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قدرة االقتصاد الفلسطيين 
على حتمل أعباء الدين العام اخلارجي
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ملخص:  
الوطنية  لل�سلطة  العامة  واملديونية  املايل  العجز  حجم  معرفة  اإىل  البحث  هدف 
الفل�سطينية، وقيا�ص قدرة االقت�ساد الفل�سطيني على حتمل اأعباء ديونه اخلارجية، وا�ستخدم 
الباحث النموذج الريا�سي الكينزي يف ا�ستقاق العالقة بني العجز املايل يف املوازنة العامة 
والدين العام من جهة، وا�ستقاق كل من فجوة االدخار وفجوة ال�سادرات والعمالت االأجنبية 

من جهة اأخرى.
اعتمد الباحث على جمموعة من املقايي�ص املعروفة التي ت�ستخدم من قبل االقت�ساديني 
املقايي�ص  وهذه  وا�سع،  نطاق  على  وحتليلها  العام  الدين  اأعباء  لدرا�سة  املعنية  واجلهات 
تقي�ص ر�سيد الدين القائم، ن�سبة اإىل حجم ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات، والناجت املحلي 
العام،  الدين  على  الفائدة  �سعر  ومتو�سط  االأجنبية،  العمالت  من  واالحتياطات  االإجمايل، 

ومتو�سط فرتة اال�ستحقاق.
قادر  وغري  عاجزاً  يعدُّ  الفل�سطيني  االقت�ساد  اأن  املقايي�ص  هذه  خالل  من  تبني  وقد 
على حتمل اأعباء ديونه اخلارجية وخدماتها يف اأكرث من مقيا�ص، يف حني ات�سح من خالل 
مقيا�ص الناجت املحلي االإجمايل، ومتو�سط �سعر الفائدة وفرتة اال�ستحقاق، اأن حجم الدين 
اإجمايل  ن�سبته 30% من  ما  يتجاوز  ال  اخلطر، حيث  اإىل حد  بعد  ي�سل  اخلارجي مل  العام 
الناجت املحلي، ويبلغ متو�سط �سعر الفائدة على الدين العام اخلارجي حوايل 0.5% بينما 
الوقت  الوطنية املزيد من  ال�سلطة  ترتاوح فرتة اال�ستحقاق بني 5- 30 �سنة، وهذا يعطي 
لتعزيز م�سادر اإيراداتها لت�ستطيع �سداد ديونها، وجتنب املخاطر واحل�سا�سية التي ميكن اأن 

يتعر�ص لها االقت�ساد الوطني نتيجة خدمة هذه الديون وتراكمها.
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Abstract: 
The main goal of the present research is to assess the financial deficit 

of the Palestinian general budget and the burden of the Palestinian foreign 
public debts. The research also seeks to examine the tolerance efficiency of 
the Palestinian economy in dealing and holding the burden of its foreign 
public debts. The Keynesian mathematical model has been used to derive the 
functional relationship between the budget deficit and the public debt, the 
same model has also been adopted to derive the gap between the domestic 
savings gap and the exports gap.

In order to meet the hypothesis of the present research and to assess 
the efficiency of the Palestinian economy toward its external public debt, 
a number of economic indicators which are commonly known and used by 
economists have been adopted.

The main results of the analysis show a low efficiency of the Palestinian 
economy in terms of exports of goods and services. Foreign Currency Reserves 
indicate a low efficiency in dealing with the burden of external public debt, 
while indicators such as outstanding debt ratio to GDP, average interest 
rate and the structure and time period of the external debt show a stronger 
efficiency to both the Palestinian economy and the Palestinian national 
authority to meet the burden of the external debt. 
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مشكلة البحث: 
يعدُّ االقت�ساد الفل�سطيني من االقت�ساديات النا�سئة واحلديثة العهد باأكرث من مقيا�ص، 
ومنذ قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اأخذت على عاتقها اإر�ساء دعائم االقت�ساد الوطني، 
االحتالل  نتيجة  الفل�سطيني  االقت�ساد  اأ�سابت  التي  الهيكلية  الت�سوهات  من  والتخفيف 
االإ�رضائيلي، واعتمدت يف ذلك على املنح وامل�ساعدات املالية اخلارجية، بل تعدت ذلك اإىل 
البحث عن م�سادر متويلية، واأخذت يف اتباع �سيا�سة االقرتا�ص اخلارجي على نطاق يكاد 
يكون وا�سعًا اإىل احلد الذي تبدو فيه هذه الديون اأنها تراكمت ومنت ب�سكل مت�سارع، لت�سل 
اإىل مبالغ قيا�سية، وبخا�سة اإذا ما قي�ست بحجم املوازنة العامة لل�سلطة. ومع تطور االأحداث 
ال�سيا�سية التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني وتعر�سه للح�سار املايل بكل معنى الكلمة جند 
اأ�سبحت �سبه عاجزة عن م�سايرة م�سئولياتها والتزاماتها  الفل�سطينية  ال�سلطة الوطنية  اأن 
املالية، واأخذ العجز املايل يدب يف ج�سم ال�سلطة واالقت�ساد، حتى اأ�سبح كالهما اأو اأحدهما 
م�سكلة  ليتناول  البحث  هذا  ياأتي  التطورات  هذه  خ�سم  ويف  باالنهيار.  مهدداً  االأقل  على 
اأعباء ديونه اخلارجية يف  الفل�سطيني على حتمل  العام اخلارجي، وقدرة االقت�ساد  الدين 
الطلب على  العامة، وتزايد  ظل بيئة مالية تت�سف باحل�سار والع�رض، والعجز يف املوازنة 
النفقات اجلارية والنفقات التطورية وتراكم الدين العام الداخلي واخلارجي. كل هذا ي�سع 
االقت�ساد الفل�سطيني على املحك اأكرث من اأي وقت م�سى وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه للدرا�سة 
والتحليل، والذي ميكن اعتباره �سوؤال البحث، هل االقت�ساد الفل�سطيني مبعطياته قادر على 

حتمل اأعباء الدين العام اخلارجي؟ 

أهمية البحث وأهدافه: 
الدول  منها  تعاين  التي  االقت�سادية  امل�سكالت  اأهم  اإحدى  العام  الدين  م�سكلة  متثل 
االأخرية.  ال�سنوات  املتقدمة يف  الدول  لت�سمل  امل�سكلة  ات�سعت هذه  ذلك  واأكرث من  النامية، 
وال�سيا�سية واالجتماعية، حتى  االقت�سادية  االآثار  العديد من  العامة  الديون  ويرتتب على 
يعي�سها  التي  املعقدة  الظروف  ظل  ويف  واالقت�سادي.  ال�سيا�سي  اال�ستقالل  م�ساألة  تطال 
ال�سعب الفل�سطيني، وتفاقم امل�سكلة املالية والعجز املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية، تكمن 
اأهمية هذه الدرا�سة يف التعرف اإىل حجم العجز املايل الفل�سطيني وهيكل املديونية، وعالقة 
ذلك بقدرة االقت�ساد الفل�سطيني على حتمل اأعباء مديونيته يف ظل مثل هذه الظروف التي 
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تكاد تكون معقدة. وبخا�سة اأن مثل هذه الديون يرتتب عليها العديد من االآثار ال�سلبية على 
االقت�ساد، وتعدُّ طريقًا حمفوفة باملخاطر االقت�سادية املختلفة، واتباعها يجب اأن يكون 
بناء على �سيا�سة مالية ونقدية مدرو�سة على اأعلى امل�ستويات من اأجل اأن تكون ال�سيا�سة 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  م�سئولياتها  بجانب  الوقوف  على  قادرة  العامة  االقت�سادية 
واالجتماعية، وعك�ص ال�سيا�سات االقت�سادية املالئمة يف ظل بيئة اقت�سادية متغرية. كما 

يهدف البحث اإىل التعرف اإىل: 
االإطار النظري ملفهوم الدين العام، والعجز املايل يف النظرية االقت�سادية. ● 

وامل�ساعدات  العام  الدين  اإىل  الفل�سطيني  االقت�ساد  املايل وحاجة  العجز  م�ستوى  ● 

واملنح اخلارجية.
حتديد حجم املديونية اخلارجية الفل�سطينية وهيكلها. ● 

حتليل قدرة االقت�ساد الفل�سطيني على حتمل اأعباء الدين العام اخلارجي. ● 

فرضيات البحث: 
متييز املوازنة العامة الفل�سطينية بوجود عجز مايل م�ستمر ومتنام، ب�سبب تزايد  ● 

النفقات العامة اجلارية والطلب العايل على النفقات التطورية.
تعتمد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على املنح وامل�ساعدات والدين اخلارجي لتغذية  ● 

نفقاتها.
العام  الدين  اأعباء  حتمل  على  قادرة  الفل�سطينية  االقت�سادية  املوؤ�رضات  تعدُّ  ● 

اخلارجي.

منهجية البحث: 
النموذج  اختري  فقد  البحث  مب�سكلة  املتعلقة  االأدبيات  على  الوا�سع  االطالع  بعد 
الريا�سي الكينزي )متطابقة الدخل القومي( ال�ستقاق العالقة بني العجز يف املوازنة والدين 
العام والناجت املحلي االإجمايل، وبنيَّ النموذج اأن االأ�سباب املحتملة لظهور العجز وتفاقم 
عليه  احل�سول  ت�ستطيع  مما  اأكرث  اأموال  باإنفاق  الوطنية  ال�سلطة  قيام  يف  تتلخ�ص  الدين، 
الناجت  يف  النمو  معدل  عن  املال  اأ�سواق  يف  الفائدة  �سعر  زيادة  اإىل  باالإ�سافة  كاإيرادات، 
وفجوة  االدخار  فجوة  من  كل  حتديد  يف  نف�سه  الريا�سي  النموذج  اُ�ستخدم  كما  املحلي. 

العمالت االأجنبية.
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ولقيا�س قدرة االقت�ساد الفل�سطيني على حتمل اأعباء الدين اخلارجي ا�ستخدم 
الباحث منوذج املقايي�س )املوؤ�رضات( التي تقي�س ن�سبة ر�سيد الدين القائم اإىل: 

حجم ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات ♦ 

معدَّل النمو يف كل من الناجت املحلي االإجمايل والنمو االقت�سادي ♦ 

االحتياطات من العمالت االأجنبية ♦ 

متو�سط �سعر الفائدة على الديون ♦ 

متو�سط فرتة اال�ستحقاق للدين العام ♦ 

اأنها ال  اأو املوؤ�رضات يف  الرغم من التحفظات املعروفة على منوذج املقايي�ص  وعلى 
تاأخذ يف االعتبار معدالت الت�سخم واأ�سعار الفائدة احلقيقية يف امل�ستقبل بعني االعتبار، 

فاإنها تفي بغر�ص هذا البحث، وتعدُّ كافية لتحقيق اأهدافه.
وقد جمعت البيانات الالزمة من م�سادر ثانوية متمثلة يف الكتب واملراجع والدوريات 

والتقارير املحلية والدولية واالإح�ساءات الر�سمية لوزارة املالية و�سلطة النقد الفل�سطينية.

حمددات البحث: 
ديونه  اأعباء  حتمل  على  الفل�سطيني  االقت�ساد  قدرة  درا�سة  على  البحث  يقت�رض 
اخلارجية وحتليلها، وذلك وفقًا لتوافر البيانات املطلوبة با�ستخدام منوذج املقايي�ص الذي 
اأُ�سري اإليه يف منهجية البحث، وبالتايل تتحدد دقة نتائج البحث من خالل دقة املقايي�ص 

امل�ستخدمة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 

ماهية الديون اخلارجية:  ● 

املدر�سة  ع�رض  منذ  االقت�ساديني  بني  م�ستمر  جدل  حمل  تاريخيًا  العام  الدين  يعدُّ 
ب�سدة، ونادت  الكال�سيكية  املدر�سة  الكال�سيكية، حتى وقتنا احلا�رض، فمن جهة عار�سته 
اأيد كثري من االقت�ساديني، وعلى راأ�سهم  اأخرى  بتوازن املوازنة العامة للدولة، ومن جهة 
لتوازن  �رضورة  اأي  هناك  يعد  مل  اإنه  اأي  بالعجز  التمويل  مببداأ  ونادوا  القرو�ص،  )كينز( 

املوازنة، واأن العجز الذي قد يحدث جراء ذلك ميكن متويله بالقرو�ص.
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ومييز االقت�ساديون بني نوعني من القرو�ص العامة ح�سب م�سدرها، فهناك الدين العام 
الداخلي، الذي يجب على احلكومة دفعه لالأفراد واملوؤ�س�سات وال�رضكات بالعملة الوطنية، 
واملوؤ�س�سات  لالأفراد  الدولة  على  املرتتبة  اخلارجية  العامة  الديون  ميثل  الثاين  والنوع 
بالعمالت  عليها  املرتتبة  والفوائد  الديون  هذه  وُتدفع  االأجنبية،  واحلكومات  وال�رضكات 
الداخلية على  الديون  الرغم من وجود من يحبذ  . وعلى   )Bhatia, 2000, p12( االأجنبية 
اأن  يعني  ذلك ال  فاإن  و�سلبيات كثرية،  اأعباء  اخلارجية من  للديون  اخلارجية، ملا  الديون 
القرو�ص الداخلية لي�ص لها اأي �سلبيات، الأن من يقدم هذه الديون �سواء �رضكات اأم بنوك اأم 
اأطراف اأخرى داخلية حت�سل اأي�سًا على فوائد، وبالتايل فان هناك من يدفع �رضائب لتمويل 

عبء الدين، وذلك- حتمًا- �سوف يوؤثر على توزيع الدخل بني اأفراد املجتمع الواحد.
من  ويهوِّن  اخلارجية،  الديون  يحبذ  من  اأي�سًا  االقت�ساديني  من  يوجد  املقابل  ويف 
�سلبياتها، ويرى اأنها احلل الوحيد للتخل�ص من امل�ساكل االقت�سادية، واحلقيقة اأنها كذلك 
ظاهريًا فقط اأي اأنها – الديون اخلارجية – ذات فائدة اآنية ال تلبث اأن تك�سف عن جوانب 
املقرت�سة،  الدول  تفقر  اأنها  اخلارجية  الديون  به  تت�سف  اأن  ميكن  ما  واأقل  �سلبية،  اأخرى 
وتغني الدول املقر�سة، اإ�سافة اإىل اأن خدمة هذه الديون ت�سبح نزفًا حقيقيا لرثوتها وعبئًا 

ثقياًل على االأجيال القادمة.
اإن اال�ستدانة من اخلارج تعدُّ �سيا�سة مالية قدمية قدم ن�سوء الدول واحلكومات، وتلجاأ 

اإليها الدول ذات الدخول ال�سعيفة والفقرية من اأجل ا�ستمرار وجودها وبقائها.
اأن الديون �رض ال بد منه، وبخا�سة للدول الفقرية،  اإن العديد من االقت�ساديني يرون 
واأن الديون ذات فائدة متبادلة بني الطرف الدائن والطرف املدين، اإىل غري ذلك من االآراء 
االقت�سادية اإزاء الديون اخلارجية من حيث اأنها امل�سدر االأهم لل�سعوبات االقت�سادية يف 

الدول النامية.
اإن الدين العام باملعنى الدقيق هو الذي مينح من قبل ال�سلطات احلكومية لبلد معني، 
�سم  اإىل  التعريف  هذا  ويفتقر  للمدين،  القانوين  الو�سع  هو  الدين  لهذا  االأ�سا�سي  واملعيار 
املقدمة  احلكومية  اجلهات  اإىل  وغريها  النقد  وموؤ�س�سة  الدويل  كالبنك  الدولية  الهيئات 
عليه  اأجمعت  اخلارجية  للدون  املركزي  التعريف  اأن  حني  يف  النامية.  الدول  يف  للديون 
جهات ر�سمية وعاملية عدة. فقد عرَّفته منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية، وكذلك البنك 
يف  االإجمايل  »الدين  اأنه  على  الدولية  الت�سويات  وم�رضف  الدويل  النقد  و�سندوق  الدويل 
اإىل دفع املقيمني يف  تاريخ معني، يعادل مبالغ االلتزامات التعاقدية اجلارية، واملوؤدية 
بلد اإىل غري املقيمني �سندات وفاء الدين االأ�سا�سي مع الفوائد اأو بدونها، اأو دفع الفائدة مع 

�سداد املبلغ اأو بدونه«. )بتتلمي، �ص37، 1996( .



