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تقوم الدراسة بالتصدي باملعاجلة والتحليل والتقييم النعكاسات املساعدات اإلمنائية الرمسية وفعالية دورها على اهلياكل

 كنموذج لالقتصاد النامي الذي، وذلك من خالل دراسة تطبيقية حلالة االقتصاد الفلسطيين.االقتصادية والقدرات الذاتية للدول املستفيدة
 حيث. إضافة لكونه احد اكرب متلقي املساعدات اإلمنائية خالل العقدين املاضيني،يواجه العديد من االختالالت يف هياكله االقتصادية

توصلت الدراسة إ ىل جمموعة من النتائج أمهها األثر السليب لتدفقات املساعدات اإلمنائية الرمسية على القدرات الذاتية لالقتصاد

.الفلسطيين

The Implications of Official Development
Assistance(ODA) on the Recipient Economies - Case
Study - Palestinian Economy
Abstract
This study aims to recognize and evaluate the effectiveness of the “ODA” on the
recipient countries, which is often suffering from a shortage of its capital accumulation, and
facing a Deeping imbalance in its economic structures. Using the Palestinian economy as an
empirical case study for the recipient developing countries, and also as a one of the largest
recipients ODA, especially during the last two decades.Where the study has found that, there
is a different reflections of the “ODA” on the recipient economies, and there was a negative
impact of the ODA on the structures and capabilities of the Palestinian economy.
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متهيد:
استحوذت قضية تدفقات املساعدات الدولية  -التمويـل اإلمنـائي الـدوي – علـى اهتمـام طائفـة واسـعة

مــن البــاح ني علــى كــال املســتويني االقتصــادي والسياســي ،وهــو مــا رصــد التأصــيل الفكــري والتطبيقــي منــذ
منتصف القرن املاضي.

وقد اصطلح أن يطلق على هذا النمط من التمويل الدوي مسميات عدة أمههـا( -:املسـاعدات الدوليـة

أو املساعدات اإلمنائية الرمسية ،أو املسـاعدات امليسـرة  ،أو املعونـات األجنبيـة) ،حيـث يعتمـد البنـك الـدوي
والعديــد مــن املؤسســات اإلمنائيــة الدوليــة مصــطلح املســاعدات اإلمنائيــة الرمسيــة Official Development

 Assistance-ODAللتدليل على تلك التدفقات التمويلية.

ورغم أن تلك املساعدات هي حبد ذاهتا صورة مـن صـور التـداخل يف العالقـات اخلارجيـة الدوليـة ،إال

أن الفكر االقتصادي واملمارسة التطبيقية قد خصصا هلا اهتماما قائما بذاته ،وهو ما يعود بشكل أساسـي إىل

أمرين أساسيني ومها السمات االقتصادية اخلاصة اليت متيز تلك التدفقات مقارنة بباقي أشـكال التـدفقات املاليـة
الدوليــة اخلاصــة والعامــة ،إضــافة إىل وجــود مســتويات عاليــة مــن املشــروطية  Conditionalityاالقتصــادية أو
السياسية ترتبط بتلك التدفقات مقارنة بباقي أشكال التدفقات الدولية.

ويف هذا اإلطار يقوم هذا البحث بالتصدي باملعاجلة والتحليل النعكاسـات التمويـل اإلمنـائي الـدوي علـى

الــدول املســتفيدة/املتلقية(النامية) ،ومــد مســامهة تلــك املســاعدات يف تــدعيم وتط ـوير اهلياكــل االقتصــادية
والقدرات الذاتية لتلك الدول.

وقـد اسـتقرت الدراسـة علـى دراسـة حالـة االقتصـاد الفلسـطيين كنمـوذج تطبيقـي لرصـد وتقيـيم مـد

فعالية تلك التدفقات اإلمنائية.

وذلك لعدة أمهها كونه أساسا اقتصادا ناميا ،وهـو احـد اكـرب متلقـي املسـاعدات الدوليـة اإلمنائيـة علـى

مســتو الــدول الناميــة عامــة والعربيــة خاصــة خــالل العق ـدين املاضــيني ،وذلــك وفقــا لألمهيــة النســبية لتلــك
املساعدات اإلمنائية بالنسبة للناتج احمللي اإلمجاي أو ملتوسط نصيب الفرد منها.

حيــث بل ـ املتوســط الســنوي لنصــيب الفــرد الفلســطيين مــن املســاعدات الدوليــة  ODAلفــرتة الدراســة

( )2012 – 1994حنو  382.4دوالر/فرد ،وهو ما مي ل أضعاف ما بلغه هذا املتوسط إقليميا وعامليا.
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هذا عالوة على حداثة واستمرارية التجربة ،وارتباط اجلانب األكرب لربامج املساعدات الدوليـة املقدمـة

لالقتصــاد الفلســطيين – كمــا خطــط هلــا  -بــربامج حمــددة إلعــادة التأهيــل ودف ـ عجلــة التنميــة االقتصــادية
واالجتماعية.

ويف هذا اإلطار ستقوم الدراسة على احملاور التالية-:

• املساعدات الدولية ) : (ODAاملفهوم – األطر – املشروطية.

• اثر املساعدات الدولية ( )ODAعلى الدول املتلقية يف الفكر االقتصادي واملمارسة التطبيقية.
• دراسة حالة  :املساعدات الدولية ) (ODAاملقدمة لالقتصاد الفلسطيين .

• تقدير تأثريات وانعكاسات املساعدات الدولية ) (ODAعلى االقتصاد الفلسطيين وقدراته الذاتية.

• فعالية املساعدات الدولية على االقتصاد الفلسطيين يف ضوء النظرية االقتصادية واحلسابات القومية.
• م انتهاء الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات.

أوال " :املساعدات الدولية) : (ODAاملفهوم  -األطر – املشروطية":
تعتــرب املســاعدات اإلمنائيــة الرمسيــة ،(ODA – Official development assistance):أداة مــن أدوات

التمويل الدوي الرمسي  ،ويعود ظهورها األول إىل منتصف القرن املاضي ،مواكبـة مـ املشـرو األمريكـي لتنفيـذ

برنامج مارشال التنموي إلعادة تأهيل ما دمرتـه احلـرب العامليـة ال انيـة يف أوروبـا ،وذلـك سـعيا لتـدعيم سياسـة
االحتواء اليت انتهجتها الواليات املتحدة يف ذلك الوقت حملاصرة ومن امتداد االيدولوجيا الشيوعية (جاد ،)1997
)(A. George M . Guss .1987
حيث م ل هذا الربنامج منوذجا مكتمال للدور الفاعل للمساعدات الدولية يف دف وتطـوير التشـابكات

القطاعية والتعميق الرأمسـاي ،لـدف قـدرات اإلنتـاج ومسـتويات اإلنتاجيـة يف الـدول املتلقيـة(Clark P , 1992: .
)189

ومنذ ذلك احلني فقد تتـاب تأسـيس اطـر وعالقـات أك ـر تنوعـا وتعقيـدا للتعامـل مـ قضـية املسـاعدات

الدولية .

مفهوم املساعدات الدولية:

يواجه هذا املفهـوم الـدوي "للمسـاعدات" ،اختالفـا يف الداللـة بـني الـدول املتلقية/املسـتفيدة وبـني الـدول

املاحنة ،وبني رؤية األمم املتحدة )  (Clark P , 1992: 190-198وذلك على النحو التاي-:
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متيل الـدول املتلقيـة (الناميـة) إىل قصـر مفهـوم املسـاعدات علـي املـنح االقتصـادية اخلالصـة الـيت ال حتمـل

التزاما الحقاً يستحق الوفاء يف صورة أو أخري .

بينما متيل الدول املقدمة (املتقدمة) إىل توسي املفهوم ليشمل كافـة التـدفقات املاليـة للـدول الناميـة مبـا يف

ذلك رؤوس األموال واملنح االقتصادية العامة واخلاصة وائتمان التصدير.

