحركب المتتالية عمى قطاع غزة مف قبؿ المؤسسات الدكلية كالمحمية ،كتحفيز
حركة قطاع التطكير العقارم كاإلنشاءات ،كمع ذلؾ بقي نصيب الفرد مف الناتج المحمي في

غزة أقؿ بحكالي  %40مف مستكاه في الضفة الغربية رغـ النمك المتحقؽ إال انو لـ يؤثر عمى
الفقر كمعدالت البطالة كتحسيف مستكيات المعيشة ألفراد المجتمع الفمسطيني ،كاالعتماد األكبر
كالمحرؾ األساسي لالقتصاد الفمسطيني ىك اإلنفاؽ الحككمي كالذم مصدره بشكؿ كبير ىي
المساعدات الدكلية كليست النشاطات االستثمارية الخاصة كبالتالي إف ىذا النمك غير تنمكم

كغير مستداـ (عبد الكريـ .)2012 ،
ب -العجز الدائـ في المكازنة العامة :يعرؼ العجز أك الفائض في المكازنة العامة عمى أنو
الفرؽ بيف إيرادات الدكلة كنفقاتيا خالؿ سنو معينة ،كتتسـ مكازنة السمطة بالعجز الدائـ حيث

يعتبر أحد أىـ االختالالت الييكمية كالتحديات الرئيسية التي تكاجو االقتصاد الفمسطيني ،حيث
أف الكضع المالي لمسمطة الفمسطينية يعاني مف تزايد العجز كارتفاع نسبتو مف الناتج المحمي

اإلجمالي ،كينظر لفشؿ السياسات المالية المتبعة كاألساليب المتبعة في إعداد المكازنة كعدـ
قدرة الدكلة عمى مكاجية اإلنفاؽ العاـ كعدـ القدرة عمى تنمية اإليرادات عمى أنيا أسباب رئيسية

في تنامي عجز المكازنة ،باإلضافة إلى التغير في بنكد المكازنة الفعمية مقارنة كؿ سنة بالسنة

السابقة ليا ،كيط أر التحسف عمى المكازنة العامة كالنتائج االيجابية بعد العاـ  2010كذلؾ بسبب
انتياج سياسة ترشيد اإلنفاؽ كزيادة اإليرادات مع الضبط كالرقابة كالقدرة عمى التنفيذ في غالب

األحياف( ماس )2016،
كيكضح الجدكؿ رقـ ( )3-2إيرادات المكازنة العامة كتشمؿ المنح كالمساعدات
(اإليرادات الخارجية) كالنفقات العامة كصافي اإلقراض لمسمطة الفمسطينية ،كالفائض كالعجز
لممكازنة العامة لمفترة ما بيف عاـ  1996حتى عاـ . 2015
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جدول( )3-2اإليرادات والنفقات لمسمطة الفمسطينية لمفترة ()2015 - 1996
بانمهَون دوالر أمرٍكٌ
صافٌ اإلٍراداث انعامت
انسىت
وانمىح
937.0
6991
1,075.4
6991
1,104.7
6991
1,186.5
6999
1,449.0
0222
1,122.0
0226
987.0
0220
1,367.0
0222
1,403.0
0222
2,006.0
0222
1,741.0
0221
2,938.0
0221
3,757.8
0221
2,950.4
0229
3,055.7
0262
3,160.3
0266
3,172.3
0260
3,677.9
0262
4,021.7
0262
3,688.2
0262

انىفقاث انعامت وصافٌ
اإلقراض
1,072.1
1,130.1
1,074.7
1,181.9
1,667.8
1,437.6
1,293.6
1,635.0
1,528.0
2,281.0
1,707.0
2,877.0
3,487.7
3,375.9
3,200.1
3,254.6
3,258.2
3,419.1
3,606.9
3,621.4

انرصَذ انكهٌ بعذ انذعم
انخارخٌ (انعدس/انفائط)
-135.1
-54.8
30.0
4.6
-218.8
-315.6
-306.6
-268.0
-125.0
-275.0
34.0
61.0
270.1
-425.5
-144.4
-94.3
-85.9
258.7
414.8
66.8

المصـــــدر  :اإليـــــرادات والنفقـــــات لمســـــمطة الفمســـــطينية ،الموقـــــع اإللكترونـــــي لســـــمطة النقـــــد الفمســـــطينية ،

. www.pma.ps/ar-eg/home.aspx

كمػػا أف تمكيػػؿ العجػػز فػػي المكازنػػة العامػػة يعتمػػد عمػػى المػػنح كالمسػػاعدات الدكليػػة فقػػد

غطت تمؾ المساعدات حكالي  %83مف العجز الجارم (عبد الكريـ .)2012،

باإلضػػافة إلػػى زيػػادة الػػديف العػػاـ الػػداخمي كالخػػارجي لسػػد عجػػز المكازنػػة ،كالجػػدكؿ رقػػـ

( )3-3يكضح إجمالي الديف الحككمي العاـ لمسمطة الفمسطينية في السنكات األخيرة.

جدول رقم ( )3-3حجم الديون عمى السمطة الفمسطينية لمفترة ()2015-2000
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
السنة

إجمالي الدين الحكومي
نسبة الدين لمناتج المحمي اإلجمالي
السنة
إجمالي الدين الحكومي
نسبة الدين لمناتج المحمي اإلجمالي

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

863.0

872.6

749.1

849.7

1.002.2

1.196.9

1.092.0

1.451.4

%20

%22

%21

%21

%23

%25

%22

%26

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.557.4

1.736.1

1.882.8

2.212.9

2.482.6

2.376.3

2.216.9

2.537.3

%23

%24

%21

%21

%22

%19

%17

%20

المصدر  :الدين الداخمي والخارجي عمى الحكومة الفمسطينية ،سمطة النقد الفمسـطينية  ،الماليـة العامـة ،الموقـع االلكترونـي لسـمطة

النقد الفمسطينية . www.pma.ps/ar-eg/home.aspx
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إف التكسع في حجـ الديف العاـ لسد عجز المكازنة لو أضرار اقتصادية ،كخاصة عمى

االستثمار الخاص ألنو سيرفع سعر الفائدة عمى األمكاؿ المقترضة ،كمف ناحية أخرل يقمؿ حجـ

القركض المتاحة لالستثمارات الخاصة أك ما يعرؼ بتأثير المزاحمة ،باإلضافة إلى تأثيره عمى
رفاىية األجياؿ القادمة.

إف أسباب زيادة العجز في المكازنة العامة لمسمطة الفمسطينية ناتجة عف ،انخفاض نسبة

مساىمة قطاع غزة في اإليرادات الحككمية في حيف استم اررية السمطة الفمسطينية في دفع ركاتب

كنفقات القطاع الحككمي في قطاع غزة كالتي تقارب  %39مف إجمالي النفقات العامة ،كبالتالي
إف المكازنة العامة تعاني مف العجز المزمف كضعؼ مستكل االستدامة المالية في االقتصاد

الفمسطيني(عبد الكريـ.)2012،

ج -سيطرة قطاع الخدمات كالتجارة عمى حساب قطاع اإلنتاج السمعي ،حيث أف المساىمة
األكبر في الناتج المحمي اإلجمالي ىي لقطاع الخدمات كالتجارة حيث تبمغ مساىمتو أكثر مف

ثالثة أرباع الناتج المحمي اإلجمالي ،كيقابميا تراجع في مساىمة قطاع اإلنتاج السمعي كخاصة

في قطاع غزة.

كما أف القطاع اإلنتاجي ال يحظى باىتماـ كأكلكيات برامج المانحيف عند تصميـ خطط

التنمية ،كبالتالي حدكث الخمؿ مف خالؿ نقص اإلنتاج السمعي كاالعتماد بشكؿ كبير عمى
الكاردات مف السمع االستيالكية لتمبية الطمب المحمي.

د -االختالؿ بيف االدخار كاالستثمار أك ما يسمى فجكة المكارد المحمية ،حيث تكجد فجكة كبيرة
بيف االدخار كاالستثمار في االقتصاد الفمسطيني ،كتتمثؿ في عدـ قدرة االدخارات المحمية عمى
تغطية االستثمارات المحمية ،حيث تشير البيانات الصادرة عف مركز اإلحصاء الفمسطيني إلى

تذبذب نسبة االدخارات لمفترة ( )2013-1995كفي بعض السنكات كانت سالبة مقارنة بحجـ

االستثمارات كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ( )3-4أدناه ،كألف المجتمع الفمسطيني مف
المجتمعات ذات الطابع االستيالكي فإف معظـ الدخؿ المتاح يذىب لإلنفاؽ االستيالكي،

كاالدخارات تعتبر ميمشة لدل الكثير مف األسر ،كما أف بعض األسر تمجأ لمديف كلالقتراض

مف المصارؼ لسد احتياجاتيا المعيشية المتزايدة كيعكد ضعؼ نسبة االدخار في األراضي

الفمسطينية إلى:

 انخفاض متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي ،حيث يعتبر السبب الرئيسي فيانخفاض االدخار.

 تكجيو جزء مف الدخؿ لالكتناز ،حيث تكجد طبقة مف المجتمع الفمسطيني مف ميسكرمالدخؿ تكجو جزء مف دخميا نحك االكتناز عمى شكؿ مجكىرات ثمينة كشراء األراضي

كالعقارات كاحتجاز النقكد كمنعيا مف التداكؿ في المصارؼ المحمية.
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 ضعؼ الثقافة المصرفية بيف أفراد المجتمع الفمسطيني كالخكؼ مف التعامؿ معالمصارؼ كالبنكؾ التجارية ألسباب تتعمؽ بالشريعة اإلسالمية.

كمف المشكالت الرئيسية التي تكاجو االقتصاد الفمسطيني مشكمة انخفاض حجـ

االستثمارات ،كنجاح خطط التنمية يعتمد عمى مدل قدرة االقتصاد الفمسطيني رفع كزيادة

االستثمارات بما يتناسب مع معدالت النمك السكاني ،كبالتالي بركز مشكمة نقص االدخار يمثؿ
عقبة أماـ جيكد زيادة االستثمار كاالتجاه نحك الدكؿ المتقدمة لمحصكؿ عمى القركض كالمنح

كالمساعدات الدكلية لجمب رؤكس األمكاؿ لزيادة االستثمار كتحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية،
لذلؾ يعتبر االدخار مف أىـ المتغيرات االقتصادية التي تمعب دك ار ىاما في تشكيؿ ىيكمة

االقتصاد الفمسطيني كحدكث االختالالت.

كيكضح الجدكؿ رقـ ( )3-4أدناه فجكة المكارد المحمية لالقتصاد الفمسطيني لمفترة

(.)2013-1995

الجدول رقم ()3-4

فجوة الموارد المحمية لالقتصاد الفمسطيني باألسعار الثابتة

القيمة بالمميون دوالر

التكوين

الناتج المحمي

االستهالك

االدخار

1995

3212.4

3853.1

268.3

1139.3

1997

3744.0

4458.1

205.1

1310.6

السنة

1996
1998
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

اإلجمالي

3292.8
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.4
3800.5
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5239.3
5724.5
6421.4
6797.3
6942.7

النهائي

3988.5
4884.2
5334.5
5196.7
5052.3
4704.3
5175.7
5601.5
5497.5
5256.9
5669.8
6138.7
6694.4
6796.5
7749.5
8724.1
9054

اإلجمالي S
207.4
396.6
364.9
239.4
69.9
1.1

الرأسمالي

اإلجمالي I
1230.2
1421.4
1806.7
1417.2
1127.2
883.3

فجوة الموارد

فجوة الموارد

المحمية كنسبة

المحمية
()I-S

منGDP

1022.8-

%31.1

1024.8-

%24.4

871-

1105.51441.81177.81127.2882.2-

%27.1
%29.5
%31.8
%28.4
%29.5
%26.7

321.6-

1081.9

1403.5-

%36.9

491.3

1275.5

784.2-

%17.2

450.4645.6

1022.3
1420.2

1237.3

1586.1

994.2

1232.9

2169.8
582.1

1206.2
1541.1

180.8-

1688.9

805.2-

1723.1

775.9-

1403.0

1472.7774.6348.8963.6

%35.1
%17.9
%7.6

%19.7

238.7-

%4.5

1869.7-

%29.1

2528.3-

%36.4

959-

2178.9-

%16.8
%32.1

الجد ول إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  ،الحسابات القومية  ،الموقع االلكتروني
www.pcbs.gov.ps/
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ق -زيادة العجز في الميزاف التجارم الخدمي كالسمعي لالقتصاد الفمسطيني ،حيث ترتفع نسبة

العجز مف الناتج المحمي اإلجمالي ،كارتفاع حجـ الكاردات مف السمع كالخدمات ،كانخفاض حجـ
الصادرات في الفجكة التي تمثؿ  %40.8لمعاـ  2015كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ ()3-5
الذم يكضح فجكة المكارد الخارجية كالمتمثمة في نسبة حجـ الكاردات الفمسطينية كحجـ

الصادرات كنسبة العجز التجارم مف الناتج المحمي اإلجمالي الذم مر بو االقتصاد الفمسطيني.
جدول ( )3-5بيانات الواردات والصادرات ونسبة العجز في الميزان التجاري الفمسطيني
لمفترة ()2015-1995

قيمة الصادرات والواردات والعجز التجاري بالمميون دوالر
السنة

صادرات

6992
6991
6991
6991
6999
0222
0226
0220
0222
0222
0222
0221
0221
0221
0229
0262
0266
0260
0262
0262
0262

562.1
546.0
650.3
734.4
751.6
885.0
615.9
477.8
515.1
596.8
723.3
736.3
1,066.3
1,165.0
1,133.3
1,367.3
1,799.4
1,871.1
2,071.8
2,172.3
2,322.7

واردات

العجز
التجاري

2,441.2
2,497.7
2,746.2
2,885.6
3,363.5
2,895.4
2,696.2
2,233.6
2,516.4
3,137.4
3,573.9
3,683.4
4,284.1
4,645.3
4,943.2
5,264.3
5,723.2
6,299.9
6,804.0
7,208.9
7,501.4

وسبت
انصادراث إني
انىاحح انمحهٌ
اإلخمانٌ

وسبت انوارداث
إني انىاحح
انمحهٌ

وسبت حغطَت
انصادراث
نهوارداث

وسبت انعدس
انخدارً نهىاحح
انمحهٌ
اإلخمانٌ

17.1
16.0
17.3
18.1
17.6
20.5
15.4
13.4
13.0
13.8
15.0
15.0
19.4
17.5
15.6
15.3
17.2
16.6
16.6
17.1
18.3

74.4
73.3
73.0
70.9
78.7
67.1
67.3
62.8
63.4
72.5
74.0
75.0
77.8
69.6
68.0
59.1
54.7
55.9
54.5
56.7
59.2

0.9
21.9
23.7
25.5
22.3
30.6
22.8
21.4
20.5
19.0
20.2
20.0
24.9
25.1
22.9
26.0
31.4
29.7
30.4
30.1
30.0

-57.2
-57.2
-55.7
-52.9
-61.2
-46.6
-52.0
-49.4
-50.4
-58.7
-59.0
-60.0
-58.4
-52.2
-52.4
-43.7
-37.5
-39.3
-37.9
-39.6
-40.8

-1,879.1
-1,951.7
-2,095.9
-2,151.2
-2,611.9
-2,010.4
-2,080.3
-1,755.8
-2,001.3
-2,540.6
-2,850.6
-2,947.1
-3,217.8
-3,480.3
-3,809.9
-3,897.0
-3,923.8
-4,428.8
-4,732.2
-5,036.6
-5,178.7

المصدر  :سمطة النقد  ،المؤشرات االقتصادية الرئيسية  ،الموقع االلكتروني www.pma.ps/ar-
eg/home.aspx

تشير البيانات في الجدكؿ رقـ( )3-5إلى ارتفاع نسبة العجز في الميزاف التجارم،

حيث يبمغ في الفترة ما بيف العاـ  2005كالعاـ  2011إلى ما يقارب  %54مف الناتج المحمي

اإلجمالي ،كعدـ قدرة الصادرات عمى تغطية حجـ الكاردات بسبب تدني نسبة الصادرات ،كالتي

تعمؿ عمى حدكث اختالؿ في الميزاف التجارم يترتب عميو زيادة كبيرة في حجـ الكاردات كىذا

يعني ارتفاع نسبة تسرب الدخؿ المحمي لمخارج كزيادة المديكنية ،كبالتالي زيادة تبعية االقتصاد
الفمسطيني كخاصة لالقتصاد اإلسرائيمي ،كزيادة المديكنية لسد العجز كالطمب المحمي.
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إف كاقع المسار التطكرم لالقتصاد الفمسطيني كما تشير جميع البيانات اإلحصائية

كاجو الكثير مف العقبات كالذبذبات التي تأثر بيا كأىميا االحتالؿ اإلسرائيمي ،كما ينتج عنو مف
ممارسات تعسفية مف حصار كاغالؽ متكرر كحركب متتالية ،كحالة الصراع الفمسطيني–
الفمسطيني كما نتج عنيا مف انعكاسات عمى كاقع االقتصاد في قطاع غزة خاصة كعمى

االقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ.

ثالثا  :المشكالت والعقبات التي اعترضت مسار االقتصاد الفمسطيني
مر االقتصاد الفمسطيني منذ نشأتو بالعديد مف التغيرات ارفقتو طيمة سنكات حياتو حتى

اليكـ ،بسبب ظركفو الخاصة التي جعمتو ينشأ في ظؿ احتالؿ يفرض عميو ما يمميو ىذا
االحتالؿ بؿ كيتحكـ كيسيطر عمى حركة ىذا االقتصاد كيقؼ عائقا أماـ حركة نمكه ،مف خالؿ

التبعية ك تقييد حرية التجارة الخارجية كذلؾ مف خالؿ السيطرة عمى المنافذ البرية كالبحرية التي

تربط اقتصاد فمسطيف مع العالـ الخارجي ،كيمكف ذكر بعض المشكالت التي يعاني منيا
االقتصاد الفمسطيني كما تراىا الباحثة كالتي ال حصر ليا كأىميا:
 .1ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي كاتباعو سياسة اإلغالؽ كالحصار المتكرر مف خالؿ
السيطرة عمى المنافذ البرية كالبحرية كخاصة عمى قطاع غزة ككضع العراقيؿ أماـ

االقتصاد الفمسطيني.

 .2الصراع الفمسطيني– الفمسطيني كما نتج عنو مف تبعيات كأبعاد سياسية تقؼ عائقا أماـ
حركة النمك االقتصادم.

 .3لـ يستطيع االقتصاد الفمسطيني تككيف سياسة اقتصادية كاضحة تركز عمى المشاريع
اإلنتاجية التي تكفر احتياجات المكاطنيف مف السمع الضركرية كاألساسية بسبب

االتفاقيات ك الضغكط الدكلية.

 .4ضعؼ اإلنتاج المحمي عف تمبية الطمب الكمي المتزايد كعدـ استغالؿ الطاقة اإلنتاجية
البشرية كاإلمكانيات المتاحة بشكؿ كفؤ ،كذلؾ بسبب نقص المعدات كاآلالت كالدمار

الذم لحؽ بالقطاعات اإلنتاجية نتيجة الحصار كالحركب المتتالية.

 .5الزيادة السكانية المستمرة كالمرتفعة كخاصة في قطاع غزة كالتي تمتيـ جيكد التنمية،
كاىتماـ الحككمة بقطاع اإلنشاءات كالخدمات عمى حساب القطاع اإلنتاجي.

 .6ربط االقتصاد الفمسطيني إلى حد كبير باألكضاع السياسية ،فإف أم تعثر في سياسة
الدكلة مع االحتالؿ يتأثر بيا االقتصاد الفمسطيني.
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 .7سكء استخداـ المكارد المالية الداخمية كالخارجية كالمنح كالمساعدات الدكلية في تنمية
القطاعات االقتصادية اإلنتاجية التي تعمؿ عمى تكفير السمع الضركرية.

 .8استم اررية اعتماد االقتصاد الفمسطيني عمى الدعـ الخارجي كالغير مستقر ،بسبب تخمؼ
بعض المانحيف كخصكصا بعض الدكؿ العربية عف ما كعدت بو.