166

اخلارجي العام  الدين  أعباء  حتمل  على  الفلسطيني  االقتصاد  د. عمر أبو عيدةقدرة 

الديون العامة يف النظرية االقت�سادية:  ● 

ب�سكل عام هناك ثالث مدار�ص فكرية فيما يتعلق باالآثار واالأعباء االقت�سادية للديون 
العامة، وهي املدر�سة النيو كال�سيكية والكينزية والريكاردية.

املدر�سة النيو كال�سيكية:   .1
ثالثة:                                                            افرتا�سات  على  ا�ستنتاجاتها  كال�سيكية  النيو  املدر�سة  بنت 

 )Fredman 1988(

ا�ستهالك كل فرد يتحدد بناء على احلل االأمثل ال�ستهالكه احلايل وامل�ستقبلي، اإذ  - 
يتاح له االقرتا�ص واالإقرا�ص.

الفرد يعظم منفعته لفرتة حمددة بحياته املتوقعة. - 

هناك توازن يف االأ�سواق. - 

وتعدُّ هذه االفرتا�سات اأ�سا�سية للمدر�سة النيو كال�سيكية، وهناك العديد من الدرا�سات 
 .)Hall 1978; King 1983; Hayashi 1985( ،التطبيقية التي اختربت �سحة هذه الفر�سيات
وبناًء على هذه النظرية، فان متويل عجز املوازنة العامة للدولة عن طريق االقرتا�ص العام 
وبافرتا�ص  ال�سادرات.  و�سايف  الفائدة  و�سعر  واال�ستثمار  اال�ستهالك  على  يوؤثر  �سوف 
التوظيف االأمثل للموارد وثبات الدخل، فاإن زيادة اال�ستهالك احلايل الناجت عن االقرتا�ص 
العام واإنفاقه، يجب اأن يقابله تخفي�ص مماثل له يف اال�ستثمار، اأو يف �سايف ال�سادرات، 
وهو ما ي�سمى باأثر االإحالل للدين العام، وميكن لهذا االإحالل )Crowding out( اأن يتم عن 

طريقني: 
اإىل الديون العامة، �سوف  اأوالً: يف حال االقت�ساد املغلق، فاإن التحول من ال�رضائب 
اأمثل  االأفراد يكونون يف حالة توازن  الفائدة احلقيقية، وذلك الأن  اأ�سعار  اإىل زيادة  يوؤدي 
احلكومية،  ال�سندات  ل�رضاء  حافز  لديهم  يكون  وال  واالدخار،  لال�ستهالك  لقرارهم  بالن�سبة 
وعليه فاإن الدولة يجب اأن ترفع �سعر الفائدة حتى حتفز مزيداً من االدخار الذي يوؤدي بدوره 
اإىل تخفي�ص اال�ستثمار اخلا�ص، وبذلك فاإن زيادة ن�سبة الديون العامة اإىل الدخل القومي 
�سوف توؤدي اإىل تخفي�ص ن�سبة راأ�ص املال اإىل العمل، وذلك حينما يحل الدين العام مكان 

. )Douglas, 1989( تراكم راأ�ص املال اخلا�ص
اإىل  ال�رضائب  من  التحول  فاإن  �سغرية،  لدولة  املفتوح  االقت�ساد  حال  يف  ثانياً: 
القرو�ص العامة يوؤدي اإىل رفع اأ�سعار الفائدة احلقيقية، وهذا يوؤدي اإىل تدفق روؤو�ص االمول، 
الوطنية،  العملة  �رضف  اأ�سعار  يرفع  التحول  هذا  فاإن  ال�رضف  اأ�سعار  مرونة  وبافرتا�ص 
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يوؤدي  وهذا  امل�ستوردة.  ال�سلع  اأ�سعار  ويخف�ص  املحلية،  املنتجات  اأ�سعار  يرفع  وبالتايل 
لزيادة  نتيجة  اال�ستثمارات  من  بداًل  ال�سادرات  تنخف�ص  وبالتايل  ال�سادرات،  تقليل  اإىل 

القرو�ص العامة.
يف حال االقت�ساد املغلق، فاإن متويل العجز بالقرو�ص العامة يوؤدي يف املدى الطويل 
اإىل نق�ص امل�ستوى التوازين لراأ�ص املال احلقيقي الوطني، وبالتايل انخفا�ص النمو نتيجة 
النخفا�ص ن�سبة راأ�ص املال للعمل، بينما يف حال االقت�ساد املفتوح، فاإن العجز يف امليزان 
التجاري يوؤدي اإىل زيادة املديونية اخلارجية للدولة، وهذا يوؤدي اإىل زيادة اأعباء مدفوعات 
ا يوؤدي اإىل نق�ص الدخل املتاح للمواطنني، وبالتايل نق�ص م�ستوى  الفائدة امل�ستقبلية، ممَّ

. )Yellen 1989( )الرفاه لديهم كما بينت )يلن
اأما اإذا كانت ال�رضائب املفرو�سة غري كافية لتمويل فوائد الديون العامة امل�ستحقة، 
فاإن الدولة �سوف ت�سطر اإىل اإ�سدار �سندات لتغطية هذا العجز، وينتج عن هذا منو غري م�ستقر 
لن�سبة الديون العامة اإىل الناجت القومي، وهذا �سوف يوؤدي اإىل اأزمات اقت�سادية ينتج عنها 

. )Tobin 1986( )انخفا�ص يف االإنتاج ويف اال�ستهالك كما بني )توبن
للديون امل�سدرة  النيو كال�سيكي هي  التحليل  العام يف  للدين  االقت�سادية  االآثار  اإن 
لتغطية عجز دائم يف املوازنة العامة. ولكن قد يكون االأثر االقت�سادي ق�سري االأجل لتلك 
ق�سرية.  لفرتات  موؤقت  عجز  لتغطية  القرو�ص  كانت  اإذا  جداً  �سغرياً  االدخار  على  الديون 

 )Diamond 1965(

املدر�سة الكينزية:  1 .
هما:  اأ�سا�سيتني  نقطتني  يف  كال�سيكية  النيو  املدر�سة  عن  الكينزية  املدر�سة  تختلف 
افرتا�سها وجود بع�ص املوارد االقت�سادية غري امل�ستغلة. وافرتا�سها وجود عدد كبري من 

االأفراد يعانون من نق�ص يف ال�سيولة.
وهذا االفرتا�ص الثاين يجعل اال�ستهالك الكلي ح�سا�سًا جداً الأي تغري يف الدخل املتاح. 
ويعتقد اأ�سحاب الفكر الكينزي باأن زيادة الديون العامة ل�سّد عجز املوازنة ميكن اأن ال يوؤدي 
ال�سحيح  هو  العك�ص  اأن  بع�سهم  يرى  بل  واالإحالل حمله،  اخلا�ص  اال�ستثمار  مزاحمة  اإىل 
)Yellen 1989(. فزيادة الطلب الفعال نتيجة لزيادة اإنفاق الدولة املمول عن طريق الديون 

العامة، �سوف يوؤدي اإىل زيادة الربحية املتوقعة للم�ستثمر، وهذا يوؤدي اإىل زيادة اال�ستثمار 
زيادة  اإىل  اأدى  رمبا  العامة،  بالديون  املمول  الفائدة.والعجز  اأ�سعار  من  م�ستوى  اأي  عند 

االدخار واال�ستثمار وارتفاع ا�سعار الفائدة.
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احلكومي  االإنفاق  حلول  اإمكانية  ت�ستبعد  الكينزية  املدر�سة  اأن  يعني  ال  هذا  ولكن 
كامل. توظيف  حالة  هناك  كان  اإذا  اخلا�ص،  اال�ستثمار  حمل  العامة  بالقرو�ص  املمول 

لذلك فاإن االآثار االإيجابية املتوقعة للعجز املمول بالقرو�ص العامة ميكن حدوثها اإذا كان 
االآثار تكون �سارة  ، فان   )Actual( اإذا كان العجز حقيقيًا  اأما   ،  )Nominal( ا�سميًا  العجز 
باالقت�ساد. كما اأن االآثار االإيجابية ميكن اأن تكون للعجوزات املوؤقتة، اأما متويل العجوزات 

الدائمة بالقرو�ص العامة، ف�سوف يكون له اآثار �سيئة على االقت�ساد.
املدر�سة الريكاردية:  2 .

 )Ricardian Equivalence( الريكاردية«  الت�ساوي  »نظرية  ب  املدر�سة  هذه  توؤمن 
اإنفاق  اأي  تاأثري  اأن  على  تن�ص  والتي   ، )ريكاردو(  ال�سهري  االقت�سادي  عنها  عرب  الذي 
الذي  العجز  فاإن  التي ميول بها، ولذلك  الطريقة  ا�ستقالاًل تامًا عن  حكومي يكون م�ستقاًل 
ميول بو�ساطة القرو�ص العامة لن يوؤثر على اال�ستهالك احلايل، الأن امل�ستهلك الر�سيد �سوف 
يبني قراراته اال�ستهالكية على دخله ودخول اأبنائه يف امل�ستقبل، والتي تعتمد على القيمة 
امل�ستهلك  فاإن  وعليه  ال�رضائب.  هذه  جمع  توقيت  على  ولي�ص  احلكومي،  لالنفاق  احلالية 
�سوف يدخر اأكرث ليجمع املبالغ الالزمة لدفع ال�رضائب امل�ستقبلية، وذلك يف حال تخفي�ص 
احلكومة لل�رضائب بدون تخفي�ص اإنفاقها، وعليه فاإن معدل االدخار القومي �سوف يكون 

يف معزل عن معدل ال�رضائب.
 )Tobin 1986( واجهت هذه املدر�سة انتقادات عديدة من قبل كثري من االقت�ساديني
على امل�ستويني النظري والتطبيقي، واأهم تلك االنتقادات هي اأن تخفي�ص ال�رضائب �سوف 
يزيد من اال�ستهالك احلايل، الأنه �سيزيد دخل االأفراد يف فرتات حياتهم وذلك لالأفراد االأحياء 
حاليًا، كما يزيد من �رضائب االأفراد الذين �سوف يولدون يف امل�ستقبل، والذين �سيقع على 
عاتقهم ت�سديد هذه الديون. ولكن )بارو( )Barro 1974( اأيد اإمكانية �سحة نظرية الت�ساوي 
�سوف  االآباء  اإن  املختلفة، حيث  االأجيال  االإيثار بني  دافع  افرت�سنا وجود  اإذا  الريكاردية 
املوارد  لتوفري  العام  االإنفاق  عن  ال�رضائب  انخفا�ص  حال  يف  ادخارهم  بزيادة  يقومون 
ا�ستبعدوا وجود  التي �سترتتب عليهم، ولكن االقت�ساديني  الالزمة الأبناهم لدفع ال�رضائب 

هذا الدافع على �سكل وا�سع يف املجتمعات املعا�رضة.
كيف يتم متويل العجز؟  ● 

ميكن متويل العجز يف املوازنة العامة داخليًا اأو خارجيًا، وميكن اإدراج هذين ال�سكلني 
للتمويل على النحو االآتي: 

التمويل املحلي: وياأخذ اأحد االأ�سكال الثالثة االآتية:   .1
انكما�سي  تاأثري  له  لي�ص  للعجز  التمويل  وهذا  املركزي  امل�رضف  من  أ. االقرتا�ص 



169

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

مبا�رض على الطلب الكلي، الأن البنك املركزي لي�ص م�سطرا لتخفي�ص االئتمان يف مكان اآخر 
حتى يقوم بتو�سيع االئتمان للحكومة. ومن هنا يقال اإن االقرتا�ص من البنك املركزي له 

اأثر تو�سيعي يف الطلب الكلي.
اإذا  الكلي  الطلب  يف  اأثر  التمويل  لهذا  يكون  لن  التجارية:  البنوك  من  	. االقرتا�ص 
كان لدى البنوك احتياطات زائدة. اأما اذا مل يكن لها احتياطات، فيكون ذلك على ح�ساب 
القطاع اخلا�ص، وهذا يخلق اأثر املزاحمة، فيخلق �سغوطًا تزيل االأثر التو�سعي للزيادة يف 
االإنفاق احلكومي، وبداًل من احلد من االئتمان للقطاع اخلا�ص تلجاأ هذه البنوك اإىل البنك 
املركزي مل�ساعدتها، والنتيجة ت�سبه احلال التي حت�سل فيها احلكومة على هذه القرو�ص 

من امل�رضف املركزي مبا�رضة.
اأثر  التمويل  لهذا  ويكون  البنوك.  نطاق  خارج  اخلا�ص  القطاع  من  ت. االقرتا�ص 
انكما�سي يف الطلب الكلي، وينطبق هذا ال�سكل خا�سة على الدول النامية التي تكون فيها 