وقـد اعتمـدت جلنـة تقـديم املسـاعدات  DACالتابعـة ملنظمـة التعـاون األوروبـي  OECDتعريفـا خاصـا

بتلـك املســاعدات بأهنــا "تلــك التــدفقات الــيت هتــدف إىل دعـم التنميــة االقتصــادية والرفــا العــام للــدول املتلقيــة،
وبشروط تفضيلية م وضوح لعنصر املنحة  Grand Elementيف القروض املقدمة ،مبـا ال يقـل عـن  %25مـن قيمـة

القرض ،وبسعر خصم .%10

أما األمم املتحدة فلها تعريف خاص باملساعدات ،يقوم على أساس أهنا تتضمن " -:كافة أشكال املـنح

اخلالصــة وصــايف القــروض طويلــة األجــل امليســرة لغــري األغــراض العســكرية املقدمــة مــن احلكومــات واملنظمــات
الدولية" .

وبذلك يستبعد هذا التعريف االست مارات املباشرة وغري مباشرة وائتمان التصدير ،باعتبارهم تدفقات

تنشأ يف األساس لصاحل املستفيدين يف الدول املقدمة/املاحنة.
وان كـان يـر الــبع

اآلخـر مــن البـاح ني أن أي تــدفق للتمويـل للــدول الناميـة (ميســر أو غـري ميســر –

است ماري أو إمنائي) ،من شأنه دف عجلة التنمية فيها حتى ولو كان تدفقا قصري األجل.

كـذلك يســتبعد هــذا التعريــف مــا تقدمــه اهليئــات غــري احلكوميــة الوطنيــة أو الدوليــة مــن مــنح نقديــة أو

عينية ،باعتبارها تدفقات غري رمسية ،تندرج يف إطار األعمـال اخلرييـةً ،مبعنـى أهنـا ليسـت جـزءا مـن سياسـة
دولية لتقديم املساعدات(Krueger . 1993). .

أما بالنسبة الستبعاد املساعدات العسكرية من مفهوم املسـاعدات الدوليـة  ،فـذلك لكوهنـا ال تـنعكس

مباشرة على حياة املواطنني يف البلد املتلقي ،مبا ال حيقق انعكاساً مباشراً على عجلة التنمية االقتصاديـة.

وان كان ير فريق آخر من الباح ني أن املسـاعدات العسـكرية حتقـق فائـدة للبلـدان الـيت تتلقاهـا حيـث

متكنها من توجيه قدر أكرب من مواردها املتاحة لتنمية االقتصاد حملياً .
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أما بالنسبة للقروض العامة الطويلة األجل فاملعقول أن حتتسب الفوائد عليها بسعر السوق ويف هذ احلالة

ال تدخل يف عداد إطار املساعدات  ،لكنها إن متيزت مبستويات واضحة من التيسري (عنصر املنحة)سواء عرب
اخنفاض سعر الفائدة أو طول فرتتي السماح أو السداد ،فهي تدخل يف إطار التعريف السابق .

وقــد قامــت الدراســة بتبــين التعريــف اخلــاص بلجنــة تقـديم املســاعدات  DACاملنب قــة مــن الـــ ،OECD

والذي يتطابق م التعريف اخلاص باألمم املتحدة  ،كأساس لرصد وحتليل اجلوانب والتـأثريات االقتصـادية لـذلك

النمط من التدفقات الدولية.

أطر تقديم املساعدات الدولية:
تقدم املساعدات الدولية إما عرب اطر /ترتيبات ثنائية  Bilateralيتم تقدميها من دولة ألخر  ،ضمن اطر

حكومية رمسية (منوذج املساعدات املقدمة من الواليات املتحدة األمريكية وغريها مـن الـدول املتقدمـة ملختلـف
دول العامل).

أو عرب اطر/ترتيبات متعددة  Multilateralوالذي يتم من خالل تقـديم املسـاعدات مـن خـالل املنظمـات

الدولية م ل جلنة مساعدات التنمية DAC -التابعـة ملنظمـة التعـاون  ،OECDوالـيت مت ـل التجمـ األكـرب للـدول

املاحنة على مستو العامل ،أو البنك الدوي  ،أو صندوق النقد الدوي أو املؤسسات التنموية املتخصصة التابعة

لألمم املتحدة ،أو البنوك والصناديق اإلقليمية التمويلية للتنمية.

)( Anne O . Krueger , 1993: 47), (Anne O . Krueger & Vernon W . Ruttan , 1995: 32 -33

كما ميكن تقدميها علي شكل فين ) Technicalإرسال خرباء – تقديم استشارات – إعداد دراسات –

تأهيل وتدريب الكوادر) .لدعم القدرات الوطنية يف خمتلف اجملاالت التنموية ،ومبا حيفز من مستويات التوظيف
الكفء ملواردها وثرواهتا املتاحة(Peter & Steven ,1998: 653 – 671).
مشروطية املساعدات الدولية:
بـالرغم مــن أن نشــأة بــرامج املســاعدات اإلمنائيــة الرمسيــة  Official Development Assistanceكأحــد

أدوات حتقيق أهداف السياسة اخلارجية هي ظاهرة حدي ة نسبيا ،مقارنة بنشـأة الدولـة القوميـة وبدايـة عصـر
العالقات الدولية .إال أهنا سرعان ما أثبتت كفاءهتا كأداة فعالـة يف تنفيـذ أهـداف السياسـة اخلارجيـة (مقلـد،

. )1991
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كذلك فانه ال خيتلف الباح ني يف جمال املساعدات على عدم اقتصار أهدافها على اجلوانـب االقتصـادية

يف اقتصاديات الدول املتلقيـة  ،بـل متتـد لألهـداف السياسـية ،حيـث يقـيم الـبع

تلـك املسـاعدات باعتبارهـا

استجابة من الدول املاحنة إلقامة جمتم عاملي ختف فيه أسباب التوتر على املستو الـدوي ،بينمـا يـر الـبع

(األغلب) أن املساعدات االقتصادية أداة هامة من أدوات السياسة اخلارجية تستخدمها الدول املاحنة لتحقيـق
مصاحلها الوطنية (فقط)(George M, 1987: 44 – 64), (David H, 1990) .

وهو ما اصطلح أن يطلق عليه مشـروطية املسـاعدات ) ، (Conditionalityوالـيت تعـين أن يكـون تقـديم

املســاعدات أو القــروض امليســرة  Soft Loansأو التســهيالت االئتمانيــة  Credit Facilitiesاملقدمــة مــن اجلهــة
املاحنة مرتبطا بالتزام متلقي املساعدات  Recipientsبإجراءات أو تعديالت معينة يتم االتفاق عليها مقدما سواء

كانت هذ التعديالت اقتصاديـة أو سياسيـة ).(Olave ,1995

حيث هتدف املشروطية االقتصادية  Economic - Conditionalityإىل إجراء تعديالت اقتصادية  ،سواء

كانت يف السياسات االقتصادية للدول املتلقية ،أو ما يتعلق بربامج التصـحيح اهليكلـي والتوجـه حنـو اقتصـاديات

السـوق  Macroeconomic - Conditionalityأو ربـط املسـاعدات بتمويـل مشـروعات أو قطاعـات معينـة Tied

 ،Aidأو االشرتاط على الدول املستقبلة للمعونة إنفاق ختصيصات املساعدات داخل الدول املاحنـة علـى السـل

واخلــدمات املتاحــة داخلهــا أو فــرض إجــراء دراســات اقتصــادية للمشــروعات املقدمــة يف مكاتــب خــربة داخــل

الـدول املاحنـة إىل مـا غـري ذلـك مـن وسـائل الـربط )( ،)Morrissey Oliver & Howard White, June 1996عبلـه

حممد اخلواجة .)1988 ,

وقد تبلورت صور املشروطية الدولية ،وظهر املصطلح بشكل واضح وحمدد عرب تطور سياسات تقديم

القروض واملساعدات من مؤسسيت صندوق النقد الدوي  IMFوالبنك الـدوي  ،WBحيـث اخـتص الصـندوق

فيما يعرف بـ مشروطية جانب الطلب ،املتصلة بربامج الت بيت االقتصادي ،بينما اختص البنك الدوي

بـ

مشروطية جانب العرض ،املتصلة بربامج التصـحيح اهليكلـي(Carlsson & Köhlin, 1994),(Frank & Bairdin, .

