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فجوة االدخار وسياسات احلد 
من تعاظمها يف االقتصاد الفلسطيين 

للفرتة 1994م - 2009م

د. ماجد حسين صبيح

   مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة/ أستاذ مشارك في االقتصاد/ جامعة القدس المفتوحة. 
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د. ماجد صبيحفي االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م - 2009م

ملخص: 
1994م-  الفرتة  يف  متويلها  وم�صادر  االدخار  فجوة  درا�صة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
واحدة من  باعتبارها  الفجوة،  بهذه  واملوؤثرة  العالقة  ذات  العوامل  اأهم  2009م، وحتديد 
االختالالت الهيكلية الرئي�صية والتحديات التي تواجه االقت�صاد الفل�صطيني يف هذه الفرتة. 
العامة،  القومية، واملوازنة  الو�صفي ملتغريات احل�صابات  التحليل  البحث على  اعتمد 
ا�صتخدام  الباحث  حاول  الكمي.  التحليل  جانب  اإىل  واخلدمي،  ال�صلعي  التجاري  وامليزان 
منوذج االنحدار املتعدد لقيا�ص اأثر بع�ص املتغريات االقت�صادية الكلية يف فجوة االدخار، 
للمتغريات املدخلة يف معادلة االنحدار، وهو ما  اأي داللة معنوية  لكن االختبار مل يظهر 
االدخار.  بفجوة  العالقة  ذات  للعوامل  بري�صون  ارتباط  بتحليل  عنه  اال�صتعا�صة  اإىل  اأدى 
اإ�صافة اإىل حتليل املرونة لقيا�ص اأثر االدخارات املحلية يف التكوين الراأ�صمايل االإجمايل 

)اال�صتثمار( . 
فجوة  بني  معنوية  داللة  وذات  طردية  ارتباط  عالقة  وجود  البحث  نتائج  اأظهرت 
اال�صتهالكي  االإنفاق  بني  ما  وبخا�صة  الكلية،  االقت�صادية  املتغريات  من  وعدد  االدخار، 
النهائي، والعجز يف املوازنة العامة، والعجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي و�صايف 
التحويالت اجلارية من اخلارج، والناجت )الدخل( االإجمايل، حيث ترافقت الزيادات املتحققة 

يف هذه املتغريات خالل الفرتة حمل الدرا�صة، مع ات�صاع فجوة االدخارات املحلية. 
اأظهرت نتائج البحث عجز االدخارات املحلية عن تغطية اال�صتثمارات املحلية،  كما 
اإىل  اإ�صافة  املحلي.  االدخار  فجوة  لتغطية  االأجنبية  االدخارات  على  االعتماد  وبالتايل 
للتغريات  )اال�صتثمار(  االإجمايل  الراأ�صمايل  التكوين  مرونة  و�صعف  االدخار  فجوة  تذبذب 
الن�صبية يف االدخار. ويف �صوء هذه النتائج اقرتح الباحث عدداً من ال�صيا�صات االقت�صادية 

الكلية، والتو�صيات املوجهة نحو ت�صييق فجوة االدخار، واحلد من تعاظمها. 
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Abstract: 
The objective of this research is to study the saving gap and the sources 

of its funding and identify the most important related factors affecting this 
gap as one of the major structural imbalances and challenges facing the 
Palestinian economy in the period 1994 - 2009. 

The research depended on the descriptive analysis of the variables of 
national accounts, the general budget and the balance of trade of commodity 
and service, as well as quantitative analysis. The researcher used a form of 
multiple regressions to measure the impact of some macroeconomic variables 
in the savings gap, but the test did not show any indication for the significance 
of these variables used in the regression equation, which has to be replaced 
by Pearson correlation analysis of factors related to the savings gap. In 
addition, it was also used to analyze the elasticity to measure the impact of 
domestic savings on gross capital formation (investment) . 

The results of the research showed that the saving gap positively correlated 
significantly with a number of macroeconomic variables, especially between 
the final consumption expenditure, the deficit in the general budget, the deficit 
in the balance of trade of commodity and service, net current transfers from 
abroad and GDP. These increases accompanied these variables during the 
period under study accompanied by the widening of domestic savings. 

The results showed the inability of domestic savings to cover local 
investments, and hence there was a reliance on foreign savings to cover the 
gap of domestic savings, in addition to the fluctuation in savings gap and 
the weakness of flexibility of gross capital formation (investment) relative to 
changes in savings. In the light of these results, a number of macroeconomic 
policies have been proposed, and some recommendations directed towards 
narrowing the gap savings, and reduction of its increasing have been 
offered. 
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مقدمـة: 

1:1 مشكلة البحث: 

واال�صتثمار،  االدخار  بني  ما  عميق  هيكلي  اختالل  من  الفل�صطيني  االقت�صاد  يعاين 
يظهر يف عدم كفاية االدخارات القومية املتاحة، وعجزها عن تغطية اال�صتثمارات املحلية 
االإجمالية. فخالل الفرتة حمل الدرا�صة )1994م - 2009م( كانت قيم االدخارات القومية 
املتاحة، اإما منخف�صة جداً اأو �صالبة يف بع�ص ال�صنوات )2003 و 2004( ، مقارنة مع حجم 

اال�صتثمارات املحلية االإجمالية )التكوين الراأ�صمايل االإجمايل( . 
من ناحية اأخرى يالحظ اأن االدخار يعدُّ مكونًا ثانويًا اأو هام�صيًا من الدخل القومي 
املتاح االإجمايل، يف حني اأن اال�صتهالك النهائي يهيمن على الرتكيب العام للدخل املتاح. 
وهو ما يعك�ص انخفا�ص امليل املتو�صط لالدخار، مقابل ارتفاع امليل املتو�صط لال�صتهالك 

يف االقت�صاد الفل�صطيني. 
الجدول )1( 

األهمية النسبية لاستهاك النهائي واالدخار في
الدخل القومي المتاح اإلجمالي )متوسط الفترة( للفترة 1994- 2009 

الدخـار ال�ستهالك النهائي الفتـرة 

1999-1994
2004 -2000
2009 -2005

% 31 .94
% 21 .100
% 17 .85

% 69 .5
 % 21 .0-
% 83 .14

المصدر: مشتق من الجدول )3( 

اإن تتبع فجوة االدخارات املحلية )S- I( يف االقت�صاد الفل�صطيني يبني اأن هذه الفجوة 
كانت �صالبة يف الفرتة 1994- 2007، وموجبة يف عامي 2008 و 2009. وخالل هذين 
العامني لوحظ ارتفاع كبري يف �صايف التحويالت اجلارية من اخلارج، واجلزء االأكرب منها 
هو يف �صورة م�صاعدات من الدول املانحة، وهو ما انعك�ص يف وجود وفرة يف االدخارات 

القومية املتاحة مقارنة باال�صتثمارات )التكوين الراأ�صمايل االإجمايل( . 
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الجدول )2( 
فجوة االدخارات المحلية في الفترة 1994- 2009 
)باألسعار الجارية( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(  

الفرتة
متو�سط الفرتة

فجوة الدخارات املحلية
التكوين الراأ�سمايل الإجمايلالدخارات القومية املتاحة

1999 -1994
2004 -2000
2009 -2005

0 .254
8 .19-

 2 .1280-

0 .3033
4 .1106
8 .1574

 0 .2779-
 4 .1125-
 6 .294-

المصدر : مشتق من الجدول )5( 

تغطية  على  قدرتها  وعدم  املتاحة،  القومية  املدخرات  ق�صور  اأن  يت�صح  وهكذا 
اال�صتثمارات املحلية االإجمالية قد ولد فجوة ادخار عميقة تعدُّ من التحديات الرئي�صة التي 

تواجه االقت�صاد الفل�صطيني. 
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة على الأ�سئلة البحثية الرئي�سية الآتية: 

القت�ساد  وم�سادر متويلها يف  املحلية  الدخارات  فجوة  ما حجم  ● 

الفل�سطيني يف الفرتة 1994م- 2009م؟ 
ما اأثر الدخارات املحلية يف التكوين الراأ�سمايل الإجمايل )ال�ستثمار(  ● 

يف القت�ساد الفل�سطيني؟ 
واملوؤثرة  العالقة  ذات  الكلية(  القت�سادية  )املتغريات  العوامل  ما  ● 

يف فجوة الدخارات املحلية؟ وما طبيعة العالقة بني هذه العوامل وفجوة 
الدخار؟ 

ما ال�سيا�سات القت�سادية املالئمة لت�سييق فجوة الدخارات املحلية،  ● 

واحلد من تعاظمها؟ 

1:2 أهداف البحث: 

يهدف البحث اإىل: 
يف  الفل�صطيني  االقت�صاد  يف  واال�صتثمار  االدخار  ومعدالت  حجم  تطور  درا�صة  ♦ 

الفرتة 1994م- 2009م. 
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 - ♦ 1994 الفرتة  يف  متويلها  وم�صادر  املحلية،  االدخارات  فجوة  حجم  حتديد 
 .2009

االإجمايل ومدى م�صاهمتها  الراأ�صمايل  التكوين  اأثر االدخارات املحلية يف  قيا�ص  ♦ 
يف متويل اال�صتثمارات املحلية. 

حتديد العوامل املوؤثرة وقيا�ص درجة ارتباطها بفجوة االدخارات املحلية.  ♦ 

اقرتاح ال�صيا�صات االقت�صادية املالئمة من اأجل ت�صييق فجوة االدخارات املحلية،  ♦ 
واحلد من تزايدها. 