املوارد املالية لدى القطاع اخلا�ص غري البنكي حمدودة.
التف�سيلية،  اأو  املي�رضة  والقرو�ص  املنح  اأ�سكال  اأحد  وياأخذ  اخلارجي:. 2  التمويل 
واالقرتا�ص التجاري، واملنح قد تكون نقدية اأو عينية، �سلع غذائية مثاًل، ي�ستخدم ثمنها يف 
�سداد العجز، والقرو�ص املي�رضة اأو التف�سيلية متنح مبعدالت فائدة اأقل من تلك ال�سائدة يف 
ال�سوق، وقد متنح هذه من قبل دول اأو موؤ�س�سات دولية، وغالبًا تكون مرتبطة مب�رضوعات 

حمددة. والقرو�ص التجارية تاأتي ب�سكل رئي�ص من البنوك التجارية االأجنبية.
منوذج الدين العام:  ● 

يوفر هذا النموذج حتلياًل اقت�ساديًا للعجز يف املوازنة العامة والدين العام واالقت�ساد 
القومي، با�ستخدام النموذج الكينزي يف االقت�ساد الكلي )متطابقة الدخل القومي( عندما 
االإنفاق   )T( ال�رضيبية  احل�سيلة  تغطي  ال  عندما  اأي  العامة،  املوازنة  جانبا  يت�ساوى  ال 
ا اأن تزيد احلكومة من خمزونها ال�سايف من االأ�سول املالية  احلكومي )G( بال�سبط فاإنه اإمَّ
NFA) NET FINANCIAL ASSETS( اأو االأ�سول املالية )FA( مطروحًا منها االلتزامات، 
ا  اأو اخل�سوم املالية )FL( يف املوازنة العامة نتيجة حتقيقها فائ�سًا يف املوازنة )BS( ، واإمَّ
اأن تقّلل منه اذا كان هناك عجز يف املوازنة )BD( )موؤ�س�سة البحوث واال�ستثمارات، 1999( 

. وهكذا ميكن كتابة قيد املوازنة العامة على النحو االآتي: 
 G + L = T + B............................................. )1)

حيث L = االإقرا�ص، B= االقرتا�ص، اأو
 G + Δ FA= T + Δ FL.................................... )2)
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املالية  االلتزامات  الزيادة يف   =  Δ FL املالية،  االأ�سول  الزيادة يف   =  Δ FA حيث 
ومنها: 

BS = T – G
= Δ FA- Δ FL

 = ΔN FA.......................................................... )3)

وملا كانت معظم احلكومات حتقق عجزاً يف املوازنة، فاإنه يف�سل كتابة قيد املوازنة 
يف حال العجز على النحو االآتي: 

BD = Δ FL- Δ FA
 = Δ N FL......................................................... )4)

وبالطبع ينبغي على احلكومة اأن متول العجز ال�سنوي يف موازنتها من خالل االقرتا�ص 
-Treasury bills and Tre ( اخلزينة و�سندات  اأذون  باإ�سدار  املالية  االأوراق  �سوق   من 
sury bonds( ، اأو من خالل االقرتا�ص من البنك املركزي )اأي زيادة كمية النقود( )زكي، 
�ص164، 2000( ، فاإذا اعتربنا اأن تغطية عجز املوازنة يتم اأ�سا�سا بو�ساطة اأذون و�سندات 
فاإنه   ، )للتب�سيط(  املالية  االأوراق  �سوق  وال�سندات يف  االأذون  تلك  تداول  واأهملنا  اخلزانة، 

ميكننا ا�ستقاق العالقة بني عجز املوازنة )BD( والدين العام على النحو االآتي: 
 BD

t
 = Δ D = D

t
 = D

t- 1
...................................... )5)

اأي اأن االختالف بني الدين العام، ويف نهاية الفرتة t مقارنة بالفرتة t- 1، ينتج عن 
عجز يتحقق يف نهاية الفرتة t اأو BDt ، واحلقيقة اأن عالقة العجز يف املوازنة وحجم الدين 
اأي�سًا يف حجم عجز  يوؤثر بدوره  العام  الدين  العام عالقة ذات اجتاهني، وذلك الأن حجم 
املوازنة، الأن الفائدة على الدين ينبغي دفعها اأي�سًا. ومن الناحية التحليلية، تعد مدفوعات 
الفائدة للدين مدفوعات حتويلية من قبل احلكومة حلاملي ال�سندات، وهكذا كلما كان حجم 
 ، التحويلية(  – املدفوعات  )ال�رضائب  ال�رضائب  �سايف  مقدار  انخف�ص  كبريا  العام  الدين 
ل بند الفائدة )i( كاأحد  وللتاأكيد على دور الفائدة يف حتديد حجم العجز والدين العام نف�سّ

مكونات عجز املوازنة على النحو االآتي: 
 BD

t
 = )G- T) T + D 

t- 1
.................................. )6)

تو�سح هذه املعادلة اأن الدين العام لن يتوقف عن النمو طاملا كان هناك عجز يف 
العام  االإنفاق  ال�رضيبية عن  املتح�سالت  زادت  اإذا  اإال  �سيتحقق،  العجز  واأن هذا  املوازنة، 
باأكرب من مدفوعات الفائدة على الدين القائم. وب�سورة عامة كلما كان الدين العام كبرياً، 
املوازنة.  عجز  زاد  حالها،  على  االأخرى  االأ�سياء  بقاء  ومع  الفائدة،  مدفوعات  زادت  كلما 
كان  كلما  حجمه  زاد  وكلما  بنف�سه،  نف�سه  يغذي  العام  الدين  اأن  لنا  يتبني  املنطق  وبهذا 
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تخفي�ص بحجم االنفاق العام، وزيادة املتح�سالت ال�رضيبية املطلوبة ل�سبط منو هذا الدين 
العام ب�سورة ال  الدين  اإىل منو مت�سارع يف  االأمر  اأمراً �سعبًا وموؤملًا، حتى ي�سل  واإيقافه 

ميكن معها �سبطة اأو التحكم فيه.
كما يتبني لنا اأي�سًا من املعادلة )6( اأنه حتى اإذا حتقق توازن اأويل يف املوازنة، فاإن 
الدين العام ميكن اأن يت�سارع نتيجة ملدفوعات الفائدة على الدين املرتاكم ومتويلها بوا�سطة 
الديناميكي         التحليل  اإىل   Static ال�ساكن  التحليل  هذا  من  انتقلنا  فاذا  اجلديدة.  القرو�ص 
Dynamic واالأكرث واقعية جند اأن االيرادات ال�رضيبية تنمو ب�سورة متوا�سلة يف حال حتقق 

بتحقيق  العام(  االنفاق  تر�سيد  و  �سبط  حال  )يف  للحكومة  ي�سمح  مما  االقت�سادي،  النمو 
 )t( تزيد املتح�سالت ال�رضيبية )y( فائ�ص يف املوازنة. وهكذا فاإنه مع تزايد الدخل القومي
بن�سبة )ty( �سنويًا، وهذا الفائ�ص االأويل ميكن اأن يرتاكم ويقلل من عجز املوازنة باأكرب من 

تاأثري منو املدفوعات التحويلية، ويحد ذلك من منو الدين العام.
اأو ينخف�ص عرب  وT جتعل العجز ينمو   G وهكذا فان التغريات املق�سودة يف كل من 
املوروث، ب(  العام  الدين  اأ( حجم  االآتية:  االأ�سا�سية  الثالثة  املحددات  على  معتمداً  الزمن 

متو�سط اأ�سعار الفائدة على ال�سندات احلكومية، ج( معدل منو الدخل القومي.
وتوؤكد الدرا�سات القيا�سية )موؤ�س�سة البحوث و اال�ستثمارات، 1999( التي تربط بني 
العجز والدين العام واملتغريات االقت�سادية االأخرى على وجود عالقة �سالبة بني كل من 
الناجت  املدفوعات كن�سبة من  والعجز يف ميزان  االإجمايل،  املحلي  الناجت  النمو يف  معدل 
املحلي االإجمايل، ومقدار العجز يف املوازنة )ن�سبة مئوية من اإجمايل النفقات( ، ووجود 
عالقة طردية )موجبة( بني متو�سط اأ�سعار الفائدة على ال�سندات، ومقدار العجز يف املوازنة 
)كن�سبة مئوية من اإجمايل النفقات( . كما تظهر تلك الدرا�سات اأي�سًا وجود عالقة �سالبة بني 
مقدار العجز والنمو االقت�سادي، حيث ميت�ص العجز يف املوازنة املوارد املالية التي كان 

ميكن ا�ستثمارها يف القطاع اخلا�ص.
مهما  بعداً  ي�سيف  احلقيقية  واملتغريات  اال�سمية  املتغريات  بني  التمييز  اأن  ويالحظ 
معدالت  ترتفع  الت�سخم  فرتات  فخالل  الت�سخم،  تاأثري  وهو  العام  والدين  املوازنة  لعجز 
)في�رض(                         باأثر  ذلك  على  ويطلق  بالت�سخم،  املرتبطة  امل�سموحات  لتعك�ص  اال�سمية  الفائدة 
Fisher Effect، الذي ين�ساأ عندما يطالب املقر�سون بتعوي�سات مقابل النق�ص يف القيمة 

الفائدة  معدالت  على  يقع  )في�رض(  اأثر  ولكن  القر�ص.  فرتة  مدى  على  لراأ�سمالهم  احلقيقية 
احلالية فقط، وال ينطبق على ال�سندات احلكومية التي ا�سرتيت يف فرتات �سابقة. وهكذا جتد 
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�سندات  على  مدفوعاتها  ولكن  الت�سخم،  نتيجة  �ستزداد  ال�رضيبية  ح�سيلتها  اأن  احلكومة 
القرو�ص العامة �ستظل على ما هي عليه )با�ستثناء القرو�ص اجلديدة( . وبلغة اأخرى فاإن 
الت�سخم يرتك االإيرادات ال�رضيبية احلقيقية على ما هي عليه، ولكن يقلل من القيمة احلقيقية 
للدين العام. ويطلق على تاآكل الدين العام اأحيانا »ب�رضيبة الت�سخم Inflation Tax« ، الأنه 
 P

t
يحول الرثوة احلقيقية من مالكي ال�سندات احلكومية اإىل احلكومة. وهكذا اإذا اعتربنا اأن 

D هو الدين االأ�سمى يف نهاية الفرتة t فاإن حجم 
t
هو م�ستوى االأ�سعار يف نهاية الفرتة t، واأن 

�رضيبة الت�سخم )F( هو بب�ساطة ذلك املقدار الذي ينبغي اأن يزيد به الدين العام اال�سمي 
القائم للحفاظ على قيمته احلقيقية اأو: 

F = [ P
t
 – P 

t- 1
/ P 

t- 1
 ] D

t- 1

 = Pt Dt- 1....................................................... )7)

الزيادة احلقيقية يف  t. يف هذه احلال فاإن  الفرتة  الت�سخم خالل  P هو معدل 
t
حيث 

منها  مطروحًا  املوازنة  عجز  هي  ولكن  املوازنة،  لعجز  مراآة  بب�ساطة  لي�ست  العام  الدين 
�رضيبة الت�سخم اأو

 Δ RDt = BDt – F......................................... )8)

وهكذا كلما كان معدل الت�سخم مرتفعًا وحجم الدين العام مرتفعا اأمكن زيادة العجز 
احلكومي اال�سمي دون زيادة حقيقية يف الدين. ففي ال�سبعينيات من القرن املا�سي حققت 
العديد من الدول عجزاً ا�سميًا يف املوازنة بينما كانت يف احلقيقية حتقق فائ�سًا فيها ب�سبب 

�رضيبة الت�سخم العالية.
كبرية  درجة  اإىل  يحددان  اأ�سا�سينْي  متغريْين  هناك  اأن   )6( معادلة  من  اأي�سا  يتبني 
ظاهرة انفجار الدين )عدم اإمكانية ال�سيطرة عليه، ويطلق عليها م�سيدة الدين العام اأو كرة 
الثلج(، عندها ال ميكن �سداد خدمة الديون القائمة اإال من خالل االقرتا�ص اجلديد الذي يدخل 
الدولة املدينة يف حلقة خبيثة ال ميكن ال�سيطرة فيها على الدين العام، وهما �سعر الفائدة 
املتو�سط على ال�سندات احلكومية، ومعدل منو الناجت املحلي االإجمايل، ويتحقق ذلك اإذا كان 
�سعر الفائدة اال�سمي اأكرب من معدل منو الدخل املحلي االإجمايل اال�سمي. وقد و�سع بع�سهم 

هذه الظاهرة )انفجار الدين العام( يف �سكل ريا�سي اآخر على النحو االآتي: 
 BDt = [ )i – r) / )i + r) ]  bt- 1......................... )9)

Dt- 1 ن�سبة الدين  r هي معدل النمو يف الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي. وان  حيث 
العام اإىل الناجت املحلي االإجمايل يف ال�سنة t- 1 واأن Dt هي ن�سبة العجز االأول اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل.
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bt-1 هي ن�سبة الدين العام اإىل الناجت املحلي يف ال�سنة t-1 ومن املعادلة رقم )9( ، 
يت�سح اأن خطر انفجار حجم الدين العام يتوقف على عالقة r،i، فاإذا كانت r<i فاإن ديناميكية 

الفوائد وحدها توؤدي اإىل زيادة حجم الدين العام.
اإن ال�سبب الرئي�ص الت�ساع م�سكلة الدين العام – كما يو�سح النموذج الريا�سي- هو 
الفائدة- وذلك الأن معدل منو الناجت املحلي االإجمايل يتقلب عادة، ب�سبب ظروف االقت�ساد 
الدويل املتغرية بني الركود واالنتعا�ص، بينما معدل الفائدة على الديون العامة يحدد م�سبقًا 

عند عقد القر�ص.