)),1995

هــذا إضــافة للمشــروطية املتقاطعــة  ،Cross Conditionalityالــيت تــربط االســتفادة مــن أي مصــدر مــن

مصادر التمويل الـدوي مبـد االلتـزام باملطالـب والشـروط الـيت تفرضـها مصـادر دوليـة أخـر للتمويـل اإلمنـائي.
))Oliver & White,1996
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وقــد أضــيف لتلــك املشــروطيات جــيال جديــدا ،قــام علــى ربــط تق ـديم املســاعدات الدوليــة بانتهــاج

سياســات داعمــة لإلصــالحات السياســية وتــرويج قــيم الدميقراطيــة ومحايــة حقــوق اإلنســان واالنتخابــات احلــرة
وتشجي عمل املنظمات غري احلكومية وحسن احلكم  . Good Governanceأو االخنـراط يف ترتيبـات أمنيـة أو

سلمية حمددة(Howard white , 1996: 953-955).

ويف إطــار األمهيــة النســبية العاليــة للمســاعدات الدوليــة املقدمــة عــرب جلنــة مســاعدات التنميــة "داك"

 ،(Development Assistance Committee ) ( DACالتابعـة ملنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة  ،OECDالـيت

مت ل أهم األطر الدولية لتقديم املساعدات الدوليـة علـى مسـتو العـامل لضـمها الـدول املاحنـة األساسـية السـيما
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واليابان  ،فقد افرد التقرير السنوي الصادر عن اللجنة عـام  ، 1995جمموعـة

من املربرات واملناف األساسية اليت جيب أن حتصل الدول املاحنة على واحدة أو أك ر منها ،عند قيامهـا بتقـديم
املساعدات الدولية واملتم لة يف املناف التالية-

 .1التأييد السياسي ،مبا يف ذلك حشد األصوات يف األمم املتحدة مبا حيقق مصاحل الدول املاحنة.

 .2ضــمان التأييــد العســكري ،وذلــك مــن خــالل الســماح للدولــة املاحنــة بإنشــاء قواعــد عســكرية يف احلــدود
السياسية للدولة املتلقية للمعونة .

 .3زيادة الصادرات للدول املتلقية للمساعدات من خالل املساعدات املربوطة .

 .4إعادة تشكيل اجملتمعات والنظم السياسية وتعميق االنتماء للدول املاحنة وسياساهتا .
 .5توفري املناخ املناسب لالست مارات اليت تقوم هبا الدول املاحنة يف الدول املتلقية.
 .6فتح أسواق الدول املتلقية أمام منتجات وخدمات الدول املاحنة.

وكان التقرير الصادر عن اللجنة عام  1997قد أضاف إىل تلك األهداف (األساسية ) جمموعة أهداف

أخر تعكس اجليل اجلديد من املشروطيات ،حيث أضافت األبعاد املتصلة بـ (مساندة التحول إىل الدميقراطيـة
 -تنسيق املواقف السياسية ومراعاة حسن احلكم  -دعم اجملتم املدني – دعم قضايا النو والتمكني  -تقويـة

قدرات اجملتم احمللي علي املشاركة يف التنمية).

ليتم بذلك مضاعفة مستويات األعبـاء واالشـرتاطات الدوليـة للمسـاعدات اإلمنائيـة الـيت يـتم تقـدميها مـن

الدول املاحنة  ،بشكل أصبح أك ر متاسا بالتوازنات السياسية واجملتمعية القائمة داخل الدول املتلقية.

وتتم ل خطورة م ل هـذ املشـروطيات يف إمكانيـة تأثريهـا علـى كفـاءة توظيـف واسـتخدام وإدارة تلـك

املساعدات الدولية ،مبا قد يكون له يف احملصلة نتائج غري مرغوب فبها بالنسبة للدول املتلقية!
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ثانيا :اثر املساعدات الدولية على الدول املتلقية يف الفكر االقتصادي واملمارسة التطبيقية:
يسعى هذا احملور إىل تبـني مـد أمهيـة دور املسـاعدات الدوليـة يف اقتصـاديات الـدول املتلقيـة ،ومـد

مسامهتها يف حتسني أوضاعها االقتصادية والتنموية ،استنادا لألطر االقتصادية النظرية والتطبيقية.

حيث تتبلور األمهية االقتصادية للمساعدات الدولية يف الفكر االقتصادي يف كوهنا مت ـل تـدعيما للمـوارد

الرأمسالية يف الدولـة ،مبـا مي ـل دفعـا وتفعـيال ملنظومـة عوامـل اإلنتـاج املتاحـة ،ومـن ثـم ملعـدالت النمـو والتوظـف
املتحقق يف الدولة( Rostow. W,1962).

إضافة لدورها يف متكني الدول املتلقية اليت تواجه عادة قصـورا يف مواردهـا الرأمساليـة مـن حتقيـق معـدل

االست مار الذي يتفق م قدرهتا االستيعابية ،وما متتلكه من موارد طبيعيـة ومؤسسـية وفنيـة وبشـرية وتنظيميـة

إىل غري ذلك من مقومات متاحة يف الدولة(A. Lewis, 1954: 249), (Robert,1966: 94) .وهي املقومات اليت قد
حيـــول ضـــعف القـــدرات االدخاريـــة يف الدولـــة إىل نقـــص توظيفهـــا واســـت مارها بالكفـــاءة والفعاليـــة املطلوبـــة.
.(Benjamin 1968: 151) .

وقد تطـورت النمـاذج االقتصـادية املعنيـة برصـد تـأثريات املسـاعدات الدوليـة علـى اقتصـاديات الـدول

املتلقية  ،كما تباينت فيما بينها يف النظر إىل تدفقات تلك املساعدات .

وقـد م ـل النمـوذج املقـرتح بواسـطة هـارود -دومـار ، R . F . Harrod And Domar’s Model ..أسـاس

لرصــد العالقــة بــني النمــو االقتصــادي والــرتاكم الرأمســاي ،والــذي ســاد فــرتة اخلمســينات والســتينات مــن القــرن
املاضي ،والذي يقوم على عدد من االفرتاضات أمهها ثبـات معامـل راس املـال إىل النـاتج Incremental ( ICOR

 ،)Capital Output Ratioوعدم وجـود فجـوة زمنيـة يف العالقـة بـني الـرتاكم الرأمسـاي احملقـق واالسـت مار الفعلـي
)(Bowels, Paul 1987
لذلك فانه يف ظل افرتاض ثبات معامل راس املال فان التغري يف الرتاكم الرأمساي سواء مـن مصـادر حمليـة

أو أجنبية ( املساعدات الدولية ) يصبح هو املتغري احملدد للنمو االقتصادي (جورج تاميانز.)1997,
النموذج .

Δ Y / Y = MPS / ICOR = 1 / k . Δ K / Y

حيث :

 ΔY / Yمعدل منو الناتج القومي  MPS -امليل احلدي لالدخار  ICOR -معامل رأس املال.

 Kخمزون راس املال  Δ K -مت ل التغيري يف املخزون الرأمساي  k -واليت مت ل معامل راس املال .
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ومت ل هذ الصيغة إحد الصور العديدة لنموذج هارود – دومار للنمو االقتصادي ،وهو مي ل أحد مناذج

النمو االقتصادي ،الذي حياول أن حيدد املسار الزمين لالست مار احملقق للتوازن االقتصادي يف مجي األوقات.

واهم ما يرتكز عليه منوذج هـارود – دومـار هـو الـدور املـزدوج الـذي يقـوم بـه االسـت مار  ،ذلـك الـدور

الذي يتم ل يف أن زيادة االست مار ختلق من جهة طلبا فعاال باعتبار االست مار جزء من اإلنفاق الكلى للمجتمـ ،
ومن جهة أخر فان االست مار يزيد القدرة اإلنتاجية لالقتصاد القومي أي زيادة عرض السل واخلـدمات وبـذلك

فان النموذج يربز اثر التدفق الرأمسـاي علـى العـرض والطلـب ممـ ال يف القـدرة اإلنتاجيـة مـن جانـب Production
 Capacityإضافة للطلب الفعال . Effective Demand

من هنا فان زيادة امليل احلدي لالدخار أي زيادة التدفقات املتاحة لالست مار سواء من مصادر حملية او

أجنبية تؤد لزيادة معدل النمو أو اخنفاض معامل راس املـال مبعنـى اخنفـاض عـدد وحـدات راس املـال الالزمـة
لزيادة الناتج مبقدار الوحدة.