 .9مشكالت تكاجو التجارة الخارجية كالتي تتمثؿ في سياسة اإلغالؽ األمنية التي يفرضيا
االحتالؿ عمى المناطؽ الفمسطينية ،كشركط مطابقة الكاردات الفمسطينية لممكاصفات

اإلسرائيمية ،كالعراقيؿ عمى حركة البضائع الكاردة كالصادرة بحجج أمنية ،كعدـ كجكد
سيادة فمسطينية عمى المعابر ،كاستخداـ سياسات إسرائيمية لمسيطرة عمى األسكاؽ

الفمسطينية كفرض قيكد عمى المنتجات الغذائية( الطباع .) 2006 ،

إف ىذه العقبات كالمشكالت التي تعترض مسار االقتصاد الفمسطيني أدت إلى ظيكر
اختالؿ ىيكمي في االقتصاد الفمسطيني نتيجة لعدـ نمك القطاعات اإلنتاجية بشكؿ متكاز ككاف
ذلؾ كاضحا في تقدـ قطاع الخدمات عمى القطاعات األخرل كزيادة مساىمتو في الناتج المحمي

اإلجمالي لالقتصاد الفمسطيني كتراجع قطاعات أخرل ميمة مثؿ القطاع الزراعي كالصناعي.
ىذه المشكالت ترتب عمييا مشكالت أخرل متمثمة في زيادة العجز في المكازنة العامة

كالعجز المالي كالمديكنية الخارجية كأىـ االختالالت تمؾ التي ظيرت بعد العاـ  2007حيث
سادت فترات الركاج ،بسبب دخكؿ البضائع ككافة السمع عبر األنفاؽ الحدكدية مع مصر ثـ
تبعت تمؾ الفترة إغالؽ كتدمير لألنفاؽ مف الجانب المصرم ،كتكريس الحصار مف قبؿ

االحتالؿ ،فترة التحكؿ ىذه أدت إلى تراكـ العديد مف المشكالت مف أىميا زيادة معدالت

البطالة كزيادة معدالت الفقر في قطاع غزة ،كمشكالت اجتماعية متزايدة ال حصر ليا.
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المبحث الثاني

االختالالت الهيكمية في االقتصاد الفمسطيني
يشيد االقتصاد الفمسطيني تراجع في ظؿ تدىكر االقتصاد الكمي كخاصة في الجكانب

المالية كالنقدية ،كذلؾ بسبب الظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي مر بيا االقتصاد

الفمسطيني خالؿ المراحؿ المتعاقبة ،كما نتج عف ذلؾ مف اختالالت في الييكؿ االقتصادم
كضعفا في القطاعات اإلنتاجية كخاصة القطاع الزراعي كالقطاع الصناعي ،كتأثير ىذا

الضعؼ عمى الناتج المحمي اإلجمالي بمعدالت نمك بطيئة جدا ال تتماشى مع معدالت النمك
السكاني المتزايدة ،كالعجز في المكازيف العامة كالتجارية كظيكر مشكمة البطالة كارتفاع معدليا
خاصة في قطاع غزة كمشكمة التضخـ الرككدم كارتفاع معدالت الفقر.

كما ذكر في المبحث السابؽ يمكننا القكؿ أف االقتصاد الفمسطيني يعاني مف
االختالالت التالية:
فجكة المكارد المحمية كالمتمثمة في الفرؽ بيف ( االدخار – االستثمار )
فجكة المكارد الخارجية كالمتمثمة في الفرؽ بيف ( الصادرات – الكاردات )
فجكة المكازنة العامة كالمتمثمة في الفرؽ بيف ( اإليرادات – النفقات )

فجكة سكؽ العمؿ كالمتمثمة في الفرؽ بيف ( فرص العمؿ – القكل العاممة )

أوال  :أسباب االختالالت الهيكمية في االقتصاد الفمسطيني
يكجد العديد مف األسباب التي تفاعمت مع بعضيا البعض مسببة االختالالت الييكمية

في االقتصاد الفمسطيني كيمكف ذكر ىذه األسباب كالتالي:
 –1األسباب االقتصادية

كاجو االقتصاد الفمسطيني عكامؿ كظركؼ اقتصادية صعبة منذ نشأتو حتى يكمنا ىذا
كذلؾ ألنو اقتصاد تابع كيقبع تحت حكـ االحتالؿ اإلسرائيمي ،كيعاني مف قمة المكارد الطبيعية
كضعؼ اإلنتاجية لمقطاعات االقتصادية الميمة كىما القطاع الزراعي كالصناعي ،إف ضعؼ

اإلنتاجية قد أدل بدكره لزيادة الكاردات لتمبية الطمب المحمي كزيادة المديكنية لمعالـ الخارجي،

كأف األسباب االقتصادية أحد أىـ أسباب االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني.
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 –2األسباب السياسية
إف العامؿ السياسي ىك العامؿ األبرز في ظيكر االختالالت الييكمية في االقتصاد

الفمسطيني ،كذلؾ مف خالؿ ربط االقتصاد كتأثره باألكضاع السياسية الغير مستقرة بسبب
األكضاع األمنية كحجج االحتالؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كالتي سرعاف ما تتقمب بيف

الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني كالتي يمتد تأثيرىا سمبا عمى االقتصاد الفمسطيني كيتمثؿ ذلؾ

في ىركب رؤكس األمكاؿ الكطنية لمخارج كضعؼ االستثمارات المحمية كىركب المستثمريف
خكفا مف األكضاع األمنية كالسياسية السائدة في األراضي الفمسطينية ،كيقدر حجـ رأس الماؿ

الفمسطيني المياجر بػ  80مميار دكالر ،كفي حاؿ استثمرت ىذه األمكاؿ في األراضي
الفمسطينية كاف مف شأنيا أف تضاعؼ مف حجـ الناتج المحمي اإلجمالي ( 11مميار دكالر

سنكيا) كبالتالي الحد مف البطالة كزيادة االعتماد عمى المنتج المحمي بما يساىـ في استقاللية

االقتصاد الفمسطيني كحؿ كثير مف المشكالت ،كلكف في ظؿ غياب أفؽ الحؿ في الممؼ
السياسي كاألمني لف يحدث ذلؾ ،كىذا يمثؿ خطر عمى مستقبؿ التنمية في فمسطيف كازدىار
االقتصاد الفمسطيني (أبك كامش ) 2014

باإلضافة إلى عمميات الحصار كاإلغالؽ المتكررة التي تحدث بسبب األكضاع

السياسية كاألمنية كالتي تعرقؿ دخكؿ المكاد األكلية عبر المعابر الالزمة إلمداد القطاعات

اإلنتاجية كخاصة قطاع الصناعة كقطاع اإلنشاءات ،مف ىنا تبدأ سمسمة االختالالت الييكمية
في االقتصاد الفمسطيني كالتي سببيا كالعامؿ الرئيسي في كجكدىا ىك العامؿ السياسي الذم

يمعب دك ار بار از في ظيكر تمؾ االختالالت.
 –3األسباب االجتماعية

تتمثؿ األسباب االجتماعية في كجكد عكامؿ ساىمت في خمؽ االختالالت الييكمية في
االقتصاد الفمسطيني ،ك التي تتمثؿ في نقص االحتياجات األساسية كالغذاء كالتعميـ كالصحة
كالمسكف المالئـ كعدـ تكفر الطاقة الكيربائية ،كؿ ىذه العكامؿ تسببت في ارتفاع الفقر كالبطالة
باإلضافة إلى غياب نظاـ الحماية االجتماعية كالضماف االجتماعي لحماية الفرد كاألسرة

الفمسطينية كزيادة نسبة األسر التي تتمقى مساعدات إغاثية كأصبحت عبء عمى الحككمة عمى
حساب االقتصاد القكمي كاستنزاؼ األمكاؿ لمجية اإلغاثية بدال مف اتجاىيا نحك عمميات

التطكير كالتنمية (مقداد  ،كآخركف.)2010 ،
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فضال عف االنقساـ كالمنافسات الحزبية التي أصبحت مييمنة داخؿ المجتمع الفمسطيني

كالتي أدت إلى عدـ االستقرار االجتماعي كانتشار المشكالت االجتماعية كزيادة العنؼ كالقتؿ.
ثانيا  :المظاهر العامة لالختالالت الهيكمية في االقتصاد الفمسطيني

إف عدـ استخداـ السياسات االقتصادية المالئمة كالمتكازنة في إدارة المكارد االقتصادية

التي يمتمكيا االقتصاد الفمسطيني مع كجكد العكامؿ الخارجية المؤثرة عمى االقتصاد ،مف شأنيا
أف تؤدم إلى حدكث اختالالت في ىيكؿ االقتصاد الفمسطيني كالتي تظير بكضكح في عدـ

المكازاة كالتكازف بيف القطاعات االقتصادية اإلنتاجية كالخدمية ،كضعؼ العالقات التشابكية بينيا
كبالتالي اختالؿ التكازف االقتصادم العاـ الداخمي كالخارجي ،حيث يظير االختالؿ الداخمي في

مساىمة القطاعات اإلنتاجية في تككيف الناتج المحمي اإلجمالي ،باإلضافة إلى االختالؿ النقدم

كالمالي ،كيظير االختالؿ الخارجي مف خالؿ تحميؿ ىيكؿ التجارة الخارجية (الكناني)2011 ،
 –1االختالل السمعي

مف أىـ المؤشرات االقتصادية التي تستخدـ في عممية التحميؿ االقتصادم كالتي تعبر
عف مستكل األداء االقتصادم لمدكلة ،ىك مؤشر الناتج المحمي اإلجمالي كاف عممية تحميؿ
الييكؿ القطاعي كنمك الناتج المحمي تعتبر مف النقاط األساسية لمعرفة مكاطف الخمؿ ( كريـ ،

)2011

إف كاقع االقتصاد الفمسطيني يتسـ بضعؼ اإلنتاجية لمقطاعات االقتصادية المنتجة

كالقطاع الزراعي كالصناعي في تكفير االحتياجات االستيالكية المحمية مف السمع كالمحاصيؿ،
كبالتالي حدكث االختالؿ بيف العرض الكمي كالطمب الكمي ذلؾ كاف سببا رئيسا لظيكر الكثير

مف االختالالت االقتصادية األخرل كالتي مف أىميا :انخفاض معدالت النمك االقتصادم
كالعجز في ميزاف المدفكعات كالمكازنة الحككمية كارتفاع معدالت البطالة كالتضخـ كارتفاع

المديكنية لمعالـ الخارجي كزيادة الكاردات لسد الفجكة بيف العرض الكمي كالطمب الكمي ،كبالتالي

إف الناتج المحمي اإلجمالي يزيد بمعدالت نمك بطيئة جدا لالقتصاد الفمسطيني (المقبمي)2012 ،

كاألبرز بالنسبة لمساىمة القطاعات في الناتج المحمي اإلجمالي نجد أف نسبة مساىمة

قطاع الخدمات تفكؽ نسبة مساىمة القطاعات اإلنتاجية ،كأف نسبة المساىمة لمقطاعات
اإلنتاجية تنخفض مع مركر الكقت ،مما يؤشر كجكد حالة مف االختالؿ الييكمي متمثمة باختالؿ
نسبة مساىمة القطاعات االقتصادية كخاصة تذبذب قطاعي الزراعة كالصناعة كضعفيا في

نسبة مساىمتيا في تككيف الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث نجد أف مساىمة القطاع الصناعي في
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الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ أكثر مف  30عاما كانت في حدكد  %8فقط ،كىذه النسبة متدنية
إذا تمت مقارنتيا بدكؿ أخرل كيرجع ذلؾ لمعديد مف المشكالت التي تكاجييا القطاعات

االقتصادية اإلنتاجية كمف أىميا مشكالت القطاع الزراعي كالصناعي ( :أبك ظريفة )2010 ،
أ .سيطرة االحتالؿ عمى المكارد الطبيعية كعدـ تمكف الشعب الفمسطيني مف إدارة مكارده
كذلؾ بسبب قياـ االحتالؿ بمصادرة الكثير مف األراضي الفمسطينية ،كاغالؽ الكثير

منيا كمناطؽ عسكرية ،كاقامة المستكطنات عمييا كالطرؽ االلتفافية ،كنيب المياه

الفمسطينية كخاصة في الضفة الغربية.

ب .عزؿ األراضي الزراعية كتدمير الزراعة كالبنية التحتية ليا مف خالؿ إنشاء جدار
الفصؿ العنصرم كتجريؼ األراضي مف فترة لفترة بحجج أمنية في قطاع غزة.

ج .ارتفاع تكمفة اإلنتاج كالتسكيؽ الزراعي ،كانخفاض أسعار السمع الزراعية في السكؽ
المحمية كذلؾ بسبب القيكد عمى حرية التجارة الخارجية كاالغالقات المتكررة.

د .محدكدية مساحات الصيد في المياه الفمسطينية لصيادم قطاع غزة.

ق .قمة العكائد مف الزراعة كارتفاع نسبة المخاطرة كبالتالي عزكؼ الكثيريف عف العمؿ في
المجاؿ الزراعي كقمة االستثمار فيو.

ك .عدـ كفرة المكاد الخاـ كمدخالت ألم عممية صناعية ،حيث تفتقر األراضي الفمسطينية
لممكاد الخاـ الالزمة لمصناعة ،كبالتالي لجكء أغمب فركع الصناعة إلى االعتماد عمى
السكؽ اإلسرائيمية كاألجنبية في جمب كاستيراد المكاد الخاـ فضال عف ارتفاع أسعارىا

كصعكبة كتأخير استالميا بسبب اإلغالؽ كالفحص األمني عمى المعابر.

ز .التخمؼ التكنكلكجي في الصناعة حيث أف معظـ اآلالت المستخدمة في العممية
اإلنتاجية قديمة كمتخمفة تكنكلكجيا مما يزيد مف عبء كتكمفة الصيانة فضال عف ما
تكاجيو المنشآت الصناعية مف معيقات في استيراد اآلالت كالمعدات الحديثة بسبب

القيكد كالرسكـ الجمركية التي يفرضيا االحتالؿ ،كبالتالي انخفاض نسبة الكفاءة
اإلنتاجية مف جية كارتفاع تكمفة اإلنتاج مف جية أخرل.

ح .معظـ المصانع تقع خارج المناطؽ الصناعية كعدـ استفادتيا مف خدمات المناطؽ

الصناعية فضال عف نقص التمكيؿ كأف أغمب المنشآت الصناعية تعتمد عمى التمكيؿ

الذاتي كبالتالي قمة حجـ االستثمارات في القطاع الصناعي ،كصعكبة تسكيؽ المنتجات

الصناعية بسبب سيطرة االحتالؿ عمى المعابر.
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ط .أدت نتائج الحركب المتتالية لقطاع غزة كتعرض البنى التحتية لمتدمير كالخراب إلى
ضعؼ اإلنتاجية في القطاعيف الزراعي كالصناعي.

 – 2االختالل المالي والنقدي
يقصد باالختالؿ المالي شح المكارد المالية كالعمالت الصعبة كالتي تعتبر قيدا يعيؽ

حركة النشاط االقتصادم بشكؿ عاـ كاالستثمار بشكؿ خاص (اإلحصاء الفمسطيني )2012

كألف االقتصاد الفمسطيني ال يمتمؾ عممة كطنية كبنؾ مركزم يدير النظاـ المالي
كالسياسات النقدية كتكفير التمكيؿ الالزـ ،باإلضافة إلى انخفاض القيمة الحقيقية لإليرادات

العامة مف المصادر المحمية كاإليرادات الضريبية كالغير ضريبية كتشمؿ اإليرادات الضريبية
عمى(مقبكضات المقاصة( -)1ضريبة الدخؿ –ضريبة القيمة المضافة– الجمارؾ -ضريبة

األمالؾ– المككس( ))2أما اإليرادات الغير ضريبية فتشمؿ( الرسكـ–الرخص–تكزيعات األرباح –
مقبكضات األمانات ) كقد انخفضت قيمة تمؾ اإليرادات بسبب انخفاض النشاط االقتصادم

العاـ ،كما أف المكارد المالية اآلتية مف الصادرات ال تكفي لسد الكاردات.
كبالتالي عدـ كفاية اإليرادات العامة المتحصمة لتغطية حجـ النفقات العامة في
االقتصاد الفمسطيني ،حيث إف اإلنفاؽ الحككمي يعتمد بشكؿ كبير عمى المساعدات كالمنح

الخارجية كتعتبر الركاتب كاألجكر مف أبرز مككنات اإلنفاؽ الحككمي حيث تشكؿ نسبة %52

مف إجمالي النفقات (اإلحصاء الفمسطيني .)2012 ،ناىيؾ عف النفقات التطكيرية كبالتالي عدـ
إمكانية السمطة الفمسطينية تمكيؿ نفسيا ذاتيا دكف االعتماد عمى الدعـ الخارجي.
عجز في المكازنة العامة مما أسيـ
ا
إف عدـ كفاية اإليرادات عمى تغطية النفقات سببت

في كجكد االختالؿ المالي داخؿ االقتصاد الفمسطيني ،كاف كجدكد االختالؿ المالي يؤدم إلى

استم اررية العجز في المكازنة العامة ،كألف النسبة األكبر مف اإلنفاؽ تذىب لمركاتب كاألجكر
كالنفقات التطكيرية ىذا يعني إنفاؽ األمكاؿ لألغراض االستيالكية كالخدمات كبالتالي انخفاض

مستكيات االدخار كاالستثمار الحككمي كتأثر اإلنتاج كالدخؿ الكطني.

 -1اإليرادات التي يتـ تحصيميا نتيجة المعامالت التجارية بيف السمطة الفمسطينية كالجانب اإلسرائيمي كيتـ تحكيؿ ىذه اإليرادات إلى
ك ازرة المالية كتشمؿ الجمارؾ عمى الكاردات لمسمطة الفمسطينية عبر المكانئ كالمعابر كتحصميا إسرائيؿ نيابة عف السمطة كالضريبة
عمى المحركقات كضريبة الشراء( .المكقع االلكتركني لك ازرة المالية لمسمطة الفمسطينية  ،تعريفات كمصطمحات www.pmof.ps/

 -2ضريبة تدفع عمى الكمية ال عمى القيمة  ،كتدفع ىذه الضريبة عمى استيالؾ منتجات معينة كما تفرض عمى منتجات الكحكؿ
كالتبغ كالطاقة –كالنفط كالغاز– كالسيارات كالكماليات  .تعريفات كمصطمحات 2016/5/2 www.pmof.ps/
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يتضح مما سبؽ أف المظاىر العامة لالختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني

تظير بكضكح في االختالؿ السمعي كاالختالؿ المالي كالنقدم في مكازنة الدكلة ،كاالختالؿ
الداخمي لممكارد المحمية بيف االدخار كاالستثمار ،كاالختالؿ الخارجي كالذم يظير في الفجكة
بيف الصادرات كالكاردات كالمكازيف التجارية.

ثالثا  :نتائج ومؤشرات وآثار االختالالت الهيكمية في االقتصاد الفمسطيني
كاجو االقتصاد الفمسطيني الكثير مف األزمات التي أنتجت اختالالت تمثمت في تراجع
معدؿ النمك االقتصادم كالعجز في المكازيف العامة كالتجارية كيمكف معرفة ذلؾ مف خالؿ:
 -1عدم استقرار معدالت النمو االقتصادي واالختالل في تركيبة الناتج المحمي اإلجمالي
يتميز االقتصاد الفمسطيني بارتفاع معدؿ نمك القطاع الخدمي عف معدؿ نمك القطاع

السمعي كىذا أحد أىـ أسباب االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني.

كألف االقتصاد الفمسطيني يعمؿ في بيئة محمية كفي ظؿ غياب األطر القانكنية

كالمؤسسية المتكاممة كالمكحدة ،كفي ظؿ غياب استقالؿ القضاء كسيادة القانكف كفي ظؿ
االحتالؿ كاالنقساـ لـ يتمكف االقتصاد الفمسطيني مف استغالؿ مكارده المادية المحدكدة كمكارده

البشرية في تنمية القطاعات اإلنتاجية ،حيث يعاني االقتصاد الفمسطيني مف تباطؤ في معدالت

النمك كيتضح ذلؾ في تراجع مساىمة القطاع الزراعي كالصناعي في تككيف الناتج المحمي

اإلجمالي كعدـ قدرة اإلنتاج المحمي مف السمع عمى تمبية الطمب الكمي المتزايد كخاصة السمع

الغذائية ( لبد كآخركف ) 2010،

كبالتالي زيادة االعتماد عمى األسكاؽ الخارجية لتمبية الطمب الكمي كاالحتياجات

المتزايدة حيث تشكؿ المكاد الغذائية  %48مف مجمؿ الكاردات مف إس ارئيؿ كىذا بحد ذاتو يجعؿ

كضع األمف الغذائي الفمسطيني في مكضع الخطر.

كمف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )3-6أدناه يتضح لنا انخفاض كاختالؿ كعدـ استقرار في نمك

القطاعات السمعية ما عدا قطاع الخدمات ،كىذا االنخفاض في نمك القطاعات االقتصادية يدؿ
عمى أف ىناؾ ضعؼ في نمك النشاط االقتصادم كبالتالي ينعكس سمبا عمى استقرار االقتصاد
القكمي كزيادة االختالالت الييكمية فيو باالعتماد عمى الكاردات في تمبية النقص في اإلنتاج.