1:3 أهمية البحث: 
ي�صتمد هذا البحث اأهميته من ندرة الدرا�صات التي تناولت فجوة االدخارات املحلية، 
ومن دور االدخار يف متويل اال�صتثمار ك�رضط اأويل �رضوري –واإن كان غري كاٍف– لتحقيق 

النمو االقت�صادي. 
اإن فجوة االدخارات املحلية -وهي تعك�ص عدم كفاية االدخارات  اأخرى  من ناحية 
من  واحدة  تعدُّ  املحلية-  اال�صتثمارات  كامل  متويل  على  قدرتها  وعدم  املتاحة،  القومية 
االختالالت الهيكلية االقت�صادية، والتحديات التي تواجه تطور االقت�صاد الفل�صطيني، والتي 
تتطلب �صيا�صات واآليات منا�صبة للحد من تزايد فجوة االدخار. عرب تعبئة م�صادر التمويل 
الداخلي وتعزيزها، وتقليل االعتماد على م�صادر التمويل االأجنبي اإىل احلد االأدنى املمكن، 

وبحيث تكون عن�رضاً م�صاعداً ومكماًل. 
1:4 منهجية البحث: 

اعتمدت منهجية البحث على ما ياأتي: 
مراجعة اأدبيات البحث ذات العالقة والواردة يف قائمة املراجع.  ♦ 

املركزي  اجلهاز  عن  ال�صادرة  القومية  احل�صابات  لبيانات  الو�صفي  التحليل  ♦ 
لالإح�صاء الفل�صطيني، وبيانات املوازنة العامة الفل�صطينية ال�صادرة عن وزارة املالية. 

حاول الباحث ا�صتخدام حتليل االنحدار املتعدد لقيا�ص اأثر املتغريات االقت�صادية  ♦ 
للمتغريات  اأي داللة معنوية  يظهر  االختبار مل  اأن  اإال  االدخار.  بفجوة  العالقة  ذات  الكلية 
بتحليل  عنه  واال�صتعا�صة  النموذج  تغيري  اإىل  اأدى  ما  وهو  االنحدار،  معادلة  يف  املدخلة 
االدخارات  ارتباطها بفجوة  العالقة، وقيا�ص درجة  ذات  للعوامل  ارتباط معامل بري�صون 
الراأ�صمايل  التكوين  االدخارات املحلية يف  اأثر  لقيا�ص  اإىل حتليل املرونة  اإ�صافة  املحلية، 

االإجمايل )اال�صتثمار( . 
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القومي املتاح االإجمايل،  الدخل  عتماد على تعريف االدخار باعتباره ي�صاوي  اال ♦
مطروحًا منه االإنفاق اال�صتهالكي النهائي. واعتماد تعريف فجوة االدخار باعتبارها ت�صاوي 
)اال�صتثمارات  االإجمايل  الراأ�صمايل  التكوين  منها  مطروحًا  املتاحة،  القومية  االدخارات 
املحلية االإجمالية( . كما اعتمد البحث على البيانات الفعلية )وباالأ�صعار اجلارية( للمتغريات 

االقت�صادية الكلية حمل البحث. 

1:5 حدود البحث: 

غزة يف  وقطاع  الغربية  ال�صفة  الفل�صطيني يف  االقت�صاد  على  البحث  هذا  يقت�رض 
الفرتة املمتدة ما بني عامي 1994م و 2009م. 

1:6 هيكل البحث: 

يتكون هذا البحث من خم�سة اأق�سام رئي�سية هي: 
املقدمة.  ♦ 

م-  تطور فجوة االدخار وم�صادر متويلها يف االقت�صاد الفل�صطيني للفرتة 1994 ♦
2009م. 

م.  التحليل الكمي للعوامل املوؤثرة يف فجوة االدخار للفرتة 1994م- 2009 ♦
مناق�صة النتائج وال�صيا�صات املقرتحة.  ♦ 

اخلال�صة والتو�صيات.  ♦ 

2. تطور فجوة االدخار ومصادر متويلها يف االقتصاد الفلسطيين للفرتة 
:2009 -1994

 )GNDI( Gross National Disposable يتوزع  الدخل  القومي  املتاح  االإجمايل 
 .)S( Saving واالدخار ، )C( Final Consumption ما بني اال�صتهالك النهائي Income

تركيبة  على  يهيمن  النهائي  اال�صتهالك  اأن  يالحظ  الفل�صطيني،  االقت�صاد  مع  وبالعالقة 
اإن  الن�صبية لالدخار، بل  االأهمية  االإجمايل، مقابل �صعف �صديد يف  القومي املتاح  الدخل 
اأن جزءاً من اال�صتهالك النهائي  قيم االدخار يف بع�ص ال�صنوات كانت �صالبة، وهذا يعني 
)الزيادة يف االإنفاق على الدخل القومي املتاح االإجمايل( موِّل عن طريق الديون، اأو ا�صتنزاف 

 .Dissaving املدخرات ال�صابقة، وهو ما يعرف باالدخار ال�صالب
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بلغت معدالت االدخار من الدخل القومي املتاح االإجمايل باملتو�صط حوايل 5.69 % 
للفرتة 1994- 1999، وكانت �صالبة مبعدل 0. 21 % للفرتة 2000- 2004، مما يعني 
امليل  واأن  االإجمايل،  املتاح  القومي  الدخل  من  اأكرب  النهائي  اال�صتهالك  على  االإنفاق  اأن 
املتو�صط لال�صتهالك اأكرب من الواحد ال�صحيح. اأما يف الفرتة 2005- 2009 ارتفعت ن�صبة 
االدخار وبلغت 14.83 % باملتو�صط، ومع ذلك تعدُّ هذه الن�صبة منخف�صة جداً مقارنة بحجم 
الفرتة  يف  الفل�صطيني  االقت�صاد  يف  املتحققة  االإجمالية  املحلية  اال�صتثمارات  ومعدالت 

نف�صها حمل الدرا�صة. 
الجدول )3(

الدخل القومي المتاح اإلجمالي واالستهاك النهائي واالدخار
للفترة 1994- 2009 )باألسعار الجارية( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

ن�سبة )3: 1( ن�سبة )2: 1( الدخار )3( ال�ستهالك النهائي )2( الدخل القومي املتاح الإجمايل )1( ال�سنة

19943.619.53.423.3196.2%94.58%5.42

19954.098.73.758.0340.7%91.69%8.31

19964.270.44.058.0212.4%95.03%4.97

19974.613.84.445.1168.7%96.34%3.66

19985.019.84.678.6341.2%93.20%6.80

19995.306.05.041.1264.9%95.01%4.99

20005.499.55.074.6424.9%92.27%7.73

20015.157.24.999.9157.3%96.95%3.05

20024.707.74.688.119.6%99.58%0.42

20034.879.05.050.2171.2 -%103.51%3.51 -

20045.151.15.601.5450.4 -%108.74%8.74 -

20056.120.15.609.1511.0%91.65%8.35

20066.323.25.722.1601.1%90.49%9.51

20077.802.76.604.41.198.3%84.64%15.36

20089.866.77.799.02.067.7%79.04%20.96

200910.137.18.114.42022.7%80.05%19.95
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، أعداد 
مختلفة، رام هللا- فلسطين

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات أولية غير منشورة. 

بالنظر اإىل حجم التكوين الراأ�صمايل االإجمايل )اال�صتثمار( ومعدالته يف الفرتة 1994- 
2009 كن�صبة من الناجت املحلي االإجمايل GDP( Gross Domestic Product( جند اأنها 
مرتفعة مقارنة مع حجم ومعدالت االدخار املنخف�صة اأو ال�صالبة، وعلى الرغم من تراجعها 
خالل ال�صنوات التي اأعقبت انتفا�صة االأق�صى )2000/9/28( اإال اأنها ظلت مرتفعة ن�صبيًا، 

وذلك كما يتبني من اجلدول االآتي: 
الجدول )4( 

الناتج المحلي اإلجمالي والتكوين الرأسمالي اإلجمالي للفترة 1994- 2009 
في األراضي الفلسطينية )باألسعار الجارية( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

ن�سبة )2: 1( التكوين الراأ�سمايل الإجمايل )2( الناجت املحلي الإجمايل )1( ال�سنة

19942.828.41.036.3%36.64
19953.220.11.139.3%35.38
19963.365.51.230.1%36.55
19973.701.61.310.6%35.41
19983.944.31.421.4%36.04
19994.178.51.806.7%43.24
20004.194.71.417.2%33.79
20013.897.21.127.2%28.92
20023.432.6883.3%25.73
20033.840.91.081.9%28.17
20044.198.41.022.3%24.35
20054.634.41.275.5%27.52
20064.619.11.420.2%30.75
20075.182.41.586.1%30.61
20086.108.21.643.7%26.91

20096.367.21.948.7%30.61

الغربية         للضفة  احتاللها  بعيد  عنوة  إسرائيل  الذي ضمته  القدس  محافظة  من  الجزء  ذلك  يشمل  ال   
عام 1967. 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات أولية غير منشورة. 
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، 1994- 
2000 بالنسبة لبيانات 1994- 1999، والحسابات القومية 2000- 2005 بالنسبة لبيانات 2000- 2003، 
والحسابات القومية 2004- 2007 بالنسبة لبيانات 2004- 2006، والحسابات القومية )2007، 2008( 

بالنسبة لبيانات 2007- 2008. 