لذلك فانه يف ظل افرتاض ثبات معامل راس املال فـان التغـري يف املخـزون الرأمسـاي (االسـت مار) يصـبح

هو املتغري املقيد للنمو االقتصادي وتربز أمهية املساعدات باعتبارها مصدر من مصادر زيادة التدفقات املتاحة

لالست مار مبا يؤد لزيادة معدل النمو االقتصادي.

وقد مت استخدام هذا النموذج يف اخلمسينيات والستينات من القرن املاضي ،من قبل العديـد مـن الـدول

النامية باعتبار يوضح ببساطة كميـة رؤوس األموال الالزمـة لتحقيـق معـدل منـو مسـتهدف يف ظـل ثبـات معامـل

راس املال ICOR

.

بعد ذلك مت تـدعيم النظـرة االجيابيـة لـدور املسـاعدات الرمسيـة يف التنميـة االقتصـادية مـن خـالل ظهـور

منــوذج الفجــوتني  ،(The Two Gaps Model) .الــذي يقــوم علــى تق ـدير االحتياجــات الالزمــة لعمليــة التنميــة
االقتصادية عن طريق تقدير قيمة العجز املوجود بني الصادرات والواردات فيما تسمى بفجـوة التجـارة ( Trade

)  Gapمن جانب وبني االدخار واالست مار فيما تسمى بفجوة االدخار )  (Saving Gapمن جانب .

من هنا فان املساعدات  -طبقا هلذا النموذج  -املتدفقة تعمل علـى اسـتكمال العجـز القـائم يف أي مـن

الفجوتني سواء فجوة التجارة بالعمل على توفري القدرة اإلستريادية أو فجوة االدخار بالعمل على تـوفري التـدفقات

الالزمة لالست مار) . (Chenery &Strout,1966
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وقد استخدم هذا النموذج من قبل املاحنني والبنك الـدوي واهليئـات الدوليـة واإلقليميـة املقدمـة للمعونـة

لتقدير احتياجات التنمية يف دول العامل ال الث من خالل تقدير قيم هذ الفجوات ،حيث يوضح هذا النموذج أن
النمو االقتصادي ،يكون مقيدا بالفجوة األك ر اتساعا أو بالعنصر األقل ك افة من االدخار أو الصادرات.
النموذج:
) Y s , t = Mini ( S gap , T gap
حيث - :

إمجاي الناتج القومي  - Y s, tفجوة االدخار

 - S gapفجوة التجارة

T gap

وبذلك تعمل املساعدات وتدفقاهتا على زيادة معدل النمو االقتصادي من خالل-:

أ  -استكمال الفجوة القائمـة بـني االدخـار واالسـت مار  .هـذا يف حالـة أن قصـور االدخـار هـو املتغـري

املقيد لعملية النمو االقتصادي

ب – استكمال الفجوة القائمة بني الصادرات والواردات  ،هذا يف حالة أن قصـور الصـادرات هـو املتغـري

املقيد لعملية النمو من حيث عدم كفايتهـا لتمويـل الـواردات الالزمـة إلحـراز النمـو االقتصـادي بشـقيها ( واردات

سل وسيطة  ،واردات سل رأمسالية )  ،وذلك كما تعرب املعادلة التالية-:
حيث :

) T gap = mini ( M I , M c

فجوة التجارة  , T gapواردات سل وسيطة  , M Iواردات سل رأمسالية M c
وقد أكد  Cheneryعلى أن فجوة التجارة هي الفجوة األك ـر تقييـدا ملعـدل النمـو االقتصـادي يف الـدول

الناميــة ،كمــا يعتــرب منــوذج الفجــوتني ضــمن االمتــدادات الفكريــة املؤيــدة لألثــر اإلجيــابي للمعونــات األجنبيــة علــى
االقتصاديات النامية من خالل قيامها باستكمال الفجوة املقيدة للنمو االقتصـادي ممـا يـؤد يف النهايـة للوصـول إىل

مرحلــة النمــو الــذاتي املضــطرد  Self Sustained Growthواالســتغناء عــن املســاعدات الدوليــة متامــا Sweder

).(Howard ,July 1992) , )1986

ثم مت الحقا تطوير هذا النموذج من خالل إضافة فجوة "عجز املوازنة العامة" ،باعتبارها قيدا ثال ا على

عملية النمو .

فيمـا أصـبح يعـرف بــ "منـوذج الـ ال فجـوات(Bacha, 1990), (Somlimano, "(Three Gap Model) .

).،1990,1991), (Taylor, 1991, 1994
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حيث يـر منـوذج الـ ال فجـوات أن النمـو االقتصـادي مقيـد بكـل مـن جـانيب العـرض  Supplyوالطلـب

 Demandعلى السواء .(Howard, 1994) .
النموذج .

) Y = mini ( Ys , Yd
) Y = mini ( S gap , T gap , F gap, Yd

حيث :

الناتج القومي  - Yفجوة االدخار  - Saving Gapفجوة التجارة Trade Gap
فجوة املوازنة ( العجز احلكومي )  , Fiscal Gapالعرض  , Y sالطلب Y d

وتشــري صــياغة النمــوذج إىل أن النمــو االقتصــادي لــيس مقيــدا فقــط جبانــب العــرض مم ـ ال يف فجــوات االدخــار
والتجارة (للسل الوسيطة والرأمساليـة) والعجـز احلكـومي ،بـل يتقيـد أيضـا جبانـب الطلـب  ،وبـذلك يتضـح دور

املساعدات يف دف النمو االقتصادي من خالل (Bacha , Edmar ;1990 ) -:

 – 1التأثري يف الطلب الفعال ودف اإلنفاق الكلـى عـرب زيـادة مسـتويات اإلنفـاق االسـت ماري ،الـذي يـؤد

بدور من خالل عمل املضاعف - Multiplier-إىل زيادة الناتج القومي.

 – 2استكمال فجوة االدخار احمللى القاصر عن متويل االست مار املرغوب فيه ،والذي يتماشى م القـدرة

االستيعابية الكلية لالقتصاد.

 – 3استكمال الفجوة االستريادية للسل الوسيطة والرأمسالية ”“Intermediate & Capita Goods

 – 4استكمال العجز القائم يف املوازنة احلكومية من خالل زيادة قيمـة اإليـرادات احلكوميـة الالزمـة لتمويـل

اإلنفاق احلكومي بشقيه االست ماري واالستهالكي .

األمر الذي يؤد يف النهاية إىل إزالة القيود  Constraintsالقائمة على عملية النمو االقتصادي.
كذلك يتضح من عرض منوذج ال ال فجوات أن النمو االقتصادي يكون مقيدا بأك ر الفجـوات اتسـاعا،

واليت تؤدي إىل عدم االستخدام الكامل للطاقة املتاحة واملتوفرة فعليا من املوارد األخر Capacity-Utilization

مبعنى انه لو كان النمو االقتصادي مقيدا بصفة أساسية بقصور القدرة على اسـترياد السـل الرأمساليـة مـ ال فـان

هــذا يــؤد إىل عــدم االســتخدام الكامــل لالدخــار املتــاح لتحقيــق االســت مار املرجــو ،هــذا باإلضــافة إىل عــدم
استخدام اإليراد احلكـومي املتـاح لتحقيـق اإلنفـاق احلكـومي االسـت ماري املرجـو وهكـذا(Howard, October .

).1992
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واســتمرت اجلهــود البح يــة والتطبيقيــة حتــى اقــرتح حـريفن منوذجــه لألثــر الســليب لتــدفقات املســاعدات

الدولية على اقتصاديات الدول املتلقية .منوذج جريفن . Keith – Griffin Model .