كما نالحظ انخفاض نسبة مساىمة قطاع االنشاءات في العاـ  2008مع بداية االنقساـ
الفمسطيني كتكريس الحصار كخاصة عمى مكاد البناء كتراجع العمؿ في قطاع االنشاءات،
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كارتفاع نسبة مساىمتو في العاـ  2013مع زيادة تكريد االسمنت كمكاد البناء األخرل عبر

األنفاؽ.

كيكضح الجدكؿ رقـ()3-6أدناه مساىمة القطاعات االقتصادية في تككيف الناتج

المحمي اإلجمالي.

جدول ( )3-6معدل النمو السنوي لمساهمة القطاعات االقتصادية في تكوين الناتج المحمي
اإلجمالي الفمسطيني لممدة ( )2015 -1995

نسب مئوية
السنة

الزراعة وصيد
األسماك %

التعدين ،الصناعة
التحويمية ،المياه

اإلنشاءات %

والكهرباء %

الخدمات والفروع
األخرى %

1995

11.8

20.5

9.0

58.7

1996

13.0

17.1

9.4

60.4

1997

11.4

15.5

7.7

65.4

1998

11.7

15.5

7.5

65.3

1999

10.7

13.8

10.9

64.6

2000

9.7

14.2

7.3

68.8

2001

8.5

15.9

8.2

67.5

2002

8.0

14.7

5.4

71.9

2003

7.0

17.5

5.7

69.8

2004

6.9

16.3

5.7

71.1

2005

5.2

17.3

5.9

71.6

2006

5.4

14.4

6.6

73.5

2007

6.4

15.2

4.8

73.5

2008

6.3

15.7

3.3

74.7

2009

6.0

15.9

3.6

74.5

2010

5.6

16.2

4.1

74.2

2011

6.0

15.2

5.0

73.8

2012

4.7

16.5

5.4

73.4

2013

4.2

15.5

10.1

70.2

2014

3.8

14.8

7.3

74.0

2015

3.3

13.4

8.3

75.0

المصدر  :سمطة النقد  ،المؤشرات االقتصادية الرئيسية  ،الموقع االلكتروني www.pma.ps/ar-eg/home.aspx
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ثانيا  :العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري
لـ يقتصر األمر فقط عمى تراجع معدالت النمك االقتصادم كاالختالؿ في تركيبة الناتج

المحمي اإلجمالي بؿ امتد إلى عجز المكازيف العامة كالتجارية لالقتصاد الفمسطيني.
 –1الموازنة العامة

إف عجز المكازنة العامة يعكس لنا طبيعة االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني
كيتجسد االختالؿ في جانبيف  :األكؿ في عدـ التكازف بيف النفقات العامة كاإليرادات الحككمية

التي تقكـ بيا الدكلة كىذا ما يطمؽ عميو عجز المكازنة ،حيث أف االعتماد عمى المساعدات

الخارجية كمصدر رئيسي لتمكيؿ المكازنة كضعؼ المكارد المالية األخرل كالضرائب كالرسكـ،
كالثاني ىك ارتفاع النفقات الحككمية التشغيمية مقارنة مع النفقات االستثمارية ضمف المكازنة

العامة ،ألف الحككمة تأخذ عمى عاتقيا تحمؿ التكاليؼ المترتبة عف السمع كالخدمات المقدمة
لممجتمع بسعر أقؿ مف تكمفتيا الحقيقية مما يؤدم إلى تحمؿ المكازنة زيادة في العجز فييا كما

يؤكؿ إليو ىذا العجز مف ديف داخمي كخارجي لتغطية العجز (غانـ .)2014 ،
 –2الميزان التجاري

يقصد بعجز المي ازف التجارم عمميا في عدـ مقدرة عكائد الصادرات عمى تغطية تكاليؼ

الكاردات كاف السبب الرئيسي في حدكث ىذا العجز ،عدـ التنكيع في الصادرات كعدـ كجكد
مزايا تنافسية بيف السمع المصدرة كاختالؼ المحتكل المعرفي كالعممي لمسمطات المصدرة كؿ

ذلؾ يعتبر مف األسباب المؤدية إلى عدـ التكازف بيف الصادرات كالكاردات كحدكث العجز

باإلضافة لعدة أسباب منيا ( :حسيف)2007،

أ .انخفاض نسبة الطمب الخارجي عمى الصادرات كالسمع الكطنية.

ب .انخفاض نسبة اإلنتاج مف السمع كالخدمات المحمية.
ج .ارتفاع تكاليؼ السمع كالخدمات المحمية.

د .كجكد بدائؿ لمسمع المحمية كبأقؿ تكمفة.

ق .ارتفاع قيمة العممة الكطنية مقابؿ العمالت األجنبية كىذا يعني انخفاض الطمب األجنبي
عمى السمع الكطنية.
مما الشؾ فيو أف االختالؿ في الميزاف التجارم ناتج عف مسببات خارجية كظركؼ

اقتصادية كسياسية يمر بيا االقتصاد الفمسطيني ،فضال عف انعكاسات لالختالالت الداخمية
كتأثيراتيما معا.
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الجدكؿ رقـ ( )3-5يكضح انخفاض الصادرات الفمسطينية كخاصة مف العاـ (2001

حتى العاـ  ) 2004ثـ بعد ذلؾ ارتفاع كلكف بشكؿ متذبذب ،كبشكؿ عاـ فإف الميزاف التجارم

يحقؽ عجز لجميع السنكات مف العاـ  1995حتى العاـ  2015في تغطية عكائد الصادرات

لقيـ الكاردات الفمسطينية.

كذلؾ تشير نتائج ميزاف المدفكعات الفمسطيني في الربع األكؿ لمعاـ  2016إلى
استمرار العجز في الحساب الجارم (سمع  ،خدمات ،دخؿ  ،تحكيالت جارية) كالذم بمغ

 277.8مميكف دكالر ،كالسبب الرئيسي في ىذا العجز يعكد إلى الميزاف التجارم السمعي الذم

سجؿ عج از بقيمة  1.130.3مميكف دكالر ،كتسجيؿ ميزاف الخدمات عجز بقيمة  40.6مميكف
دكالر بسبب انخفاض صادرات خدمات السفر كخدمات األعماؿ (اإلحصاء الفمسطيني.)2016،

باإلضافة إلى أف الكثير مف الصناعات الفمسطينية قد دمرت كالبعض منيا قد تالشى
كذلؾ ألسباب سياسية بالدرجة األكلى تتعمؽ بعدـ تكفر المناخ االستثمارم الالزـ لنيكضيا،
بسبب الحركب المتتالية كسياسات اإلغالؽ المتكررة ككضع العراقيؿ أماـ الصادرات كالكاردات

الفمسطينية ،كبالتالي عدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى النقد األجنبي الالزـ لتمكيؿ االستثمارات

المحمية كالتكسع في قاعدة اإلنتاج المحمي كرفع الكفاءة كالمنافسة كبالتالي انخفاض نسبة

الصادرات.

مف خالؿ ما سبؽ نستطيع القكؿ أف كاقع االقتصاد الفمسطيني كحاالت العجز التي

تحققيا القطاعات االقتصادية كالمكازيف العامة كالتجارية ،ىي نتيجة اختالؿ كبير في ىيكؿ
االقتصاد الفمسطيني تعددت أسبابو كتجمت مظاىره في جميع مناحي الحياة االقتصادية

كانعكست آثاره عمى حياة األفراد داخؿ المجتمع الفمسطيني.
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المبحث الثالث

ظهور مشاكل االقتصاد الكمي
إف كجكد االختالالت الييكمية في االقتصاد الكمي الفمسطيني نجـ عنيا العديد مف

المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية تتمثؿ في البطالة كالتضخـ كتزايد حجـ المديكنية الخارجية

كزيادة معدالت الفقر ،باإلضافة إلى العديد مف المشكالت التي تؤدم إلى عدـ االستقرار
االقتصادم بشكؿ عاـ ،كىي مشكالت متراكمة كبعضيا ذات تأثير متبادؿ تيدد المستقبؿ

االقتصادم لممجتمع الفمسطيني بأكممو ،كما ينتج عف تمؾ المشكالت مف تأثير عمى سيككلكجية
األفراد.
أوال  :ارتفاع معدالت البطالة
تعتبر مشكمة البطالة مف أىـ المشكالت االقتصادية كاالجتماعية التي تحظى باىتماـ

الحككمات كالباحثيف ،ألنيا تعتبر مؤشر عمى كجكد خمؿ في النشاط االقتصادم كانخفاض
معدالت النمك االقتصادم كمف أىـ القضايا خطكرة عمى الكاقع االقتصادم كاالجتماعي.
لقد تناكؿ العديد مف الباحثيف مشكمة البطالة كتحميميا كفؽ أبعاد مختمفة كمعرفة

العالقات المسببة ليا ككيفية تغييرىا كطرح الكثير مف التصكرات النظرية كالكاقعية لمبطالة مف

خالؿ التحميؿ المعمؽ لتمؾ الظاىرة.

إف قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى تحقيؽ التشغيؿ لممكارد البشرية مف عمالة كتكظيؼ
لمكفاءات العممية في تراجع كتفاقـ لمعدالت البطالة كيعزل ذلؾ ألسباب عديدة منيا الكاقع

السياسي المفركض عمى المجتمع الفمسطيني كالكاقع االقتصادم المتردم كخاصة خالؿ السنكات
األخيرة الماضية مع تزايد أعداد األفراد العاطميف عف العمؿ مف عماؿ كخريجيف حيث زادت

معدالت البطالة بكتيرة متسارعة كخاصة في قطاع غزة ،نتيجة االختالالت الييكمية القائمة في

االقتصاد الفمسطيني كالكضع الخاص المفركض عمى قطاع غزة مف تحكيـ لسياسة اإلغالؽ
كالحصار كعدـ تكفر الكثير مف فرص العمؿ كتخمي السمطة الفمسطينية عف مسئكلياتيا مف
تكظيؼ كتعييف ألفراد جدد اتجاه قطاع غزة بعد عاـ  2007كأصبحت قضية التكظيؼ مرىكنة
بالحؿ السياسي بيف السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية كالحككمة في قطاع غزة ،كمع زيادة

مدة االنقساـ تزداد معدالت البطالة حيث يكضح الجدكؿ رقـ ( )3-7معدالت البطالة لممجتمع

الفمسطيني خالؿ الفترة (.)2015-1995
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جدكؿ ( )3-7معدالت البطالة في االقتصاد الفمسطيني ()2015-1995
انسىت
6992
6991
6991
6991
6999
0222
0226
0220
0222
0222
0222

انبطانت فٌ
انعفت
%6242
%6942
%6140
%6641
%942
%6040
%0641
%0140
%0241
%0041
%0242

انبطانت فٌ
غسة
%0142
%0242
%0141
%0640
%6149
%6149
%2242
%2149
%0946
%2242
%2242

انبطانت فٌ
فهسطَه
%6140
%0049
%0242
%6242
%6641
%6242
%0242
%2640
%0242
%0141
%0242

انسىت
0222
0221
0221
0221
0229
0262
0266
0260
0262
0262
0262

انبطانت فٌ
انعفت
%0242
%6141
%6149
%6941
%6141
%6140
%6142
%6942
%6141
%6141
%6242

انبطانت فٌ
غسة
%2242
%2241
%0941
%2241
%2141
%2141
%0141
%2642
%2041
%2249
%2249

انبطانت فٌ
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%0242
%0241
%0249
%0242
%0242
%0149
%0249

المصدر :معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاممة لألفراد  15سنة فأكثر في فمسطين 2015-1995

الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني www.pcbs.gov.ps/

مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )3-7يتضح أف معدالت البطالة في فمسطيف خالؿ الفترة مف

العاـ  2000حتى العاـ  2015في حالة تذبذب كعدـ استقرار في معدالتيا كاف ىذا التذبذب
بالشكؿ الصعكدم كالنزكلي ناتج عف مجمكعة مف العكامؿ االقتصادية كالسياسية المؤثرة في

تراجع كاختالؿ نمك القطاعات اإلنتاجية كعزكؼ الكثير مف القكل العاممة عف الكصكؿ إلى

أماكف عمميا كخاصة بعد العاـ  2000كبدء انتفاضة األقصى حيث كاف عدد العامميف
الفمسطينييف في سكؽ العمؿ اإلسرائيمية حكالي  145000عامؿ في الربع الثالث مف العاـ

 ،2000حيث يمثمكف نحك  %22مف إجمالي القكل العاممة المشاركة الفمسطينية ،كىذه الفئة
مف القكل العاممة داخؿ الخط األخضر قد تعطمت عف العمؿ كشكمت نسبة كبيرة مف معدالت
البطالة حيث كصؿ معدؿ البطالة كما نرل في الجدكؿ في العاـ  2000إلى  %14.3بسبب

تحكـ الظركؼ السياسية كاالقتصادية بيف الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني.

إضافة إلى تعطؿ القكل العاممة داخؿ الخط األخضر قد ازدادت معدالت البطالة مع

ارتفاع نسبة الخريجيف مف الجامعات الفمسطينية كخاصة في قطاع غزة كذلؾ بعد العاـ 2007
كالسبب الرئيسي في ذلؾ إيقاؼ التكظيؼ كالتعيينات الحككمية منذ العاـ  2007كانعداـ فرص

االستثمار كالتشغيؿ الذاتي في القطاع الخاص ،حيث كصؿ معدؿ البطالة في العاـ  2008إلى
 %26.6كما يتضح في الجدكؿ السابؽ ،كاستمرت الزيادات في معدؿ البطالة لمسنكات المتتالية
في ظؿ سياسة اإلغالؽ كتشديد الحصار كخاصة عمى قطاع غزة لتصؿ نسبة البطالة في قطاع

غزة كحده إلى  %35.9لمعاـ .2015
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إف االختالالت التي أحدثيا الكاقع السياسي كاالقتصادم في االقتصاد الفمسطيني ،أدل

إلى زيادة معدالت البطالة ،كبالتالي تفشي مشكمة البطالة في المجتمع الفمسطيني كما ينتج عنيا
مف آثار سمبية تضر بالحياة االجتماعية كاالقتصادية.
ثانيا  :ارتفاع معدالت التضخم
يعتبر التضخـ ظاىرة معقدة كمركبة كمتعددة األبعاد ،كاف مصادر التضخـ متعددة

كمتعارضة فيما بينيا كتؤدم إلى اختالؿ العالقات السعرية بيف أسعار السمع كالخدمات مف جية
كبيف أسعار عناصر اإلنتاج (مستكل األرباح كاألجكر كتكاليؼ المنتج ) مف ناحية أخرل

(العاني .)2011

يكاجو االقتصاد الفمسطيني مشكمة التضخـ كلكف يعتبر التضخـ في فمسطيف إلى حد

كبير تضخما مستكردا ،كيبرز حساسية كبيرة اتجاه األسعار العالمية كأسعار الغذاء كالكقكد

بشكؿ خاص ،كاف ارتفاع أسعار المكاد الغذائية كالمشركبات الخفيفة كالتبغ كأسعار خدمات
السكف ليا دكر كبير في ارتفاع معدالت التضخـ ،حيث كصؿ في العاـ  2014إلى %2.2

كنستطيع القكؿ أف ىناؾ تضخما عندما ترتفع األسعار المحمية بشكؿ أسرع مف ارتفاع األسعار
العالمية(عبد الكريـ)2012،

إف األسعار في فمسطيف تعتبر أعمى مف مستكياتيا عالميا سكاء أسعار السمع المستكردة

أك المحمية ،كأحيانا تصؿ أسعار بعض السمع إلى أكثر مف ثالثة أضعاؼ السعر العالمي

كمحكـ البقر كالذم يصؿ سعر الكيمكغراـ منيا إلى  48شيكؿ (ما يقارب  12.5دكالر ) كبناء
عمى اتفاقية باريس االقتصادية فإف ىناؾ اتفاؽ عمى أف تنخفض األسعار في األراضي

الفمسطينية بنسبة  %30كلكف السمطة الفمسطينية اكتفت بانخفاضيا بنسبة  %10ألف ضرائب

المحركقات أىـ مكارد خزينة السمطة رغـ أف أىـ أسباب انخفاض التضخـ ىك انخفاض أسعار

المحركقات (نعيـ)2015،

كيكضح الجدكؿ رقـ ( )3-8معدالت التضخـ في األراضي الفمسطينية لمسنكات األخيػرة

الماضية.

76

جدول رقم ()3-8
معدالت التضخم في األراضي الفمسطينية في السنوات األخيرة
المنطقة

2011

2012

2013

2014

2015

الضفة الغربية

%3.54

%4.08

%3.10

%1.20

%1.29

قطاع غزة

%0.57

%0.48

%0.76-

%2.85

%1.77

فمسطين

%2.88

%2.78

%1.72

%1.73

%1.43

المصدر :نظام المراقبة اإلحصائي الوطني  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني www.pcbs.gov.ps

يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )3-8أعاله أف معدؿ التضخـ كاف أعمى ما يمكف في
قطاع غزة لمعاـ  ،2014حيث بمغ معدؿ التضخـ  %2.85كيعزل ذلؾ لعدة عكامؿ ،أىميا

ارتفاع معدالت الضرائب التي شيدىا قطاع غزة عمى كثير مف السمع في ذلؾ العاـ ،كالحالة

االقتصادية كالسياسية التي يعيشيا قطاع غزة مف سياسات تشديد الحصار كاإلغالؽ المتكرر

لممنافذ البرية ،باإلضافة لعدـ كجكد حمكؿ في األفؽ السياسي الفمسطيني بشأف قطاع غزة كحؿ
أزماتو االقتصادية كالسياسية كصكال لمعالجة األسباب المؤدية الرتفاع معدؿ التضخـ.

كما أف قطاع غزة يعاني مف حالة التضخـ الرككدم1حيث يشيد في السنكات األخيرة

فترات مف الرككد كتعطؿ الكثير مف المرافؽ االقتصادية كزيادة مضطردة في األسعار مع
انخفاض في الطمب الفعاؿ كانخفاض مستكل تشغيؿ الجياز اإلنتاجي ،فتتزايد معدالت البطالة
مع كجكد احتكار مييمف ،فال أحد يستطيع إجبار الشركات المحتكرة عمى تخفيض أسعار سمعيا

كخدماتيا في حالة الرككد ،مما يؤدم إلى ارتفاع األسعار مع ارتفاع معدالت البطالة كىذا ما

حدث فعال في قطاع غزة خالؿ السنكات األخيرة الماضية.
ثالثا  :تزايد حجم المديونية
مشكمة المديكنية مف المشكالت التي تؤرؽ حككمات الدكؿ النامية كتزيد مف تبعيتيا

لمدكؿ الدائنة كتعاني فمسطيف مف تمؾ المشكمة مثميا مثؿ تمؾ الدكؿ.