اإن معدالت االدخار املنخف�صة واالأقل من معدالت اال�صتثمار قد ولدت فجوة ادخارية 
كبرية، وهذه الفجوة كانت �صالبة خالل الفرتة 1994- 2007، وموجبة يف عامي 2008 
و 2009، ويعود ذلك اإىل �صخامة �صايف التحويالت اجلارية من اخلارج، ومعظمها ب�صورة 
م�صاعدات من الدول املانحة وحتويالت الفل�صطينيني العاملني اأو املقيمني يف اخلارج اإىل 
مليون   )3158.0( اخلارج  من  اجلارية  التحويالت  �صايف  بلغ  حيث  الداخل،  يف  اأهاليهم 
املركزي  )اجلهاز  دوالر عام 2008، ويقدر بحوايل )3238.0( مليون دوالر عام 2009 
االدخارات  فجوة  حجم  يبني  االآتي  واجلدول   . القومية(  احل�صابات  الفل�صطيني،  لالإح�صاء 

املحلية. 
الجدول )5(

فجوة االدخارات المحلية في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994- 2009 
باألسعار الجارية )القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

ن�سبة )1: 2( فجوة الدخارات املحلية )S- I( التكوين الراأ�سمايل الإجمايل )2( الدخارات القومية املتاحة )S( )1( ال�سنة
1994196.31036.3840 -%18.94
1995340.71139.3798.6 -%29.90
1996212.41230.11017.7 -%17.27
1997168.71310.61141.9 -%12.87
1998341.31421.41080.1 -%24.01
1999264.51806.71542.2 -%14.64
2000424.91417.2992.3 -%29.98
2001157.31127.2969.9 -%13.95
200219.6883.3863.7 -%2.22
2003171.2 -1081.91253.1 -%15.82 -
2004450.4 -1022.31472.7 -%44.06 -
20055111275.5764.5 -%40.06
2006601.11420.2819.1 -%42.33
20071198.31586.1387.8 -%75.55
20082067.71643.7424%125.80
20092022.71948.774%103.80

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات اولية غير منشورة 
المصدر: مشتق من جدول )3( وجدول )4( 
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من حيث م�صادر التمويل غطيت فجوة االدخارات املحلية ال�صالبة من خالل االدخارات 
االأجنبية )1(، وت�صري االدخارات االأجنبية اإىل ذلك اجلزء من ا�صتثماراتنا الذي مل منوله من 
ادخاراتنا، واإمنا من ادخارات االأجانب، وتعادل االدخارات االأجنبية �صايف احل�صاب اجلاري 

مليزان املدفوعات )املالكي، 1988( . 
من  الرئي�صي  الق�صم  االدخار–  فجوة  تعادل  -وهي  االأجنبية  االدخارات  غطت 
اال�صتثمارات املحلية االإجمالية. بينما كانت امل�صاهمة الن�صبية لالدخارات القومية املتاحة 
2008م  عامي  با�صتثناء  جداً.  منخف�صة  )اال�صتثمارات(  االإجمايل  الراأ�صمايل  التكوين  يف 
الفرتة 1994- 2009  اأن فجوة االدخارات املحلية خالل �صنوات  و2009م، كما يالحظ 
اخلارج،  من  اجلارية  التحويالت  �صايف  يف  التقلبات  اإىل  ذلك  ويعزى  متذبذبة،  كانت 
من  الدخل  التقلبات يف �صايف  اإىل  اإ�صافة  املانحة  الدول  تقدمها  منح  ب�صورة  ومعظمها 
االأو�صاع  ب�صبب  وذلك  اإ�رضائيل،  يف  العاملني  الفل�صطينيني  تعوي�صات  خا�صة  اخلارج 
االقت�صادية وال�صيا�صية غري امل�صتقرة، والناجمة ا�صا�صًا عن احل�صار واالإغالق االإ�رضائيلي 

لالأرا�صي الفل�صطينية خا�صة يف اأعقاب انتفا�صة االأق�صى. 

3. التحليل الكمي للعوامل املؤثرة يف فجوة االدخار للفرتة 1994 - 2009: 
االقت�صاد  يف  االدخار  فجوة  يف  الكلية  االقت�صادية  املتغريات  بع�ص  اأثر  لقيا�ص 

الفل�صطيني يف الفرتة 1994- 2009 فقد ا�ستخدمت النماذج الآتية: 

3:1 االحندار املتعدد:

واملوازنة  القومية  احل�صابات  متغريات  اأثر  لقيا�ص  املتعدد  االنحدار  منوذج  اُ�صتخدم 
للمتغريات  اأي داللة معنوية  ُيظهر االختبار  الفرتة 1994م- 2009م. لكن مل  العامة يف 
 ، املتاحة(  القومية  )االدخارات  االدخار  هما:  متغريين  عدا  االنحدار  معادلة  يف  املدخلة 
والتكوين الراأ�صمايل االإجمايل )اال�صتثمارات املحلية االإجمالية( . حيث كانت العالقة بني 
االدخار وفجوة االدخار طردية موجبة، بينما كانت العالقة بني اال�صتثمار، وفجوة االدخار 
مبعنى  �صحيح.  واحد  املتغريين  هذين  من  كٍل  معامالت  وجاءت  �صالبة.  عك�صية  عالقة 
اأي من املتغريين �صتوؤثر بكامل قيمتها يف فجوة االدخار باالإيجاب يف  اأي زيادة يف  اأن 
 ،% 100  )R2( التف�صري  حالة االدخار، وبال�صلب يف حالة اال�صتثمار. وكانت قيمة معامل 

)1( تظهر االدخارات األجنبية في العجز في الحساب الجاري والذي يقابل فائض الحساب الرأسمالي والمالي في ميزان 
المدفوعات الدولي. 

من أهم بنود هذا الحساب بالعالقة مع ميزان المدفوعات الفلسطيني: التحويالت الرأسمالية بدون مقابل، واالستثمارات 
المباشرة، واستثمارات الحافظة، والقروض، وصافي المعامالت في العملة والودائع.
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مما يعني احتمالية وجود ارتباط ذاتي بني املتغريات يف النموذج. وهو ما اأدى اإىل تغيري 
النموذج واال�صتعا�صة عنه بنماذج اأخرى. 

باستخدام  )االستثمار(  اإلمجالي  الرأمسالي  التكوين  يف  احمللية  االدخارات  أثر  قياس   3:2
طريقة املرونة:

 ، االإجمايل )اال�صتثمار(  الراأ�صمايل  العالقة بني االدخارات املحلية والتكوين  لقيا�ص 
ومعرفة درجة تاأثري االدخارات املحلية يف التكوين الراأ�صمايل االإجمايل، ا�صتخدمت طريقة 
. واأظهر حتليل املرونة لبيانات الفرتة 1996- 2006، وعلى عك�ص  املرونات )القو�صية( 
اأن التغري الن�صبي للتكوين الراأ�صمايل االإجمايل نتيجة للتغريات الن�صبية يف  ما هو متوقع 
االدخارات كانت منخف�صة جداً، حيث اأظهر التحليل اأن زيادة االدخارات القومية املتاحة 
، واأن زيادة  الراأ�صمايل االإجمايل بن�صبة )0.247 %(  بن�صبة 1% قابلها زيادة يف التكوين 
االدخارات االأجنبية بن�صبة 1  قابلها زيادة بالتكوين الراأ�صمايل االإجمايل بن�صبة )%0.288( 

فقط )اأنظر جدول 6( . 
اإن االنخفا�ص ال�صديد وامللحوظ ملرونات اال�صتثمار بالن�صبة للتغريات الن�صبية لالدخار 
اقت�صادية اأخرى )غري االدخار( ، وعوامل  اأن هناك قيوداً  يف االقت�صاد الفل�صطيني، يعني 
ال�صيا�صي،  اال�صتقرار  درجة  مثل  اال�صتثمار،  على  االدخار  من  تاأثرياً  اأكرث  �صيا�صية  وقيوداً 
حجم  تذبذب  ولعل  الفل�صطينية.  لالأرا�صي  االإ�رضائيلي  واالإغالق  واحل�صار  واالقت�صادي، 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأو�صاع  تعك�ص  املرونة  معامالت  وتذبذب  واال�صتثمار  االدخار 

غري امل�صتقرة. 
الجدول )6(

قياس العاقة بين االدخار والتكوين الرأسمالي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية
للفترة 1996- 2006  باستخدام المرونة القوسية )القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

الدخارات القومية ال�سنة
املتاحة )1( 

الدخارت 
الأجنبية )2( 

التكوين 
الراأ�سمايل 
الإجمايل

املرونة القو�سية للتكوين 
الراأ�سمايل الإجمايل للتغري يف 
الدخارات القومية املتاحة )1(

املرونة القو�سية للتكوين 
الراأ�سمايل الإجمايل للتغري 
يف الدخارات الأجنبية )2(

1996212.41017.71230.1
1997168.71141.91310.6 0.276-0.097
1998341.31080.11421.40.120 0.335-
1999264.51542.21806.70.941-0.156
2000224.9992.31417.21.4930.108
2001157.3969.91127.20.6441.945
200219.6863.7883.30.1560.202
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الدخارات القومية ال�سنة
املتاحة )1( 

الدخارت 
الأجنبية )2( 

التكوين 
الراأ�سمايل 
الإجمايل

املرونة القو�سية للتكوين 
الراأ�سمايل الإجمايل للتغري يف 
الدخارات القومية املتاحة )1(

املرونة القو�سية للتكوين 
الراأ�سمايل الإجمايل للتغري 
يف الدخارات الأجنبية )2(

2003 171.2-1253.11081.90.080 0.039-
2004 417.7-1440.01022.3 0.068-0.089
2005484.8596.61081.40.002 0.002-
2006601.1819.11420.21.2650.661

0.2470.288متو�سط املرونة خالل الفرتة 

 االدخارات األجنبية هي قيمة فجوة االدخارات المحلية نفسها. 