ثانياً- الدراسات السابقة: 

أ- الدراسات العربية: 
بني اأبو الفحم )2005( من خالل درا�سته »حمددات اجلدارة االئتمانية لل�سلطة الوطنية 
اأن االقت�ساد الفل�سطيني يعتمد على امل�ساعدات االأجنبية ب�سكل كبري لتمويل  الفل�سطينية« 
برامج االأنفاق اال�ستثماري وجزء مهم من هذه امل�ساعدات ياأتي على �سكل قرو�ص مي�رضة. 
ومتثل عملية اإدارة الدين اخلارجي عاماًل حا�سمًا ومهمًا جداً لتوفري املقدرة على التعاي�ص مع 
الدين واأعبائه، وحتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة منه، واال�ستمرار يف متويل االقت�ساد الوطني 
باأكرب قدر ممكن من املوارد ال�سافية التي ت�ستطيع عن طريقها ال�سلطة الوطنية التخل�ص من 
الديون اخلارجية. اعتمدت الدرا�سة للتعرف اإىل م�ستوى اجلدارة االئتمانية لل�سلطة الوطنية 
على تعريف جمموعة من املوؤ�رضات التي ميكن اأن ت�ستخدم لقيا�ص ح�سا�سية االقت�ساد يف 
الفائدة  و�سعر  اال�ستحقاق  وفرتات  الديون  هيكل  مثل  اخلارجي،  الدين  اإىل  النامية  الدول 
املالية  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قدرة  حول  حقيقيًا  �سعفًا  هناك  اأن  وبينت  وغريها، 

بالن�سبة العتمادها على الدين اخلارجي.
ويف درا�سة ثانية بعنوان »القرو�ص االأجنبية ودورها يف التنمية االقت�سادية املحلية« 
الطلب  ملواجهة  جاء  الفل�سطيني  اخلارجي  العام  الدين  غالبية  اأن  تبني   )2001 )عبادي، 
التحتية واخلدمات، واأن معظم  البنية  التطويرية يف جمال  التنموية  على متويل امل�ساريع 
ا�ستحقاقها،  الفائدة املرتتبة عليها وطول فرتة  الديون هي ديون مي�رضة النخفا�ص  هذه 
اإال اأن الدرا�سة اأظهرت اأن هذه الديون قد وزعت ب�سكل غري عادل على املناطق وعزت ال�سبب 
اإىل تعدد اجلهات املنفذة، وعدم وجود خطة موحدة، هذا باالإ�سافة اإىل ا�ستبعاد امل�ساريع 
االإنتاجية والرتكيز على امل�ساريع اخلدماتية. كما اأن الدرا�سة اأظهرت اأن حجم الدين ما زال 
قلياًل بالن�سبة للناجت املحلي االإجمايل، اإذا ما قورن مع الدول االأخرى التي تناولتها الدرا�سة 

مثل االأردن وم�رض.
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وبالن�سبة »للح�سار االإ�رضائيلي وامل�ساعدات الدولية« بني، مقداد )2006( يف درا�سته 
اأن الديون التي ح�سلت عليها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تعدُّ ديونًا مي�رضة يف معظمها، 
ومتثل تلك املبالغ التي دفعت لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية من قبل الدول املانحة على �سكل 
قرو�ص و�سمانات، وهي واجبة ال�سداد عند ا�ستحقاقها، ولكنها �سبيهة باملنح، الأنها طويلة 
االأجل ت�سل فرتة ال�سماح فيها من 5 – 15 �سنة يف حني ت�سل فرتة ال�سداد اإىل 30 �سنة، اأما 
ن�سبة الفائدة ترتاوح ما بني 0 – 3%. وتبلغ قيمة القرو�ص املي�رضة اأكرث من 703 مليون 
دوالر، ومتثل قيمة القرو�ص املعدومة الفائدة حوايل 66.4% من اإجمايل القرو�ص املي�رضة. 
اأما القرو�ص التجارية املتعاقد عليها مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، فتعدُّ قرو�سًا متو�سطة 

االأجل وواجبة ال�سداد، مع العلم اأنها ال متثل �سوى 5% من اإجمايل القرو�ص اخلارجية.
حجمها،  الوطنية  ال�سلطة  »مديونية   )2004( واآخرين  عودة  درا�سة  تناولت  بينما 
له  الداخلي  العام  الدين  معدالت  ارتفاع  اأن  الدرا�سة  وبينت  اإدارتها«،  واآليات  وم�سادرها 
املوؤ�س�سات  عمل  خف�ص  اأو  اإغالق  يف  الت�سبب  يف  تتمثل  االقت�ساد  على  �سلبية  انعكا�سات 
واملن�ساآت االقت�سادية، وهروب راأ�ص املال الوطني واال�ستثمارات االأجنبية وهز الثقة بني 
م�سكلة  اأن  يف  االأخرى  الدرا�سات  بع�ص  مع  الدرا�سة  وتوافقت  واحلكومة.  اخلا�ص  القطاع 
الدين العام الفل�سطيني تكمن يف ا�ستخدام الديون، ولي�ص يف حجمها، ومن اأهم التو�سيات 
التي خرجت بها الدرا�سة اإن�ساء وحدة خا�سة ذات كفاءة عالية تكون تابعة لوزارة املالية، 
ويعزى لها مهمة اإدارة الدين العام وم�سوؤولية حتديد االحتياجات واالأولويات. كذلك اأو�ست 
بالدين  يتعلق  فيما  ال�سلطة  جهات  خمتلف  على  موحدة  واأنظمة  قواعد  بتطبيق  الدرا�سة 

العام.
وكذلك قام اخلطيب )2005( بدرا�سة نقدية »مل�رضوع قانون الدين العام الفل�سطيني« 
وهدف من خاللها اإىل حتليل م�رضوع قانون الدين العام الفل�سطيني، وم�ساعدة ال�سلطة الوطنية 
املالية  الهزات  من  الفل�سطيني  االقت�ساد  يحمي  ع�رضي  قانون  �سياغة  على  الفل�سطينية 
اخلارجية، ويجنبه الوقوع يف اأزمة املديونية. قامت الدرا�سة بتحديد اأنواع الدين واأ�سبابه 
واملخاطر املرتتبة عليه، والتي �سملت خماطر ال�سوق، وخماطر التجديد وال�سيولة واالئتمان 
والت�سوية واملخاطرالت�سغيلية، كما حددت الدرا�سة املوؤ�رضات االقت�سادية املرتبطة بالديون 
اأنها ن�سبة الدين اخلارجي اإىل ال�سادرات، ون�سبة الدين اخلارجي اإىل اإجمايل  العامة على 
فرتة  متو�سط  اإىل  باالإ�سافة  اخلارجي،  الدين  على  الفائدة  �سعر  ومتو�سط  املحلي،  الناجت 
اال�ستحقاق. كذلك تطرقت الدرا�سة اإىل اإدارة الدين العام حيث خل�ست املباديء التوجيهية 
وا�سرتاتيجية  املوؤ�س�سي،  واالإطار  وامل�ساءلة،  وال�سفافية  االأهداف،  يف:  العام  الدين  الإدارة 
اإدارة الدين واإطار اإدارة املخاطر. ومن اأهم اال�ستنتاجات التي خرجت بها الدرا�سة اأن الدين 
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العام الفل�سطيني ب�سقيه الداخلي واخلارجي مل ي�سكل حتى االآن خطورة على ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية، وميكن لها ت�سديد اال�ستحقاقات املرتتبة عليها خلدمة الدين ب�سهولة، وذلك الأن 

معظم الدين العام اخلارجي الفل�سطيني من الديون املي�رضة.
واأ�سارت درا�سة عبد الرزاق )2002( »هيكل املوازنة العامة الفل�سط�سنية« اإىل اأن الدين 
العام الفل�سطيني قد منا خالل الفرتة )1995 – 2001( مبعدل 54.5 % يف املتو�سط، ويعزى 
هذا النمو الوا�سع يف الدين العام اإىل تدهور االقت�ساد الفل�سطيني ب�سبب العدوان االإ�رضائيلي. 
وترى الدرا�سة اأن هذا الت�سارع يف الدين اخلارجي يوؤدي اإىل زيادة ال�سغوط على املوازنة 
للموازنة.  االآخرى  اال�ستخدامات  يكون على ح�ساب  اأنه  اإىل  باال�سافة  الفل�سطينية،  العامة 
وراأت الدرا�سة اأن امل�سكلة احلقيقة للدين العام اخلارجي ال تكمن يف حجمه ومنوه بل يف 
اال�ستخدامات التي اقت�رضت على متويل املوازنة اجلارية وبع�ص م�ساريع البينة التحتية، 
اال�سرتاتيجية  اإىل  تفتقر  زالت  ما  الفل�سطيني  االقرتا�ص  عملية  اأن  حددت  الدرا�سة  اأن  كما 

العامة، وتعاين من الع�سوائية وعدم وجود ال�سوابط.
الفل�سطينية )2003( اخلا�ص »باالأداء املايل  النقد  ال�سنوي ل�سلطة  التقرير  وبني 
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينة« اأنه ا�ستمر اعتماد ال�سلطة على القرو�ص لي�سل اإجمايل الر�سيد 
القائم لدين العام مع نهاية عام 2003 اإىل حوايل 954 مليون دوالر بارتفاع ن�سبته %7 
عم كان عليه يف عام 2002، وم�سكاًل ما ن�سبته حوايل 77% من اإجمايل النفقات اجلارية، 
لعام  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %23 وحوايل  املحلية  االيرادات  اإجمايل  من  و%136 
2003، وتناول تقرير التنمية الب�رضية )2004( املوؤ�رضات االقت�سادية الفل�سطينية، وخل�ص 
التقرير اإىل اأن املوؤ�رضات االقت�سادية �سهدت تراجعًا عامًا، فقد تزايد الدين العام، حيث بلغ 
يف العام 2000، اأي بعد 6 �سنوات من عمر ال�سلطة حوايل 392 مليون دوالر، وارتفع خالل 
االنتفا�سة باطراد، لي�سل اإىل اأعلى م�ستوى له يف العام 2003، حيث جتاوز 990 مليون 
دوالر. واأفادت ن�رضة �سادرة عن �سندوق النقد الدويل )2007( ، حتت عنوان: »التطورات 
من  اأنه  غزة«،  وقطاع  الغربية  ال�سقة  على   2006 العام  خالل  عامة  ونظرة  االقت�سادية 
املتوقع خف�ص معدل منو االقت�ساد الفل�سطيني خالل العام 2006 لي�سل اىل 4 % من 6 % 
عام 2005. ولكنه توقع اأن يعود اإىل النمو ثانية لي�سل اإىل 4.5 % عام 2007، و 5% عام 

2008. وتوقعت الن�رضة اأن ي�سل العجز يف املوازنة اإىل 940 مليون دوالر.
وعلى �سعيد اآخر فقد تناولت بع�ص الدرا�سات احلديثة مو�سوع الدين العام اخلارجي 
ال�ساعتي، )1996( بعنوان: »الدين  واأثره على الدول النامية، ومن هذه الدرا�سات، درا�سة 
عجز  متويل  مزايا  الدرا�سة  هذه  حللت  حيث  الرفاه«  على  واأثرهما  العام:  والقر�ص  العام 
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العامة  الديون  با�سلوب  متويلة  مع  باملقارنة  القرو�ص  خالل  من  للدولة  العامة  املوازنة 
اأن �سعر  الربوية. ا�ستخدمت الدرا�سة النموذج الريا�سي واملكون من �سقني، االأول افرتا�ص 
الفائدة احلقيقي على الديون احلكومية اأعلى من �سعر الفائدة التوازين، وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأنه هناك عالقة �سلبية بني الديون العامة والناجت القومي االإجمايل. بينما ال�سق الثاين 
العامة  امل�ساريع  لتمويل  االأرباح(  يف  )امل�رضكة  القر�ص  اأ�سلوب  ميثل  الذي  النموذج  من 
املدرة للدخل، ومن هذا ال�سق من النموذج حتققت ال�رضوط الالزمة لتحقيق التوازن االأمثل 
اإذ يت�ساوى املعدل احلدي لال�ستبدال مع املعدل احلدي لالإحالل،  لدالة الرفاه االجتماعي، 
والذي  االقت�ساد،  يف  اال�ستثمار  على  العائد  ملتو�سط  م�ساويًا  التمويل  على  العائد  ويكون 

ي�ساوي معدل النمو االقت�سادي.
العامل  دول  العام يف  الدين  نطاق  »ات�ساع  درا�سته حول   )1999( حجازي  قدم  كما 
االإ�سالمي، امل�سكلة واحللول« افرت�ست هذه الدرا�سة اأنه ميكن عالج م�سكلة الدين العام يف 
بلدان العامل اال�سالمي ب�سكل تدريجي، وعلى مدى فرتة زمنية ممتدة يف ظل توافر البيئة 
لعالج  مداخل  ثالثة  الدرا�سة حتديد  بها  التي خرجت  النتائج  اأهم  ومن  االإ�سالمية. 

م�سكلة الدين العام وهذه املداخل هي: 
اأ�سا�ص �رضورة  على  تقرتح  اأن  العالج  اأوجه  على  الدولية: حيث يجب  املوؤ�س�سات  ♦ 

التخل�ص من فائ�ص الطلب على املوارد االقت�سادية يف الدول املدينة، با�ستخدام ال�سيا�سات 
املالية والنقدية االنكما�سية.

ال�سيا�سات  بالن�سبة للدول املدينة: احلل يعتمد على مبداأ امل�سئولية امل�سرتكة يف  ♦ 

االقت�سادية اخلاطئة لكل من الدول املدينة والدائنة.
االقت�سادي  املجال  يف  اال�سالمية  ال�رضيعة  اأحكام  تفعيل  االإ�سالمي:  املدخل  ♦ 

وبخا�سة �سيغ التمويل االإ�سالمي القائم على مبداأ امل�ساركة يف الربح واخل�سارة، اأو البيع 
اأو امل�ساركة واالإنتاج، اأو يف القرو�ص اخلالية من الربا.

كما �ساهم الكاظمي، )1999( مبو�سوع »اال�ستدانة واأثرها يف اال�ستقالل االقت�سادي« 
االقت�سادي.  اال�ستقالل  على  العامة  الديون  اأثر  حتديد  يف  اال�ستقرائي  املنهج  اتبع  حيث 
اال�ستدانة اخلارجية ب�سورة م�ستمرة بغية  اإىل  االإ�سالمية  الدول  اأن جلوء  الدرا�سة  وحددت 
و�سع اأ�س�ص تنموية مركزة ذاتيًا يحتوي على نوعني من االإ�رضار. النوع االأول يلحق ال�رضر 
بنموذج التنمية امل�ستقلة واحلفاظ على القرار االقت�سادي وال�سيا�سي امل�ستقل، واأما النوع 

الثاين فله تاأثريات التوائية وغري مبا�رضة على البيئة االقت�سادية للدولة واملجتمع.
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الدول  على  اخلارجية  الديون  »اأثر  بعنوان:  اأخرى  درا�سة   )2003( الفايدي  واأ�ساف 
النامية« اإذ بينت اأن م�ساألة احلد من الديون اخلارجية للدول النامية م�ساألة مت�سعبة، وذات 
جذور عميقة ال ميكن التخل�ص منها ب�سهولة، وقد اقرتحت الدرا�سة جمموعة من احللول 

ميكن تلخي�سها يف النقاط االآتية: 
تفعيل امل�سوؤولية امل�سرتكة بني الدول الدائنة واملنظمات الدولية املختلفة والدول  1 .
املوارد  فيه  حتركت  الذي  االإطار  اأن  من  اأ�سال  تنبعث  الديون  تفاقم  م�سكلة  الأن  املدينة، 
االأجنبية للدول الدائنة والبنك الدويل اإىل الدول املدينة كان اإطاراً من �رضوط وخ�سائ�ص 

معينة ومتع�سفة �ساهمت يف تفجرياأزمة الديون اخلارجية.
ت�سهيل عملية اإعادة جدولة الديون وتخفيفها وجعل خدمة الدين العام يف حدود  2 .