حيث ارتبط األثر السليب للمسـاعدات اإلمنائيـة علـى االقتصـاد القـومي ،ارتباطـا مباشـرا جبهـود جـريفن

البح ية يف هذا اجملال ،الذي اعتمد على تطـوير دالـة االسـتهالك ،كـون االسـتهالك دالـة يف مسـتو الـدخل]، [Y

وعند تدفق املساعدات فإهنا تؤد تلقائيا إىل زيادة الدخل القومي لتصبح قيمته ]. [Y+A
النموذج:

حيث-:

) (Yالدخل .

S / Y = (1 – t) -  1/Y - t A/Y
)  ( tامليل احلدي لالستهالك .

( ) Sاالدخار  ) A ( ,املساعدات .

(  ) ثابت.

وبذلك يظهر النموذج أن نسبة املساعدات إىل الدخل القومي تتناسب عكسيا م نسـبة االدخـار احمللـى

إىل الناتج القومي ،مبعنى انه كلما زادت نسبة املساعدات إىل الناتج  A/Yكلمـا اخنفضـت نسـبة االدخـار احمللـى
إىل الناتج S / Y

وعليه فقد توصل جريفن إىل أن املساعدات ال تعمل على استكمال االدخـار احمللـى كمـا أشـار دومـار،

وشنر  ،وباشا وآخرون ،بل حتل حمله كما أشارت تقديراته)Griffin ,1970 ) .

كذلك توصل جريفن يف أحباثه التطبيقية حول اثر املساعدات الدولية وتدفقاهتا على الدول املتلقيـة ،إىل

انه إضافة لألثر السليب لتلك املساعدات علـى االدخـار احمللـى ،فإهنـا تـؤد إىل تـدهور إنتاجيـة راس املـال وان
االســت مارات املمولــة عــن طريــق املــوارد احملليــة تكــون ذات إنتاجيــة أعلــى مــن االســت مارات املمولــة عــن طريــق
املساعدات.

حيـث أوضــح جـريفن أن هيكـل املســاعدات املقدمــة مـن الــدول واهليئــات املاحنـة يف معظمــه ذو توجــه

استهالكي ،وان املشروعات ذات الطاب اإلنتاجي حتتـل نسـبة قليلـة مـن إمجـاي قيمـة املسـاعدات املمنوحــة ممـا

ينعكس تلقائيا على معامل راس املال – والذي يعرب عن نسبة راس املال للناتج  - ICORنتيجة حـدو زيـادة

يف التدفقات اخلاصة باملساعدات دون حدو زيادة يف معدالت اإلنتاج.

وبذلك توصل جريفن لوجود عالقة تتسم بالسلبية بني تـدفق املسـاعدات و  ICORويرجـ وجـود هـذ

العالقة يف حتليله لعدة أسباب أمهها  ،تقديم املاحنني مساعداهتم ألغراض سياسية وجتاهل االحتياجات الفعليـة
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للدول املتلقية ،وكذلك توجه املاحنني حنو متويل األنشطة غري اإلنتاجيـة علـى حسـاب نظريهتـا اإلنتاجيـة ،إضـافة

إىل تفضيل املـاحنني احتكـار إدارة املسـاعدات علـى مـد واسـ بشـكل يضـر بالكفـاءة والفعاليـة(Griffin & .

).Enos ,1970

ثال ا" :دراسة تطبيقية  :املساعدات الدولية املقدمة لالقتصاد الفلسطيين :202 – 1994
يفـــرض اســـتعراض حالـــة االقتصـــاد الفلســـطيين كنمـــوذج وكحالـــة تطبيقيـــة لدراســـة تـــأثريات تـــدفقات

املساعدات الدولية ،على اهلياكل االقتصـادية والقـدرات الذاتيـة للـدول املسـتفيدة/املتلقية ،التعـرف بدايـة علـى

خصوصيته القانونية والسياسية ،ومؤشرات أداء ومساته العامة واخلاصة  ،اليت مت ـل اإلطـار العـام الـذي تتـدفق
فيــه املســاعدات الدوليــة وتتحــدد عــرب طبيعــة آليــات العمــل وقنــوات التــأثري املتبادلــة بــني الظــواهر واملؤشــرات
املتعددة يف االقتصاد الفلسطيين.

( )1االقتصاد الفلسطيين  :الوالية واالطار  :القانوني والسياسي واالقتصادي
منـــذ العـــام  1967واألراضـــي الفلســـطينية تقـــ حتـــت االحـــتالل العســـكري املباشـــر لســـلطة االحـــتالل

اإلسرائيلي ،ضمن إقليمني جغرافيني يف الضفة الغربية وقطا غزة ،يفصل بينهما جزءا مـن األراضـي الفلسـطينية

اليت سبق احتالهلا عام .1948

ويف عــام  1993قامــت منظمــة التحريــر الفلســطينية – القيــادة املم لــة للشــعب الفلســطيين ،بتوقيـ اتفــاق

لتسوية النزا م سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،فيما عرف بـ (اوسلو ، 1إعالن املبادئ).

والذي مت لت أهم حماور يف إنشاء مناطق للحكم الذاتي الفلسطيين يف أجزاء من األراضي اليت احتلتهـا

إسرائيل عام ( 1967غزة – أرحيا أوال) ،على أن متتد هذ املناطق لباقي منـاطق الضـفة الغربيـة بعـد ذلـك ،مـ

بدء التفاوض يف قضايا الوض الدائم بعد عامني من ترتيبات احلكم الـذاتي املرحلـي (املرحلـة االنتقاليـة) ،إنتهـاءا

بقيام الدولة الفلسطينية املستقلة  ،الذي كان مقررا له  4مايو .1999

وقد حدد هذا االتفـاق سـلطات وصـالحيات سـلطة احلكـم الـذاتي مبسـتويات ثالثـة هـي (أ) ( ،ب) ،

(ج) ،حيـث متتلـك السـلطة الفلسـطينية كامـل الصـالحيات اإلداريـة واألمنيـة والقانونيـة يف املنـاطق (أ) وبشـكل

جزئي يف املناطق (ب) ،م عدم امتالكها أي صالحيات(قانونية أو أمنية) يف املناطق(ج).
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علما بان املناطق (ج) مت ل حنو  %40من مساحة األراضي الفلسطينية ،وهي كذلك األك ر متيزا يف جمال

املوارد الزراعية واملائية ،وقد كان مقررا السيادة الفلسطينية الكاملة على تلك األراضي كما سبقت اإلشارة يف

 4مايو  ، 1999وهو األمر الذي مل يتحقق (البنك الدوي .)2007

بل إن مساحة األراضي اليت أصبحت خارج السيطرة الفلسطينية أصبحت مت ل حنـو  %60مـن مسـاحة

األراضي الفلسطينية احملتلة ،نتيجة للسيطرة ولالستيالء اإلسرائيلي على مساحات إضـافية مـن تلـك األراضـي

لدواعي ومربرات أمنية او عسكرية(.ابومشالة )2012

وقد تلي اتفـاق املبـادئ عـدد مـن االتفاقيـات والربوتوكـوالت احملـددة للصـالحيات واملسـئوليات ،وأمههـا

بروتوكول باريس اقتصادي الذي وق يف ابريل  ،1994الذي مت فيه توضـيح وحتديـد وتنظـيم العالقـات االقتصـادية
والتجارية واملالية بني مناطق احلكم الذاتي من جانب والعامل اخلارجي وإسرائيل من جانب آخر ،والذي أد يف

احملصلة إىل توسي السيطرة اإلسرائيلية على املعابر احلدودية الفلسطينية ،وتطبيـق الغـالف اجلمركـي اإلسـرائيلي

على املناطق الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قـد باشـرت واليتهـا يف  17مـايو  ،1994ويف إطـار تـدعيم نتـائج هـذ التسـوية

السياسية بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي ،شر اجملتم الدوي من خالل أطر ال نائية واملتعـددة بـإقرار حـزم