3:3 حتليل االرتباط: 

معامل  اُ�صتخدم  العالقة.  ذات  والعوامل  االدخار  فجوة  بني  االرتباط  درجة  لقيا�ص 
من  م�صفوفة  النتيجة  وكانت  الثنائي،  االرتباط  حتليل  اأجري  حيث  بري�صون.  ارتباط 
املتغريات واالرتباط التقاطعي فيما بينها، وقد حذفت املتغريات كافة عدا فجوة االدخارات 

املحلية واملتغريات املرتبطة بها كافة. 
اجلدول االآتي يبني معامالت االرتباط بني فجوة االدخارات املحلية، وبع�ص املتغريات 

االقت�صادية الكلية يف االقت�صاد الفل�صطيني للفرتة 1994- 2009. 
الجدول )7( 

معامات االرتباط بين فجوة االدخارات المحلية وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية 

معامل ارتباط املتغري
بري�سون

م�ستوى 
املعنوية

عدد 
طبيعة العالقةامل�ساهدات 

( االنفاق اال�صتهالكي النهائي عالقة طردية ذات داللة معنوية0.7100.00216 )
( العجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي عالقة طردية ذات داللة معنوية0.6380.00816 )

( �صايف التحويالت اجلارية من اخلارج عالقة طردية ذات داللة معنوية0.8960.00016 )
( النفقات اجلارية يف املوازنة العامة عالقة طردية ذات داللة معنوية0.7510.00116 )

( العجز اجلاري للموازنة العامة )قبل التمويل(  عالقة طردية ذات داللة معنوية0.7550.00116 )
( العجز الكلي للموازنة العامة )قبل التمويل(  عالقة طردية ذات داللة معنوية0.7410.00116 )

( املنح لدعم املوازنة اجلارية عالقة طردية ذات داللة معنوية0.8900.00015 )
( الناجت املحلي االإجمايل عالقة طردية ذات داللة معنوية0.7230.00216 )
( الدخل القومي االإجمايل عالقة طردية ذات داللة معنوية0.7030.00216 )

( الدخل القومي املتاح االإجمايل  عالقة طردية ذات داللة معنوية0.8220.00016 )

 االرتباط معنوي عند مستوى داللة 0.01
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العجز يف امليزان التجاري

بناًء على نتائج حتليل الرتباط الواردة يف اجلدول )7( ، يتبني ما ياأتي: 

3:3:1 اإلنفاق اإلستهالكي النهائي: 

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية  الفر�سية ال�سفرية:  ●
واالإنفاق االإ�صتهالكي النهائي عند م�صتوى ثقة %5. 

 )7( اجلدول  يف  تظهر  التي  بري�صون  ارتباط  معامل  حتليل  نتائج  خالل  من  يت�صح 
املحلية طردي  االدخارات  وفجوة  النهائي،  اال�صتهالكي  االنفاق  االرتباط بني  اأن معامل 
وذو داللة معنوية، حيث بلغ معامل االرتباط 0.710، وبلغ م�صتوى الداللة 0.002، وهو 
ما ي�صري اإىل وجود عالقة ذات داللة معنوية حتى عند م�صتوى ثقة 1%، ومن هنا نرف�ص 
الفر�صية ال�صفرية، ونقبل الفر�صية البديلة، اأي توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة 

االدخارات املحلية، واالإنفاق اال�صتهالكي النهائي عند م�صتوى ثقة %5. 

3:3:2 العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي: 

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية  الفر�سية ال�سفرية:  ●
والعجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي عند م�صتوى ثقة %5. 

بلغ معامل ارتباط بري�صون 0.638 وبلغ م�صتوى الداللة 0.008، وهو ما ي�صري اإىل 
وجود عالقة ارتباط طردية، ودالة معنويًا حتى عند م�صتوى داللة 0.01. وبالتايل نرف�ص 
فجوة  بني  معنوية  داللة  ذات  عالقة  بوجود  البديلة  الفر�صية  ونقبل  ال�صفرية،  الفر�صية 
 .%  5 ثقة  م�صتوى  عند  واخلدمي  ال�صلعي  التجاري  امليزان  والعجز يف  املحلية  االدخارات 

ويو�صح �صكل االنت�صار )1( طبيعة هذه العالقة. 
)شكل االنتشار 1( 

لية
ملح

ت ا
ارا

دخ
 اال

جوة
ف
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3:3:3 صايف التحويالت اجلارية من اخلارج:  
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية  الفر�سية ال�سفرية:  ●

و�صايف التحويالت اجلارية من اخلارج عند م�صتوى ثقة %5. 
وجود  اإىل  ي�صري  مما   .0.000 الداللة  م�صتوى  وبلغ   ،0.896 االرتباط  معامل  بلغ 
عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، و�صايف التحويالت 
توؤكد  التي  البديلة  الفر�صية  ونقبل  ال�صفرية  الفر�صية  نرف�ص  اخلارج، وعليه  اجلارية من 
وجود عالقة طردية ومعنوية بني فجوة االدخارات املحلية، و�صايف التحويالت اجلارية 

من اخلارج عند م�صتوى ثقة 5 %. 
3:3:4 النفقات اجلارية يف املوازنة العامة:  

االدخارات  فجوة  بني  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  ال�سفرية:  ● الفر�سية 
املحلية، والنفقات اجلارية يف املوازنة العامة عند م�صتوى ثقة %5. 

كما يظهر من اجلدول )7( اأن معامل االرتباط بني فجوة االدخارات املحلية والنفقات 
م�صتوى  وبلغ   ،0.751 بلغ  حيث  معنوية،  داللة  وذو  طردي،  العامة  املوازنة  يف  اجلارية 
الداللة 0.001. مما ي�صري اإىل وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية حتى عند م�صتوى ثقة 
اأي توجد عالقة ذات داللة  البديلة  1%. وعليه نرف�ص الفر�صية ال�صفرية، ونقبل الفر�صية 

معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، والنفقات اجلارية عند م�صتوى ثقة 5 %. 
3:3:5 العجز اجلاري للموازنة العامة )قبل التمويل( : 

الفر�سية ال�سفرية: ● ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية 
والعجز اجلاري للموازنة العامة عند م�صتوى ثقة %5. 

يظهر من اجلدول )7( اإن معامل ارتباط بري�صون بني العجز اجلاري للموازنة العامة 
وفجوة االدخارات املحلية طردي، وذو داللة معنوية حتى عند م�صتوى ثقة 1 %، حيث بلغ 
معامل االرتباط 0.755، وم�صتوى الداللة 0.001، وهو ما يعني وجود عالقة ذات داللة 
البديلة، وهي يوجد عالقة ذات  الفر�صية  ال�صفرية، ونقبل  الفر�صية  لذلك نرف�ص  معنوية. 
داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية والعجز اجلاري للموازنة العامة عند م�صتوى 

ثقة 5 %. 
3:3:6 العجز الكلي للموازنة العامة )قبل التمويل( : 

االدخارات  فجوة  بني  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  ال�سفرية:  ● الفر�سية 
املحلية، والعجز الكلي للموازنة العامة عند م�صتوى ثقة %5. 
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ت�صري نتائج التحليل اإىل اأن معامل ارتباط بري�صون بني العجز الكلي للموازنة العامة 
الداللة 0.001، مما ي�صري  وفجوة االدخارات املحلية طردي، وبلغ 0.741، وبلغ م�صتوى 
الفر�صية  نرف�ص  لذلك  ثقة 0.01.  م�صتوى  عند  معنوية حتى  داللة  ذات  اإىل وجود عالقة 
ال�صفرية، ونقبل لفر�صية البديلة التي تن�ص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة 
�صكل  ويو�صح   ،%  5 ثقة  م�صتوى  عند  العامة  للموازنة  الكلي  والعجز  املحلية،  االدخارات 

االنت�صار )2( طبيعة هذه العالقة. 
)شكل االنتشار 2( 

3:3:7 املنح لدعم املوازنة اجلارية: 

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية  الفر�سية ال�سفرية:  ●
واملنح لدعم املوازنة اجلارية عند م�صتوى ثقة %5. 

املوازنة اجلارية وفجوة  لدعم  االرتباط بني املنح  اأن معامل  يظهر من اجلدول )7( 
االدخارات املحلية طردي، وذو داللة معنوية، حيث بلغ معامل ارتباط بري�صون 0.890، 
عند  حتى  معنوية  داللة  ذات  عالقة  وجود  اإىل  ي�صري  مما   .0.000 املعنوية  م�صتوى  وبلغ 
م�صتوى ثقة 0.01. ومن هنا نرف�ص الفر�صية ال�صفرية، ونقبل الفر�صية البديلة التي توؤكد 
على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، واملنح لدعم املوازنة 

اجلارية عند م�صتوى ثقة 5 %. 

3:3:8 الناتج احمللي اإلمجالي:  

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية  الفر�سية ال�سفرية:  ●
والناجت املحلي االإجمايل عند م�صتوى ثقة %5. 

لية
ملح

ت ا
ارا

دخ
 اال

جوة
ف

العجز الكلي قبل التمويل
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ارتباط طردي، وذو داللة معنوية حتى عند  اإىل وجود  االرتباط  نتائج حتليل  ت�صري 
م�صتوى ثقة 1 % بني الناجت املحلي االإجمايل، وفجوة االدخارات املحلية، حيث بلغ معامل 
ارتباط بري�صون 0.723، وبلغ م�صتوى املعنوية 0.002. ومن هنا نرف�ص الفر�صية ال�صفرية، 
ونقبل الفر�صية البديلة، وهي توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، 

والناجت املحلي االإجمايل عند م�صتوى ثقة %5. 

3:3:9 الدخل القومي اإلمجالي:  

االدخارات  فجوة  بني  معنوية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  ال�سفرية:  ● الفر�سية 
املحلية، والدخل القومي االإجمايل عند م�صتوى ثقة %5. 

اإىل  ي�صري  املعنوية 0.002، مما  م�صتوى  وبلغ  بري�صون 0.703،  ارتباط  بلغ معامل 
وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة معنوية حتى عند م�صتوى ثقة 1 % ما بني الدخل 
ونقبل  ال�صفرية،  الفر�صية  نرف�ص  وعليه  املحلية.  االدخارات  وفجوة  االإجمايل  القومي 
االدخارات  فجوة  بني  معنوية  داللة  ذات  عالقة  وجود  على  توؤكد  التي  البديلة  الفر�صية 

املحلية، والدخل القومي االإجمايل عند م�صتوى ثقة 5 %. 