فمنذ أكثر مف ستة أعكاـ تمر السمطة الفمسطينية بأزمة مالية خانقة ،مرتبطة باألزمة

المالية العالمية كقمة الدعـ الدكلي لمسمطة مف الدكؿ المانحة ،كقد اشتدت تمؾ األزمة في شير
أيمكؿ لمعاـ  2011ككاف ذلؾ كنتيجة لرغبة السمطة الفمسطينية بالتكجو لألمـ المتحدة كما كانت
1

 -حالة ارتفاع معدالت التضخم مع ارتفاع معدالت البطالة 6102/5/7 www.pmof.ps/.
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ردة الفعؿ إال سرعاف ما حجزت إسرائيؿ عمى عكائد الجمارؾ كالضرائب الشيرية التي تحصميا

إسرائيؿ لصالح السمطة كالتي تزيد عف  130مميكف دكالر ،كبالتالي حدثت أزمة مالية خانقة
لحقت بتأثيرىا عمى جميع المناحي االقتصادية كتأخر ركاتب مكظفي السمطة الفمسطينية ،كما
ازدادت التيديدات اإلسرائيمية لمسمطة بكقؼ تحكيؿ اإليرادات ككقؼ التعاكف االقتصادم كذلؾ

في العاـ  2012بعد تكجو السمطة لألمـ المتحدة لنيؿ عضكية دكلة فمسطيف لألمـ المتحدة

"بصفة دكلة مراقب " كما كتعاني السمطة مف ديكف متراكمة تبمغ حكالي  4.8مميار دكالر مكزعة

كاآلتي:

 1.2مميار دكالر لمبنكؾ  1.6 ،مميار دكالر مستحقات لصندكؽ التقاعد ،كأكثر مف  500مميكف

دكالر لمقطاع الخاص باإلضافة لمديكف الخارجية كالتي تجاكزت المميار دكالر ككؿ تمؾ الديكف

في تزايد ( الطباع.) 2015 ،

كيكضح الجدكؿ التالي حجـ الديكف عمى السمطة الفمسطينية مف العاـ  2000حتى العاـ 2015
جدول رقم ( )3-9حجم الديون عمى السمطة الفمسطينية لمفترة ( )2015-2000
القيمة بالمميون دوالر أمريكي
السنة
إجمالي الدين
الحكومي
نسبة الدين لمناتج
المحمي اإلجمالي
السنة
إجمالي الدين
الحكومي
نسبة الدين لمناتج
المحمي اإلجمالي

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

863.0

872.6

749.1

849.7

1.002.2

1.196.9

1.092.0

1.451.4

%20

%22

%21

%21

%23

%25

%22

%26

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.557.4

1.736.1

1.882.8

2.212.9

2.482.6

2.376.3

2.216.9

2.537.3

%23

%24

%21

%21

%22

%19

%17

%20

المصدر  :إجمالي الدين عمى الحكومة الفمسطينية  ،سمطة النقد الفمسطينية www.pma.ps/ar-eg/home.aspx

يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )3-9أف حجـ الديكف يرتفع مف السنة إلى السنة التي

تمييا كذلؾ يعكد لعدة عكامؿ مرتبطة ببعضيا ،أىميا الزيادة السكانية المرتفعة كخاصة في
قطاع غزة كما تحتاجو تمؾ الزيادة مف سمع استيالكية تزيد مف حجـ الكاردات كالعبء عمى

المكازنة العامة ككاىؿ الحككمة في تكفير السمع كالخدمات ،كبالتالي زيادة حجـ المديكنية في

الكقت الذم تتأخر فيو الدكؿ المانحة في دعـ السمطة الفمسطينية لمقياـ بالتزاماتيا المالية.
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رابعا  :القصور في أداء مؤشرات التنمية البشرية وتزايد معدالت الفقر
لمعنصر البشرم دك ار كبي ار في إحداث التنمية االقتصادية كاالجتماعية في أم مجتمع،

بؿ كيعد العامؿ األساسي في تزايد معدالت النمك االقتصادم كتطكيره ،مف خالؿ االستغالؿ
كاالستثمار األمثؿ لممكارد البشرية المتاحة كذلؾ عبر تحسيف برامج التعميـ كالتدريب الميني بما

يتناسب مع طمكحات المجتمع في الحصكؿ عمى عكائد اقتصادية مستقبال ،كبالتالي إف التعميـ
كالتدريب كخمؽ األيدم العاممة ذات الميارة كالكفاءة الفنية العالية يساىـ في رفع معدالت

اإلنتاجية لممجتمع في حالة تحقيؽ التنمية البشرية كاستثمارىا االستثمار األمثؿ.
عمى الرغـ مف التحسف في نسبة الممتحقيف بالتعميـ مف الذككر كاإلناث في فمسطيف إال
أف بعض االنتقادات كجيت لنظاـ التعميـ كخاصة أنو ال يؤىؿ الخريجيف لسكؽ العمؿ المستقبمي

بالشكؿ الميني الكافي ،كقد كشؼ تقرير أجرم بتكميؼ مف منظمة اليكنسكك أف النظاـ التربكم

الفمسطيني ال يفعؿ ما يكفي لتعزيز التعمـ النشط ،كما كتعتبر امتحانات الثانكية العامة مثاال
كالسيكيا عمى االمتحاف القائـ عمى أساس الحفظ عف ظير قمب ( اإلحصاء الفمسطيني ،

) 2014

كتقع فمسطيف في المستكل المتكسط في دليؿ التنمية البشرية ،حيث تأتي في المرتبة

 104مف بيف  176دكلة ،كيعكد تأخر مكقعيا لعدة عكامؿ مجتمعة كمتمثمة في السياسات

اإلس رائيمية المتبعة كالكضع االقتصادم المتردم باإلضافة إلى االىتماـ بمشاريع البنية التحتية
التي يظير مردكدىا االقتصادم في المدل البعيد ،كبقاء االنجازات التي تحققت في مجاؿ

التعميـ كالصحة عرضة لمخطر دكف كجكد آلية لتحقيؽ استدامتيا ،كتأتي فمسطيف بالمرتبة 97

مف أصؿ  144دكلة في دليؿ التنمية البشرية المتعمؽ بالنكع االجتماعي كالذم يقيس الدخؿ
كمتكسط العمر كالتعميـ كفقا لدرجة التفاكت بيف المرأة كالرجؿ ،كتأتي في المرتبة  75مف أصؿ

 103دكلة في دليؿ التمكيف المتعمؽ بالنكع االجتماعي كالذم يقيس تمكيف الرجاؿ كالنساء في
المجاالت السياسية كاالقتصادية كعمى الرغـ مف االستثمار في ىذا المجاؿ ك إنفاؽ الدكؿ
المانحة عمى التعميـ كالصحة إال أنو أقؿ بكثير مف االحتياجات كارتفاع معدالت الزيادة السكانية

( أبك جامع كاألغا )2010،
إف عدـ تكفر فرص العمؿ الالزمة كعدـ تكفر الدعـ الكافي مف األسباب التي تعتبر

عائقا أماـ التنمية البشرية في فمسطيف ،حيث أف الطاقات البشرية عاطمة بنسبة كبيرة كال تستغؿ
كخاصة بيف فئة الشباب الذيف ىـ مصدر قكة العمؿ ،كألف تكفر فرص العمؿ يزيد مف إنتاجية
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المجتمع كأيضا يزيد مف ظيكر اإلبداعات كاكتساب الميارات مف خالؿ العمؿ كالتدريب الميني،
كبالتالي الشعكر بالمسئكلية المجتمعية كاالنتماء لمدكلة في حاؿ تكفرت تمؾ الفرص باإلضافة

إلى اآلثار االيجابية التي تحققيا التنمية البشرية في الحد مف الفساد كتفشي الجريمة كعدـ

التفكير باليجرة ،كبالتالي ارتقاء الدكلة اقتصاديا كاجتماعيا كشعكر الفرد بالمكاطنة.

أما مشكمة الفقر تمثؿ المعنى النقيض لمتنمية البشرية التي تعاني منيا البمداف النامية
كمف ضمنيا فمسطيف كتقؼ عائقا أماـ جيكد التنمية االقتصادية ،كما ال يعتبر الفقر صفة بؿ

حالة مف الحرماف يمر بيا األفراد ضمف معايير محددة متمثمة في االستيالؾ األقؿ مف الغذاء

كعدـ الحصكؿ عمى الرعاية الصحية الكافية كمستكيات التعميـ المتدنية كظركؼ السكف الصعبة

كالنقص في كافة ضركريات الحياة الالزمة لالستم اررية مع كجكد البطالة يزداد الفقر تعمقا في

المجتمع الفمسطيني.

يعتبر الفقر مف المشكالت الناتجة عف االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني

كخاصة تمؾ االختالالت المتمثمة في فجكة سكؽ العمؿ الفمسطيني ،كعدـ تكفر فرص العمؿ لمف
ىـ في سف العمؿ كاإلنتاج كىذا يعني ارتفاع نسبة البطالة كخاصة بيف فئة العماؿ الذيف كانكا

يعممكف في مناطؽ الخط األخضر كمحركمكف مف الكصكؿ ألماكف عمميـ بسبب سياسات

االحتالؿ المتشددة كمنع التصاريح حيث أف أسر ىؤالء العماؿ ىي األسر األشد فق ار كخاصة
في قطاع غزة كباتت تمؾ األسر تتمقى الدعـ كالمساعدات التمكينية كالنقدية ،باإلضافة إلى عدة

عكامؿ مجتمعة منيا الزيادة السكانية المستمرة كخاصة في قطاع غزة كبالتالي انخفاض نصيب

الفرد مف الدخؿ القكمي.
كقد بمغ عدد األسر المصنفة تحت خط الفقر في قطاع غزة كالضفة كالمدخمة في قاعدة

بيانات ك ازرة الشئكف االجتماعية الفمسطينية  %85تحت خط الفقر الشديد مقسمة كالتالي:

يبمغ مجمكع األسر تحت خط الفقر  45000أسرة  ،منيا  22000أسرة في قطاع غزة،

ك 23000أسرة في الضفة الغربية (ك ازرة الشئكف االجتماعية )2015،

إ ف ىذه النسبة كالشريحة مف األسر الفقيرة تمثؿ عبء عمى الحككمة الفمسطينية كتمتيـ

جيكد التنمية كتقؼ عائقا أماـ خطط التنمية إف لـ تتكفر فرص العمؿ الالزمة ليا كاالستفادة

منيا مف خالؿ العمؿ عمى تطكير التنمية البشرية كجعميا شريحة منتجة كفعالة في المجتمع بدال
مف مستيمكة فقط.
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المبحث الرابع
المعالجات التنموية التطبيقية والمقترحة لمحد من االنعكاسات السمبية لالختالالت الهيكمية
عمى االقتصاد الفمسطيني

تعتبر الخطط التنمكية أداة معبرة عف تكجيات الحككمة كاستراتيجياتيا لفترات متفاكتة

تشمؿ المدل القصير كالمتكسط كالبعيد ،كتسعى خطط التنمية لتحسيف المؤشرات االقتصادية
كاالجتماعية كمعالجة األزمات التي يعانييا االقتصاد خالؿ فترة محددة ( ماس)2014 ،

حازت التنمية عمى اىتماـ الحككمة الفمسطينية كالكثير مف المؤسسات الرسمية كالغير

رسمية مف خالؿ رؤية كطنية فمسطينية لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية ،حيث قدمت الكثير مف
االستراتيجيات كالخطط كالحمكؿ التي خرجت بيا الك ازرات كالدراسات كاألبحاث كالندكات

كالمنتديات االقتصادية مف أجؿ الحد مف االختالالت الييكمية لالقتصاد الفمسطيني كالتخمص

مف المشكالت الناتجة عف ذلؾ.
أوال  :االستراتيجيات المعتمدة

إف كقكع االقتصاد الفمسطيني تحت االحتالؿ كالظركؼ التي مر بيا قد أعطت رؤية

كاضحة إلتباع االستراتيجيات التنمكية المالئمة في ظؿ الكضع السياسي المضطرب ،مع كجكد
المحاكر األساسية التي تقكـ عمييا كالمتمثمة في الرؤية ،كاألىداؼ ،كنطاؽ التطبيؽ ،كحجـ
كمصادر التمكيؿ ،كركائز أساسية يعتمد عمييا عند كضع خطط التنمية.

ال يكجد استراتيجيات معينة اتبعتيا السمطة الفمسطينية كلكف مف خالؿ الخطط
كالمبادرات التي قدمتيا عمى مدار األعكاـ السابقة يمكف معرفة االستراتيجيات التي قامت عمييا،

حيث تيدؼ تمؾ الخطط إلى تمبية حاجات أفراد المجتمع كخمؽ أكبر قدر ممكف مف فرص

العمؿ لمحد مف مشكمة البطالة كتنمية القطاعات االقتصادية كخاصة قطاعي الزراعة كالصناعة

لتمبية الطمب الكمي ذاتيا كزيادة الصادرات ،كما تسعى إلى زيادة مساىمة القطاع الخاص

كمشاركتو بقدر أكبر في العممية التنمكية كرفع المستكل المعيشي ألفراد المجتمع مف خالؿ زيادة
الدخؿ القكمي كزيادة نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي.
ومن ضمن المبادرات التنموية الفمسطينية ( :ك ازرة التخطيط الفمسطينية )2008،
 اعتمدت السمطة الفمسطينية في العاـ  1993بعد تكقيع اتفاقية أكسمك مع الجانباإلسرائيمي خطة إنمائية طمكحة اليدؼ منيا إعادة بناء المجتمع الفمسطيني كالمسماة "
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البرنامج اإلنمائي لالقتصاد الفمسطيني  " 2000-1994كقدرت تكاليفو حكالي 11.6

مميار دكالر ،كقد قاـ البرنامج عمى افتراضات كاستراتيجيات أعطت األكلكية لتصحيح
التشكىات الناتجة عف االحتالؿ ،كتطكير البنية التحتية كتشجيع قطاع التصدير

كاإلسكاف كخمؽ فرص عمؿ ،كلكف لـ يتـ تطبيقو لعدة أسباب أىميا عدـ تكفر التمكيؿ

الالزـ ،كعدـ كاقعية االفتراضات القائـ عمييا البرنامج.

 قدمت السمطة الفمسطينية لمدكؿ المانحة في مؤتمر باريس لمعاـ  1996تقري ار حكؿ"إستراتيجية التنمية في فمسطيف  "1998-1996حيث النشاط االقتصادم القائـ عمى
مبدأ السكؽ الحرة كتشجيع االستثمارات الدكلية كالعربية مف خالؿ تكفير القطاع العاـ

لمبيئة االستثمارية المالئمة كالبنية التحتية ضمف إطار تنظيمي كقانكني.

 في العاـ نفسو في مؤتمر باريس قدمت السمطة " برنامج االستثمار العاـ " لمعاـ1997كالذم يتضمف قائمة مف المشاريع تقدر قيمتيا  845مميكف دكالر ،تخص القطاع
االجتماعي كالبنية التحتية كالقطاع الخاص كبناء المؤسسات.

 -خطة "التنمية الفمسطينية ( " )2000-1998كالتي كضعت مف قبؿ كزارة التخطيط

كالتعاكف الدكلي تستمر لمدة ثالثة أعكاـ كاليدؼ منيا تطكير البنية التحتية كادارة المكارد
الطبيعية كتطكير قدرة المؤسسات عمى تقديـ الخدمات االجتماعية كتطكير المكارد

البشرية كالقطاعات اإلنتاجية ،كتفعيؿ دكر مؤسسات القطاع العاـ كالقطاع الخاص.

 خطة التنمية ( )2001-1999كذلؾ لتطكير عمميات التخطيط القكمي في فمسطيف.-

أعدت ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي " خطة التنمية  "2003-1999كالتي تعتبر
تطكي ار كامتدادا لمخطة السابقة كأىـ ما جاء مف فرضيات الخطة ،تطبيؽ اتفاؽ كام

ريفر كممحقاتو مف خالؿ تشغيؿ مطار غزة كالميناء كتخفيؼ القيكد المفركضة عؿ
االقتصاد الفمسطيني ،حيث أعطت نسبة  %48مف تمكيؿ الخطة لقطاع البنية التحتية،
كقدرة السمطة الفمسطينية عمى تحقيؽ فائض في المكازنة الجارية كيتكقؼ ذلؾ عمى

األداء الفمسطيني بشكؿ عاـ كقياـ القطاع الخاص بمعب دكر فعاؿ في السنكات الخمس

مف 1999حتى ،2003كيقدر تمكيؿ الخطة حكالي  4.5مميار دكالر.

كلكف التغيرات السياسية التي حدثت عمى الساحة الفمسطينية كقياـ انتفاضة األقصى في
العاـ  2000كما رافقيا مف تبعيات كممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي عرقمت تنفيذ ىذه الخطة.
 أعدت ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي خطة " االستقرار االقتصادم كاالجتماعي( )2005-2004كيقدر تمكيميا حكالي  1.2مميار دكالر ،جزء مخصص منيا لألجكر
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كالركاتب كيبمغ  302مميكف دكالر ،ك  90مميكف دكالر لمنفقات الرأسمالية ،ك 246
مميكف دكالر لتمكيؿ مشاريع الخطة مقسمة ما بيف المساعدات اإلنسانية ،كالتأىيؿ

كاعادة اإلعمار ،كتنمية كتطكير البنية التحتية ،كدعـ القطاع الخاص كدعـ برامج

اإلصالح العاـ.

 الخطة اإلستراتيجية لمتنمية في قطاع غزة يكليك  ،2005مف خالؿ عقد كرشة عمؿقامت بيا ك ازرة االقتصاد الفمسطيني بالتعاكف مع ك ازرة التخطيط الفمسطينية لمدة يكميف

متتاليف ،تـ مف خالليا كضع إطار عاـ لمخطة اإلستراتيجية لقطاع غزة بعد االنسحاب

اإلسرائيمي منو ،حيث تيدؼ الخطة إلى دعـ أسس التنمية الشاممة لتحقيؽ الرفاىية
كالتقدـ كصكال بقطاع غزة ليصبح أحد مراكز النشاط االقتصادم عمى المستكل الكطني

كاإلقميمي ،كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ االستقرار كالسيطرة عمى المعابر ،كتبني سياسات

اقتصادية فعالة ،كتحسيف األداء العاـ كتطكير التشريعات تعزي از لسيادة القانكف ،كاعادة
تأىيؿ كتطكير البنية التحتية ،كتحسيف آليات التمكيؿ الخارجي كتكجيييا بما يخدـ

متطمبات عممية التنمية.

 -خطة "اإلصالح كالتنمية الفمسطينية ( ")2010-2008أعدت ىذه الخطة عمى أثر

ازدياد المقاطعة السياسية كاالقتصادية عقب نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية

كتراجع الكضع االقتصادم نتيجة لسياسة اإلغالؽ المتكاصمة لجميع المنافذ ،كمع
إعالف التيدئة المتبادلة بيف الجانبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني عبر الكساطة المصرية

لمعاـ  2008فتحت آفاؽ دعت إلعداد خطة تنمكية متكسطة ،أمال في إلزاـ المجتمع

الدكلي بكاجباتو اتجاه الشعب الفمسطيني ،كركزت الخطة عمى تفعيؿ التخطيط

التأشيرم1كاقترحت دعـ الخدمات األكلية التي تركز عمى تقديـ المساعدات اإلنسانية
كمشاريع خمؽ فرص عمؿ كدعـ القطاع الزراعي كاعادة تأىيمو ،كتعكيض القطاع

الصناعي كضركرة تشجيع المشاريع اإلنتاجية الصغيرة كتنفيذ مبدأ الشفافية كالحكـ
الرشيد ،كتفعيؿ دكر المنظمات األىمية كالمؤسسات الغير حككمية مف أجؿ الحد مف
تفاقـ مشكمة الفقر كالبطالة( ك ازرة التخطيط )2008

 خطة كيرم لمتنمية في األراضي الفمسطينية  ،2013قاـ بطرحيا كزير الخارجيةاألمريكي جكف كيرم خالؿ المنتدل االقتصادم العالمي الذم انعقد في األردف لمعاـ
1

 -أحد األساليب المستخدمة في إدارة االقتصاد الكطني كايجاد نكع مف التعاكف بيف الدكلة كالقطاع الخاص  (.المكسكعة

االقتصادية)
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 2013كخطة اقتصادية لمتنمية ،تيدؼ إلى إيجاد اقتصاد فمسطيني متطكر كمستقر
لنجاح العممية السياسية بيف الجانبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني متعمقة بالتسكية السياسية

كاالعتبارات األمنية لإلسرائيمييف ،كتقدر األمكاؿ المخصصة لتنفيذ الخطة حكالي 4

مميار دكالر يتـ إنفاقيا خالؿ ثالثة سنكات كيقكدىا القطاع الخاص كالخارجي كالمحمي،

لكف الخطة ال تكفر إطار سياسي لمرؤية الفمسطينية في إقامة دكلة مستقمة كانياء
االحتالؿ كتكظيؼ المكارد الطبيعية كاالقتصادية لخدمة األىداؼ الفمسطينية.

 خطة "التنمية الكطنية  "2016 –2014كتعتبر الخطة الثالثة مف نكعيا في سياؽالتخطيط الكطني الشامؿ ،كتأتي ىذه الخطة في ظؿ أكضاع سياسية مضطربة

كتحديات داخمية كخارجية أىميا االحتالؿ كاجراءاتو المحبطة لجيكد التنمية كاستمرار
االنقساـ الداخمي الفمسطيني كاستمرار األزمة المالية لمسمطة الفمسطينية ،كتراجع اىتماـ

الدكؿ العربية بالقضية الفمسطينية كانشغاليا باضطراباتيا الداخمية ،كتقكـ ىذه الخطة

عمى افتراضيف :األكؿ بقاء األكضاع االقتصادية كالمالية كما ىي دكف تغيير،

كاالفتراض الثاني قائـ عمى تخفيؼ القيكد اإلسرائيمية كانياء االنقساـ الداخمي ،كرجكع

العالقات التجارية كالمالية بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ،كاستغالؿ كامؿ المكارد في

المنطقة ج 1كتسييؿ عمؿ القطاع الخاص.

مف خالؿ االطالع عمى خطط التنمية فإف االستراتيجيات المعتمدة ضمف الخطط التنمكية

تيدؼ إلى:

 .1ترسيخ قاعدة اقتصادية قكية تؤمف لممجتمع الفمسطيني الحياة الكريمة مف خالؿ زيادة
الدخؿ القكمي كتحسيف المستكل المعيشي ألفراد المجتمع ،كذلؾ مف خالؿ زيادة نصيب

الفرد مف الدخؿ القكمي.