معقولة ن�سبيًا.
الدول املدينة يف  اأمام �سادرات  التجارة اخلارجية وفتح املجال  حت�سني �رضوط  3 .

اأ�سواق الدول الدائنة.
العام من  الدين  البحث عن حلول م�ساألة  اأن تتوقف عن  النامية  الدول  يجب على  4 .

اخلارج، وال بد من اأن تبداأ ذاتيا يف و�سع منوذج للتخل�ص من هذه الديون.
اإن�ساء ناد خا�ص يعني بحقوق املدينني لتكوين جبهة قوية ومتما�سكة على غرار  5 .
نادي باري�ص للدائنني، ويقوم هذا النادي بو�سع احللول ومناق�سة م�سكالت الدول املدينة 
وتبادل اخلربات واملعلومات بني الدول النامية، وو�سع �سيا�سة فعالة ور�سيدة لالقرتا�ص 

اخلارجي ت�ستهدف و�سع حد لنمو الديون.
التبادل  ت�سجيع  على  والعمل  النامية،  الدول  بني  االقت�سادي  التعاون  ت�سجيع  6 .
العلمية  واخلربات  واملعارف  التكنولوجيا  وتبادل  االأولية  املوارد  اإنتاج  ودعم  التجاري، 

لهذه الدول، وت�سجيع ال�سناعة املحلية وحمايتها.
ال�سلبي على ميزان  التاأثري  االأموال للخارج للتخفبف من  احلد من تهريب روؤو�ص  7 .
املدفوعات للدول التي خرجت منها هذه االموال، واإيجاد حلول للتخفيف من هذه الظاهرة 
القطاع  على  املفرو�سة  القيود  وتخفيف  الدخول،  على  املرتفعة  ال�رضائب  كتخفي�ص 

اخلا�ص.
تر�سيد االأنفاق الع�سكري. 8 .

يبي. احلد من م�ساألة التهرب ال�رض. 9
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ب- الدراسات األجنبية: 

الدين  اإعانة  »هل  بعنوان   Clements; et, al  )2005( واآخرون  �سليمنت�س  درا�سة 
العام �سوف يرفع من م�ستوى التنمية يف الدول الفقرية« هدفت الدرا�سة اإىل حتليل برنامج 
النامية،  للدول  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  قبل  من  قدم  الذي  العام  الدين  اإعانة 
وخ�ست الدرا�سة الدول االأكرث فقراً، والتي ال يتجاوز متو�سط دخل الفرد فيها 865$ �سنويًا. 
ومن خالل التقدير التجريبي لالآثار املرتتبة على الدين العام اخلارجي وانعكا�ساته 

على التنمية االقت�سادية خل�ست الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 
بالرغم من اأن الدين العام العايل ي�ستطيع اأن يوؤثر �سلبًا على التنمية االقت�سادية يف  1 .
الدول ذات الدخل املنخف�ص فاإن الدين العام اخلارجي يخفف من وترية التنمية االقت�سادية 
بعد و�سوله اإىل ما يعادل 50 % من حجم الناجت املحلي االإجمايل اأو اإىل 20 %- 25 % من 

الناجت املحلي ال�سايف.
الدين العام اخلارجي يوؤثر �سلبًا وب�سورة غري مبا�رضة على التنمية من خالل االآثار  2 .
املرتتبة على اال�ستثمار العام. وعلى الرغم من اأن حجم الدين االأ�سلي يظهر اأنه خال من 

االأثر اإال اأن م�ساريف خدمة الدين والفوائد حتمل اجلزء االأكرب من االآثار يف هذا املجال.
املزيد  خالل  من  فقط  يحدث  اأن  ميكن  اال�ستثمارالعام  من  الق�سوى  الفائدة  3 .
من االإنفاق اال�ستثماري العام على التكوين الراأ�سمايل الذي يكون غري مرتبط بالزيادة يف 

عجز املوازنة العامة.
الدويل )1993( بعنوان: »تقلي�ص الدين، التكاليف املالية  للبنك  اأخرى  ويف درا�سة 
ق�سرية االأجل واملكا�سب طويلة االأجل« قامت الدرا�سة بتحليل االآثار املرتتبة على الدين العام 
التكاليف  اإىل مقارنة  التجارية، وهدفت  البنوك  الذي حت�سل عليه احلكومات من  الداخلي 
النتائج  اأهم  الطويل. ومن  املدى  اأن حتدث يف  التي ميكن  الديون باملكا�سب  لهذه  املالية 
التي تو�سلت اإليها الدرا�سة اأن عملية تقلي�ص الديون �سوف توؤثر على التنمية االقت�سادية 
وميزان  املحلية  واملدخرات  العامة  وال�سيا�سة  املايل  التوازن  وهي  عدة  قنوات  خالل  من 
امل�ستوى  فان  االإنتاج،  حجم  على  امل�ستقبلية  واالآثار  املخاطر  اإىل  وبالن�سبة  املدفوعات. 
العايل من الدين العام ي�ستطيع اأن يقف حجر عرثة اأمام تطور االقت�ساد امل�ستقبلي ومنوه؛ 
الأن ذلك يتوقف على حجم ال�رضائب التي �سوف تفر�سها الدولة من اأجل تغطية فوائد هذا 
على  يجب  املجال  هذا  يف  لها  تتعر�ص  اأن  ميكن  التي  املخاطر  تقلي�ص  اأجل  ومن  الدين. 
ال�سيا�سة االقت�سادية اأن تعمل على رفع الثقة لدى امل�ستثمرين، وت�سجيع تدفق راأ�ص املال 
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اجلديد. وبالن�سبة اىل املكا�سب اأو اخل�سائر املالية، فمكا�سب التنمية �ستقا�سم مع املقر�سني، 
ومل حتدد الدرا�سة من هو الطرف الذي �سوف يجني الن�سيب االأكرب من املكا�سب، اأهو الدائن 

اأم املدين؟ 

مناقشة الدراسات السابقة: 
بعد االطالع الدقيق على االأدبيات التي تناولت م�سكلة الدين العام ميكن تق�سيم هذه 
االأدبيات اإىل ق�سمني: الق�سم االأول تناول م�سالة الدين العام الفل�سطيني بينما تناول الق�سم 
فلقد  االأول  الق�سم  اأدبيات  اإىل  وبالن�سبة  النامية.  للدول  اخلارجية  املديونية  م�ساألة  الثاين 
االعتماد  اإىل  جلاأت  ال�سلطة  اأن  الفل�سطينية  املديونية  مب�سكلة  املتعلقة  الدرا�سات  اأجمعت 
العامة من  املوازنة  املوجود يف  املايل  العجز  ب�سبب  قيامها، وذلك  العام منذ  الدين  على 
ال�سيا�سية  االأحداث  تطور  ومع  اأخرى،  جهة  من  التطويرية  وامل�ساريع  البناء  واأعباء  جهة 
واالقت�سادية اخلا�سة باملجتمع الفل�سطيني، فقد تفاقم الدين العام الفل�سطيني يف ال�سنوات 
الفل�سطينية  الديون  معظم  اأن  اإىل  ي�سري  املو�سوع  بهذا  االإيجابي  ال�سيء  ولكن  االأخرية. 
بفائدة  اأو  فائدة  بدون  منها  كبرياً  جزءاً  هناك  اإن  حيث  االأجل  وطويلة  مي�رضة  ديون  هي 
متدنية، وهذه الديون املي�رضة تعادل ما ن�سبته اأكرث من 60 % من اإجمايل حجم الدين العام 
اخلارجي الفل�سطيني. وبينت هذه الدرا�سات اأن هناك عالقة وثيقة بني الدين العام، وعدد 
من املوؤ�رضات االقت�سادية مثل اإجمايل الناجت املحلي، وحجم ال�سادرات، و�سعر الفائدة، هذا 
باالإ�سافة اإىل اأن هذه الدرا�سات قد حددت املخاطر االقت�سادية التي قد تتولد نتيجة الدين 
العام واإدارته. بع�ص الدرا�سات االأخرى تناولت العالقة بني الدين العام وم�ستوى الت�سخم 

والبطالة من جهة والعجز يف املوازنة العامة من جهة اأخرى.
اخلارجية  املديونية  م�سكلة  تناول  قد  البحث  اأدبيات  من  الثاين  الق�سم  اأن  حني  يف 
الدول وقعت يف  اأن هذه  الدرا�سات يف هذا املجال على  النامية والفقرية، واأجمعت  للدول 
اأ�سعار  وانخفا�ص  العاملية،  الفائدة  اأ�سعار  زيادة  نتيجة  اخلارجية  املديونية  اأزمة  م�سكلة 
الدقيق لالآثار  الوقوف على امل�ستوى  الدين لي�سل حداً ال ميكن معه  املواد اخلام، وتفاقم 
االقت�سادية الناجتة عن هذا الدين، وخا�سة فيما يتعلق باإدارة هذه الديون. هذا واقرتحت 
بع�ص الدرا�سات حلواًل عدة للدول النامية ملواجهة اأزمة املديونية، ومن هذه احللول تفعيل 
الديون،  جدولة  اإعادة  عملية  وت�سهيل  الدولية،  واملنظمات  املدينة  الدول  بني  امل�سئولية 
اإىل البحث عن حل م�سكلة الدين العام من الداخل، ولي�ص من اخلارج، وعدم  وجلوء الدول 
تهريب روؤو�ص االأموال اإىل اخلارج، وهناك درا�سات نادت باحلل االإ�سالمي وتفعيل اأحكام 

ال�رضيعة االإ�سالمية يف املجال االقت�سادي.
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من خالل هذا االطالع على اأدبيات البحث يت�سح اأن الدين العام تربطه عالقة وثيقة 
اأداء  على  البارز  اأثرها  لها  التي  الكلية،  االقت�سادية  واملوؤ�رضات  املتغريات  من  العديد  مع 
هيكلية  اختالالت  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  حدٍّ  اإىل  االآثار  هذه  تتفاقم  وقد  الوطني،  االقت�ساد 
على االقت�ساد، وبالتايل توؤثر على اال�ستقالل االقت�سادي وال�سيا�سي للمجتمع. وعليه يرى 
الباحث اأن هدف البحث احلايل يكاد يتوافق مع هدف غالبية الدرا�سات ال�سابقة وهو درا�سة 
املديونية العامة اخلارجية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية وحتليلها، وحتديد قدرة االقت�ساد 
يف  وردت  التي  املوؤ�رضات  حتليل  خالل  من  املديونية  هذه  اأعباء  حتمل  على  الفل�سطيني 

اأدبيات البحث.

حتليل واقع الدين العام الفلسطيين واألعباء املرتتبة عليه: 

أوالً- العجز املالي الفلسطيين: 
الجدول )1( 

خاصة الموازنة العامة للفترة )1996- 2005( المبالغ بالمليون دوالر

االإيرادات ال�سنة
العامة

االإيرادات 
املحلية

املنح 
وامل�ساعدات 
والقرو�س 
املي�رضة

النفقات 
العامة

النفقات 
اجلارية

النفقات الراأ�سمالية 
والتطويرية متول 

من اخلزينة والدول 
املانحة

 العجزقبل 
املنح 

وامل�ساعدات 

العجز 
الكلي

1996927.9684.2243.7927.9709.62183 - -
19971195.4816379.41211818.3392.739515.6
19981821.592159001858.4894.4963.9936.936.9
19991603.8903.87001758.11008.7749.2854.3154.3
20001364946422136499043642250
20011125.1287.1765.91239.31016.6595.1186.3265.2
2002977.4283.6693.81227.81023563.3250.474.7
200353120774712781040654747 -0
20041705.9805.9888169414442508880
2005105839611622220195226811620

المصدر: وزارة المالية »دائرة الموازنة العامة«.

 )2005  –  1996( لالأعوام  الفل�سطيني  املايل  املوقف  اأن  يت�سح   )1( اجلدول  من 
املنح  قبل  املايل  )العجز  العامة  والنفقات  االإيرادات  بني  متويلية  فجوة  بوجود  يت�سف 
اأخرى، وذلك  اإىل  اأنها تنمو من �سنة  القيم  وامل�ساعدات(، وهذه الفجوة كما هو وا�سح من 
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يعزى اإىل تزايد النفقات اجلارية التي تنمو ب�سكل م�ستمر، ومبعدل اأعلى من منو االإيرادات 
العامة، حيث كانت يف عام 1995 )709 مليون دوالر( وتزايدت باأكرث من ال�سعف لت�سل 
اإىل )1952 مليون دوالر( يف عام 2005، وميكن عزو النمو البطيء يف االإيرادات العامة 
اإىل الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية التي يعي�سها املجتمع الفل�سطيني ب�سبب حجز عائدات 
ال�رضائب واجلمارك من قبل اإ�رضائيل، وعدم قدرة املواطن الفل�سطيني على ت�سديد االلتزامات 
املالية اإىل ال�سلطة ب�سبب الرتاجع االقت�سادي العام. يف حني متثل املنح وامل�ساعدات الرافد 
االأ�سا�ص يف �سد الفجوة التمويلية، ويبني اجلدول )1( اأن العجز املايل الكلي مقارنة بالعجز 
ولكن  العامة.  االإيرادات  من  جداً  ب�سيطة  ن�سبة  ي�سكل  يكاد  وامل�ساعدات  املنح  قبل  املايل 
الق�سية االأهم اأن هذه املنح وامل�ساعدات هي منح جمدولة، ولي�ست فعلية وب�سبب تاأخر هذه 
امل�ساعدات، وتوقف بع�سها، فان العجز املايل الفل�سطيني يظهر واقعيًا اأكرب بكثري مما تعرب 

عنه قيمة العجز املايل الكلي.
ثانياً- الدين العام ومتطلبات االستثمار والتنمية: 

التحليل الريا�سي للدين العام وعالقاته مبتطلبات التنمية االقت�سادية: 
بني )هارود( Harrod اأهمية الدين اخلارجي يف التنمية االقت�سادية من خالل ا�ستخدام 
النموذج الكينزي يف تقدير الفجوة، ويعرف هذا ال�سق من النموذج الكينزي بنموذج تقدير 

الفجوة )Gap Models( )طريف 1984( حيث يبني النموذج اأن: 
 G.C = S.................................... )1)

حيث G: متثل معدل الدخل القومي خالل فرتة زمنية معينة، وميكن التعبري عنها على 
�سورة: 

G = ΔY/ Y

الدخل  التغري يف  اإىل  الراأ�سمايل خالل فرتة زمنية معينة من�سوبًا  الرتاكم  C: �سايف 
وميكن متثيلها ب: 

C = I/ ΔY

S = S/ Y :ومتثل )APS( امليل املتو�سط لالدخار :S
وميكن اإعادة �سياغة املعادلة رقم )1( على النحو االآتي: 