مــن املســاعدات الدوليــة لتمويــل تأســيس ســلطة احلكــم الــذاتي ومؤسســاهتا ،وتأســيس بــين أساســية وإنتاجيــة
لالقتصاد واجملتم الفلسطيين ،بعـد تـدهورها البـال بفعـل االحـتالل اإلسـرائيلي لألراضـي الفلسـطينية منـذ يونيـو

.1967

وكان أول هذ الربامج ما نتج عن "املؤمتر الدوي لتقديم العون للشعب الفلسطيين" يف واشـنطن بتـاري 1

أكتـوبر  ،)William B ,1993) 1993ثـم تتابعـت مـن بعـد املـؤمترات الدوليـة يف واشـنطن وبـاريس وشـرم الشـي
وغريهم ،واليت تنتهي بتجديد االلتزام والتعهد الدوي باالستمرار يف تقديم تلك املساعدات.
( )2االقتصاد الفلسطيين  :السمات واملؤشرات العامة

اتسـم االقتصـاد الفلسـطيين بكونــه اقتصـادا صـغري احلجــم سـواء ،طبقـا ملعيــاري عـدد السـكان ،والقــوة

الشرائية ،حيث بل عدد السكان الفلسطينيني حنو  4.3مليون نسمة عـام  ،2012كمـا بلـ متوسـط نصـيب الفـرد

من الناتج احمللي اإلمجاي حنو  2500دوالر لنفس العام.
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ومن املعلوم أن صغر السوق احمللي يـدف االقتصـاد ومؤسسـاته للعمـل دون مسـتويات الكفـاءة اإلنتاجيـة،

خاصة حني يتزامن هذا م قيود خارجية إلعاقة تصريف فائ

اإلنتاج.

وهــو كـذلك اقتصــاد منفــتح علــى اخلــارج ،حيــث أد صــغر حجــم الســوق احمللــي مــن جانــب ،إضــافة

للتحديات املرتبطة بتطـور طبيعـة القيـود الـيت تفرضـها سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى النشـاط االقتصـادي
الكامل سواء لألفراد أو للمنتجات أو ملسـتلزمات اإلنتـاج يف األراضـي الفلسـطينية  ،إىل قصـور عمليـات اإلنتـاج
احمللي ومن ثم دف االقتصاد الفلسطيين للتوجه إىل اخلارج (خباصة على االقتصاد اإلسرائيلي) وذلك بشكل غري

مــدروس ،لتلبيــة متطلبــات الســوق احمللــي مــن الســل االســتهالكية بشــكل أساســي ،أو لتص ـريف الفــاض احملقــق
املقتصر تقريبا على السل واملنتجات الزراعية.

وتشري البيانات لبلوغ إمجاي حجم التجارة لالقتصاد الفلسطيين لعدة سنوات ما يفوق قيمـة النـاتج احمللـي

اإلمجاي ،وبلـ متوسـطها للفـرتة حمـل الدراسـة أك ـر مـن  ،%80معظمهـا مـ االقتصـاد اإلسـرائيلي (ومبـا متوسـطه

 ،)%85وذلك نتيجة الغالف اجلمركي املوحد الذي فرضته إسـرائيل علـى االقتصـاد الفلسـطيين بشـكل إجبـاري
منــذ احــتالل عــام  ،1967ثــم فرضــته بشــكل تعاقــدي مبوجــب اتفــاق/بروتوكول بــاريس االقتصــادي عــام .1994
(جدول )1

كمــا يواجــه االقتصــاد الفلســطيين العديــد مــن االخــتالالت اهليكليــة الــيت ور معظمهــا مــن تــداعيات

سياسات االحتالل اإلسرائيلي ،واليت أضيف بعضها بعد بدء ممارسـة السـلطة الفلسـطينية وتـدفق املسـاعدات
الدولية عام ( .1994أبومشالة .)2006

حيــث تتســم البنيــة اهليكليــة لالقتصــاد الفلســطيين بــاالختالل الواضــح فاســتنادا للبيانــات املدرجــة يف

اجلدول التاي ،فقد بل متوسط نسبة االستهالك الكلـي للنـاتج حنـو  ،%125.6كمـا بلغـت نسـبة العجـز يف املوازنـة

اجلارية للناتج حنو  ،%8.9م بلوغ هذا املتوسط لنسبة العجز التجاري للناتج حنو  %54.9وذلك كمتوسط لسنوات
الفرتة حمل الدراسة.
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اإليرادات

جدول رقم ( : )1مؤشرات تنموية متنوعة لالقتصاد الفلسطيين لسنوات الفرتة 2012 – 1994
الصادرات االستهالك االست مار

اجلارية/للنفقات /للواردات
اجلارية للموازنة
90.48
95.46
96.42
99.7
103.02
97.49
102.55
28.24
31.94
59.53
62.99
63.94
68.76
79.52
62.98
60.38
70.87
73.49
73.5

26.11
34.13
30.83
27.58
30.06
23.24
24.49
21.67
19.65
18.12
17.53
17.24
21.18
23.25
23.49
20.64
24.89
27.59
26.49

الكلي

للناتج
121
116.68
120.59
120.02
118.52
120.68
122.52
131.83
129.56
129.43
129.14
128.42
123.92
127.43
130.73
133.42
123.24
126.44
133.13

الكلي

للناتج
20.47
18.29
17.82
38.77
43.58
49.92
35.13
33.67
23.94
35.81
28.72
26.1
30.74
30.6
19.3
18.33
18.5
20.66
17.88

العجز

التجاري
للناتج
52.51
48.29
57.32
56.65
53.96
57.85
54.8
54.96
60.38
62.62
62.86
64.29
54.62
58.04
50.02
51.78
41.7
48.38
51.54

املساعدات نصيب
للناتج

16.68
15.96
16.43
16.56
15.53
13.92
16.64
29.93
34.3
33.13
32.18
25.29
29.44
33.13
39.53
41.91
30.23
24.98
19.51

الناتج

الفرد من احمللي -
 GDPمليون $

1195.32
1301.23
1298.84
1367.54
1420.6
1463.58
1407.61
1111.62
921.04
996.65
1114.39
1209.45
1356.03
1483.02
1736.96
1815.02
2185.88
2489.22
2533.94

العام

1994 2828
1995 3220
1996 3361
1997 3701
1998 3944
1999 4168
2000 4113
2001 3332
2002 2832
2003 3144
2004 3606
2005 4015
2006 4619
2007 5182
2008 6247
2009 6719
2010 8330
2011 9775
2012 102546

املصدر  :قام الباحث باحتساب تلك املعدالت استنادا إىل قاعدة بيانات البنك الدوي – مايو .2014

كما واجه االقتصاد الفلسطيين اختالال خطريا يف هيكله مت ل يف االنفصال الواضح بني مصادر منو الدخل

ومصادر منو الناتج ،حيث اعتمد الدخل على عوامل خارجية ،مم لة يف املساعدات الدوليـة وحتـويالت العـاملني

يف اخلارج ،ليصبح النمو يف الدخل غري مرتبط بنمـو النـاتج وأنشـطة االقتصـاد احمللـي املعـربة عـن تطـور القـدرات
الفعلية لالقتصاد.

من جانب أخر فقد أد االرتباط القسري لالقتصاد الفلسـطيين بنظـري اإلسـرائيلي ،إىل اخـتالل أضـايف

مت ــل يف عــدم االرتبــاط بــني األســعار واألجــور يف االقتصــاد الفلســطيين ،حيــث أصــبحت األســعار مب ابــة متغــري
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خــارجي يتحــدد بشــكل أساســي يف الســوق اإلســرائيلي ،ووفــق حمدداتــه وأســعار التوازنيــة ،حتــى إن بع ـ

الدراسات قد قدرت خسائر االقتصاد الفلسطيين من طبيعة تلك التشابكات القائمة بني االقتصاديني الفلسطيين
واإلســرائيلي ،بأنــه مــن بــني كــل دوالر مســاعدات دوليــة تتــدفق لالقتصــاد الفلســطيين ،يتســرب منــه  60ســنت

لالقتصاد اإلسرائيلي(.النقيب)2003 ،

( )3تدفقات املساعدات الدولية لالقتصاد الفلسطيين
رغم أن االقتصاد الفلسطيين كان له تاري مسبق (قبل العام  )1994يف تلقي املسـاعدات الدوليـة ،إال أن

تلك املساعدات ،كانت تقدم بشكل طوعي وتستهدف بشكل أساسـي حتسـني الشـئون احلياتيـة للشـعب الواقـ

حتــت االحــتالل ،دون أي أبعــاد تنمويــة ،إضــافة الخنفــاض قيمتهــا ونســبتها للنــاتج احمللــي اإلمجــاي،واليت بلغــت

تقديراهتا حنو  2.5مليار دوالر ،مبا مي ل متوسط سنوي قدر حنو  %5.0من الناتج احمللي اإلمجاي.