 .2كما تيدؼ إلى تضييؽ الفجكات في االقتصاد كالحد مف المشكالت االقتصادية
كاالجتماعية التي تكاجو المجتمع الفمسطيني ،كخاصة تمؾ المشكالت كاألكضاع

المتردية في قطاع غزة ،حيث أف أكضاع االقتصاد الفمسطيني خالؿ األعكاـ السابقة ما
بيف اقتصاد عقكبات إسرائيمية ،كاقتصاد حرب ،كاقتصاد تدمير كنيب كفساد ،أصبح

بحاجة لخطة كطنية شاممة غير قابمة لمتجزئة عمى المدل البعيد تشارؾ بيا جميع
1

 -حسب تقسيـ اتفاقية أكسمك ىي المناطؽ التي تشمؿ  %60مف مساحة أراضي الضفة الغربية كالتي تسيطر عمييا

إسرائيؿ سيطرة شبو تامة ( .مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة )www.btselem.org
2016/5/12
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األطراؼ سكاء عمى المستكل المحمي مف مؤسسات كطنية كمدنية (القطاع العاـ
كالقطاع الخاص ) كعمى المستكل الدكلي مف الدكؿ المانحة لمخركج بخطة تنمكية فعالة

تعكد عمى االقتصاد الفمسطيني بالنفع كالتخمص مف االختالالت الييكمية كالحد مف

المشكالت االقتصادية كاالجتماعية الناتجة عف ذلؾ.

 .3التقميؿ مف االعتماد عمى االقتصاد اإلسرائيمي في العمالة كالتجارة مف خالؿ خمؽ فرص
عمؿ جديدة كزيادة اإلنتاجية.

 .4مشاركة القطاع الخاص في عممية التنمية مف خالؿ تكفير بيئة مناسبة لزيادة استثماراتو
كجذب رؤكس األمكاؿ الفمسطينية في الخارج الستثمارىا داخؿ فمسطيف.

 .5تنمية المكارد البشرية المحمية مف خالؿ زيادة برامج التدريب كالتأىيؿ الميني كالتعميـ
كاالستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ العممية التنمكية.

مف خالؿ ما سبؽ نجد أف السمطة الفمسطينية سعت منذ كجكدىا لتنمية االقتصاد

الفمسطيني ،مف خالؿ كضع الكثير مف الخطط التنمكية اليادفة مف قبؿ الك ازرات كالجيات

الرسمية المختصة في ىذا المجاؿ كمبادرات القطاع الخاص ،رغـ التحديات المفركضة عمى
كاقع االقتصاد الفمسطيني إال أف التغيرات السياسية عمى الساحة الفمسطينية تخمؽ العقبات أماـ

تنفيذ تمؾ الخطط.

ثانيا  :المعالجات المطبقة وتقييم نتائجها
تمثؿ خطط التنمية السابقة خطط كطنية بالشراكة مع المؤسسات الدكلية كالمجتمع

الدكلي تحدد أجندة متكسطة كبعيدة المدل لإلصالح كالتنمية في فمسطيف ،كيتكفر بيا األساس
المتكامؿ لتكزيع جميع المكارد الحككمية ،كتعكس أيضا التزاـ السمطة الفمسطينية بتبني
اإلجراءات المتكاممة إلعداد الخطط كالسياسات كتحضير المكازنات ،كما أف تمؾ الخطط تمثؿ

اإلطار العاـ كالشامؿ لمغايات كاألىداؼ كمعايير األداء كالتنفيذ ،إضافة لذلؾ تخصيص المكارد
الالزمة لتنفيذىا.
كلكف كؿ ىذه الخطط اعترضتيا الكثير مف العقبات عند تطبيقيا ،كمنيا مف فشمت لعدة
أسباب أىميا( :ك ازرة التخطيط )2008،

 .1االفتقار إلى السيادة  :حيث أف السمطة الفمسطينية تمارس سيطرة اسمية عمى ما ال
تتعدل مساحتو  %17.2مف الضفة الغربية ،كمنذ بداية أكسمك بدأت إسرائيؿ بإنشاء
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نظاـ محكـ مف القيكد المادية كاإلدارية عمى حركة البضائع كاألفراد في قطاع غزة

كالضفة الغربية.

 .2تجزئة االقتصاد الفمسطيني كاحتكائو  :مف خالؿ عدـ التزاـ الجانب اإلسرائيمي بتطبيؽ
بركتكككؿ باريس حيث قامت باتخاذ إجراءات أحادية الجانب عطمت تحقيؽ التقدـ في

تنظيـ العالقات االقتصادية بيف إسرائيؿ كاألراضي الفمسطينية ،كبالتالي تعزز احتكاء
االقتصاد الفمسطيني كخاصة بعد إعادة احتالؿ الضفة في العاـ  2002كحصار غزة

في نياية العاـ . 2005

 .3انعداـ االستقرار المالي  :كذلؾ مف خالؿ عدـ سيطرة السمطة الفمسطينية عمى أدكات
السياستيف المالية كالنقدية ،كبالتالي فإف الكضع المالي لمسمطة ىشا كيقع تحت رحمة

العالقات السياسية كاألمنية مع إسرائيؿ كالمجتمع الدكلي.

 .4عدـ انتظاـ الدعـ الخارجي لبناء المؤسسات كتبايف مكاقؼ المجتمع الدكلي ،حيث يشيد
الدعـ المالي لمقطاعيف العاـ كالخاص كالمجتمع المدني تقمبات بسبب االنتماءات

السياسية لمقائميف عمى إدارة تمؾ القطاعات.

 .5قدـ التشريعات الخاصة بالتنمية الحضرية كعدـ مالئمتيا لمتغيرات الحاصمة في ىذا

المجاؿ حيث أف التنمية الحضرية عشكائية ال تقكـ عمى أسس تنمكية مدركسة كال يتـ

ترسيـ المناطؽ الصناعية كالزراعية كالسياحية كالسكنية ( رمضاف )2014،
مف المالحظ عند تقييـ خطط التنمية أف اليدؼ الرئيسي مف خالؿ بنكدىا ىك التخمص
مف تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد اإلسرائيمي ،حتى يتـ التخمص مف باقي المشكالت

الفرعية التي تكاجو االقتصاد مف فقر كبطالة كمديكنية كتضخـ كتراجع لمقطاعات االقتصادية،
كمف خالؿ عممية تقييـ الخطط أيضا ىناؾ بعض الجيات قيمت خطط التنمية مف زاكية الفقر.

كبعض الجيات ترل أف ىناؾ انفصاؿ بيف الخطط التنمكية كبيف المكازنة مما يشكؿ

تحديا أماـ الحككمة ،كبالتالي يجب تمكيؿ كافة البرامج التنمكية إلى جانب تمكيؿ عجز المكازنة
(عبد اهلل .)2014 ،
كمف تجارب الخطط السابقة إف بعض الخطط التنمكية بقيت حب ار عمى كرؽ ككأنيا

قائمة تسكؽ لممانحيف كليست أداة لترشيد كتكجيو صانع القرار كمف المفترض تقييـ االنجازات
كاإلخفاقات في الخطط السابقة ثـ بناء خطط جديدة عمى ما تـ انجازه ( شحادة )2014،
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مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف جيكد التنمية كجميع الخطط التنمكية المكضكعة كاجيت

الكثير مف التحديات كالمعكقات في تطبيقيا متمثمة في كجكد االحتالؿ اإلسرائيمي كالصراعات
السياسية القائمة كعجز المكازنة كعدـ التزاـ المانحيف بالتمكيؿ لتنفيذىا ،كؿ ذلؾ يمثؿ تحديا

أكبر أماـ الخطط التنمكية باإلضافة إلى أف ىناؾ أطراؼ إقميمية يجب مشاركتيا كعدـ
استبعادىا عند كضع خطط التنمية كمساىمتيا في نجاح تمؾ الخطط كالدكؿ العربية المجاكرة

التي ليا سيطرة عمى الحدكد المشتركة مع فمسطيف.
ثالثا  :سيناريو المعالجات المقترحة وسبل نجاحها
إف المعالجات المقترحة لمتخفيؼ مف حدة االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني
تنطمؽ مف التشابؾ الطبيعي لألكضاع االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية فال يمكف إيجاد حمكؿ

إف لـ تتسؽ القضايا االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية مع بعضيا ،حيث يعتبر ىذا التناسؽ

القاعدة األساسية لنجاح عمميات التنمية ،كمف خالؿ الدراسة كمراجعة األدبيات كالمراجع المكثقة

يمكف اقتراح بعض المقترحات لصناع القرار لالسترشاد بيا في محاكالتيـ لحؿ المشكالت

الناتجة عف الخمؿ في العالقات التشابكية بيف القطاعات االقتصادية في االقتصاد الفمسطيني
كمف أىـ المقترحات :
 .1يحتاج االقتصاد الفمسطيني إلى إدارة تمتمؾ رؤية مختمفة كجديدة ،يتصدر أكلكياتيا
ىدؼ اإلصالح االقتصادم لمتخفيؼ مف كطأة االختالالت الييكمية في االقتصاد

الفمسطيني ،كتحقيؽ مستكل مف العيش الكريـ لممكاطف كصكال لمرفاىية.
 .2اتباع سياسة خارجية مفادىا االنفتاح عمى مختمؼ دكؿ العالـ تييئ البيئة المالئمة
لسياسة اقتصادية ناجحة ،لمبحث عف بدائؿ جديدة لسد العجز في الفجكات القائمة كذلؾ
مف خالؿ إحياء االتفاقيات االقتصادية الدكلية مع السمطة الفمسطينية بشأف التجارة

الخارجية ،كذلؾ ألف االقتصاد الفمسطيني غير قادر عمى النيكض بنفسو ذاتيا نظ ار لقمة
المكارد المتاحة كالحاجة لممكاد األكلية الالزمة لعمميات اإلنتاج ،كما تحتاج السياسة
الخارجية ترتيب األكضاع الداخمية كخاصة السياسية.

 .3الحاجة إلى االستمرار في زيادة ارتفاع حجـ االستثمار األجنبي ،حيث أف حجـ

االستثمار األجنبي في فمسطيف يشيد ارتفاعا مستم ار خالؿ الفترة ()2015-2008

كالذم بمغ في نياية العاـ  2 ،2015مميار دكالر حسب بيانات ك ازرة االقتصاد
الفمسطيني ،كالعمؿ المستمر عمى استقطاب رأس الماؿ األجنبي مف خالؿ خطط
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اإلصالح كالتنمية كالمؤتمرات كالممتقيات االستثمارية الداخمية كالخارجية لجذب

استثمارات جديدة لتكسيع القاعدة االستثمارية في فمسطيف.

 .4التقميؿ مف التفاكت في الدخؿ بيف أفراد المجتمع حتى يحقؽ االقتصاد نجاحا في

انخفاض معدالت الفقر ،حيث يكجد طبقة دنيا يتخمميا الفقر كالجكع مقارنة بالطبقة ذات

الدخؿ المرتفع.

 .5البد مف كضع إستراتيجيات كخطط تنمكية تتعمؽ باالستثمار كاستغالؿ الفائض مف
اإليرادات المالية في المشاريع االستثمارية ،لتحفيز كزيادة عمميات اإلنتاج ،كبالتالي
االعتماد السمعي ذاتيا كالتقميؿ مف الكاردات كذلؾ مف خالؿ الحد مف سياسة اإلغراؽ

لدعـ القطاع العاـ كالخاص كتطكير القاعدة اإلنتاجية لمعالجة االختالؿ الخارجي.

 .6ضركرة م ارجعة خطط التنمية السابقة كالسعي لمعالجة مكاطف القصكر في بنكدىا
كانجاز ما لـ يتـ انجازه منيا.
 .7الدعـ المكجستي لكافة المناطؽ الصناعية لمسمطة الفمسطينية مف خالؿ إدارة طرؽ
تصميـ المصانع الداخمية كتكفير تدفؽ فعاؿ لكؿ مف العماؿ كالبضائع كالمعدات

كالمعمكمات لمحصكؿ عمى أعمى مستكل مف اإلنتاجية بأقؿ التكاليؼ كما أف المكجستية
اإلنتاجية تحرص عمى تحديد مدل القدرات المكجستية الستيعاب كمية اإلنتاج كطكؿ

خطكط اإلنتاج.
 .8محاربة الفساد اإلدارم كالمالي كالكاسطة كالمحسكبية ،كتقسيـ العمؿ عمى معيار
الكفاءات ألعمى المناصب ككضع الشخص المناسب في المكاف المناسب لمحصكؿ
عمى نتائج أفضؿ تخدـ االقتصاد الفمسطيني.

 .9ألجؿ مكافحة مشكالت االقتصاد الكمي كالفقر كالبطالة كالتضخـ كالمديكنية العمؿ عمى
البحث عف أىـ األسباب التي أدت لكجكدىا كتفاقميا كالعمؿ عؿ التخمص منيا مف

خالؿ االستفادة مف المساعدات الخارجية كترشيد اإلنفاؽ فييا كاستغالؿ جزء كبير منيا
في المشاريع اإلنتاجية التي تخدـ االقتصاد الفمسطيني كتخفؼ مف حدة الفقر كالبطالة

كالمديكنية إلعادة تأىيؿ االقتصاد الفمسطيني لمنيكض مف جديد.

 .10دعـ سياسة ترشيد اإلنفاؽ كخاصة اإلنفاؽ االستيالكي عمى المستكل الفردم كاألسرم
كالمجتمع مف خالؿ التكعية المجتمعية بشأف زيادة االدخار كالتكجو نحك االستثمار.
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 .11إعطاء األكلكية لتطكير قطاع الزراعة بشقيو النباتي كالحيكاني لما لو مف أىمية كقطاع
اإلنتاج األكؿ في تكفير السمع األساسية الغذائية كالمكاد األكلية كاستغالؿ جميع

األراضي الخاضعة لسيطرة السمطة الفمسطينية كدعـ المؤسسات كالجمعيات التي تيتـ
بالشأف الزراعي ،مما يكفر الكثير مف السمع األكلية المستكردة كزيادة الصادرات في

حالة االكتفاء الذاتي ،كتنمية كتطكير قطاع الصناعة لما لو مف أىمية في مجاؿ تثقيؼ
كتدريب األيدم العاممة بالمقارنة مع النشاط اإلنتاجي في القطاعات االقتصادية

التقميدية ،مما يؤدم إلى ظيكر خبرات كميارات جديدة قادرة عمى التأثير في زيادة
كتحسيف كمنافسة عمميات اإلنتاج كاخراج المنتج الكطني بجكدة أعمى تنافس المنتج
المستكرد كبالتالي التخفيؼ مف عبء االستيراد كسد فجكة المكارد الخارجية.
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خالصة الفصل
ألف االقتصاد الفمسطيني يقبع تحت االحتالؿ فإنو تأثر بالتقمبات السياسية طيمة مراحؿ

مساره التطكرم منذ إنشاء السمطة الفمسطينية حتى اليكـ ،لذلؾ عانى كمازاؿ يعاني مف
المشكالت كالعقبات التي تقؼ عائقا في مسار تطكره كأىميا االحتالؿ اإلسرائيمي كالصراع

السياسي الفمسطيني– الفمسطيني ،حيث أنيما العامالف الرئيسياف في حدكث االختالالت
الييكمية في االقتصاد الفمسطيني ،كالتي تتجسد في االختالؿ السمعي كالمالي كالنقدم كاالختالؿ
الداخمي كالخارجي ،كما تظير أثارىا جمية في عدـ استقرار معدالت النمك االقتصادم كالعجز

الدائـ في المكازيف العامة كالتجارية ،كما ينتج عف تمؾ االختالالت مف مشكالت االقتصاد الكمي

كالتي تتمثؿ في ارتفاع معدالت البطالة كمعدالت التضخـ كزيادة نسبة الفقر كزيادة المديكنية

كزيادة االعتماد عمى المساعدات الخارجية ،حيث تفاقمت تمؾ المشكالت بكتيرة أسرع خالؿ

السنكات األخيرة كخاصة في قطاع غزة مع تحكيـ سياسة الحصار كاإلغالؽ.

كلقد تبنت السمطة الفمسطينية العديد مف الخطط التنمكية كالتي تيدؼ مف خالؿ

المعالجات التنمكية إلى تطكر االقتصاد الفمسطيني كالحد مف االختالؿ الييكمي كالمشكالت
الناتجة عف ذلؾ.
كاتضح مف خالؿ البحث أف الكثير مف تمؾ الخطط لـ تطبؽ بشكؿ كامؿ كمنيا ما

زالت حب ار عمى كرؽ ،كذلؾ لقمة كعدـ التزاـ مصادر التمكيؿ لتنفيذىا باإلضافة أنيا خطط لـ
تضمف ضمف بنكدىا الحمكؿ الجذرية كسياسات اإلصالح المالئمة التي تتماشى مع األكضاع

السياسية لممجتمع الفمسطيني.

كترل الباحثة أف ىناؾ العديد مف الخطط التنمكية الفعالة لصناع القرار كاليادفة لتنمية

كتطكير االقتصاد الفمسطيني كالتخمص مف األزمات الراىنة كلكف ال يمكف تطبيقيا دكف تسكية

األكضاع السياسية كالتخمص مف النزاع كخاصة تمؾ األكضاع التي قسمت المجتمع الفمسطيني
إلى قسميف كما نتج عف ىذا االنقساـ مف تبعيات أضرت بييكؿ االقتصاد الفمسطيني كزعزعت

استق ارره ،كيمكف لالقتصاد الفمسطيني النيكض مف جديد في حاؿ تكفر المناخ السياسي المستقر
كفتح آفاؽ خارجية مع اقتصاديات دكؿ العالـ.
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الفصل الرابع
التحليل الكياسي لتكدير أثر االختالالت اهليكلية
يف االقتصاد الفلسطيين
يقذيح
انًثحث األول  :انًُهجُح انًرثؼح
أوال  :تُاَاخ انذساسح
ثاَُا  :يرغُشاخ انذساسح
ثانثا  :انثُاء انشَاضٍ نًُارج انذساسح
 .1انًُىرج انشَاضٍ انًرؼذد
 .2انًُارج انشَاضُح انثسُغح
ساتؼا  :األسانُة االحصائُح انًسرخذيح فٍ انذساسح
 .1األسانُة انىصفُح
 .2يصفىفح االسذثاط
 .3اخرثاس سثثُح خشاَجش
 .4االَحذاس انخغٍ انثسُظ وانًرؼذد
 .5انًشتؼاخ انصغشي انؼادَح
انًثحث انثاٍَ  :انُرائح انًسرخهصح
أوال َ :رائح انرحهُم انىصفٍ نًرغُشاخ انذساسح
َ .1رائح ذحهُم يصفىفح االسذثاط
 .2اخرثاس سثثُح خشاَجش
ثاَُا  :ذأثُش انفجىاخ االقرصادَح ػهً انُاذح انًحهٍ االخًانٍ
 .1ذقذَش انًُىرج
 .2ذقُُى انًُىرج
 .3ذفسُش انًُىرج
ثانثا  :ذأثُش انُاذح انًحهٍ االخًانٍ ػهً انفجىاخ االقرصادَح
ساتؼا  :انرحهُم وانرفسُش االقرصادٌ نُرائح انًُىرج انًقذس

الدراسة القياسية
التحميل القياسي لتقدير أثر االختالالت الهيكمية عمى االقتصاد الفمسطيني
المنهجية المتبعة والنتائج المستخمصة
مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ الجانب التطبيقي لمدراسة أك ما يعرؼ بالدراسة القياسية ،حيث
تستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ المنيجية القياسية المتبعة في الجانب العممي مف خالؿ تحديد

بيانات الدراسة كذكر مصادرىا ،كتعريؼ متغيرات الدراسة اقتصاديان ،كمف ثـ صياغة نمكذج
قياسي مالئـ لدراسة تأثير المتغيرات المستقمة كالمتمثمة في (فجكة المكارد الخارجية ،فجكة المكارد

المحمية ،فجكة المكازنة العامة ،عدد العاطميف باأللؼ) عمى المتغير التابع المتمثؿ بالناتج

المحمي اإلجمالي ،معب انر عف الناتج المحمي كالفجكات بالمميكف دكالر ككذلؾ عدد العامميف
باأللؼ ،كما كتستعرض الباحثة بشيء مف التفصيؿ أىـ األساليب اإلحصائية كالقياسية الكصفية

كالتحميمية كاالستداللية التي تـ االعتماد عمييا في استخالص نتائج التحميؿ القياسي كبناء نمكذج
الدراسة األكثر مالئمة لمتغيرات الدراسة.
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المبحث األول
المنهجية المتبعة
أوال  :بيانات الدراسة
تتمثؿ بيانات الدراسة بالبيانات الكمية التي تصؼ متغيرات الدراسة خالؿ فترة زمنية

تتراكح بيف ( )5151-5991عمى شكؿ بيانات سالسؿ زمنية ،ككانت جميع البيانات متكفرة
لجميع المتغيرات خالؿ فترة الدراسة باستثناء قيمة فجكة المكارد المحمية مف (– 5152

5151ـ)،كقيمة فجكة المكازنة العامة في سنة (5991ـ) فقد كانت ىذه القيـ مفقكدة ،لذا قامت
الباحثة بالتعكيض عف القيـ المفقكدة بطريقة المتكسط المتحرؾ( )Moving Averageكبذلؾ تـ

تجييز البيانات بشكؿ كامؿ لجميع المتغيرات خالؿ الفترة المذككرة لتصبح المشاىدات المتكفرة
لمتحميؿ ( )21مشاىدة لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة .كتـ الحصكؿ عمى باقي بيانات الدراسة
المتعمقة بالمتغيرات االقتصادية السابؽ ذكرىا كالتي سيأتي شرحيا بالتفصيؿ ،مف المصادر

الرسمية التي تمثمت في المكقع االلكتركني لمجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.