 )ΔY/ Y. I) / ΔY = S/ Y................... )2)

G =SK :ال�سابقة وميكن كتابة املعادلة لت�سبح
حيث K: متثل معدل التغري يف الدخل اإىل راأ�ص املال )Capital Output Ratio( ويف 
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حال احل�سول على القرو�ص اأو املنح وامل�ساعدات، فان معدل النمو G �سوف يزداد لي�سبح 
G = )a+s) K حيث: a متثل القرو�ص اأو املنح التي اُ�ستلمت. فاإذا افرت�سنا اأن معدل النمو 
املخطط له يف الدخل واملطلوب هو /G وافرت�سنا اأن K ثابتة فاإن راأ�ص املال الالزم لتحقيق 
 )Saving ميثل فجوة االدخار )S( و )C( والفرق بني )C) = G/ / K معدل النمو املطلوب هو

(Gap، وميثل حجم القرو�ص وامل�ساعدات الالزمة لتحقيق معدل النمو املطلوب اأي: 
 a =C – S

يف  الرغبة  بعدم  لي�ص  املدينة  الدول  م�سكلة  باأن  اآمنوا  االقت�ساديني  فان  هنا  ومن 
خالل  من  الكافية  االأجنبية  العمالت  على  احل�سول  على  القدرة  عدم  يف  واإمنا  االدخار، 
ال�سادرات، ومن ثم تنبع اأهمية االقرتا�ص واملنح وامل�ساعدات اخلارجية يف مقابل الطلب 
اإىل جانب تعزيز املدخرات املحلية. فاإذا زاد الطلب  لزيادة الر�سيد من العمالت االأجنبية 
على العمالت االأجنبية ب�سبب احلاجة اإىل متويل الواردات يظهر ما يعرف بفجوة العمالت 
االأجنبية )Foreign Exchange Gap( التي توؤدي اإىل تراجع معدالت النمو االقت�سادي اإال 
اإذا ُملئت بامل�ساعدات والقرو�ص اخلارجية. )املرجع ال�سابق( ، وميكن ح�ساب فجوة العمالت 

االأجنبية كما ياأتي: 
 X = X/ …………………… )1)
 M = my………………….. )2)

حيث: /X : تعرب عن قيمة ال�سادرات، ويعتربها النموذج اأنها م�ستقلة وثابتة ب�رضف 
لال�سترياد  بامليل  وتتحدد  الوردات  قيمة  فتمثل   :m اأما  القومي  الدخل  م�ستوى  عن  النظر 
العمالت  فجوة  فاإن  وبالتايل  القومي،  الدخل  م�ستوى   )Propensity to Import) ،: Y

االأجنبية ت�ساوي: 
 My –X/ ………………… )3)

وميكن كتابتها على �سورة: a= m - X / Y حيث: ت�ساوي قيمة القرو�ص اأو امل�ساعدات 
اإثبات ت�ساوي الفجوتني )فجوة االدخار  املطلوبة ل�سد فجوة العمالت االأجنبية، ون�ستطيع 

وفجوة العمالت( من خالل متطابقة الناجت القومي )زكي 1985( 
 Y = C + I + G + )X – M) …………………….. )1)
 Y = C + S + T………………………………... )2)
 I + G + X = S + T + M……………………….. )3)
 I – S – T + G = M – X……………………….. )4)
 I – S + G = M – X……………………………. )5)
 I – sd = M – X………………………………… )6)
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حيث: I - sd متثل فجوة االدخار و M - X متثل فجوة العمالت االأجنبية، وبالتايل فاإن 
. )sd( ت�ساوي االدخار املحلي Y - C

ويت�سح من هذا النموذج اأن فجوة العمالت االأجنبية توؤثر �سلبًا على املدخرات املحلية 
عدم  وكذلك  الراأ�سمايل،  الرتاكم  لزيادة  الراأ�سمالية  ال�سلع  ا�سترياد  اإمكانية  عدم  خالل  من 
التنموية.  الوطني  االقت�ساد  وانعكا�ساته على م�سرية  اآثاره  له  ذلك  ت�سنيعها حمليًا، وكل 
اخلطاأ يف  التحفظ على هام�ص  الفل�سطيني مع  االقت�ساد  النموذج على  تطبيق هذا  وميكن 
البيانات نتيجة اختالف �سعر ال�رضف، وا�ستخدام بع�ص البيانات املقدرة من قبل م�سادرها 

كما يف اجلدول االآتي: 
الجدول )2( 

الحسابات االقومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باالسعارالجارية خال الفترة )1995- 2004( 

1995199619971998199920002001200220032004الن�ساط االقت�سادي

152158156157164157155152156156االإنفاق املحلي االإجمايل

119123122122122126130134134135االإنفاق اال�ستهالكي النهائي
33353435423125182221االإنفاق اال�ستثماري النهائي

- 35- 34- 34- 30- 26- 22- 22- 22- 23- 19االدخار املحلي االإجمايل

49585657645755525657فجوة االدخار املحلي

ال�سادرات من ال�سلع 
19201921202016151412واخلدمات

الواردات من ال�سلع 
71787578847771677068واخلدمات

52585657645755525656فجوة العمالت االأجنبية

100100100100100100100100100100الناجت املحلي االإجمايل

المصدر: تم حساب نسب الفجوات من بيانات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، النتائج الرئيسية 
النقد  سلطة   )2002 -1994) لالعوام  والثابتة  باألسعارالجارية  القومية  للحسابات  المنقحة  الزمنية  للسلسلة 

الفلسطينية

اأن االقت�ساد الفل�سطيني يواجه م�سكلة الفجوة االدخارية، حيث ال  يبني اجلدول )2( 
االقت�سادية،  التنمية  نفقات  تغطية  على  االأ�سكال  من  �سكل  باأي  املحلية  املدخرات  تكفي 
امل�ساعدات  اإىل  باللجوء  ال�سلطة  موقف  يعزز  وهذا  املطلوب،  التنمية  معدل  اإىل  والو�سول 
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لتمويل  الالزمة  االأموال  على  واحل�سول  الفجوة،  هذه  تغطية  اأجل  من  الدولية  والقرو�ص 
اأن  اجلدول  يف  الواردة  البيانات  تو�سح  اأخرى  جهة  من  املختلفة.  التنموية  اال�ستثمارات 
ال�سادرات  ت�سكل  ال  االأجنبية، حيث  العمالت  يعاين من فجوة  اي�سًا  الفل�سطيني  االقت�ساد 
طلب  هناك  وبالتايل  حال  اأح�سن  على  الواردات  قيمة  ثلث  قرابة  اإال  واخلدمات  ال�سلع  من 
متزايد على العمالت االأجنبية لتغطية فاتورة امل�ستوردات من ال�سلع واخلدمات االأجنبية، 
وهذا يعطي �سببًا واأهمية بالغة للمنح وامل�ساعدات االأجنبية، وكذلك القرو�ص االأجنبية. اإذ 
يظهر وكاأن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ال يوجد اأمامها من البدائل التي ميكن اأن ت�سد كاًل 
من فجوة اال�ستثمار وفجوة العمالت االأجنبية )ال�سادرات( اإال باحل�سول على النقد االأجنبي 

من م�سادر خارجية �سواء كانت منحًا وم�ساعدات اأو قرو�سًا عامة.

حجم املديونية الفلسطينية: 

أوالً- الدين العام اخلارجي: 

الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  على  الرتاكمي  اخلارجي  الدين  حجم  يبني   )3( اجلدول 
يعد  الوطنية، وهذا ال  ال�سلطة  قيام  ت�سارعت منذ  قد  املديونية اخلارجية  اأن  الوا�سح  فمن 
باالأمر الغريب حيث اإن املوارد املالية الفل�سطينية مبا فيها امل�ساعدات واملنح احلقيقية ال 
تكفي ل�سد النفقات اجلارية والنفقات التطويرية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية، زد على ذلك اأن 
هذا الدين املرتاكم ينفق يف مناح خمتلفة ك�سد العجز يف املوازنة العامة ون�ساطات التطوير 
وتراكمه  الدين  ت�سارع منو  االأخطر هو  االأمر  ولكن  االقت�سادية.  والتنمية  التحتية  والبنية 
عرب فرتة ق�سرية اإذا ما قي�ست باملديونية اخلارجية بالدول املجاورة، وميكن عزو ذلك اإىل 
الرتاجع االقت�سادي الذي ي�سهده االقت�ساد الفل�سطيني نتيجة الهجوم االإ�رضائيلي ال�رض�ص 
على ال�سعب الفل�سطيني �سواء على ال�سعيد ال�سيا�سي اأم االقت�سادي اأم االأجتماعي. هذا وال 
ميكن جتاهل �سبب اختالف اأ�سعار �رضف عمالت القرو�ص مقابل الدوالر االأمر الذي يوؤدي 

اإىل زيادة القرو�ص يف بع�ص احلاالت. 
الجدول )3( 

الديون العامة الخارجية التراكمية للسلطة الوطنية الفلسطينية )القيمة مليون دوالر( 

منو الدين اخلارجي %الدين اخلارجي/ مليون $ال�سنة

199583.385.12
1996287244.54
1997386.534.67
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منو الدين اخلارجي %الدين اخلارجي/ مليون $ال�سنة

1998513.832.95
1999617.420.20
2000732.718.80
2001997.536.50
20021236.924.00
200313327.70
200413390.53

المصدر: وزارة المالية

ثانياً- الدين العام الداخلي: 

بامل�سارف  اال�ستعانة  اإىل  االأخرية  ال�سنوات  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  جلاأت 
تواجهه، وخا�سة  الذي  اجلاري  العجز  لتغطية  الفل�سطينية  االأرا�سي  العاملة يف  التجارية 

فيما يتعلق بدفع الرواتب واالأجور.
ال�سنوات االأخرية،  الداخلي امل�رضيف خالل  العام  الدين  اجلدول رقم )4( يظهر تطور 
اإىل م�ستويات قيا�سية غري قابلة  الدين امل�رضيف قد و�سل  اأن  حيث توؤكد هذه املعلومات 

لال�ستدامة ب�سبب ما ت�سكله هذه الديون من اأعباء اإ�سافية على خزينة ال�سلطة.
الجدول )4( 

الدين لعام المصرفي الداخلي خال الفترة )2006- 2003( القيمة مليون دوالر

2003200420052006ال�سنة

220367569547�سايف الدين الداخلي

    المصدر: وزارة المالية الفلسطينية
: القيمة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2006.

حتى  دوالر  مليون   100 حوايل  بلغت  التي  اخلا�ص  القطاع  مطالبات  اأ�سفنا  واإذا 
منت�سف العام 2006، وزدنا على ذلك الفواتري واملطالبات املوجودة يف الوزارات االأخرى 
التي مل ت�سل بعد اإىل وزارة املالية، فاإننا نت�سور اأن الدين العام الداخلي ي�سكل عبئا اإ�سافيًا 
بدورها  التي  املالية  ال�سيولة  اأزمة يف  ذلك  وي�سكل  ال�سلطة،  العامة وخزينة  املوازنة  على 

توؤثر على م�ستويات الت�سخم واأ�سعار الفائدة والبطالة، وغريها من االآثار االقت�سادية.
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حتليل قدرة االقتصاد الفلسطيين على حتمل أعباء الدين العام اخلارجي: 
العام  للدين  احلقيقية  االأعباء  حتمل  يف  الفل�سطيني  االقت�ساد  قدرة  على  للوقوف 
اخلارجي، ميكن اال�ستعانة بنموذج املقايي�ص الذي من خالله ميكن حتديد العبء احلقيقي 

الذي يتحمله االقت�ساد القومي جراء الديون اخلارجية.
تعدُّ ح�سيلة ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات اأهم املعايري التي ميكن ا�ستخدامها ملعرفة 
االأ�سا�ص  باأنها  ال�سادرات   Donogh عرَّف  فقد  وعبئها.  اخلارجية  املديونية  حجم  تطور 
الطبيعي الذي يجب اأن تقارن به التطورات يف حجم املديونية )Donogh 1982( . اإىل جانب 
ال�سادرات ميكن ا�ستخدام كل من الناجت املحلي االإجمايل )GDP( واالحتياطات الدولية من 
العمالت االأجنبية لتحديد االآثار احلقيقية قي حجم املديونية اخلارجية واأعبائها، وميكن 

التمييز بني اأهم االأنواع االآتية من املقايي�س امل�ستخدمة:( املرجع ال�سابق( 
ال�سلع  من  ال�سادرات  ح�سيلة  اإىل  من�سوبا  القائم  الدين  ر�سيد  االأول: ●  املقيا�س 

واخلدمات. 
.DebtOutstanding )Disbursed) \ Exports of Goods and Services

DOG/ XGS :ويرمز له
ر�سيد الدين القائم من�سوبا اإىل الناجت املحلي االإجمايل املقيا�س الثاين:  ●

The Debt Service/ GDP :ويرمز له
ر�سيد  اإىل  من�سوبا  االأجنبية  العمالت  من  الدولية  االحتياطات  الثالث: ●  املقيا�س 

الدين القائم 
 Reserves/ Debt Outstanding )Disbursed)

DOG/ XGS :ويرمز له
يعدُّ  املقيا�ص  وهذا  اخلارجي،  الدين  على  الفائدة  �سعر  متو�سط  الرابع: ●  املقيا�س 
موؤ�رضاً يف غاية االأهمية لتحقيق �رضوط االقرتا�ص واال�ستمرار يف �سيا�سة الدين اخلارجي 

)اخلطيب، 2005من�سورات ما�ص( 
املقيا�س اخلام�س: ● متو�سط فرتة اال�ستحقاق، وي�ستخدم لفئات الدين املتجان�سة، 
)املرجع  امل�ستقبلية.  والتقلبات  احل�سا�سية  من  للحد  اال�ستحقاق  اآجال  تتبع  يف  ويفيد 

ال�سابق( 
املقيا�س ال�ساد�س: ● العبء احلقيقي على االأجيال القادمة، وميكن تقديره بناًء على 

ت�سل�سل الدفعات امل�ستحقة وفرتات ا�ستحقاقها.
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وبا�ستخدام هذه املقايي�س ميكن التعرف اإىل النتائج االآتية: 

العام/  الدين  رصيد  مقياس  باستخدام  اخلارجية  للديون  احلقيقي  العبء  أواًل- 
الصادرات:  إمجالي 

الجدول )5( 
رصيد الدين العام/ إجمالي الصادرات خال الفترة )2004 - 1995( القيمة مليون دوالر

ن�سبة الدين اإىل ال�سادرات )DOG/ XGS( ال�سادرات من ال�سلع اخلدماتر�سيد الدين العامال�سنة
199583.3668.42%12.46
1996287733.6%39.12
1997386.5762.28%50.70
1998513.8895.02%57.40
1999617.4903.4%68.34
2000732.7888.4%82.47
2001997.5661.76%150.73
20021236.9567%218.15
20031332591.08%225.35
20041339535.44%250.07

القومية  للحسابات  المنقحة  الزمنية  للسلسلة  الرئيسة  النتائج  الفلسطيني،  المركزي لإلحصاء  الجهاز   -
باألسعار الجارية لألعوام (2002- 1994(. 
- سلطة النقد الفلسطينية، تقديرات أولية.