3:3:10 الدخل القومي املتاح اإلمجالي: 

الفر�سية ال�سفرية: ● ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية 
والدخل القومي املتاح االإجمايل عند م�صتوى ثقة %5. 

ارتباط  معامل  اأن   ،  )7( اجلدول  يف  يظهر  الذي  االرتباط،  حتليل  خالل  من  يت�صح 
بري�صون بني الدخل القومي املتاح االإجمايل وفجوة االدخارات املحلية طردي وذو داللة 
معنوية، حيث بلغ معامل االرتباط 0.822، وبلغ م�صتوى املعنوية 0.000، مما ي�صري اإىل 
وجود عالقة ذات داللة معنوية حتى عند م�صتوى ثقة 1%. وعليه نرف�ص الفر�صية ال�صفرية، 
ونقبل الفر�صية البديلة، وهي توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، 

والدخل القومي املتاح االإجمايل عند م�صتوى ثقة %5. 

4. مناقشة النتائج والسياسات املقرتحة:
ات�صح من النتائج الرئي�صة التي تو�صل اإليها البحث وجود عالقة ارتباط قوية ما بني 
التاأكيد  العالقة. مع  الكلية ذات  االقت�صادية  االدخارات املحلية، وبع�ص املتغريات  فجوة 
)ال�صبب  ال�صببية  القوية ال يعني بال�رضورة وجود عالقة  اأن وجود عالقات االرتباط  على 
والنتيجة( ما بني املتغريات االقت�صادية الكلية حمل الدرا�صة وفجوة االدخارات املحلية. 
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�صياغة  حماولة  عند  ومر�صداً  موؤ�رضاً  ت�صكل  اأن  ميكن  هذه  القوية  االرتباط  عالقة  اأن  اإال 
ال�صيا�صات االقت�صادية املالئمة لت�صييق فجوة االدخارات املحلية، واحلد من منوها، وذلك 

على النحو الآتي: 
اأواًل: ات�صح من نتائج التحليل االإح�صائي )معامل ارتباط بري�صون( وجود عالقة  ● 
ارتباط طردية وقوية بني االإنفاق اال�صتهالكي النهائي وفجوة االدخارات املحلية. لذلك من 
املتوقع اأن يكون خلف�ص معدل اال�صتهالك النهائي من الدخل القومي املتاح االإجمايل اأثر 

اإيجابي على تقلي�ص فجوة االدخارات املحلية. 
ت�صري بيانات احل�صابات القومية الفل�صطينية اإىل اأن االإنفاق اال�صتهالكي النهائي يفوق 
القومي  والدخل  االإجمايل،  القومي  الدخل  معظم  على  وي�صتحوذ  االإجمايل،  املحلي  الناجت 

املتاح االإجمايل. 
الجدول )8( 

الحصة النسبية لإلنفاق االستهاكي النهائي من الناتج )الدخل( اإلجمالي
للفترة 1994- 2009 )متوسط الفترة %( 

1999 -19942004 -20002009 -2005

الناجت املحلي الإجمايل
الدخل القومي الإجمايل

الدخل القومي املتاح الإجمايل

% 120.0
% 87.0
% 94.0

% 130.0
% 96.0

% 100.0

% 126.0
% 116.0
% 85.0

مالحظة: األرقام مقربة ألقرب منزلة عشرية 
المصدر: مشتق من الجدول )3( والجدول )4( 

ت�صري بيانات اجلدول )8( اإىل اأن الطابع اال�صتهالكي يهيمن على االقت�صاد الفل�صطيني، 
فاالإنفاق اال�صتهالكي النهائي يلتهم كامل الناجت املحلي االإجمايل يف جميع الفرتات حمل 
الدرا�صة. وكامل الدخل القومي املتاح االإجمايل يف الفرتة 2000- 2004، وكامل الدخل 
هام�صيًا  مكونًا  يعدُّ  االدخار  اأن  يعني  مما   ،2009  -2005 الفرتة  يف  االإجمايل  القومي 

)ثانويًا( للدخل القومي املتاح االإجمايل. 
االإنفاق  �صبط  يف  تتمثل  اإمنا  االتباع،  الواجبة  االقت�صادية  ال�صيا�صة  اإن  وعليه 
اال�صتهالكي النهائي وتر�صيده، وخف�ص معدله من الدخل القومي املتاح االإجمايل، وبالتايل 
املحلية  اال�صتثمارات  لتحقيق  اأويل  �رضوري  ك�رضط  املتاحة  القومية  االدخارات  زيادة 

املرغوبة، وبالتايل حتقيق معدالت النمو االقت�صادي املن�صودة. 
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ثانيًا: اأظهرت نتائج التحليل االإح�صائي وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة  ● 
التمويل( من  العامة )قبل  للموازنة  الكلي  العجز اجلاري، والعجز  معنوية، ما بني كل من 
اأن العجز يف املوازنة العامة،  اأخرى. مما يعني  جهة وفجوة االدخارات املحلية من جهة 
وبخا�صة العجز اجلاري يفاقم من فجوة االدخارات املحلية. واأظهرت النتائج اأي�صًا وجود 
من  وعليه  املحلية.  االدخارات  وفجوة  اجلارية  النفقات  بني  قوية  طردية  ارتباط  عالقة 
املتوقع اأن يكون لل�صيا�صات املالية املوجهة نحو تخفي�ص عجز املوازنة اأثر اإيجابي على 
اجتاهًا  ياأخذ  والذي  بذلك  اخلا�ص   )1( االنت�صار  �صكل  التوقع  هذا  ويدعم  االدخار،  فجوة 

طرديًا. 
بالنظر اإىل املوازنة العامة الفل�سطينية يالحظ ما ياأتي: 

االإجمايل  الناجت املحلي  العامة من  للموازنة  العجز اجلاري والكلي  ارتفاع ن�صبة  - 
)باالأ�صعار اجلارية( وتزايده عرب الزمن. وهو ما يت�صح من اجلدول التايل: 

الجدول )9( 
نسبة العجز في الموازنة العامة )قبل التمويل( من الناتج المحلي اإلجمالي

للفترة 1995- 1999 )متوسط الفترة %( 

ن�سبة العجز الكلي )%( ن�سبة العجز اجلاري )%( الفرتة
1999 -19952.79.45
2004 -200012.820.15
2009 -200523.227.92

المصدر: مشتق من الجدول 1 الملحق اإلحصائي، والجدول 4 

ومبقارنة ن�صبة العجز الكلي للموازنة العامة مع نظريه يف بع�ص الدول العربية، يالحظ 
اأن هذه الن�صبة تعترب مرتفعة جدا. حيث بلغت 4.75% يف االأردن، و3.5 % يف موريتانيا، 
الفل�صطينية،  النقد  )�صلطة  باملتو�صط   2007  -2005 للفرتة  وذلك  لبنان،  يف  و%11.3 

املوؤ�رضات االقت�صادية للدول العربية، املوقع االإلكرتوين( 
هيمنة النفقات اجلارية على تركيبة النفقات العامة و�صعف االأهمية الن�صبية للنفقات 
للنفقات، ويقلل من  اال�صتهالكي اجلاري  الطابع  )اال�صتثمارية( وهو ما يعك�ص  التطويرية 
البنية  احلكومي يف  اال�صتثماري  االإنفاق  وذلك عرب  اال�صتثمار،  املالية يف  ال�صيا�صة  تاأثري 

التحتية، واملنافع العامة املحفزة لال�صتثمارات اخلا�صة )اجلعفري، والعار�صة، 2002( 
يف اإطار النفقات اجلارية يالحظ ارتفاع فاتورة االأجور والرواتب، والنفقات التحويلية، 
ب�صبب  االإمنائية، وذلك  اأهدافها  املالية يف حتقيق  ال�صيا�صة  ا�صتخدام  يقلل من مرونة  مما 

االعتبارات االجتماعية وال�صيا�صية التي يجب اأن توؤخذ باالعتبار. 
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الجدول )10( 
التوزيع النسبي للنفقات العامة في الفترة 1995- 2009 

)متوسط الفترة( 

الفرتة
النفقات اجلاريةالنفقات العامة

 )1+2+3( �سايف الإقرا�س )3( نفقات حتويلية )2( رواتب واأجور )1( التطويريةاجلارية 
1999 -1995% 76.0% 24.0% 56.9% 15.50.00% 72.4
2004 -2000% 81.0% 19.0% 59.6% 17.9% 6.7% 84.2
2009 -2005% 91.0% 9.0% 49.0% 22.3% 15.6% 85.9

 ظهر صافي اإلقراض في الموازنة العامة وألول مره عام 2002، وهو يمثل ما تنفقه الخزينة العامة 
من مبالغ لتسديد المستحقات المالية على هيئات الحكم المحلي لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، وشركة كهرباء 

غزة إضافة إلى تسديد مبالغ أخرى. 

المصدر:

، بالن�صبة لبيانات  Ú 2008 ،االقت�صاد الفل�صطيني، من�صورات جامعة القد�ص املفتوحة
 .2004 -1995

لبيانات  بالن�صبة  االإلكرتوين،  املوقع  الفل�صطينية،  الوطنية  ال�صلطة  املالية،  وزارة  Ú 
الفرتة 2005- 2009. 

املوقع  لفل�صطني،  الرئي�صية  االقت�صادية  املوؤ�رضات  الفل�صطينية،  النقد  �صلطة  Ú 
االإلكرتوين، بالن�صبة لبيانات النفقات التحويلية يف عامي 2005 و 2006.  

املوازنة  واعتماد  اجلارية،  املوازنة  لدعم  املنح  على  العامة  املوازنة  اعتماد  - 
التطويرية )الراأ�صمالية( ب�صكل كامل تقريبًا على املعونات اخلارجية من الدول املانحة. 