ثانيا  :متغيرات الدراسة
تتمثؿ متغيرات الدراسة في (:سامي خميؿ)5999،
الناتج المحمي اإلجمالي :مؤشر اقتصادم يقيس القيمة النقدية إلجمالي السمع كالخدمات التي
أُنتجت داخؿ حدكد منطقة جغرافية ما (خالؿ مدة زمنية محددة عادة سنة) ،كالناتج المحمي
اإلجمالي ليس مؤش ار عمى الرفاىية االجتماعية كال عمى الثركة اإلجمالية.

 فجوة الموارد الخارجية  :ىي قيمة العجز أك الفائض بيف صادرات ككاردات دكلة ما
خالؿ فترة زمنية معينة.

 فجوة الموارد المحمية  :ىي قيمة العجز أك الفائض بيف ادخارات كاستثما ارت دكؿ ما
خالؿ فترة زمنية معينة.

 فجوة الموازنة العامة  :ىي قيمة العجز أك الفائض بيف إيرادات كنفقات دكلة ما خالؿ
فترة زمنية معينة.

 فجوة سوق العمل  :ىي قيمة العجز أك الفائض بيف فرص العمؿ كالقكل العاممة في
دكلة ما خالؿ فترة زمنية معينة.
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ثالثا  :البناء الرياضي لنماذج الدراسة
 . 6النموذج الرياضي المتعدد
لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع كمعرفة تأثير االختالالت الييكمية
في االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ تأثير كؿ متغير مف المتغيرات المستقمة كمدل تسببو في

المتغير التابع ،تـ بناء نمكذج رياضي لدراسة تأثير المتغيرات المستقمة كالمتمثمة في (فجكة

المكارد الخارجية ،فجكة المكارد المحمية ،فجكة المكازنة العامة ،عدد العاطميف باأللؼ) عمى الناتج

المحمي اإلجمالي الذم يعبر عف المتغير التابع،حيث تـ إجراء تحكيمة المكغاريتـ الطبيعي

لممتغيرات المستقمة كالمتغير التابع،كعميو تصاغ دالة النمكذج عمى النحك اآلتي:

حيث أن:
 :yالمتغير التابع ،كالمتمثؿ الناتج المحمي اإلجمالي GDP
 :x1يتمثؿ في فجكة المكارد الخارجية FRG
 :x2يتمثؿ في فجكة المكارد المحمية DRG
 :x3يتمثؿ في فجكة المكازنة العامة GBG
 :x4يتمثؿ في عدد العاطميف Unem
 :حد الخطأ العشكائي RE
.2النماذج الرياضية البسيطة
لدراسة تأثير الناتج المحمي اإلجمالي كمتغير مستقؿ عمى االختالالت الييكمية في

االقتصاد الفمسطيني كمتغيرات تابعة ،تـ بناء أربع نماذج انحدار خطية بسيطة كؿ نمكذج
يشمؿ عمى الناتج المحمي كمتغير مستقؿ كأحد الفجكات االقتصادية كمتغير تابع (فجكة المكارد

الخارجية ،فجكة المكارد المحمية ،فجكة المكازنة العامة ،عدد العاطميف باأللؼ) ،كعميو يصاغ

الشكؿ العاـ لنماذج االنحدار البسيطة عمى النحك اآلتي:

94

حيث ( )Xتمثؿ الناتج المحمي اإلجمالي كمتغير مستقؿ ،ك ( )Yأحد الفجكات

االقتصادية كمتغير تابع ) ( ،حد الخطأ العشكائي في النمكذج.

رابعا  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج اإلحصائي الكصفي بغرض كصؼ متغيرات
الدراسة كذلؾ مف خالؿ األشكاؿ البيانية كالمقاييس اإلحصائية كذلؾ لكؿ متغير مف متغيرات

الدراسة ،كما تـ استخداـ المنيج القياسي كذلؾ بيدؼ قياس تأثير المتغيرات المستقمة عمى
المتغير التابع ،كإلجراء ذلؾ تـ االستعانة ببرنامج التحميؿ القياسي ( )Eviewsلمقياس كالتقدير،

كبرنامج ميكركسكفت ( )Excelإلجراء الرسكمات البيانية ،حيث تـ االستعانة بمجمكعة مف

األدكات كاألساليب اإلحصائية كالقياسية ،كالتي تمثمت فيما يمي:

 -1األساليب الوصفية :تـ االستعانة بالمقاييس اإلحصائية الكصفية بغرض كصؼ بيانات
متغيرات الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كأقؿ
كأكبر قيمة لكؿ متغير مف متغيرات الدراسة ،مع االستعانة بالرسكمات البيانية لكصؼ

متغيرات الدراسة.

 -2مصفوفة االرتباط ( :)Correlation Matrixىي مصفكفة مربعة يتـ بيا عرض
معامالت االرتباط بيف كؿ زكج مف أزكاج المتغيرات ،كفي ىذه الدراسة تـ استخداـ

طريقة معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Person Correlationلحساب معامالت االرتباط
الخطية البسيطة كقياس قكتيا بيف كؿ زكج مف أزكاج متغيرات الدراسة ،حيث أنو مف

المعمكـ أف قيمة معامؿ االرتباط تتراكح بيف ( 5-إلى  )5كتشير إشارة المعامؿ إلى نكع

االرتباط حيث اإلشارة السالبة تعني كجكد ارتباط عكسي ،بينما اإلشارة المكجبة تعني
كجكد ارتباط طردم بيف المتغيريف ،ككمما اقتربت القيمة المطمقة لمعامؿ االرتباط مف
الكاحد الصحيح دؿ ذلؾ عمى قكة االرتباط بيف المتغيريف ككمما اقتربت القيـ المطمقة

لمعامؿ

االرتباط

لمصفر

(.)Dougherty,2001,P12

ذلؾ

دؿ

عمى

ضعؼ

االرتباط

بينيما

 -3اختبار سببية جرانجر ( :)Granger Causality Testقامت الباحثة باستخداـ
اختبار ( )Granger Causalityلقياس العالقة السببية بيف الناتج المحمي اإلجمالي

كالفجكات االقتصادية ،فإف مفيكـ جرانجر لمسببية ،ىك انو إذا كاف التغير في المتغير

) (y1tيسبب التغير في المتغير ) (y2tكلكف ) (y2tال يسبب التغير في ) (y1tىذا يعني
أف قيـ ) (y1tتتأثر فقط بقيميا الماضية كال تتأثر بقيـ ) (y2tالماضية ،بينما قيـ )(y2t
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تتأثر بالقيـ الماضية ليا ككذلؾ بالقيـ الماضية كالحالية ؿ ) ،(y1tمع األخذ بعيف االعتبار

التأخير الزمني في العالقة السببية .كيمكف أف تككف العالقة السببية متبادلة بيف ()y1t

ك ( )y2tبحيث أف كال المتغيريف يتأثر بالقيـ الماضية لممتغير األخر.كتقكـ عممية

اختبار سببية جرانجر كفؽ المعادالت اآلتية (: )EViews 7 User’s Guide I, P429

حيث:

ك

يمثالف أم متغيريف يراد اختبار العالقة السببية بينيما.

 -4االنحدار الخطي البسيط والمتعدد (:)Simple and Multiple Regression
يكضح االنحدار المتعدد العالقة الدالية بيف متغير تابع كاحد كعدد مف المتغيرات
التفسيرية (أكثر مف كاحد) ،كتفسر ىذه العالقة الدالية عمى أنيا عالقة سببية بيف
المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع حيث تعني العالقة الدالية السببية أف التغير في

المتغيرات المستقمة يصحبيا تغي انر في المتغير التابع (عطية  ،)5111 ،كيشترط في

االنحدار المتعدد أف يككف المتغير التابع متغي انر كميان بينما المتغيرات المستقمة ممكف أف
تككف مف النكع الكمي أك الكيفي -اسمي أك رتبي(-فيمي  ،)5111،أما االنحدار
البسيط فيك يحمؿ نفس مفيكـ االنحدار المتعدد كلكنو يدرس تأثير متغير مستقؿ كاحد

عمى متغير تابع كاحد ،كيتـ تقدير معامالت نماذج االنحدار باستخداـ العديد مف الطرؽ

اإلحصائية كمف أشيرىا طريقة المربعات الصغرل العادية ( Ordinary Least
.)Square-OLS
-5

المربعات الصغرى العادية ( :)OLSمف الطرؽ شائعة االستخداـ في تقدير معممات
(معامالت) نماذج االنحدار الخطي ،طريقة المربعات الصغرل العادية كمف خصائص
ىذه الطريقة أنيا تدني مجمكع مربعات انحرافات القيـ المقدرة عف القيـ المشاىدة

لممتغير التابع (عطية .) 5111،

كلطريقة المربعات الصغرل العادية عدة افتراضات أساسية يجب أف تتكفر في أم

نمكذج انحدار تـ تقديره باستخداـ ىذه الطريقة ،لكي يتـ االعتماد عمى نتائج التقدير كالكثكؽ

فييا كىذه االفتراضات ىي:

 األخطاء العشكائية (البكاقي) تتبع التكزيع الطبيعي. -المتكسط الحسابي لبكاقي النمكذج يساكم صفر.

 حدكد الخطأ متجانسة بمعنى ثبات تبايف حد الخطأ.96

 حدكد الخطأ مستقمة عف بعضيا البعض بمعنى عدـ كجكد ارتباط ذاتي في حدكدالخطأ.

-

استقالؿ المتغيرات المستقمة عف بعضيا البعض في نماذج االنحدار المتعددة كاختالؿ
ىذا الشرط يسبب مشكمة االزدكاج الخطي في النمكذج(.)Gujarati,2004,P63-P65

97

المبحث الثاني

النتائج المستخمصة
أوال  :نتائج التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة مجمكعة مف األساليب اإلحصائية الكصفية لكصؼ

متغيرات الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ استخداـ بعض مقاييس التشتت كمقاييس النزعة المركزية
حيث تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ متغير مف متغيرات النمكذج ،ككذلؾ

أقؿ قيمة كأكبر قيمة لكؿ متغير مف المتغيرات ،كما استعانت الباحثة باألشكاؿ البيانية لتكضيح
التسمسؿ الزمني لممتغيرات خالؿ فترة الدراسة ،كالجدكؿ رقـ ( )2-5أدناه يكضح أىـ المقاييس

اإلحصائية لمتغيرات النمكذج.
جدول رقم ()2-6

يوضح أهم المقاييس اإلحصائية لمتغيرات الدراسة
انوسػ
انحسابٌ

االوحراف
انمعَارً

أقم قَمت

أكبر قَمت

الناتج المحمي االجمالي

6508.47

3412.56

3282.80

12715.60

فجوة الموارد الخارجية

-3075.29

1119.38

-5178.70

-1755.80

فجوة الموارد المحمية

-1274.06

822.47

-2650.00

712.20

فجوة الموازنة العامة

-65.49

208.47

-425.50

414.80

عدد العاطمين

189.58

74.47

78.71

337.59

مخغَراث ومورج انذراست

الناتج المحمي اإلجمالي:
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )4-1أعاله أف متكسط الناتج المحمي االجمالي خالؿ
فترة الدراسة بمغ ( )6508.47مميكف دكالر بانحراؼ معيارم ( )3412.56مميكف دكالر ،كما
كبمغت أقؿ قيمة لمناتج المحمي اإلجمالي خالؿ فترة الدراسة ( )3282.80مميكف دكالر ككاف
ذلؾ في عاـ 1995ـ ،في حيف أف أكبر قيمة لمناتج المحمي اإلجمالي بمغت ()12715.60
مميكف دكالر ككاف ذلؾ عاـ 2014ـ.
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الناتج المحلي االجمالي

شكل رقم ( )1التسمسل الزمني لمناتج المحمي اإلجمالي خالل الفترة ()2115 - 1995
فجوة الموارد الخارجية:
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )4-1السابؽ أف متكسط فجكة المكارد الخارجية خالؿ
فترة الدراسة بمغ ( )3075.29-مميكف دكالر بانحراؼ معيارم ( )1119.38مميكف دكالر ،كما
ككانت أقؿ قيمة لفجكة المكارد الخارجية خالؿ فترة الدراسة ( )5178.70-مميكف دكالر كذلؾ
في عاـ 2015ـ ،بينما بمغت أكبر قيمة لفجكة المكارد الخارجية ( )1755.80-مميكف دكالر
كذلؾ في عاـ 2002ـ.

فجوة الموارد الخارجية

شكل رقم ( )2التسمسل الزمني لفجوة الموارد الخارجية خالل الفترة ()2115 - 1995
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فجوة الموارد المحمية:
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )4-1السابؽ أف متكسط فجكة المكارد المحمية خالؿ
فترة الدراسة بمغ ( )1274.06-مميكف دكالر بانحراؼ معيارم ( )822.47مميكف دكالر ،كما
ككانت أقؿ قيمة لفجكة المكارد المحمية خالؿ فترة الدراسة ( )2650.00-مميكف دكالر كذلؾ في
عاـ 2015ـ ،بينما بمغت أكبر قيمة لفجكة المكارد المحمية ( )712.20مميكف دكالر كذلؾ في
عاـ 2008ـ.

فجوة الموارد المحلية

شكل رقم ( )3التسمسل الزمني لفجوة الموارد المحمية خالل الفترة ()2115 - 1995
فجوة الموازنة العامة:
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )4-1السابؽ أف متكسط فجكة المكازنة العامة خالؿ فترة
الدراسة بمغ ( )-65.49مميكف دكالر بانحراؼ معيارم ( )208.47مميكف دكالر ،كما ككانت
أقؿ قيمة لفجكة المكازنة العامة خالؿ فترة الدراسة ( )425.50-مميكف دكالر كذلؾ في عاـ
2009ـ ،بينما بمغت أكبر قيمة لفجكة المكازنة العامة ( )414.80مميكف دكالر كذلؾ في عاـ
2014ـ.
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فجوة الموازنة العامة

شكل رقم ( )4التسمسل الزمني لفجوة الموازنة العامة خالل الفترة ()2115 - 1995
عدد العاطمين عن العمل:
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )4-1السابؽ أف متكسط عدد العاطميف عف العمؿ بمغ
خالؿ فترة الدراسة ( )189.58ألؼ عاطؿ عف العمؿ ،بانحراؼ معيارم ()74.47ألؼ عاطؿ
عف العمؿ ،كما كبمغ أقؿ عدد لمعاطميف عف العمؿ خالؿ فترة الدراسة ( )78.71ألؼ عاطؿ
عف العمؿ ككاف ذلؾ في عاـ 1999ـ ،في حيف أف أعمى عدد لمعاطميف عف العمؿ بمغ
()337.59ألؼ عاطؿ عف العمؿ ككاف ذلؾ في عاـ 2014ـ.
عدد العاطلين

شكل رقم ( )5التسمسل الزمني لعدد العاطمين عن العمل خالل الفترة ()2115 - 1995

101

 . 1نتائج تحميل مصفوفة االرتباط
الجدكؿ رقـ ( )2-5عبارة عف مصفكفة ارتباط متغيرات الدراسة بعضيا ببعض ،حيث

تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ زكج مف المتغيرات  ،لقياس درجة كنكع ارتباط
المتغيرات مع بعضيا البعض ،حيث يالحظ مف خالؿ الجدكؿ أف معامالت ارتباط متغير

(الناتج المحمي اإلجمالي) مع كؿ متغير مف متغيرات الفجكات االقتصادية (االختالالت الييكمية

في االقتصاد الفمسطيني) معنكية عند مستكل داللة  ،1011كيالحظ مف خالؿ الجدكؿ أف ارتباط
المتغيرات (فجكة المكارد الخارجية ،كفجكة المكارد المحمية) بالناتج المحمي اإلجمالي كاف ارتباط

عكسي كمعنكم عند مستكل داللة  ،1011بينما ارتباط المتغيرات (فجكة المكازنة العامة كفجكة
سكؽ العمؿ) بالناتج المحمي اإلجمالي كاف ارتباط طردم كمعنكم ،حيث يجب اإلشارة ىنا إلى
أف معامؿ ارتباط بيرسكف يقيس االرتباط أك العالقة المباشرة كالمتزامنة بيف المتغيرات ،أم يقيس

التغير المتزامف في المتغيريف كليس بالضركرة أف كاف ىناؾ ارتباط بيف المتغيريف.
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جدول رقم ()2-0

مصفوفة االرتباط بين كل زوج من أزواج متغيرات الدراسة
انبَان
فدوة انموارد انخارخَت
فدوة انموارد انمحهَت
فجوة الموازنة العامة
عذد انعاغهَه عه انعمم
انىاحح انمحهٌ اإلخمانٌ

معامم االرحباغ
االحخمال

فجوة الموارد

فجوة الموارد

فجوة الموازنة

عدد العاطمين

الخارجية

المحمية

العامة

عن العمل

الناتج المحمي اإلجمالي

1.00
--

معامم االرحباغ

0.58

1.00

االحخمال

0.01

--

معامم االرحباغ

-0.54

-0.28

1.00

االحخمال

0.01

0.23

--

معامم االرحباغ

-0.82

-0.51

0.49

1.00

االحخمال

0.00

0.02

0.03

--

معامم االرحباغ

-0.97

-0.68

0.52

0.83

1.00

االحخمال

0.00

0.00

0.02

0.00

--
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 . 2اختبار سببية جرانجر
كما ذكرنا سابقان أف مفيكـ جرانجر لمسببية ،يعني أف التغير في المتغير ) (y1tيسبب
التغير في المتغير ) (y2tكلكف ) (y2tال يسبب التغير في ) (y1tىذا يعني أف قيـ ) (y1tتتأثر فقط
بقيميا الماضية كال تتأثر بقيـ ) (y2tالماضية ،بينما قيـ ) (y2tتتأثر بالقيـ الماضية ليا ككذلؾ

بالقيـ الماضية كالحالية ؿ ) ،(y1tمع األخذ بعيف االعتبار التأخير الزمني في العالقة السببية.
كيمكف أف تككف العالقة السببية متبادلة بيف ( )y1tك ( )y2tبحيث أف كال المتغيريف يتأثر بالقيـ
الماضية لممتغير األخر ،يكضح الجدكؿ رقـ ( )2-3أدناه نتائج اختبار سببية جرانجر بيف
متغيرات الدراسة كذلؾ عند فترة إبطاء كفترتي إبطاء ،حيث يتضح مف خالؿ نتائج االختبار عند
فترة إبطاء كاحدة فقط أف فجكة المكارد الخارجية تسبب في الناتج المحمي اإلجمالي عند مستكل
داللة  ،1011كفؽ سببية جرانجر كىذا يعني أف قيمة فجكة المكارد الخارجية في عاـ ما تؤثر في
قيـ الناتج المحمي اإلجمالي في العاـ الذم يميو كىذا يؤكد رفض الفرضية الصفرية ( )Hoكقبكؿ
الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض أف فجكة المكارد الخارجية تسبب في الناتج المحمي
اإلجمالي حسب مفيكـ جرانجر لمسببية .كأيضان عند فترة إبطاء كاحدة نالحظ أف الناتج المحمي
اإلجمالي يسبب في فجكة المكارد الداخمية حيث مستكل داللة االختبار ( )101392كىي أقؿ مف
مستكل  1011مما يؤكد رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفترض أف الناتج
المحمي اإلجمالي يسبب في فجكة المكارد الداخمية كفؽ مفيكـ جرانجر لمسببية ،بمعنى أف القيـ
في العاـ السابؽ لمناتج المحمي اإلجمالي تؤثر في القيـ الحالية لفجكة المكارد الداخمية ، ،ككذلؾ
يتضح مف خالؿ الجدكؿ أف الناتج المحمي اإلجمالي يسبب فجكة سكؽ العمؿ حيث مستكل
داللة االختبار ()0.0239كىك أكبر مف مستكل داللة  ،1011كىذا يؤكد رفض الفرضية
الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أف الناتج المحمي اإلجمالي يسبب في فجكة
سكؽ العمؿ كفؽ مفيكـ جرانجر لمسببية بمعنى أف القيـ في العاـ السابؽ لمناتج المحمي
اإلجمالي تؤثر في القيـ الحالية لفجكة سكؽ العمؿ.
كعند فترتيف إبطاء نالحظ مف خالؿ الجدكؿ أف فجكة المكارد المحمية تسبب في الناتج
المحمي اإلجمالي عند مستكل داللة  ،1011حيث مستكل داللة االختبار بمغت ( )1013.2كىي
أقؿ مف مستكل  1011مما يؤكد رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفترض أف
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فجكة المكارد المحمية تسبب في الناتج المحمي اإلجمالي كفؽ مفيكـ جرانجر لمسببية عند فترتي
إبطاء.
كبالنسبة لباقي المتغيرات يتضح مف خالؿ النتائج المدرجة بالجدكؿ أدناه أف مستكيات
الداللة المحسكبة لالختبار عند فترة إبطاء كفترتي إبطاء كانت قيميا أكبر مف القيمة  1011كىذا
يشير لقبكؿ الفرضية الصفرية التي تفترض عدـ كجكد عالقة سببية بيف المتغيرات ،بمعنى أف
القيـ السابقة ليذه المتغيرات ال تؤثر بالقيـ الالحقة لممتغيرات األخرل.
جدول رقم ()2-2

نتائج اختبار سببية جرانجر بين متغيرات الدراسة
Lag1
النتيجة

F- Statistic

Prob.