بناًء على البيانات الواردة يف اجلدول )5( ، فانه يتبني اأن ن�سبة الدين اخلارجي القائم 
الن�سبة ما  ال�سلع واخلدمات ينمو ويزداد ب�سكل دراماتيكي حيث كانت  ال�سادرات من  اإىل 
يقارب 12.5% عام 1995 لت�سل اإىل 250% يف عام 2004، وهذا اإن دل على �سيء، فانه 
يعرب عن قدرة االقت�ساد الفل�سطيني على خدمة اأعباء ديونه اخلارجية و�سدادها، خا�سة اأن 
ح�سيلة ال�سادرات االإجمالية ال تغطي اأكرث من )17%- 26%( من اإجمايل الواردات، كما 

تبني االإح�سائيات يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 

نسبة الصادرات إلى الواردات خال الفترة )1995- 2004( القيمة مليون دوالر

ال�سادرات اإىل الواردات %الواردات من ال�سلع واخلدماتال�سادرات من ال�سلع واخلدماتال�سنة
1995668.422497.78%26.76
1996733.62861.04%25.64
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ال�سادرات اإىل الواردات %الواردات من ال�سلع واخلدماتال�سادرات من ال�سلع واخلدماتال�سنة
1997762.283009%25.34
1998895.023324.36%26.92
1999903.43794.28%23.80
2000888.43420.34%25.97
2001661.762936.56%22.531
20025672532.6%22.38
2003591.082955.4%20
2004535.443034.16%17.64

المصدر: سلطة النقد الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مبقارنة ح�سيلة ال�سادرات بقيمة الواردات من ال�سلع واخلدمات، يتبني لنا بكل و�سوح 
اأن ال�سادرات عاجزة عن تغطية الواردات، وهذا يظهر اأهمية التحويالت املالية االأخرى من 
اخلارج وخا�سة امل�ساعدات واملنح االأجنبية يف مواجهة االلتزامات اخلارجية لالقت�ساد 
الفل�سطيني. اإذن من خالل ا�ستخدام مقيا�ص ر�سيد الدين القائم اإىل ال�سادرات ن�ستخل�ص اأن 
هذا املوؤ�رض ينم عن نتائج يف غاية اخلطورة، ويوؤدي ا�ستمرار تزايد هذا املوؤ�رض اإىل ت�ساعف 
بقدرتها  قيا�سًا  االقرتا�ص  على  واأهليتها  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قدرة  حول  ال�سكوك 
احلقيقية على خدمة الدين و�سداد اأ�سله عند ا�ستحقاقه، خا�سة اإذا ما اأخذنا بعني االعتبار 
التذبذب احلا�سل يف جانب ال�سادرات، واأن معظم هذه ال�سادرات حتدث مع اإ�رضائيل، وهي 

رهينة االأحداث والتطورات ال�سيا�سية واالقت�سادية.

 : )GDP( ثانياً- العبء احلقيقي للدين القائم نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي

 )The Debt Service/ GDP( يبني نتائج هذا املوؤ�رض )اجلدول )7
الجدول )7( 

رصيد الدين العام/ الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( 
خال الفترة )1995- 2004( القيمة مليون دوالر

ن�سبة الدين القائم اإىل )GDP( الدين القائمالناجت املحلي االإجمايل )GDP(ال�سنة
1995351883.3%2.4
19963668287%7.83
19974012386.5%9.64
19984262513.8%12.06
19994517617.4%13.67



189

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

ن�سبة الدين القائم اإىل )GDP( الدين القائمالناجت املحلي االإجمايل )GDP(ال�سنة
20004442732.7%16.5
20014136997.5%24.12
200237801236.9%32.73
200342221332%31.55
200444621339%30

للحسابات  المنقحة  الزمنية  للسلسلة  الرئيسة  النتائج  الفلسطيني,  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  المصدر: 
القومية باألسعار الجارية والثابتة لألعوام (1994- 2004( 

- سلطة النقد الفلسطينية, تقديرات أولية تشمل الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على 
الواردات مطروحًا منها خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة.

من البيانات املعطاة يف اجلدول )7( يتبني اأن ن�سبة الدين القائم اإىل الناجت املحلي 
االإجمايل يف تزايد م�ستمر، واأن ن�سبة الزيادة يف الدين اأكرب منها يف الناجت يف العديد من 

ال�سنوات الواردة يف اجلدول.
وعلى الرغم من اأن ن�سبة الدين القائم اإىل الناجت املحلي االإجمايل ما زالت مل ت�سل اإىل 
حد اخلطر باملقايي�ص الدولية والعاملية والذي يقدرها االقت�ساديون عادة باأكرث من %50 
الديون  بها  تراكمت  التي  الزمنية  الفرتة  ق�رض  هو  االأخطر  ال�سئ  ولكن  اجلارية،  باالأ�سعار 
املت�سارعة  الزيادة  البالغة اخلطورة. هذه  املوؤ�رضات  يعدُّ من  الفل�سطينية، وذلك  اخلارجية 
يف االقرتا�ص تفوق ن�سبة معدل النمو ال�سنوي يف الناجت املحلي االإجمايل، وكذلك يف ن�سبة 
التنمية االقت�سادية الفل�سطينية، وميكن اال�ستدالل على ذلك ب�سكل اأو�سح من خالل املوازنة 

بني هذه الن�سب يف اجلدول )8( 
الجدول )8( 

نسبة نمو الدين العام الخارجي ونسبة النمو االقتصادي والنمو 
في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة )1995- 2003( 

منو الدين اخلارجي %النمو يف الناجت املحلي االإجمايل %النمو االقت�سادي % ال�سنة
1995 - -85.12
19964.14.3244.54
199711.29.434.67
19984.26.232.95
19992.1620.2
20006.5218.8
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منو الدين اخلارجي %النمو يف الناجت املحلي االإجمايل %النمو االقت�سادي % ال�سنة
20014.7736.5
20025.2924
20035.1107.7

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء وسلطة النقد الفلسطينية

ثالثاً- العبء احلقيقي للدين نسبة إىل االحتياطات الدولية من العمالت األجنبية منسوباً إىل 
  Reserves/ Debt Outstanding )Disbursed( )RFC/ DOD(:رصيد الدين القائم

الجدول )9( 
االحتياطات الدولية من العمات األجنبية منسوبة إلى رصيد الدين القائم 

للفترة )1995- 2003( القيمة مليون دوالر

الدين القائم اإىل االحتياطات )RFC/ DOD(الدين القائماالحتياطات الدوليةال�سنة

199687287%30.31
1997109386.5%28.20
1998182513.8%35.42
1999184617.4%29.80
2000275732.7%37.53
2001259997.5%25.96
20022741236.9%22.15
20033741332%28.07

 المصدر: سلطة النقد الفلسطينية

اجلدول )9( يبني العبء احلقيقي للدين القائم من خالل عالقته باالحتياطات الدولية 
من العمالت االأجنبية للفرتة )1995- 2003( ح�سب توافر املعلومات حول االحتياطات 
الدولية، حيث ترتاوح قدرة االحتياطات الدولية على تغطية الدين العام االأجنبي بني حوايل 
اإذن   .  )9( اجلدول  املعطاة يف  الزمنية  الفرتة  اأي مبعدل 29.68% خالل  اإىل 35%؛   %22
اخلارجي  الدين  ثلث  اإال  تغطي  اأن  ت�ستطيع  ال  االحتياطات  قدرة  فاإن  االأحوال،  اأح�سن  يف 
تقريبًا، وتعدُّ هذه الن�سبة منخف�سة جداً ح�سب هذا املقيا�ص، وتعني بكل و�سوح عدم قدرة 
اأعباء الدين العام يف ال�سنوات  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على زيادة االقرتا�ص، وخدمة 

امل�ستقبلية.
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رابعاً- مقياس العبء احلقيقي للدين القائم نسبة إىل متوسط سعر الفائدة: 
الجدول )10( 

القروض الخارجية المباشرة والفوائد وفترات السماح والسداد 
كما هي بتاريخ 1/ 9/ 2003 )للفترة 1993- 2003( 

قيمة القر�س ال�سنة
مليون $ 

عدد 
القرو�س

�سعر 
الفائدة )%( 

ر�سم 
فرتة ال�سداد/ �سنةفرتة ال�سماح/ �سنةالعمولة )%( اخلدمة )%( 

6- 330- 010- 00.5- 00.75- ليبور199439.33
10- 330- 010- 00.5- 00.75- 1.5+ليبور199538.312
1996161.963 -00.75 -00.5 -015 -630 -14
1997132103 -00.75 -00.5 -015 -630 -20
199814573 -01 -00.5 -010 -530 -12
1999100.293 -01 -00.5 -010 -230 -12
2000121.250.75 -00.75 -00.5 -014 -1030 -20
2001429.8600.75 -00.5 -010 -330 -7
200250.8802.5 -0.750.5 -010 -730 -18
200320.1300.75 -0010 -7 20 -18

1257.4162املجموع

المصدر: كشف الموازنة العامة 2004 وزارة المالية، بيانات وتقارير مختلفة لوزارة المالية الفلسطينية
 قيمة القروض تختلف هنا عن القيم المستخدمة في بقية البحث وذلك بسبب اختالف تاريخ البيانات

�سعر  متو�سط  اإىل  ن�سبة  للدين  احلقيقي  العبء  مقيا�ص  اأن   )10( اجلدول  من  يت�سح 
الفائدة يظهر وكاأنه املقيا�ص املتفوق على بقية املقايي�ص، وذلك ب�سبب انخفا�ص متو�سط 
وتبلغ   ،%3 و   0 بني  الفائدة  ن�سبة  ترتاوح  حيث  االأجنبي،  العام  الدين  على  الفائدة  �سعر 
االقت�ساد  قدرة  وح�سا�سًا جداً يف حتديد  مهمًا  يعدُّ  املوؤ�رض  وهذا   ،  )%0.54( املتو�سط  يف 
اإمكانية اال�ستمرار يف �سيا�سة  وال�سلطة الفل�سطينية على حتقيق �رضوط االقرتا�ص، وتقدير 

الدين اخلارجي.
خامساً- مقياس العبء احلقيقي للدين القائم نسبة إىل متوسط آجال االستحقاق: 

فرتة  ترتاوح  حيث  اخلارجية  للقرو�ص  اال�ستحقاق  فرتات  يبني   )11( فاجلدول 
اأن  �سنة، يف حني  بقليل من 20  اأكرث  املتو�سط  �سنة، وتبلغ يف  اال�ستحقاق بني )5- 30( 
متو�سط فرتة ال�سماح تزيد عن 8 �سنوات، وهذا اإن دل على �سئ فعلى اأن معظم ديون ال�سلطة 
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الفائدة عليها، وزيادة  �سعر  بانخفا�ص  املي�رضة حيث تت�سف  الديون  الفل�سطينية هي من 
فرتة اال�ستحقاق، ويعطي ذلك مزيداً من القدرة على تتبع اآجال اال�ستحقاق للحد من التقلبات 

واحل�سا�سية يف امل�ستقبل.

سادسُا- عبء الدين اخلارجي على األجيال القادمة: 

من خالل ح�ساب االأق�ساط ال�سنوية للدين العام الفل�سطيني اخلارجي بناًء على فرتات 
اال�ستحقاق، حيث يظهر اجلدول )12( الق�سط ال�سنوي على الدين العام اخلارجي، الذي يجب 
على ال�سلطة اأن تقوم بت�سديده. ومبا اأن فرتات اال�ستحقاق تعدُّ طويلة )5- 30( �سنة، فاإن 
معظم الدفعات ال�سنوية مل ت�ستحق بعد، ولذلك فاإن العبء احلقيقي على االأجيال القادمة ال 

ميكن تقديره بدقة وو�سوح، الأنه رهن التطورات االقت�سادية وال�سيا�سة امل�ستقبلية.
الجدول )12( 

 األقساط السنوية التي تستحق الدفع على القروض الخارجية

الق�سط ال�سنوي )مليون دوالر( ال�سنة
2001 -19992.1

20022.25
20036.2
200410.44

2006 -200512.14
200717.19
200821.56

2012 -200920.66
2016 -201323.43
2019 -201719.78
2021 -202015.23

202213.67
202312.54

2027 -20249.86
2032 -20288.85
2036 -20336.06

20370.98
20380.86

 تم احتساب األقساط بناء على فترات االستحقاق المبينة في كشف وزارة المالية الفلسطينية.