اإن تتبعنا املنح واملعونات اخلارجية عرب الزمن، فاإننا نالحظ اأن املنح لدعم املوازنة 
اجلارية كانت يف موازنات الفرتة 1995م- 1997م ت�صكل بنداً متناق�ص االأهمية، بينما 
اختفت متامًا يف موازنات االأعوام 1998م- 2000م. اإال اأنها عادت لت�صكل بنداً رئي�صًا يف 
املوازنات العامة للفرتة 2001- 2009 )اأنظر اجلدول )1( ، امللحق االإح�صائي( . ويعود 
ذلك اإىل ال�صائقة املالية احلادة التي تعر�صت لها املالية العامة لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية، 

نتيجة احل�صار واالإغالق، والعدوان االإ�رضائيلي الذي ا�صتد يف اأعقاب انتفا�صة االأق�صى. 
ويوؤثر  املتاحة،  القومية  االدخارات  يقلل من  العامة،  املوازنة  اجلاري يف  العجز  اإن 
اإمنا  االتباع،  الواجبة  املالية  ال�صيا�صة  فاإن  ثم  ومن  املحلي،  اال�صتثمار  متويل  يف  �صلبًا 
تتمثل يف تر�صيد النفقات اجلارية و�صبطها، واإعادة هيكلية النفقات العامة ل�صالح النفقات 
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واملحفزة  ال�رضورية  االقت�صادية،  التحتية  البنية  م�صاريع  يف  )اال�صتثمارية(  التطويرية 
لال�صتثمارات اخلا�صة، ويف البنية التحتية االجتماعية يف التعليم وال�صحة الالزمة لتطوير 

القدرات الب�رضية ال�رضورية لعملية التنمية. 
ارتباط طردية، وذات داللة معنوية ما  اأظهر حتليل االرتباط وجود عالقة  ثالثًا:  ● 
من  لذلك  املحلية.  االدخارات  وفجوة  واخلدمي،  ال�صلعي  التجاري  امليزان  يف  العجز  بني 
املتوقع اأن يكون لل�صيا�صات التي حتد من العجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي اأثر 
ياأخذ  الذي   )2( االنت�صار  �صكل  التوقع  هذا  ويدعم  املحلية.  االدخارات  اأيجابي على فجوة 

اجتاهًا طرديا. 
وارتفاع  الواردات،  هيمنة  يالحظ  الفل�صطينية،  اخلارجية  التجارة  هيكل  اإىل  بالنظر 
ن�صبتها من الناجت املحلي االإجمايل، مقابل �صعف امل�صاهمة الن�صبية لل�صادرات يف الناجت 
املحلي االإجمايل. وترتب على ذلك ارتفاع حجم العجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي، 

وارتفاع ن�صبته من الناجت املحلي االإجمايل، وذلك كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )11( 

الميزان التجاري السلعي والخدمي للفترة 1995- 2009 )متوسط الفترة( 
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

2005- 20002009- 19952004- 1999املوؤ�سـر
2701.32758.23802.9الواردات )1( 

605.5481.7840.5ال�صادرات )2( 
2962.4- 2276.5- 2095.8- عجز امليزان التجاري )3( ال�صلعي واخلدمي

4396.25082.96769.8االإنفاق االإ�صتهالكي النهائي )4( 
3682.03912.85382.3الناجت املحلي االإجمايل )5( 

56.2 %54.3 %61.4 %ن�صبة )1: 4( 
70.7 %70.5 %73.4 %ن�صبة )1: 5( 
15.6 %12.3 %16.4 %ن�صبة )2: 5( 
55.0 %58.2 %56.9 %ن�صبة )3: 5( 

المصدر: 

.) Ú 4( و )م�صتق من اجلدول )3( امللحق االإح�صائي، واجلدولني )3
الواردات  لبيانات  بالن�صبة  خمتلفة  اأعداد  الفل�صطيني،  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  Ú 

وال�صادرات.
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احل�صاب  �صايف  تعادل   )S- I اال�صتثمار  )االدخار–  االدخار  فجوة  اأن  املعلوم  من 
اجلاري مليزان املدفوعات. وبالرموز فاإن: 

 S – I Ξ Nx + NIFA + NTFA ……… )1(

حيث: 
Net exports   صايف �صادرات ال�صلع واخلدمات� :Nx

Net income from abroad صايف الدخل من اخلارج� :NIFA

 Net current transfers from اخلارج  من  اجلارية  التحويالت  �صايف   :NTFA
  abroad

بنود �صايف احل�صاب اجلاري  )1( متثل  للمتطابقة  االأمين  الطرف  اإن عنا�رض  وحيث 
مليزان املدفوعات، فاإنه ميكن اإعادة كتابة املتطابقة )1( كما ياأتي: 
  S – I Ξ NCA ………………. )2(

حيث NCA( account Net current( �صايف احل�صاب اجلاري مليزان املدفوعات. 
واإذا كان �صايف احل�صاب اجلاري �صالبًا، فاإنه يعك�ص زيادة االإنفاق الكلي عن الناجت 
املحلي االإجمايل اأو الزيادة يف اال�صتثمار عن االدخار املحلي. اأي اأن جزءاً من اال�صتثمارات 
ل عن طريق االدخارات االأجنبية. كما اأن العجز يف احل�صاب اجلاري  املحلية االإجمالية ميوَّ
ميثل زيادة يف مديونية االقت�صاد املحلي للعامل اخلارجي. ويف هذه احلالة يكون االقت�صاد 
املحلي مقرت�صًا )م�صتورداً( لراأ�ص املال. حيث اإن العجز يف احل�صاب اجلاري ال بد اأن يقابله 
يراكم  الراأ�صمايل واملايل مليزان املدفوعات، وبالتايل  فائ�ص باملقدار نف�صه يف احل�صاب 

العامل اخلارجي اأ�صواًل حملية متثل مطالبات خارجية تقلل من االدخارات القومية. 
بناًء على ما تقدم اإن تقلي�ص فجوة االدخارات املحلية يف االقت�صاد الفل�صطيني من 
املمكن اأن يتحقق من خالل خف�ص العجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي، وذلك عرب 

زيادة ال�صادر اأو تقييد امل�صتوردات من ال�صلع واخلدمات، اأو اتباع كال ال�صيا�صتني معًا. 
طردية  عالقة  وجود  بري�صون(  ارتباط  )معامل  االإح�صائي  التحليل  اأظهر  رابعًا:  ● 
وقوية بني �صايف التحويالت اجلارية من اخلارج، وفجوة االدخارات املحلية. اأي اأن االجتاه 
ال�صاعد يف �صايف التحويالت اجلارية من اخلارج ترافق مع تزايد وتعاظم فجوة االدخارات 

املحلية. 
وحتويالت  املانحة،  الدول  من  م�صاعدات  وهي  اخلارج،  من  اجلارية  التحويالت  اإن 
اأو العاملني يف اخلارج اإىل اأهاليهم يف داخل الوطن، تخ�ص�ص  من الفل�صطينيني املقيمني 
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ب�صفة رئي�صة الأغرا�ص ذات طبيعة ا�صتهالكية جارية، ومثالها املنح لدعم املوازنة اجلارية، 
وامل�صاعدات الطارئة التي تقدمها الدول املانحة لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية، والتي عادة 
ال�صنوي  التقرير  الفل�صطينية،  النقد  )�صلطة  املالية  وال�صائقة  احل�صار  اأوقات  يف  تزداد  ما 
الثاين ع�رض، 2006( . كما اأن ل�صايف التحويالت اجلارية من اخلارج دوراً مركزيًا يف متويل 
العجز التجاري مليزان املدفوعات الفل�صطيني، واجلدول االآتي يبني الدور املركزي واحلا�صم 
ل�صايف الدخل و�صايف التحويالت اجلارية من اخلارج يف متويل العجز يف امليزان التجاري 

وال�صلعي واخلدمي. 
الجدول )12( 

صافي الدخل وصافي التحويات الجارية من الخارج والعجز في الميزان التجاري السلعي والخدمي 
في األراضي الفلسطينية للفترة 1994- 2009 )متوسط الفترة( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

2005- 20002009- 19942004- 1999املوؤ�رش

544.2340.8504.4�صايف الدخل من اخلارج )1( 
404.1825.42178.8�صايف التحويالت اجلارية من اخلارج )2( 

2018.52276.32962.4العجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي )3( 
17.0 %15.0 %27.0 %ن�صبة )1: 3( 
73.5 %36.3 %20.0 %ن�صبة )2: 3( 

المصدر: مشتق من الجدول )3( ، الملحق اإلحصائي. 