فجوة الموارد الخارجية تسبب في الناتج المحمي عند مستوى %5

4.51258

0.0486

الناتج المحمي ال يسبب في فجوة الموارد الخارجية

1.1219

0.3043

فجوة الموارد المحمية ال تسبب في الناتج عند مستوى %5

3.77649

0.0687

الناتج المحمي يسبب في فجوة الموارد المحمية عند مستوى %5

4.97784

0.0394

فجوة الموازنة العامة ال تسبب في الناتج المحمي

2.94215

0.1045

الناتج المحمي ال يسبب في فجوة الموازنة العامة عند مستوى %5

3.28483

0.0876

فجوة سوق العمل التسبب في الناتج المحمي

0.00036

0.9852

الناتج المحمي يسبب في فجوة سوق العمل عند مستوى %5

6.14622

0.0239

Lag 2
النتيجة

F- Statistic

Prob.

فجوة الموارد الخارجية ال تسبب في الناتج المحمي عند مستوى %5

1.49589

0.2578

الناتج المحمي ال يسبب في فجوة الموارد الخارجية

1.09815

0.3606

فجوة الموارد المحمية تسبب في الناتج عند مستوى %5

4.19419

0.0374

الناتج المحمي ال يسبب في فجوة الموارد المحمية عند مستوى %5

2.87686

0.0898

فجوة الموازنة العامة ال تسبب في الناتج المحمي

1.52853

0.2509

الناتج المحمي ال يسبب في فجوة الموازنة العامة

1.50853

0.2551

فجوة سوق العمل ال تسبب في الناتج المحمي

0.99342

0.395

الناتج المحمي ال يسبب في فجوة سوق العمل عند مستوى %5

3.31333

0.0664
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ثانيا  :تأثير الفجوات االقتصادية عمى الناتج المحمي اإلجمالي
 . 1تقدير النموذج
الجدكؿ رقـ ( )2-2أدناه ،يبيف نتائج التقدير اإلحصائي لنمكذج الدراسة الذم يدرس
عالقة كتأثير الفجكات االقتصادية في االقتصاد الفمسطيني كمتغيرات مستقمة (فجكة المكارد
الخارجية ،فجكة المكارد المحمية ،فجكة المكازنة العامة ،عدد العاطميف عف العمؿ) عمى (الناتج
المحمي اإلجمالي) كمتغير تابع .حيث ( )X1ترمز لفجكة المكارد الخارجية )X2( ،ترمز لفجكة
المكارد المحمية )X3( ،ترمز لفجكة المكازنة العامة )X4( ،ترمز لفجكة سكؽ العمؿ.
جدكؿ رقـ ()2-2

نتائج تقدير نمكذج تأثير الفجكات االقتصادية عمى الناتج المحمي اإلجمالي
القيمة

VIF

االحتمالية

""P-Value
3.70
1.52
1.42
3.09

0.001
0.000
0.012
0.967
0.367

الخطأ

قيمة اختبار
""t

-4.053
-8.087
-2.840
0.043
0.928

المعامالت

المتغيرات

المعياري
S. E

المقدرة
Coefficients

المستقمة

640.238
0.299
0.260
0.995
0.411

-2595.192
*-2.420
*-0.740
0.042
0.381

C
X1
X2
X3
X4

*معنوي عند مستوى  ،%5معامل التحديد بمغ ( )%96ومعامل التحديد المعدل بمغ (.)%95

يتضح مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ السابؽ معنكية المتغيرات المستقمة (فجكة
المكارد الخارجية ،فجكة المكارد المحمية) المدرجة في نمكذج االنحدار ،حيث أف القيمة

االحتمالية ليذه المتغيرات كانت أقؿ مف مستكل  ،1011في حيف أف المتغيرات (فجكة المكازنة
العامة ،فجكة سكؽ العمؿ) كانت القيمة االحتمالية ليا أكبر مف مستكل  1011كبناء عمى ذلؾ

يتضح عدـ معنكية تأثيرىا عمى المتغير التابع.
 .2تقييم النموذج
الجدكؿ رقـ( )2-1أدناه يبيف نتائج تقييـ جكدة نمكذج االنحدار الذم يدرس تأثير
متغيرات الفجكات االقتصادية في االقتصاد الفمسطيني عمى الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث
يتضح مف خالؿ نتيجة اختبار ( )One sample t-testأف مستكل الداللة المحسكب يساكم
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( )50111كىك أكبر مف مستكل  1011كىذا يدعـ قبكؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى أف
متكسط بكاقي النمكذج يساكم صف انر.

كما أف مستكل داللة اختبار ( )LMتساكم ( )1052.1كىك أكبر مف مستكل 1011

كىذا يدعـ قبكؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى استقالؿ بكاقي النمكذج كعميو عدـ كجكد

مشكمة ارتباط ذاتي ،ككذلؾ يتضح أف مستكل داللة اختبار ( )BP-Godfreyتساكم ()109.33
كىي أكبر مف مستكل  1.11كىذا يدعـ قبكؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى تجانس أك ثبات

تبايف بكاقي النمكذج كعميو خمك النمكذج مف مشكمة عدـ التجانس ،بالنسبة لشرط التكزيع
الطبيعي لبكاقي النمكذج المقدر يتضح أف قيمة اختبار ()JB = 0.58كمستكل الداللة

( )10.2.1كىذا يشير لقبكؿ الفرضية العدمية التي تحقؽ شرط التكزيع الطبيعي ،كأيضان يالحظ
مف خالؿ الجدكؿ أف متكسط معامالت تضخـ التبايف ( )VIFتساكم ( )5023كىي قيمة أقؿ

مف الحد األقصى ( ،)51كيشير ىذا لخمك النمكذج مف مشكمة االزدكاج الخطي كعدـ كجكد

ترابط متعدد قكم بيف متغيرات النمكذج.كفيما يتعمؽ بمعنكية النمكذج المقدر نالحظ أف قيمة

اختبار ( )F=92.15كمستكل داللة االختبار ( )10111كىذا يشير لمعنكية النمكذج المقدر
كجكدتو كمالئتو لمبيانات ،باإلضافة ألف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ بمغت ( )1091كتعتبر ىذه

القيمة مرتفعة حيث أنيا تعني أف المتغيرات المستقمة تفسر  %91مف تبايف الناتج المحمي
اإلجمالي.
جدكؿ رقـ ()2-1
نتائج تقييـ نمكذج تأثير الفجكات االقتصادية عمى الناتج المحمي اإلجمالي
قَمت
االخخبار

مسخوى
انذالنت

اختباس متىسظ البىاقي ()t

T =24222

642222

اختباس االستباط الزاتي()LM
اختباس تجانس التباين()BP-Godfrey
اختباس التىصيع الطبيعي للبىاقي (Jarque-
)Bera
متىسظ معامالث تضخم التباين ()VIF
معامل التحذيذ المعذل ()Adj-R-square
معنىيت النمىرج

F = 2.21

0.1465

F = 0.120

0.9733

حباٍه انبواقٌ مخداوس

JB = 0.58

0.7480

انبواقٌ غبَعَت

االخخبار

مخوسػ انبواقٌ ٍساوً
صفر
ال ٍوخذ ارحباغ راحٌ

62 < 0496

ال ٍوخذ ازدواج خطٌ

2492

مرحفعت

F = 92.15
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انىخَدت

242222

انىمورج معىوً

 .3تفسير النموذج
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ()2-1أعاله أف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ لنمكذج

االنحدار تبمغ ( )1091كىذا يعني أف االختالالت الييكمية (الفجكات االقتصادية) في االقتصاد
الفمسطيني تفسر  %91مف التغيرات الحاصمة في المتغير (الناتج المحمي اإلجمالي).

كفيما يتعمؽ بالتأثير المعنكم لمفجكات االقتصادية عمى المتغير الناتج المحمي

اإلجمالي ،نجد أف قيمة معامؿ انحدار فجكة المكارد الخارجية ( )X1تبمغ( )-2.42ككانت ذات
داللة إحصائية عند مستكل معنكية  0.05كىذا يعني أف زيادة فجكة المكارد الخارجية بمقدار
كحدة كاحدة سيؤدم إلى نقصاف الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار ( )2.42كحدة ،أم بمعنى أف
استجابة المتغير التابع لمتغير في المتغير المستقؿ فجكة المكارد الخارجية استجابة عكسية
بمقدار (.)2.42
كما كنجد أف قيمة معامؿ انحدار المتغير المستقؿ (فجكة المكارد المحمية )X2قد بمغت
( )-0.740ككانت ىذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  ،0.05كىذا بدكره
يعني أف زيادة فجكة المكارد المحمية بمقدار كحدة كاحدة ستؤدم إلى انخفاض الناتج المحمي
اإلجمالي بمقدار ( )0.74كحدة ،كذلؾ في ظؿ ثبات تأثير المتغيرات األخرل .أم بمعنى أف
استجابة المتغير التابع لمتغير في المتغير المستقؿ فجكة المكارد المحمية استجابة عكسية بمقدار
( .)0.740كأما في يتعمؽ بفجكتي المكازنة العامة كفجكة سكؽ العمؿ فمـ يكف ليما تأثير ذك
داللة إحصائية عمى الناتج المحمي اإلجمالي.
جدكؿ رقـ ()2-.
العالقات المفترضة كالعالقة المقاسة لتأثير الفجكات االقتصادية عمى الناتج المحمي اإلجمالي
انمخغَر
فجىة المىاسد الخاسجيت
فجىة المىاسد المحليت
فجىة المىاصنت العامت
فجىة سىق العمل

انعالقت
انرمس
انمفخرظت
X1
سلبيت
X2
سلبيت
X3
سلبيت
X4
سلبيت
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انعالقت
انىاحدت
سلبيت
سلبيت
طشديت
طشديت

انذالنت اإلحصائَت
دالت عنذ 1011
دالت عنذ 1011
غيش دالت
غيش دالت

ثالثا  :تأثير الناتج المحمي اإلجمالي عمى الفجوات االقتصادية
الجدكؿ رقـ ( )2-.أدناه ،يبيف نتائج التقدير اإلحصائي لنماذج االنحدار الخطية

البسيطة ،التي تدرس تأثير الناتج المحمي اإلجمالي عمى الفجكات االقتصادية في االقتصاد

الفمسطيني (فجكة المكارد الخارجية ،فجكة المكارد المحمية ،فجكة المكازنة العامة ،عدد العاطميف
عف العمؿ) .حيث تـ تقدير النماذج البسيطة ككاف ىناؾ مشكمة ارتباط ذاتي كتـ إجراء فركؽ
مف الدرجة األكلى لجميع المتغيرات كجاءت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ أدناه.
جدول رقم ()2-1
نتائج تقدير نماذج تأثير الناتج المحمي اإلجمالي عمى الفجوات االقتصادية
انمخغَر انمسخقم "انىاحح انمحهٌ اإلخمانٌ"
انمخغَراث انخابعت

انحذ
انثابج

معامم
االوحذار

()a

()B

معامم
انخحذٍذ
انمعذل

معىوٍت انىمورج عىذ مسخوى 2422
مسخوى انذالنت
انىخَدت

F
()Sig.

()Adj-R2

انفدواث انخارخَت

-97.67

-0.14

0.04

1.84

0.1922

غَر دال

انفدواث انمحهَت

59.98

-0.29

2422

6490

246101

غَر دال

فدوة انموازوت انعامت

-57.43

0.14

2421

0422

246209

غَر دال

فدوة سوق انعمم

112.00

0.02

2422

2426

249290

غَر دال

يتضح مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ السابؽ عدـ معنكية تأثير الناتج المحمي
اإلجمالي في الفجكات االقتصادية في االقتصاد الفمسطيني ،حيث أف مستكيات الداللة المحسكبة
لكؿ نمكذج مف نماذج االنحدار البسيطة كانت أكبر مف مستكل  1011ما يدلؿ عمى عدـ
معنكية التأثير.

رابعا  :تقدير النموذج بعد حذف المتغيرات الغير معنوية
الجدكؿ رقـ ( )2-.أدناه ،يبيف نتائج التقدير اإلحصائي لنمكذج الدراسة الذم يدرس
عالقة كتأثير الفجكات االقتصادية في االقتصاد الفمسطيني كمتغيرات مستقمة (فجكة المكارد
الخارجية ،فجكة المكارد المحمية ،فجكة المكازنة العامة ،عدد العاطميف عف العمؿ) عمى (الناتج
المحمي اإلجمالي) كمتغير تابع .كذلؾ بعد حذؼ المتغيرات الغير معنكية إحصائيان (فجكة
المكازنة العامة ،كفجكة سكؽ العمؿ) استنادان لمنتائج السابقة.
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جدول رقم ()2-1

نتائج تقدير نموذج تأثير الفجوات االقتصادية عمى الناتج المحمي اإلجمالي بعد حذف
المتغيرات الغير معنوية

القيمة

VIF

االحتمالية
""P-Value

1.50
1.50

0.0001
0.0000
0.0075

قيمة اختبار
""t

-5.14
-14.22
-3.01

الخطأ

المعامالت

المعياري

المقدرة

S. E

Coefficients

491.36
0.185
0.251

-2526.92
*-2.625
*-0.755

المتغيرات
المستقمة
C
X1
X2

*معنكم عند مستكل  ،%1معامؿ التحديد بمغ ( )%9.كمعامؿ التحديد المعدؿ بمغ (.)%91

يتضح مف خالؿ النتائج المبينة في الجدكؿ السابؽ معنكية المتغيرات المستقمة (فجكة
المكارد الخارجية ،فجكة المكارد المحمية) المدرجة في نمكذج االنحدار ،حيث أف القيمة
االحتمالية ليذه المتغيرات كانت أقؿ مف مستكل  ،1015كما أف تأثير ىذه المتغيرات بعد حذؼ
المتغيرات الغير معنكية مف النمكذج لـ يختمؼ كثي انر عف تأثيرىا قبؿ حذؼ المتغيرات الغير
معنكية.
 .1تقييم النموذج
الجدكؿ رقـ ( )2-9أدناه يبيف نتائج تقييـ جكدة نمكذج االنحدار الذم يدرس تأثير
متغيرات الفجكات االقتصادية في االقتصاد الفمسطيني عمى الناتج المحمي اإلجمالي ،حيث
يتضح مف خالؿ نتيجة اختبار ( )One sample t-testأف مستكل الداللة المحسكب يساكم
( )50111كىك أكبر مف مستكل  1011كىذا يدعـ قبكؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى أف
متكسط بكاقي النمكذج يساكم صف انر.
كما أف مستكل داللة اختبار ( )LMتساكم ( )103.95كىك أكبر مف مستكل 1011
كىذا يدعـ قبكؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى استقالؿ بكاقي النمكذج كعميو عدـ كجكد
مشكمة ارتباط ذاتي ،ككذلؾ يتضح أف مستكل داللة اختبار ( )BP-Godfreyتساكم ()10951.
كىي أكبر مف مستكل  1011كىذا يدعـ قبكؿ الفرضية العدمية التي تنص عمى تجانس أك ثبات
تبايف بكاقي النمكذج كعميو خمك النمكذج مف مشكمة عدـ التجانس ،بالنسبة لشرط التكزيع
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الطبيعي لبكاقي النمكذج المقدر يتضح أف قيمة اختبار ( )JB = 0.83كمستكل الداللة
( )10.19.كىذا يشير لقبكؿ الفرضية العدمية التي تحقؽ شرط التكزيع الطبيعي ،كأيضان يالحظ
مف خالؿ الجدكؿ أف متكسط معامالت تضخـ التبايف ( )VIFتساكم ( )5011كىي قيمة أقؿ
مف الحد األقصى ( ،)51كيشير ىذا لخمك النمكذج مف مشكمة االزدكاج الخطي كعدـ كجكد
ترابط متعدد قكم بيف متغيرات النمكذج .كفيما يتعمؽ بمعنكية النمكذج المقدر نالحظ أف قيمة
اختبار ( )F=196كمستكل داللة االختبار ( )10111كىذا يشير لمعنكية النمكذج المقدر
كجكدتو كمالئتو لمبيانات ،باإلضافة ألف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ بمغت ( )1091كتعتبر ىذه
القيمة مرتفعة حيث أنيا تعني أف المتغيرات المستقمة تفسر  %91مف تبايف الناتج المحمي
اإلجمالي.
جدول رقم ()2-9

نتائج تقييم نموذج تأثير الفجوات االقتصادية عمى الناتج المحمي اإلجمالي
قَمت
االخخبار

مسخوى
انذالنت

اختباس متىسظ البىاقي ()t

T =24222

642222

اختباس االستباط الزاتي()LM
اختباس تجانس التباين()BP-Godfrey
اختباس التىصيع الطبيعي للبىاقي (Jarque-
)Bera
متىسظ معامالث تضخم التباين ()VIF
معامل التحذيذ المعذل ()Adj-R-square
معنىيت النمىرج

F = 1.03

0.3791

F = 0.077

0.9256

حباٍه انبواقٌ مخداوس

JB = 0.83

0.6597

انبواقٌ غبَعَت

االخخبار

انىخَدت
مخوسػ انبواقٌ ٍساوً
صفر
ال ٍوخذ ارحباغ راحٌ

62 <1.50

ال ٍوخذ ازدواج خطٌ

2492

مرحفعت

F = 196

242222

انىمورج معىوً

- 2تفسير النموذج
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ( )2-.أف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ لنمكذج االنحدار
تبمغ ( )1091كىذا يعني أف االختالالت الييكمية (الفجكات االقتصادية) في االقتصاد الفمسطيني

تفسر  %91مف التغيرات الحاصمة في المتغير (الناتج المحمي اإلجمالي).

كفيما يتعمؽ بالتأثير المعنكم لمفجكات االقتصادية عمى المتغير الناتج المحمي

اإلجمالي ،نجد أف قيمة معامؿ انحدار فجكة المكارد الخارجية ()X1تبمغ ( )-2.63ككانت ذات
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داللة إحصائية عند مستكل معنكية  0.05كىذا يعني أف زيادة فجكة المكارد الخارجية بمقدار

كحدة كاحدة سيؤدم إلى نقصاف الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار ( )2.63كحدة ،أم بمعنى اف

استجابة المتغير التابع لمتغير في المتغير المستقؿ فجكة المكارد الخارجية استجابة عكسية
بمقدار (.)2.63

كما كنجد أف قيمة معامؿ انحدار المتغير المستقؿ (فجكة المكارد المحمية) قد بمغت (-
 )0.755ككانت ىذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  ،0.05كىذا بدكره يعني
أف زيادة فجكة المكارد المحمية بمقدار كحدة كاحدة ستؤدم إلى انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي
بمقدار ( )0.755كحدة ،كذلؾ في ظؿ ثبات تأثير المتغيرات األخرل .أم بمعنى أف استجابة
المتغير التابع لمتغير في المتغير المستقؿ فجكة المكارد المحمية استجابة عكسية بمقدار

( .)0.755كأما في يتعمؽ بفجكتي المكازنة العامة كفجكة سكؽ العمؿ فمـ يكف ليما تأثير ذك
داللة إحصائية عمى الناتج المحمي اإلجمالي.