193

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )2( - حزيران 

العربية  الدول  لبعض  اإلمجالي  احمللي  الناتج  إىل  اخلارجي  الدين  نسبة   - سابعًا
 :  )2000  -1995 ( عامي  بني  ما 

يوفر  حيث  العربي،  الو�سع  مع  الفل�سطيني  الو�سع  مقارنة  ميكن   )13( اجلدول  من 
اجلدول البيانات اخلا�سة بكل من الناجت املحلي االإجمايل، ور�سيد الدين العام اخلارجي 

للعديد من الدول العربية للفرتة املذكورة.
الجدول )13( 

نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
في بعض الدول العربية ما بين عامي )1995- 2000( 

ال�سنوات
الدولة

الناجت املحلي االإجمايل 
)مليون دوالر( 

الدين العام اخلارجي 
)مليون دوالر( 

ن�سبة الدين العام 
اخلارجي اإىل الناجت 
املحلي االإجمايل )%( 

تغري ن�سبة الدين العام 
اخلارجي اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل

199520001995200019952000

+3504474283.31756.7121210فل�سطني
- 6733834062996753.193.681.112.5االأردن
- 16617187702131821272128.3118.79.6�سوريا
+11122164911332.46870.81241.729.7لبنان
- 6015995801317762710952.627.824.8م�رض

- 33042329042244516372.16849.818.2املغرب
- 1805019453109231158660.559.51تون�س

- 4124053801327812500079.546.533اجلزائر

المصدر: جمعية رجال األعمال الفلسطينيين، سلسلة تقارير األبحاث رقم 19

يت�سح من اجلدول )13( اأن الدين العام العربي اخلارجي قد تفاقم ب�سورة دراماتيكية 
لي�سكل اأكرث من ن�سف الناجت املحلي االإجمايل يف بع�ص الدول العربية مثل االأردن و�سوريا 
وتون�ص، بينما جند اأن لبنان واملغرب واجلزائر حجم ديونها اخلارجية ُيقدر باأقل من %50 
من حجم الناجت املحلي االإجمايل، وعلى ال�سعيد االآخر، نالحظ اأن م�رض ذات موقف اأف�سل 
اأن  الفل�سطيني فيت�سح من هذه املقارنة  الو�سع  اإىل  اأما بالن�سبة  العربية.  الدول  من بقية 
الدين اخلارجي لل�سلطة الوطنية ارتفع من 2% اإىل 12% بني االأعوام 1995و 2000، وهذه 
اأن  اإذا ما قورنت مبثيالتها يف بع�ص الدول العربية حيث يدل ذلك على  الن�سبة تعدُّ قليلة 

الدين العام الفل�سطيني اخلارجي مل ي�سل بعد اإىل حد اخلطر.
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النتائج والتوصيات: 

أوالً- النتائج الرئيسية: 

فيما ياأتي النتائج الرئي�سية التي تو�سل لها الباحث من خالل حتليل البيانات املتعلقة 
بالدين العام الفل�سطيني وفقًا ملنهج املقايي�ص )املوؤ�رضات( ، والذي ي�ستند اإىل النموذج 

االقت�سادي الكينزي: 
الدين العام ب�سقيه الداخلي واخلارجي ما هو اإال اأحد م�سادر التمويل الذي ميكن  1 .
الدول  الطلب عليه يف  ويزداد  العامة،  النفقات  التزايد يف  م�سكلة  للتغلب على  اإليه  اللجوء 

النامية والفقرية ب�سكل اأكرب من الدول املتقدمة، وهذا ينطبق على احلالة الفل�سطينية.
هناك عجز مايل متنام يف املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�سبب منو  2 .
النفقات اجلارية مبعدل �سعف النمو يف االإيرادات العامة، وياأتي ذلك ب�سبب تو�سع ال�سلطة 
يعاين جانب  الذي  الوقت  العامة، يف  االإيرادات  اجلارية على ح�ساب  النفقات  الوطنية يف 
االإيرادات من الع�رض وال�سح املايل نتيجة االأحداث ال�سيا�سية املتالحقة، وانعكا�ساتها على 
الن�ساط االقت�سادي ب�سورة �سلبية. ولهذا فاإن املنح وامل�ساعدات والقرو�ص اخلارجية ت�سكل 
االإيرادات  بني  الفجوة  �سد  يف  االأهمية  بالغ  دوراً  وتوؤدي  العامة،  للموازنة  االأ�سا�ص  الرافد 

والنفقات وتقلي�ص العجز الكلي الذي تعك�سه املوازنة اإىل اأقل حد ممكن.
يعاين  الفل�سطيني  االقت�ساد  اأن  الكينزي  النموذج  با�ستخدام  الفجوة  حتليل  اأظهر  3 .
اإذ تعجز املدخرات املحلية عن تغطية االإنفاق اال�ستثماري  من م�سكلة الفجوة االدخارية، 
البناء والتغلب على  اأجل موا�سلة عملية  النمو املطلوب من  اإىل معدل  والو�سول بالنهاية 
وغريها.  الدخل......  وتوزيع  والفقر  البطالة  مثل  االقت�سادية  للتنمية  امل�ساحبة  امل�ساكل 
كما اأظهر النموذج اأن االقت�ساد الفل�سطيني يعاين اأي�سًا من م�سكلة فجوة العمالت االأجنبية، 
وذلك ب�سبب تفوق امل�ستوردات من ال�سلع واخلدمات على ال�سادرات مبعدل ثالثة اأ�سعاف، 
هذا ي�سوقنا اإىل نتيجة حتمية اأال وهي اأن ال�سلطة الوطنية ال يوجد اأمامها من البدائل ل�سد 
كل من الفجوة االدخارية وفجوة العمالت االأجنبية اإال اللجوء للخارج يف طلب امل�ساعدات 
والقرو�ص، االأمر الذي يرفع من االأهمية االقت�سادية للم�ساعدات والقرو�ص االأجنبية لل�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية واالقت�ساد الفل�سطيني على حد �سواء.
يف  الفقرية  االقت�ساديات  من  غريه  عن  الفل�سطيني  االقت�ساد  موقف  يختلف  ال  4 .
والو�سع  التنموية،  م�ساريعه  متويل  اأجل  من  اخلارجية  القرو�ص  على  واالعتماد  اللجوء 
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بالن�سبة لالقت�ساد الفل�سطيني من نوع خا�ص حيث ت�سعى ال�سلطة الوطنية ومنذ قيامها اإىل 
و�سع ركائز االقت�ساد الفل�سطيني من خالل االإنفاق على م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع 
التطويرية، ولذلك فال عجب اأن ن�سبة كبرية من القرو�ص التي ح�سلت عليها ال�سلطة اأُنفقت 

على هذا النوع من امل�ساريع.
اخلارجي،  العام  الدين  اأعباء  خدمة  على  املقدرة  ميتلك  ال  الفل�سطيني  االقت�ساد  5 .
و�سداد اأ�سله بح�سب مقيا�ص ر�سيد الدين القائم اإىل ح�سيلة ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات 
اإىل  اأعالها  اإىل معدالت قيا�سية ت�سل يف  الدين  )DOD/ XGS( حيث و�سلت ن�سبة ر�سيد 

اأف�سل  الواردات ال تتجاوز 26% يف  اإىل  ال�سادرات  اأكرب الأن ن�سبة  250%. وتبدو امل�سكلة 
احلاالت، وتثري هذه النتيجة املخاوف امل�ستقبلية حول اال�ستمرار يف �سيا�سة الدين العام، 
بالرغم من اأن هذا املوؤ�رض يبني عدم قدرة االقت�ساد الفل�سطيني على �سداد ديونه القائمة على 
االأقل يف املدى الق�سري واملتو�سط، خا�سة اإذا ما اأخذنا التذبذب القائم يف جانب ال�سادرات، 
واأن معظم هذه ال�سادرات حتدث مع اإ�رضائيل، وهي عر�سة لالأحداث والتطورات التي حتمله 

ال�سنوات القادمة.
 6 .The Debt Service/( االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  القائم  الدين  مقيا�ص  اأظهر 
GDP( اأن ن�سبة الدين العام االأجنبي اإىل الناجت املحلي االإجمايل يف تزايد م�ستمر، واأن الدين 

اخلارجي ينمو مبعدالت تفوق معدالت النمو يف الناجت املحلي االإجمايل )GDP( . ولكن ال�سئ 
االإيجابي هو اأن هذا املوؤ�رض مل ي�سل بعد اإىل حد اخلطر، والذي يقدره االقت�ساديون باأكرث 
من 50% حيث بلغ هذا املوؤ�رض بالن�سبة للدين الفل�سطيني 30% يف عام 2004. ويبقى ال�سئ 
االأخطر هو تنامي الدين اخلارجي ب�سكل دراميتيكي خالل فرتة زمنية ق�سرية، ومبعدالت 
تفوق اأي�سًا ن�سبة التنمية االقت�سادية، هذا يثري املخاوف امل�ستقبلية حول احتمال حتويل 
االإنتاج يف قطاع ال�سادرات اأو البحث عن بدائل للواردات من اأجل تعزيز القدرة على ال�سداد 

وخدمة اأعباء الدين.
بح�سب مقيا�ص الدين القائم اإىل االحتياطات الدولية من العمالت االأجنبية فتبني  7 .
اأن ما متتلكه ال�سلطة الوطنية من هذه االحتياطات ال تغطي اإال ما يعادل الثلث من ر�سيد 
الدين القائم، وتعدُّ هذه الن�سبة يف غاية اخلطورة بالن�سبة لقدرة ال�سلطة على اال�ستمرار يف 

�سيا�سة االقرتا�ص وزيادته يف ال�سنوات القادمة.
الدين  على  الفائدة  �سعر  متو�سط  اأن  الفائدة  �سعر  متو�سط  مقيا�ص  اأظهر  بينما  8 .
االأجنبي الفل�سطيني يقدر بحوايل 0.54%، واأن �سعر الفائدة على الدين اخلارجي يرتاوح بني 
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اإطار القرو�ص املي�رضة. وبخالف  اأن القرو�ص اخلارجية هي �سمن  )0- 3%(، وهذا يعني 
املقايي�ص االأخرى فهذا املقيا�ص يظهر قدرة ال�سلطة الوطنية على حتقيق �رضوط االقرتا�ص، 

ويتيح الفر�سة لال�ستمرار يف �سيا�سة الدين اخلارجي.
تبني من خالل مقيا�ص العبء احلقيقي للدين القائم ح�سب متو�سط اآجال اال�ستحقاق  9 .
جممل  على  وتبلغ  �سنة،   )30  -5( بني  ترتاوح  االأجنبي  الدين  على  اال�ستحقاق  فرتة  اأن 
القرو�ص 20 �سنة يف املتو�سط، وهذا يعزز االآراء القائلة باأن الدين اخلارجي يف املعظم هو 
من النوع املي�رض، حيث يت�سف بزيادة فرتة اال�ستحقاق، وانخفا�ص معدل الفائدة، وكل ذلك 
يعطي قدرة اأكرب لل�سلطات على تتبع اآجال اال�ستحقاق، واحلد من احل�سا�سية التي قد حتدث 

نتيجة التقلبات امل�ستقبلية.
غالبية  اأن  فبما  القادمة  االأجيال  على  املحتملة  االآثار  تتبع  خالل  ومن  واأخرياً  10 .
مثل  فاإن  التحليل،  من  تبني  كما  بعد،  ت�ستحق  مل  القرو�ص  هذه  على  ال�سنوية  الدفعات 
ال�سيا�سية  للتطورات  عر�سة  الأنه  بو�سوح،  احلا�رض  الوقت  يف  تقديره  ميكن  ال  العبء  هذا 

واالقت�سادية امل�ستقبلية.
مل ت�سل ال�سلطة الفل�سطينية بعد اإىل ما و�سلت اإليه بع�ص الدول العربية بالن�سبة  11 .

اإىل ر�سيد الدين العام اخلارجي، ون�سبته اإىل الناجت املحلي االإجمايل.

ثانياً- التوصيات: 

مبا اأن غالبية املقايي�ص التي ا�ستخدمت لقيا�ص العبء احلقيقي للدين العام اخلارجي 
الديون  هذه  اأعباء  حتمل  على  االقت�ساد  قدرة  عدم  اأظهرت  الفل�سطيني،  االقت�ساد  على 
وخدمتها، واإمكانية التعر�ص اىل االآثار املرتتبه على التقلبات والهزات املالية اخلارجية 
فان  وانعكا�ساتها،  الديون  ح�سا�سية  من  االقت�ساد  حماية  اأجل  ومن  الديون،  هذه  ب�سبب 

الباحث يو�سي مبا ياأتي: 
يجب اأن يكون هناك توافق وان�سجام بني ال�سيا�سات املالية والنقدية ملا للديون  1 .
ي�سعب  اقت�سادية  واأزمات  اهتزازات  حدوث  ملنع  وكذلك  ونقدية،  مالية  اآثار  من  العامة 
التعامل معها.وهذا عر�سة اإىل الرتتيبات املالية والنقدية التي ين�ص عليها اتفاق باري�ص 
التوافق  الإر�ساء  املطلوبة  اال�ستقاللية  متتلك  ال  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  اأي  االقت�سادي، 

واالن�سجام بني ال�سا�سة املالية والنقدية
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على اأعلى امل�ستويات من قبل ال�سلطتني الت�رضيعية  درا�سة مو�سوع الدين اخلارجي . 2
والتنفيذية قبل اتخاذ قرارات االقرتا�ص، وذلك بهدف القدرة على حتقيق االأهداف التي من 

اأجلها االقرتا�ص.
واال�ستثمار،  االدخار  وت�سجيع  لتحفيز  املنا�سبة  االقت�سادية  البيئة  توفري  3 .
وجلب اال�ستثمارات االأجنبية لتعوي�ص النق�ص يف اال�ستثمار املحلي واحلد من هروب را�ص 

املال اىل اخلارج.
وطنية  بدائل  اإيجاد  على  والعمل  وت�سجيعها،  الت�سديرية  ال�سناعات  تن�سيط  4 .

لتحل مكان الواردات للحد من تدفق العمالت االأجنبية اإىل اخلارج.
الوقوف على قدرة االقت�ساد الفل�سطيني وموؤ�رضاتة التنموية بالن�سبة لقدرتة على  5 .

حتمل اأعباء الدين، واملخاطر املرتتبة عليه، خا�سة يف ظل ظروف اقت�سادية متغرية.
حول  الوعي  ون�رض  اجلارية،  النفقات  من  واحلد  العام،  االنفاق  تر�سيد  6 .
االنتماء ودوره يف تعزيز االيرادات العامة، ون�رض ثقافة ال�سفافية وامل�ساءلة بني الهيئات 

املالية امل�سئولة عن املال العام.
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املصادر واملراجع: 
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العدد 38، �ص )28- 58( ،اململكة العربية ال�سعودية، 1999.
. بتتيلمي، جان كلود، ديوان العامل الثالث، من�سورات عويدات، بريوت، لبنان، 1996. 6

العامل اال�سالمي: امل�ساكل  العام يف دول  الدين  ات�ساع نطاق  ال�سيد،  حجازي، املر�سي  7 .
تون�ص،  القرى،  اأم  جامعة  اال�سالمي،  لالقت�ساد  الثالث  العاملي  املوؤمتر  واحللول، 

.2001
دار  العربية،  البالد  على  واآثارها  اخلارجية  القرو�ص  والتنمية:  الديون  رمزي،  زكي،  8 .

امل�ستقبل العربي، 1985.
املنهج  �سوء  يف  للدولة  العامة  املوازنة  عجز  عالج  العجز:  »انفجار   ،  _______ 9 .

االنكما�سي واملنهج التنموي« ، دار الندى للثقافة والن�رض، دم�سق،�سوريا.2000
�سلطة النقد الفل�سطينية،التقرير ال�سنوي لالأداء املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية، رام  10 .

اهلل، 2003.
�سلطة النقد الفل�سطينية، تقديرات اأولية للح�سابات القومية باالأ�سعار اجلارية، رام اهلل،،  11 .

.2002
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االقت�سادية«  التنمية  يف  ودورها  اخلارجية  االأردن  »قرو�ص  حممود،  جليل  طريف،  12 .
دائرة االبحاث والدرا�سات، امل�رضف املركزي االردين، �سباط، 1984.

املحلية«  االقت�سادية  التنمية  يف  ودورها  االجنبية  »القرو�ص  وليد،  مي�ساء  عبادي،  13 .
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�سطني، 2001.
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