لل�صعب  املقدمة  اخلارجية  امل�صاعدات  اأن  الدرا�صات  بع�ص  اأظهرت  ال�صدد  هذا  يف 
الفل�صطيني رغم ما لها من اآثار اإيجابية على اأداء االقت�صاد الكلي، فاإنها اأخفقت يف تعزيز 
فر�ص االقت�صاد الفل�صطيني واإمكاناته لالنعتاق من التبعية الق�رضية لالقت�صاد االإ�رضائيلي، 
واأخفقت يف تقليل اعتمادية املوؤ�ص�صات الر�صمية واالأهلية على امل�صاعدات اخلارجية ذاتها 
من  �صخامتها  على  امل�صاعدات  هذه  ت�صتطع  مل  كما  الذاتي.  النمو  مقومات  تعزيز  ل�صالح 
العمل  من  ميكنها  و�صع  اإىل  لل�صلطة  والتنظيمية  والقانونية،  املوؤ�ص�صية  بالبنى  الو�صول 

بكفاءة وفاعلية )عبد الكرمي، 2005( . 
يف �صوء ما تقدم، من املتوقع اأن يكون ل�صيا�صات حت�صني كفاءة تخ�صي�ص )توظيف( 
امل�صاعدات اخلارجية اأثر اإيجابي يف خف�ص االإنفاق اال�صتهالكي النهائي، وتقلي�ص فجوة 

االدخارات املحلية. 
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ة بني  اإح�صائي وجود عالقة ارتباط طردية وقوي ● التحليل  اأظهرت نتائج  خام�صًا: 
املنح  اإىل كون هذه  ذلك  ويعود  املحلية،  االدخارات  اجلارية وفجوة  املوازنة  لدعم  املنح 
وامل�صرتيات  ورواتبهم  احلكومي  القطاع  موظفي  اأجور  وبخا�صة  جارية،  نفقات  تغطي 

احلكومية ال�صلعية كاملحروقات والوقود، ونفقات حتويلية اجتماعية يف اأغلبها. 
وتر�صيدها،  اجلارية  النفقات  تقييد  نحو  موجهة  مالية  �صيا�صات  اتباع  اإن  وعليه 
بهدف  اجلارية،  املوازنة  يف  وفر  حتقيق  اإىل  و�صواًل  اجلاري  اال�صتهالك  خف�ص  وبالتايل 
مالية  اأداة  باعتبارها  اجلارية  املوازنة  لدعم  املنح  على  االعتماد  من  النهائي  التخل�ص 
املانحة، ويف مقدمتها  الدول  االقت�صادي من قبل  لل�صغط  ت�صتخدم  ا�صرتاتيجية وحا�صمة 

الواليات املتحدة االأمريكية لتحقيق ماآرب �صيا�صية. 
ارتباط طردية وقوية ما بني كل  االإح�صائي وجود عالقة  التحليل  اأظهر  �صاد�صًا:  ● 
االإجمايل  املتاح  القومي  والدخل  االإجمايل،  القومي  والدخل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
من جهة، وفجوة االدخارات املحلية من جهة اأخرى. هذا ي�صري اإىل اأن االجتاه املتزايد من 
الناجت )الدخل( االإجمايل كان يرتافق مع اجتاه متزايد لفجوة االدخارات املحلية. وتعك�ص 
القومية،  احل�صابات  هذه  مكونات  على  النهائي  اال�صتهالكي  االإنفاق  هيمنة  الظاهرة  هذه 
وت�رضب جزء كبري من الدخل القومي املتاح اإىل اخلارج عرب امل�صتوردات. وعليه اإن عالقة 
االدخارات  وفجوة  املذكورة،  القومي  الدخل  ح�صابات  بني  ما  والقوية  الطردية  االرتباط 
تعني اأن �صانع القرار االقت�صادي الفل�صطيني ينبغي اأن ينتهج �صيا�صات انتقائية موجهة 
نحو عنا�رض )مكونات( حمددة بحيث تركز على تقييد وتثبيط االنفاق اال�صتهالكي النهائي، 
والواردات من ناحية، وتعمل على حتفيز العنا�رض )املكونات( التي تعزز القدرات والطاقات 
الدخل  اأخرى، وحت�صني كفاءة توظيف  ال�صادرات من ناحية  اال�صتثمارات،  االإنتاجية مثل 
تنفق على متويل  التي  اإ�رضائيل،  العاملني يف  الفل�صطينيني  من اخلارج خا�صة تعوي�صات 

اال�صترياد من اإ�رضائيل )اجلعفري، 2001( . 
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5. اخلالصـة والتوصيات: 

5:1 اخلالصة: 

االإجمالية،  املحلية  اال�صتثمارات  لتغطية  املتاحة  القومية  االدخارات  عدم كفاية  1 .
وبالتايل االعتماد على االدخارات االأجنبية لتغطية فجوة االدخار املحلي. 

يف  االدخار  فجوة  تذبذب  وبالتايل  واال�صتثمار،  االدخار  م�صتويات  تذبذب  2 .
االقت�صاد الفل�صطيني يف فرتة الدرا�صة )1994- 2009( ، وهو ما يعك�ص الظروف ال�صيا�صية 

واالقت�صادية املتقلبة وغري امل�صتقرة يف االأرا�صي الفل�صطينية. 
يف  الن�صبية  للتغريات  )اال�صتثمار(  االإجمايل  الراأ�صمايل  التكوين  مرونة  �صعف  3 .
االدخار. حيث بلغ معامل املرونة )0.247 %( بالعالقة مع االدخارات القومية املتاحة، و 
)0.288 %( بالن�صبة لالدخارات االأجنبية. وهو ما ي�صري اإىل وجود عوامل وقيود اقت�صادية 
)غري االدخار( ، وعوامل وقيود �صيا�صية اأكرث تاأثرياً من االدخار يف اال�صتثمار يف االقت�صاد 

الفل�صطيني. 
ات�صح من نتائج حتليل معامل ارتباط بري�صون وجود عالقة طردية وذات داللة  4 .
حمل  الكلية  االقت�صادية  املتغريات  من  وعدد  ناحية،  من  االدخار  فجوة  بني  ما  معنوية 
والكلي  اجلاري  والعجز  اجلارية،  والنفقات  النهائي،  اال�صتهالكي  االإنفاق  وهي:  البحث 
للموازنة العامة والعجز يف امليزان التجاري ال�صلعي واخلدمي، و�صايف التحويالت اجلارية 
من اخلارج، واملنح لدعم املوازنة اجلارية، كذلك تبني وجود عالقة ارتباط طردية وذات 
داللة معنوية ما بني فجوة االدخارات املحلية والناجت املحلي االإجمايل، والدخل القومي 

االإجمايل، والدخل القومي املتاح االإجمايل. 
التحويالت اجلارية من اخلارج، وهي ب�صورة م�صاعدات خارجية ومنح لدعم  اإن  5 .
املوازنة اجلارية ترتبط بعالقة طردية قوية بفجوة االدخارات املحلية، مما يعني اأن تدفق 

التحويالت اجلارية من اخلارج كان يرتافق مع ات�صاع فجوة االدخار. 
املتاح  القومي  والدخل  االإجمايل،  القومي  والدخل  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإن  6 .
للزيادة  اأن يكون  املتوقع  لذلك من  االدخار،  ترتبط بعالقة طردية قوية بفجوة  االإجمايل 
اأثر �صلبي على فجوة االدخارات املحلية، وهو ما يعك�ص غلبة  يف هذه احل�صابات القومية 

االإنفاق اال�صتهالكي على هذه احل�صابات. 
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5:2 التوصيات: 

الآتية، والتي قد ت�سهم يف  البحث ميكن اخلروج بالتو�سيات  يف �سوء نتائج 
ت�سييق فجوة الدخارات املحلية، وتعمل على احلد من تزايدها، وهي: 

اإعادة هيكلة النفقات العامة  حت�صني كفاءة تخ�صي�ص املوارد املتاحة من خالل  1 .
يف  )اال�صتثمارية(  التطويرية  والنفقات  اجلارية  النفقات  بني  ما  فعال  توازن  الإيجاد 
املوازنة العامة، وبالتايل اإنهاء حالة هيمنة االإنفاق اجلاري على تركيبة النفقات العامة. 
هذا يعني زيادة احل�صة الن�صبية للنفقات التطويرية يف م�صاريع البنية التحتية، واخلدمات 
امل�صاندة للن�صاط االإنتاجي ال�صلعي الالزمة لتحفيز اال�صتثمارات اخلا�صة، وزيادة النفقات 
اال�صتثمارية يف التعليم وال�صحة، ال�رضورية لتح�صني معدالت التكوين الراأ�صمايل الب�رضي 

الالزم لعملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية. 
و�صبطه.  احلكومي  االإنفاق  تقييد  خالل  من  العامة  املوازنة  يف  العجز  تخفي�ص  2 .
اجتماعية  العتبارات  اجلارية  النفقات  تخفي�ص  على  احلكومة  قدرة  ملحدودية  نظراً  لكن 
التحويلية،  النفقات  وفاتورة  والرواتب  االأجور  فاتورة  الرتفاع  نتيجة  وذلك  و�صيا�صية، 
و�صايف االإقرا�ص من ناحية، ولتجنب تخفي�ص النفقات التطويرية من ناحية اأخرى، فاإن 
التوظيف  يف  الكمي  التو�صع  عدم  �صيا�صة  انتهاج  خالل  من  يتحقق  اأن  ميكن  الهدف  هذا 

احلكومي، والتخل�ص من بند �صايف االإقرا�ص بجعله �صفراً يف املوازنة العامة. 
التدريجي  والتقليل  )املحلي(  الداخلي  التمويل  مل�صادر  الن�صبية  احل�صة  زيادة  3 .
من  النهائي  والتخل�ص  التطويرية  النفقات  لتمويل  اخلارجية  املعونات  على  لالعتماد 
اعتماد املوازنة اجلارية على املنح، وحت�صني كفاءة تخ�صي�ص )توظيف( امل�صاعدات واملنح 
االإنتاج  وزيادة  املنتج  العمل  فر�ص  زيادة  اإىل  توؤدي  بحيث  فاعليتها  وزيادة  اخلارجية، 
احلقيقي، بداًل من اأن تعمل على زيادة االإنفاق اال�صتهالكي اجلاري الذي يوؤدي بدوره اإىل 

ات�صاع فجوة االدخار- اال�صتثمار. 
قاعدة  ت�صجيع  خالل  من  واخلدمي  ال�صلعي  التجاري  امليزان  يف  العجز  تخفي�ص  4 .
االإنتاج املوجه للت�صدير، وتقييد امل�صتوردات خا�صة من ال�صلع اال�صتهالكية التي يوجد لها 

بدائل حملية. والبحث عن اأ�صواق ت�صدير جديدة. 
التي  ال�صلع  اإىل  ال�صلع امل�صتوردة  اال�صتهالكي من  االإنفاق  �صيا�صات حتويل  اتباع  5 .

يتوافر لها بديل حملي. 
يف  واال�صتثمار  االدخار  ملحددات  املعمقة  التحليلية  البحوث  من  املزيد  اإجراء  6 .