أما مرحلة ما بعد العام  1994والـيت مت ـل حمـور اهتمـام الدراسـة ،فقـد اتسـمت بانطالقهـا مـن بعـد دوي

وحتــت إطــار سياســي واقتصــادي ومؤسســي يقــوم علــى االلتــزام الــدوي بــدعم مشــرو التسوية(الفلســطيين-

اإلســرائيلي)  ،وذلــك عــرب تقــديم املســاعدات الدوليــة املطلوبــة للنهــوض باالقتصــاد واملؤسســات الفلســطينية.
)(Thomas L . 1991
( )4آلية العمل األساسية إلدارة املساعدات الدولية Tripartite Action Plan -
أسست هذ اآللية  -خطة العمل ال الثي  ( TAP ) -عام  ،1996وذلك للحد مـن معيقـات واخـتالالت

عــدم اإلجنــاز للمشــروعات التنمويــة املمولــة عــن طريــق املســاعدات الدوليــة ،حيــث شــكلت جلنــة مــن الســلطة
الفلسطينية واملاحنني وإسرائيل ،هلذا الغرض حددت مسئولياهتا كالتاي (ابومشالة-:)2009 ,

▪ بالنســبة للســلطة الفلســطينية ( -:التخطــيط واإلجــراءات املؤسســية – التش ـري واالقتصــاد واحلكومـــة -
الشفافية املالية املرتبطة حبسن وكفاءة األداء املاي احلكومي).

▪ بالنســبة إلســرائيل ( -:تســهيل التعــاون اإلسرائيلي/الفلســطيين يف التعــامالت الض ـريبية املســتحقة للســلطة

الفلســطينية  -ضــمان تنفيــذ اتفاقيــات املمــر اآلمــن بــني الضــفة الغربيــة وقطــا غــزة لألشــخاص والبضـائ -

تسهيل املرور يف سائر مناطق احلكم الذاتي وبني هذ املناطق ودول اجلوار لألشخاص والبضـائ  -تسـهيل

إجراءات إنشاء املناطق الصناعية واإلسرا يف إهناء مفاوضات إنشاء ميناء غزة البحري) .

▪ بالنسبة للماحنني  :اختيار املشروعات التنموية يف مناطق احلكم الذاتي ومتويلها واختيار جهة اإلنفاق سـواء
حملية أو دولية او عن طريقها مباشرة .
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علــى أن تــتم مراقبــة الـــ ) (TAPبواســطة البنــك الــدوي ،مــن خــالل تقريــر دوري تصــدر اللجنــة املؤقتــة

للمســاعدات  ، Ad Hoc Liaison Committee- AHLCالعاملــة حتــت مظلتــه ،والــيت تقــوم باإلشــراف علــى
املشروعات املمولة من املساعدات الدولية يف مناطق احلكم الذاتي.

( )5األمهية النسبية للمساعدات اإلمنائية الرمسية  ODAاملقدمة لالقتصاد الفلسطيين
ترصــد البيانــات الدوليــة للفــرتة حمــل الدراســة ( )2012 – 1994متتـ االقتصــاد الفلســطيين برتتيــب دوي

متقدم بني الدول األك ر تلقيا للمساعدات اإلمنائية الدولية وفقا ملعايري (قيمة املسـاعدات الدوليـة ونسـبتها للنـاتج
ومتوسط نصيب الفرد منها).

حيث تلقى االقتصاد الفلسطيين خالل الفرتة حمل الدراسة مساعدات إمنائية دولية بقيمة حنو  24.5مليار

دوالر (باألسـعار اجلاريـة) ،وهـو مــا مي ـل متوسـط ســنوي لتلـك الفـرتة يقـدر بنحــو  1.30مليـار دوالر ،ومبـا مي ــل

 %26.3من الناتج احمللي اإلمجاي الفلسطيين كمتوسط سنوي لتلك الفرتة.

وهي قيم ومعدالت عالية مقارنة باإلقليم وكذلك باملتوسـط العـاملي ،حيـث قـدر متوسـط نصـيب الفـرد

الفلسطيين من تلك املساعدات  -لتلك الفرتة – بنحو  382.4دوالر/فرد ،مقابل بلوغ هذا املعـدل إلقلـيم الشـرق
األوسط ومشال أفريقيا حنو  33.4دوالر/فرد ،وبلوغه للعامل حنو  13.3دوالر/فرد(.جدول .)2

كذلك فانه يف الوقت الـذي م لـت فيـه قيمـة تلـك املسـاعدات نسـبة للـدخل القـومي حنـو  %0.81إلقلـيم

الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،وحنو  %0.19للعامل ،فقد م لـت حنـو  %22.9بالنسـبة لالقتصـاد الفلسـطيين وذلـك

كمتوسط لسنوات الفرتة حمل اهتمام الدراسة.

وتوضح البيانات اخلاصة جبهـات واطـر تقـديم املسـاعدات الدوليـة الرمسيـة  ODAلالقتصـاد الفلسـطيين

اعتمادها بشكل أساسي على املساعدات املقدمة من جمموعة (داك) واليت م لت حنو  ،%55وخباصـة الواليـات
املتحدة األمريكية اليت م لت مساعداهتا وحدها حنو  %20.1من إمجاي املساعدات الدولية املتدفقة لالقتصـاد

الفلسطيين ،وكذلك التدفقات عرب الرتتيبات املتعددة اليت م لت حنو  %36.9من إمجاي تلك املساعدات.

18

جدول رقم ( : )2األمهية النسبية للمساعدات اإلمنائية الرمسية  ODAاملقدمة لالقتصاد الفلسطيين
مقارنة باملتوسط العاملي واإلقليمي  -باألسعار اجلارية بالدوالر

العام

نسبة املساعدات الدولية للدخل القومي
املتاح – ODA/GNI

الشرق

األوسط

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ومشال إفريقيا
1.38
0.86
1.05
0.69
0.77
0.64
0.52
0.53
0.52
0.8
0.89
1.92
0.98
0.87
0.94
0.6
0.47
0.49
0.41

العامل

فلسطني

0.22
0.2
0.18
0.16
0.17
0.17
0.15
0.16
0.18
0.19
0.19
0.23
0.21
0.19
0.21
0.22
0.21
0.2
0.18

14.79
13.9
14.56
14.53
13.14
11.79
14.31
26.85
30.69
29.26
29.01
23.02
27.01
30.81
36.33
38.58
27.85
22.01
16.93

املصدر  :قاعدة بيانات البنك الدوي – مايو .2014

متوسط نصيب الفرد من صايف
املساعدات الدولية

الشرق األوسط
ومشال إفريقيا
30.71
21.33
28.77
19.36
20.74
17.59
15.45
15.65
14.93
25.42
32.25
82.25
48.98
50.28
66.42
36.47
32.29
40.18
35.15

العامل

فلسطني

10.69
10.36
9.73
8.34
8.69
8.78
8.14
8.45
9.89
11.29
12.46
16.7
16.28
16.26
18.94
18.59
19.03
20.24
18.88

199.45
207.74
213.45
226.5
220.62
203.81
234.24
332.77
315.93
330.22
358.65
305.91
399.32
491.37
686.76
760.79
660.88
621.83
494.54