رابعا  :التحميل والتفسير االقتصادي لنتائج النموذج المقدر
الفرضية األولى :
تنص عمى "كجكد عالقة طردية بيف الكاقع السياسي كالنمك االقتصادم الفمسطيني"
مف خالؿ نتائج المنيج الكصفي التحميمي كمراجعة األدبيات السابقة تبيف صحة
الفرضية ككجكد عالقة طردية بيف الكاقع السياسي كالنمك االقتصادم الفمسطيني في الفصؿ

الثالث مف البحث ،حيث أف زيادة استقرار الكاقع السياسي يؤدم إلى زيادة النمك االقتصادم

الفمسطيني كالعكس.
الفرضية الثانية :

تنص الفرضية الثانية عمى " كجكد فجكة في المكارد الخارجية بيف الصادرات كالكاردات

تؤثر سمبا عمى النمك االقتصادم "

مف خالؿ نتائج التحميؿ القياسي جدكؿ رقـ ( )4-4تبيف صحة الفرضية ،فقد بمغ

معامؿ خط انحدار فجكة المكارد الخارجية ( )2.42-أم كمما زادت فجكة المكارد الخارجية

بمقدار  100مميكف دكالر سكؼ يؤدم ذلؾ النخفاض الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار 2.42
مميكف دكالر في حاؿ ثبات المتغيرات المستقمة األخرل ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع النظرية
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االقتصادية في العالقة العكسية بيف فجكة المكارد الخارجية كالناتج المحمي اإلجمالي الذم يعبر

عف النمك االقتصادم الفمسطيني.

كألف بيانات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني سجمت قيـ سالبة لمسنكات 1995

حتى ( 2015عجز تجارم ) فإف ذلؾ يشير إلى عدـ قدرة صادرات االقتصاد الفمسطيني عمى
تغطية الكاردات كلجكء الدكلة لمديف لتغطية العجز فإف ذلؾ سكؼ يؤثر سمبا عمى النمك

االقتصادم الفمسطيني.
الفرضية الثالثة :
تنص الفرضية الثالثة عمى " كجكد فجكة في المكازنة العامة تؤثر سمبا عمى النمك
االقتصادم الفمسطيني "
مف خالؿ نتائج التحميؿ القياسي جدكؿ ( )4-4تبيف عدـ صحة الفرضية فقد بمغ

معامؿ خط انحدار ( )0.042كىذا يعني أنو كمما زادت فجكة المكازنة العامة بمقدار 100
مميكف دكالر ،يؤدم ذلؾ لزيادة الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار  4.2مميكف دكالر في حاؿ ثبات

المتغيرات المستقمة األخرل ،كتختمؼ ىذه النتيجة مع النظرية االقتصادية في العالقة العكسية
بيف فجكة المكازنة العامة كالنمك االقتصادم كيعكد ذلؾ لكجكد خمؿ ىيكمي في االقتصاد

الفمسطيني تتعدد أسبابو بانخفاض اإليرادات مف الضرائب كعدـ استخداـ السياسات المالية

المؤثرة في الناتج المحمي اإلجمالي كخاصة السياسة التكسعية مف خالؿ زيادة اإلنفاؽ الحككمي

حيث أثبتت نتائج التحميؿ القياسي أنو لـ يكف تأثير لفجكة المكازنة العامة ذك داللة إحصائية

عمى الناتج المحمي اإلجمالي كاالعتماد األكبر عمى المساعدات الخارجية.
الفرضية الرابعة :

تنص الفرضية الرابعة عمى "كجكد فجكة في المكارد الداخمية أدت إلى تراجع نمك
االقتصاد الفمسطيني"
مف خالؿ نتائج التحميؿ القياسي جدكؿ ( )4-4تبيف صحة الفرضية بكجكد عالقة
عكسية بيف فجكة المكارد المحمية كالناتج المحمي اإلجمالي ،حيث نجد أف قيمة معامؿ انحدار

المتغير المستقؿ (فجكة المكارد المحمية) بمغت ( )0.740-أم كمما زادت فجكة المكارد المحمية

بقيمة  100مميكف دكالر سكؼ يؤدم ذلؾ النخفاض الناتج المحمي اإلجمالي بقيمة  7.4مميكف
دكالر كذلؾ في حاؿ ثبات المتغيرات المستقمة األخرل ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع النظرية

االقتصادية في العالقة العكسية بيف فجكة المكارد المحمية كالناتج المحمي اإلجمالي الذم يعبر
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عف النمك االقتصادم الفمسطيني حيث أف الزيادة في عجز االدخارات في تغطية االستثمارات

أدت إلى انخفاض الناتج المحمي اإلجمالي ،كيعزل ذلؾ ألسباب عديدة يعاني منيا االقتصاد
الفمسطيني كأل ف الدخؿ المتاح ينقسـ ما بيف االستيالؾ كاالدخار فإف ارتفاع االستيالؾ سيؤدم
بالتأكيد إلى انخفاض معدالت االدخار ،كترل الباحثة أف األراضي الفمسطينية تمتاز بمعدالت

استيالؾ مرتفعة حيث بمغ متكسط معدؿ االستيالؾ النيائي إلى الناتج المحمي خالؿ الفترة
 2013-1995حكالي  %125.4كىذه النسبة مرتفعة جدا كبالتالي سكؼ يؤدم ذلؾ النخفاض
معدؿ االدخار في االقتصاد الفمسطيني فقد بمغ متكسط معدؿ االدخار إلى االستيالؾ النيائي
لنفس الفترة كما تشير البيانات إلى حكالي  %5.53كما أف اإلنفاؽ االستيالكي يكجو نحك
السمع االستيالكية كالتي غالبا تككف مستكردة مف الخارج ،كبالتالي انخفاض االدخار في
االقتصاد الفمسطيني كمف ثـ انخفاض االستثمار كانخفاض الناتج المحمي اإلجمالي كالنمك

االقتصادم الفمسطيني.
الفرضية الخامسة :
تنص الفرضية الخامسة عمى " كجكد فجكة في سكؽ العمؿ الفمسطيني أدت إلى تراجع
النمك االقتصادم"
مف خالؿ نتائج التحميؿ القياسي جدكؿ ( )4-4تبيف عدـ صحة الفرضية كأف فجكة

سكؽ العمؿ لـ يكف ليا تأثير ذك داللة إحصائية عمى الناتج المحمي اإلجمالي كأف العالقة

الناتجة عالقة طردية ،حيث ال تتفؽ ىذه النتيجة مع النظرية االقتصادية في العالقة العكسية
بيف فجكة سكؽ العمؿ كالناتج المحمي اإلجمالي الذم يعبر عف النمك االقتصادم ،حيث أف

اتساع فجكة سكؽ العمؿ كارتفاع معدالت البطالة يحرـ االقتصاد الفمسطيني مف االستفادة مف
الكثير مف القكل العاممة كالكفاءات العممية كالمينية التي ليا تأثير كبير في زيادة الناتج المحمي

اإلجمالي.

كترل الباحثة أف إثبات النمكذج القياسي عدـ صحة الفرضية كأف العالقة طردية كليست

عكسية يعكد لكجكد خمؿ في االقتصاد الفمسطيني ،كيمكف قبكؿ نتيجة النمكذج في حالة أف
النمك االقتصادم يتجو إلى فف إنتاجي كثيؼ رأس الماؿ كىذا شبو كاقع مقبكؿ في حالة

االقتصاد الفمسطيني ،حيث أف التراكـ الرأسمالي لالقتصاد الفمسطيني يرتفع مف فترة إلى أخرل
مع ارتفاع معدالت البطالة كىذا كاضح مف خالؿ بيانات مركز اإلحصاء الفمسطيني حيث أف

التككيف الرأسمالي اإلجمالي في ارتفاع مف العاـ  2007حتى العاـ  ،2015كألف الحالة
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الفمسطينية نظ ار العتماد اقتصادىا عمى المساعدات كالمنح الخارجية بشكؿ كبير ،كحيث أف

ارتفاع معدالت البطالة في الظركؼ االقتصادية كالسياسية لممجتمع الفمسطيني يدفع الدكؿ

المانحة كالمؤسسات الخيرية إلى تقديـ الدعـ مف خالؿ البرامج االغاثية كفرص العمؿ المؤقتة

لمكثير مف العاطميف عف العمؿ كىذا بدكره يساىـ في زيادة االستيالؾ كزيادة االدخار كبالتالي

زيادة النمك االقتصادم.
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الفصل اخلامس
اليتائج والتوصيات
يقذيح
َرائح انذساسح
أوال  :انُرائح انًرؼهقح تانًُهح انىصفٍ
ثاَُا :انُرائح انًرؼهقح تانًُهح انقُاسٍ
انرىصُاخ
أوال :ذىصُاخ يىخهح نهقغاع انؼاو
ثاَُا :ذىصُاخ يىخهح نهقغاع انخاص

مقدمة
تناكلت ىذه الدراسة مف خالؿ المنيج الكصفي التحميمي كالكمي أثر االختالالت
الييكمية عمى االقتصاد الفمسطيني ،حيث قدمت الدراسة تحميال إحصائيا كذلؾ مف خالؿ بناء
نمكذج قياسي ،يعتمد عمى بيانات سمسمة زمنية مف أجؿ الحصكؿ عمى مخرجات تبيف أثر
االختالالت في الناتج المحمي اإلجمالي لالقتصاد الفمسطيني ،كالتأثير المتبادؿ بيف المتغيرات
االقتصادية كالناتج المحمي اإلجمالي ،كقد تكصمت الدراسة لمعديد مف النتائج ،كفيما يمي
تمخيص ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة في الجانبيف النظرم كالقياسي كما يتـ تقديـ
التكصيات المقترحة في ضكء تمؾ النتائج.

نتائج الدراسة
أوال  :النتائج المتعمقة بالمنهج الوصفي
 .1مشكمة االختالالت الييكمية تصيب معظـ اقتصاديات الدكؿ النامية كمنيا االقتصاد
الفمسطيني مسببة ليا العديد مف مشكالت االقتصاد الكمي المتراكمة كالتي تنتج عف
التأثير المتبادؿ بيف المتغيرات االقتصادية.
 .2االختالالت الييكمية متجذرة في االقتصاد الفمسطيني منذ نشأتو كالناتجة عف عامميف
أساسييف ىما االحتالؿ اإلسرائيمي كالنزاع السياسي الفمسطيني– الفمسطيني.
 .3نتج عف االختالالت الييكمية فجكات كبيرة بيف كؿ متغيريف يعتمد كالىما عمى اآلخر
مسببا العجز كالذم يمتاز بالزيادة المستمرة.
 .4نمك االقتصاد الفمسطيني بشكؿ متذبذب كغير تنمكم كغير مستداـ ،حيث شيد
االقتصاد الفمسطيني فترات مف الركاج كفترات مف اليبكط الحاد كالمفاجئ كىذا مؤشر
عمى عدـ استقرار االقتصاد الفمسطيني عبر مراحؿ حياتو بسبب األكضاع السياسية
المؤثرة فيو.
 .5العجز الدائـ في المكازنة العامة لمسمطة الفمسطينية كاعتماد تمكيؿ المكازنة بنسبة %83
مف المنح كالمساعدات الدكلية.
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 .6اتساع فجكة المكارد المحمية كعدـ مقدرة المدخرات المحمية عمى تمكيؿ االستثمارات
حيث بمغت نسبة العجز لمعاـ  %36 ، 2015مف الناتج المحمي اإلجمالي.
 .7اتساع فجكة المكارد الخارجية كعدـ مقدرة تغطية مخرجات الصادرات لمكاردات حيث
بمغت نسبة العجز لمعاـ  %40.8، 2015مف الناتج المحمي اإلجمالي.
 .8اتساع فجكة سكؽ العمؿ الفمسطيني حيث بمغت نسبة البطالة لمعاـ %25.9 ، 2015
مف بيف المشاركيف في القكل العاممة لألفراد  15سنة فأكثر في فمسطيف.
 .9إف معظـ الخطط التنمكية التي اعتمدتيا السمطة لـ يتـ تنفيذىا كلـ تبنى بالشكؿ الذم
يتناسب مع القضاء عمى مشكمة االختالالت الييكمية مف جذكرىا كىذا كاضح في تقدـ
قطاع الخدمات عمى قطاعي الزراعة كالصناعة كعدـ اىتماـ المانحيف عند كضع خطط
التنمية بالقطاعات اإلنتاجية.
 .10جميع الخطط التنمكية كسياسات اإلصالح الييكمي االقتصادم لف تؤتي ثمارىا كتتحقؽ
أىداؼ التنمية كتكمؿ بالنجاح دكف تسكية األكضاع السياسية كاالجتماعية القائمة
كخاصة في قطاع غزة.

ثانيا  :النتائج المتعمقة بالمنهج القياسي
 .1إف المتغيرات المعنكية عند مستكل داللة  0.05تمثمت في متغير فجكة المكارد الخارجية
كمتغير فجكة المكارد الداخمية.
 .2إف المتغيرات غير المعنكية كغير الدالة إحصائيا تمثمت في متغير فجكة سكؽ العمؿ
كمتغير فجكة المكازنة العامة ،فمـ يكف ليما تأثير ذك داللة إحصائية عمى الناتج المحمي
اإلجمالي.
 .3تبيف كجكد عالقة طردية بيف متغير فجكة المكازنة العامة كمتغير الناتج المحمي
اإلجمالي حيث بمغ معامؿ خط انحدار المتغير المستقؿ (فجكة المكازنة العامة) 0.042
كىذا يعني أنو كمما زادت فجكة المكازنة العامة بمقدار  100مميكف دكالر سكؼ يؤدم
ذلؾ لزيادة الناتج المحمي اإلجمالي بقيمة  4.2مميكف دكالر في حاؿ ثبات المتغيرات
المستقمة األخرل كىذا يختمؼ مع النظرية االقتصادية.
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 .4تبيف كجكد عالقة طردية بيف متغير فجكة سكؽ العمؿ كمتغير الناتج المحمي اإلجمالي
حيث بمغ معامؿ خط انحدار متغير فجكة سكؽ العمؿ  0.381كىذا يعني أنو كمما زاد
عدد العاطميف عف العمؿ بمقدار  100ألؼ عاطؿ عف العمؿ سكؼ يؤدم ذلؾ لزيادة
متغير الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار  3.8مميكف دكالر في حاؿ ثبات المتغيرات
المستقمة األخرل كىذا يختمؼ مع النظرية االقتصادية كيتفؽ مع الحالة الفمسطينية
بسبب تدفؽ المساعدات الخارجية.
 .5تبيف كجكد عالقة عكسية بيف متغير فجكة المكارد الخارجية كمتغير الناتج المحمي
اإلجمالي حيث بمغت قيمة معامؿ انحدار فجكة المكارد الخارجية  2.42-ككانت ذات
داللة إحصائية عند مستكل معنكية  0.05كىذا يعني أف زيادة فجكة المكارد الخارجية
بمقدار 100مميكف دكالر سيؤدم إلى نقصاف الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار 2.42
مميكف دكالر في حاؿ ثبات المتغيرات المستقمة األخرل أم بمعنى استجابة المتغير
التابع لمتغير في المتغير المستقؿ استجابة عكسية بمقدار 2.42كحدة كىذا يتفؽ مع
النظرية االقتصادية.
 .6تبيف كجكد عالقة عكسية بيف متغير فجكة المكارد المحمية كمتغير الناتج المحمي
اإلجمالي حيث بمغت قيمة معامؿ انحدار المتغير المستقؿ (فجكة المكارد المحمية) (-
 )0.740ككانت ىذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  0.05كىذا يعني
أف زيادة فجكة المكارد المحمية بقيمة  100مميكف دكالر سكؼ يؤدم إلى انخفاض الناتج
المحمي اإلجمالي بقيمة  7.4مميكف دكالر كىذه النتيجة تتفؽ مع النظرية االقتصادية.
 .7في ضكء ما سبؽ أف لممتغيرات المستقمة أث ار معنكيا عمى قيمة الناتج المحمي اإلجمالي
حيث بمغت قيمة معامؿ التحديد  Adj.R2= 0.95كتعتبر ىذه القيمة مرتفعة كأف
المتغيرات المستقمة في النمكذج المقدر تفسر ما نسبتو  %95مف التغير الحاصؿ في
المتغير التابع (الناتج المحمي اإلجمالي) ،أما النسبة المتبقية فترجع إلى عكامؿ أخرل
مكجكدة في حد الخطأ العشكائي في النمكذج المقدر.
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التوصيات
مف خالؿ ما تكصمت إليو الباحثة مف نتائج لتقدير أثر االختالالت الييكمية عمى
االقتصاد الفمسطيني فإف الباحثة تقدـ في ضكء ىذه النتائج عدة تكصيات.

أوال  :توصيات موجهة لمقطاع العام
 .1العمؿ عمى تذليؿ جميع العقبات التي تكاجو االقتصاد الفمسطيني كخاصة العقبات التي
تتعمؽ بالكضع السياسي الداخمي ،كالذم يعتبر المؤثر الرئيسي في تقدـ كتراجع
االقتصاد الفمسطيني ،كالتأكيد عمى أف قكة االقتصاد الفمسطيني تنبع مف المحمة
الكطنية ،كتغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة كالحزبية.
 .2فتح آفاؽ جديدة مع العالـ الخارجي كاحياء االتفاقيات الدكلية التي تخدـ االقتصاد
الفمسطيني كخاصة مع دكؿ الجكار كالدكؿ التي ليا حدكد مشتركة مع فمسطيف كزيادة
التجارة الخارجية كتشجيعيا.
 .3إعادة النظر فيما نصت عميو خطط التنمية السابقة كمحاكلة تنفيذ ما لـ يتـ تنفيذه
كمعالجة مكاطف القصكر في بنكدىا كالسعي لمحصكؿ عمى الدعـ الكافي لتنفيذىا.
 .4االىتماـ بالقطاعات االقتصادية اإلنتاجية مف خالؿ استغالؿ فائض المكارد المالية في
تطكير القطاعات اإلنتاجية كزيادة اإلنتاج كخاصة القطاع الزراعي كالقطاع الصناعي.
 .5تكجيو المكارد المالية نحك االستثمار مف خالؿ تنفيذ أكبر قدر مف المشاريع الضخمة
التي تخدـ االقتصاد الفمسطيني عمى المدل البعيد كتستكعب عمالة أكبر ،كذلؾ مف
خالؿ االستفادة مف الفائض الرأسمالي كالمالي لميزاف المدفكعات.
 .6االىتماـ بالمناطؽ الصناعية كتزكيدىا بالخدمات الالزمة لجذب رؤكس أمكاؿ
المستثمريف المحمييف كاألجانب كتحفيزىـ عمى االستثمار لسد فجكة المكارد المحمية.
 .7إقامة منطقة صناعية جديدة عمى أ ارضي محررات قطاع غزة عاـ  ،2005مف شأف
استثمار ىذه األراضي استقطاب العمالة كالتخفيؼ مف حدة فجكة سكؽ العمؿ.
 .8السعي لتكفير شبكة أماف مالية عربية كالتي أقرتيا جامعة الدكؿ العربية في العاـ
 2015لدعـ السمطة الفمسطينية في مكاجية الضغكطات كالتيديدات اإلسرائيمية ،حيث
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أف تكفير شبكة أماف مالية تشارؾ كتمتزـ بيا جميع الدكؿ العربية تحمي خزينة السمطة
مف العجز في حاؿ ىدد االحتالؿ بمنع تحكيؿ عائدات الضرائب لخزينة السمطة.
 .9تعزيز التجارة الخارجية كتكعية التجار المستكرديف مف خالؿ عقد الندكات كالكرش
التكعكية كتقديـ التسييالت ليـ مف قبؿ دائرة الجمارؾ الفمسطينية.
 .10تنظيـ العالقات التجارية مع الجانب اإلسرائيمي كضماف دخكؿ المنتج الفمسطيني
لألسكاؽ اإلسرائيمية.
 .11العمؿ عمى إيجاد حمفاء جدد لدعـ القضية الفمسطينية كرفع الحصار عف االقتصاد
الفمسطيني مف خالؿ تحسيف العالقات الدكلية بيف السمطة الفمسطينية كدكؿ العالـ
الخارجي.

ثانيا  :توصيات موجهة لمقطاع الخاص
 .1ضركرة التعاكف االقتصادم المشترؾ مع القطاع العاـ فيما يخدـ المصمحة العامة في
العمميات اإلنتاجية مف تكفير لمسمع كالخدمات دكف حدكث خمؿ بالفائض أك بالعجز
كااللتزاـ بالقكانيف كالتشريعات المتعمقة باالستثمار كالتجارة.
 .2عمى رجاؿ األعماؿ تكجيو األمكاؿ داخؿ االقتصاد الفمسطيني كاستثمارىا محميا كعدـ
استثمارىا خارجيا.
كفي الختاـ ليس ىناؾ شيء اسمو مستحيؿ إف كجدت اإلرادة كغمبت المصمحة العامة عمى
المصمحة الخاصة ،كتحققت المصالحة السياسية كالمجتمعية فإف الحمكؿ المطركحة كالتي
طرحت مف قبؿ الباحثيف كاالقتصادييف في األدبيات السابقة كثيرة كيسيؿ تنفيذىا عمى أرض
الكاقع إف تكفرت ليا األرض الخصبة كتذلمت جميع العقبات أماميا ،فسكؼ نرتقي باقتصادنا
كبالمستكل المعيشي ألفراد المجتمع كتحؿ جميع المشكالت االقتصادية كاالجتماعية نسأؿ اهلل
أف يتحقؽ ذلؾ.
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