االقت�صاد الفل�صطيني. 
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6. املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
( ، من�صورات جامعة القد�ص املفتوحة.  االقت�صاد الفل�صطيني، املالية العامة،  )2008. 1

ال�صيا�صات  كتاب  يف  تنموية،  اقت�صادية  �صيا�صات  نحو   ) 2 .2001( حممود  اجلعفري، 
االقت�صادية والتنمية الب�رضية يف فل�صطني 1994- 1999، برنامج درا�صات التنمية، 

جامعة بري زيت. 
( ، ال�صيا�صات التجارية واملالية الفل�صطينية  اجلعفري، حممود، والعار�صة، نا�رض )2002. 3
وتاأثريها على العجز يف امليزان التجاري والعجز يف املوازنة، معهد اأبحاث ال�صيا�صات 

االقت�صادية )ما�ص( ، القد�ص ورام اهلل. 
( ، احل�صابات القومية باالأ�صعار اجلارية  اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني )2003. 4

والثابتة �صنوات خمتلفة، رام اهلل – فل�صطني. 
فل�صطني.  �صلطة النقد الفل�صطينية، التقرير ال�صنوي �صنوات خمتلفة، رام اهلل – . 5

�صلطة النقد الفل�صطينية، املوؤ�رضات االقت�صادية للدول العربية، املوقع االألكرتوين  6 .
www. pma. ps. 

املجلة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  اخلا�ص  االدخار  حمددات  ب�صري،  فريد  طاهر،  7 .
العدد   – الثاين  املجلد   ، واالإدارية(  االإن�صانية  )العلوم  في�صل  امللك  جلامعة  العلمية 

االأول- ذو احلجة 1421هـ )مار�ص 2001 م( . 
( ، التجارة الدولية، من�صورات جامعة القد�ص املفتوحة، فل�صطني.  عو�ص، طالب )1996. 8
( ، اجتاهات اإ�صالح ال�صيا�صة املالية يف االقت�صاد  ال�صجري، عبده مده�ص �صالح )2000. 9
اليمني، ر�صالة دكتوراه، جامعة حلب، �صوريا، امللخ�ص، املركز الوطني للمعلومات – 

 .http: //www. yemen- nic. nfo :اجلمهورية اليمنية، املوقع االألكرتوين
االأردنية  واالدخارات  االأجنبية  واالدخارات  االدخار   ،  ) 10 .1988( املجيد  عبد  املالكي، 

)ال�صالبة( يف كتاب حديث االقت�صاد، عمان- االأردن. 
ر�صالة  االقت�صادي،  النمو  يف  ودوره  االدخار   ،  ) 11 .2004( �صالح  علي  حممد  املكردي، 
ماج�صتري )ملخ�ص( املركز الوطني للمعلومات- اجلمهورية اليمنية، املوقع االإلكرتوين: 
 .http: //www. yemen- nic. nfo

اأجنع للم�صاعدات اخلارجية املقدمة لل�صعب  ( ، نحو توظيف  عبد الكرمي، ن�رض )2005. 12
الفل�صطيني، معهد اأبحاث ال�صيا�صات االقت�صادية الفل�صطيني )ما�ص( القد�ص، ورام اهلل. 
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ثانياً- املراجع األجنبية: 

اأبحاث ور�سائل ماج�ستري:  ● 
Asmawi Bin Haji Hashim, The Impact of Budget Defecit on National 1. 
Saving in Malaysia, 2003, thesis for the degree Master of Economics, 
web site: www. google. com. 
Ipumbu w. Shiimi and Gerson Kadhikwa, saving and investment in 2. 
Namibia, Bank of Namibia, Research Department. 1999, website www. 
google. com. 
Salman, Ahmad, Forecasting Dual- Gap for Pakistan, The Lahore journal 3. 
of economics, vo, 16, No, 2, website: www. google. com. 

مقـالت:  ● 
Lach- Lan MC Gregor, the relationship between Saving and Investment, 1. 
web site: www. google. com: htt: //www. abc. net
Michael Bar, Saving and Investment, San Francisco State University. 2. 
Website: www. google. com 
Saving and Investment, website: 3. www. google. com   htt: //www. personal. 
kent. edu
www. google. co4. m: Balance of payments equation 
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ملحق إحصائي

الجدول )1( 
 العجز )الفعلي( في الموازنة العامة الفلسطينية قبل التمويل

 1994- 2009 باألسعار الجارية 
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

 
الإيرادات العامة ال�سنة

النفقـات العامـة
العجز اجلاري 
قبل التمويل 

العجز الكلي 
قبل التمويل

ن�سبة العجز الكلي اإىل 
الناجت املحلي الإجمايل الإجمايلتطويرية جارية 

1994399.8297.385.6383.9102.5 -15.9 -%0.56 -
1995425525.3190715.3100.3290.3%9.02
1996684.2735.9192927.951.7243.7%7.24
1997647.6831.3281.81113183.7465.4%12.57
1998753.7842.4340.81183.288.7429.5%10.89
1999901.2972.5243.21215.771.3314.5%7.53
2000963.9958.6437.21395.85.3 -431.9%10.30
2001287.11016.6222.71239.3729.5952.2%24.43
2002335.31049.52001249.5714.2914.2%26.63
2003747.712562571513508.3765.3%19.93
20049471503.22611764.2556.2817.2%19.46
20051232199428722817621049%22.64
200611482275281255611271408%30.48
20071272 )1( 2566131269712941425%27.50
20081568 )2( 3256215347116881903%31.15
20091597 )3( 2969.0400336913721772%27.83

   اإلشارة السالبة تعني فائض. 
 قبل المنح لدعم الموازنة وقبل المعونات الخارجية لتمويل النفقات التطويرية، وقبل التمويل المحلي. 

)1( تتضمن سداد متأخرات بمقدار 23 مليون دوالر. 
)2( تتضمن سداد متأخرات بمقدار 372 مليون دوالر. 
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)3( تم تخفيض النفقات الجارية )3190 مليون دوالر امريكي( بمقدار 221 مليون دوالر، وهي تمثل 
صافي تراكم متأخرات، وذلك تمشياً مع مبدأ األساس النقدي. 

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي الثاني 1996، الملحق اإلحصائي، جدول رقم )1( 
تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة لبيانات عام 1994. 

لبيانات           بالنسبة   ،331 ص  اإلحصائي،  الملحق  المفتوحة،  القدس  جامعة  الفلسطيني،  االقتصاد   -
.2004 -1995

لبيانات  بالنسبة   )2010/6/14( األلكتروني  الموقع  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  المالية،  وزارة   -
.2009 -2005

الجدول )2( 
 المساعدات الخارجية وأهميتها النسبية في الموازنة 

العامة الفلسطينية للفترة 1995- 2009 
 )القيمة بالمليون دوالر امريكي( 

املنح لدعم املوازنة ال�سنة
اجلارية )1( 

املعونات اخلارجية لدعم 
النفقات التطويرية )2( 

ن�سبة )1( اإىل 
النفقات اجلارية

ن�سبة )2( اإىل 
النفقات التطويرية 

1995135.0190.0% 25.7% 100.0
199683.7160.0% 11.4% 83.3
199736.3345.0% 4.4% 122.4
19980.00330.1 -% 96.9
19990.00235.0 -% 96.6
20000.00400.0 -% 91.5
2001550.0215.0% 54.1% 96.5
2002502.0200.0% 47.8% 100.0
2003261.0257.0% 20.8% 100.0
2004354.0261.0% 23.5% 100.0
2005349.0287.0% 17.5% 100.0
2006738.0281.0% 32.4% 100.0
20071011.0100.0% 39.4% 76.3
20081763.0215.0% 54.1% 100.0
20091355.0400.0% 45.6% 100.0
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مالحظة: األرقام النسبية مقربة ألقرب منزلة عشرية. 
المصدر:

1. االقتصاد الفلسطيني )2008( ، جامعة القدس المفتوحة، بالنسبة لبيانات 1993- 2004 مأخوذة 
عن بيانات وزارة المالية.

2. وزارة المالية، الموقع األلكتروني بالنسبة لبيانات الفترة 2005- 2009.

الجدول )3( 
صافي الدخل وصافي التحويات الجارية من الخارج والعجز في الميزان التجاري السلعي والخدمي 

في األراضي الفلسطينية 1994- 2009 باألسعار الجارية 
 )القيمة بالمليون دوالر أمريكي( 

�سايف التحويالت �سايف الدخل من اخلارج )1( ال�سنة
اجلارية من اخلارج )2( 

العجز يف امليزان التجاري 
ن�سبة )2: 3( ن�سبة )1: 3( ال�سلعي واخلدمي )3( 

1994362.7428.31631.2%22.2%26.3
1995478.8399.91677.2%28.5%23.8
1996433.94711922.7%22.6%24.5
1997517395.12054.125.2%%19.2
1998718.8356.92155.7%33.3%16.6
1999753.9373.52669.8%28.2%14.0

20.0%27.0%544.2404.12018.5متو�سط الفرتة
2000669.2635.62297.1%29.1%27.7
2001326.1933.92229.2%14.6%41.9
2002223.61.051.502138.8%10.5%49.2
2003252.9785.22291.2%11.0%34.3
2004232720.72425.4%9.6%29.7

36.3%15.0%340.8825.42276.3متو�سط الفرتة
2005357.81.127.902250.2%15.9%50.1
2006427.91.276.202523.2%17.0%50.6
2007526.42.093.903008.1%17.5%69.6
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�سايف التحويالت �سايف الدخل من اخلارج )1( ال�سنة
اجلارية من اخلارج )2( 

العجز يف امليزان التجاري 
ن�سبة )2: 3( ن�سبة )1: 3( ال�سلعي واخلدمي )3( 

2008600.33.158.203334.5%18.0%94.7
2009609.53.238.003695.9%16.5%87.6

73.5%17.0%504.42178.82962.4متو�سط الفرتة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، أعداد 
مختلفة، رام هللا– فلسطين. 