• جتدر اإلشارة بأن هذ املساعدات ال مت ل القيمة الكلية للمساعدات اليت تلقاها االقتصـاد الفلسـطيين ،وخباصـة خـالل
الفرتة  ،2012 – 2000اليت شهدت تدفقات عالية للمساعدات ضمن اطر الدعم غري الرمسي ،واليت اتسمت يف معظمهـا
بالطبيعة العينية مواكبة م االحتياجات واملتطلبات اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية (سـيارات إسـعاف – مـواد إغاثـة
–أجهزة طبية ،).... -وهو الدعم الذي قدرت قيمته للفرتة  2008-2000بنحو  2.2مليار دوالر.
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( )6التوجه القطاعي للمساعدات الدولية
حتــددت أولويــات العمــل والتوجيــه القطــاعي للمســاعدات املقدمــة لالقتصــاد الفلســطيين وفــق اخلطــط

والربامج الرمسية للسلطة الفلسطينية ،وكذلك وفق املعايري املوضوعة من قبل بع ة البنك الدوي الـيت تتـوىل مهمـة
التنسيق واإلشراف واملتابعة لكافة مراحل إعداد هذ اخلطط ،لضمان اتساقها م معايري تقديم املساعدات من

املاحنني الدوليني ،حيث مت لت أولويات العمل (املخططة) يف جماالت -:

• تــدعيم املوازنــة العامــة الفلســطينية  :مــن خــالل متويــل النفقــات العامــة للســلطة الفلســطينية بشــقيها اجلــاري
واالست ماري ،مبا ميكنها من االضطال مبهامها كسلطة تتـوىل إدارة شـئون املـواطنني الفلسـطينيني يف منـاطق

احلكم الذاتي ،ويؤهلها الحقا من االعتماد يف متويلها على املوارد احمللية.

• االست مار العـام  :يف قطاعـات املواصـالت واالتصـاالت  ،امليـا وامليـا العادمـة ،النفايـات الصـلبة ،الطاقـة،
البلديات  ،اإلسكان  ،التعليم  ،الصحة  ،الزراعة .

م إبالء أولوية ملشروعات(استهداف)  -:إنشاء ميناء غزة البحري  -إنشاء حمطة توليد الطاقة الكهربائيـة

– إنشاء مطار غزة الدوي كبداية إلنشاء مطـارات أخـر إنشـاء منطقـة غـزة الصـناعية كبدايـة إلنشـاء 6
مناطق صناعية أخر  -إنشاء مشاري على مستو واس لإلسكان  -بناء وتطوير املؤسسات العامة.

• تــدعيم القطــا اخلــاص :وهــو يشــمل تشـــجي االســت مارات اخلاصــة يف القطاعــات التاليــة (االتصـــاالت،
اإلسكان ،الزراعة ،الصناعة)

• برامج املساعدات الفنية Technical Assistance Programتقـديم دراسـات فنيـة لكـل القطاعـات االقتصـادية
واالجتماعيــة يف األراضــي الفلســطينية إضــافة لتط ـوير املهــارات والقــدرات البش ـرية للعــاملني والكــوادر يف

خمتلف مؤسسات السلطة الفلسطينية .

إال أن الواق الفعلي للتوجه النوعي والقطاعي للمساعدات الدولية اليت تلقاها االقتصاد الفلسـطيين طبقـا

للبيانات الصادرة عن جلنة  ، DACقد اظهر استحواذ متويل اإلنفاق اجلاري للموازنة الفلسطينية على حنـو %36.0
وجهــت بشــكل أساســـي لســداد رواتــب حنـــو  170ألــف موظــف فلســـطيين يعملــون يف الســلطة الفلســـطينية

ومؤسساهتا العامة ،يقومون بإعالة حنو  %25.0من السكان ،كما استحوذ التمويل املوجه للمساعدات ذات الطاب
الغذائي واإلنساني على حنو %16.0

كما بلغت نسبة املساعدات الفنية حنو  ،%14.0وهي املساعدات الـيت عانـت مـن مسـتويات مرتفعـة مـن

عدم الفعالية ،لعـدة أسـباب أمههـا املغـاالة يف تقـدير قيمـة تكـاليف تلـك املسـاعدات (كلفـة دورات التـدريب –
20

وأجــــور اخلــــرباء) ،إضــــافة لعــــدم توافقهــــا يف ك ــــري مــــن األحيــــان مــــ االحتياجــــات العمليــــة للمؤسســــات
الفلسطينية(.جدول )3

وهو ما يعين توجيه حنو  %66.0من املساعدات الدولية لتمويل إنفاق غري منـتج ،واقتصـار التمويـل املوجـه

لالست مار احلكومي على حنو  ،%34.0والذي تركز أيضا يف جماالت االست مار االجتماعي والتأهيل النسيب للبنـى
التحتية .

وهو اهليكل الذي يظهر عدم حصول قطاعات اإلنتاج السـلعي أو دعـم قـدرات القطـا اخلـاص أو تطـوير

هياكـــل االســـت مار واإلنتـــاج علـــى أي اهتمـــام يـــذكر يف قائمـــة املـــاحنني الـــدوليني وختصيصـــاهتم الفعليـــة لتلـــك

املساعدات.

جدول رقم ( : )3التوجه النوعي للمساعدات  ODAاملقدمة لالقتصاد الفلسطيين للفرتة 2012 – 1994
القطاعات املستفيدة

()%

البيان

دعم اإلنفاق اجلاري للموازنة

36.0

املساعدات اإلنسانية والغذائية

16.0

املساعدات الفنية

14.0

متويل االست مار احلكومي

34.0

اإلمجاي

100

املصدر :قام الباحث باحتساب تلك املعدالت اسـتنادا لقواعـد البيانـات اخلاصـة مبجموعـة داك التابعـة ملنظمـة التعـاون – راجـ يف
ذلك املوقـ االلكرتونـي التـاي-:

http://www.oecd-ilibrary.org/development-aid-net-official-development-assistance-

may 2012

رابعا" :تقدير تأثريات وانعكاسات املساعدات الدولية على هياكل االقتصاد الفلسطيين وقدراته الذاتية"
يستهدف هذا احملور دراسة مد فعالية املساعدات الدولية على اهلياكل واملوازين األساسية لالقتصـاد

الفلسطيين ،ومـد تـدعيمها وتطويرهـا لقدراتـه الذاتيـة ،وذلـك مـن خـالل رصـد وقيـاس تـأثريات وانعكاسـات

املساعدات الدولية اليت تلقاها االقتصاد الفلسطيين خالل الفرتة  ،2012 – 1994على قدراته الذاتية  ،اعتمـادا
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على تطبيق اختبارات إحصائية ترصد وختترب حجم ونوعية العالقة بني تدفقات تلـك املسـاعدات  ،ومؤشـرات

قياس القدرات الذاتية لالقتصاد الفلسطيين.

حيــث اســتقرت الدراســة علــى رصــد وتقيــيم تلــك التــأثريات مــن خــالل قيــاس انعكــاس تــدفق تلــك

املساعدات على نسبة االدخار احمللي للناتج (اختبـار منـوذج جـريفن علـى احلالـة الفلسـطينية) ،إضـافة لرصـد

األثر على معدل أو قدرة الصادرات على تغطية الواردات لالقتصاد الفلسطيين.

( )1اختبار منوذج جريفن ألثر املساعدات الدولية  ODAعلى نسبة االدخـار احمللـي للنـاتج احمللـي اإلمجـاي
يف االقتصاد الفلسطيين.

جتدر اإلشارة إىل انه نظرا للقصـور املـزمن لالدخـار احمللـي يف حالـة االقتصـاد الفلسـطيين املـرتبط بـدور

بتجاوز قيمة االستهالك الكلي للناتج احمللي اإلمجاي ،فقد اعتمـد النمـوذج علـى تقـدير منـوذج جـريفن مـن خـالل

استخدام مؤشر معدل العجز يف نسبة االدخار احمللي للناتج بدال من نسبة االدخار احمللي للناتج.

من خالل تطبيق اختبار حتليل التباين ذو االجتا الواحد  ، ANOVAومت حتديد السلسـلة الزمنيـة للفـرتة

 ،2012 – 1994وذلك مبستو ثقة  ،%95.0وخبطأ مسموح به عند ) (P value less than 0.05وبـدرجات حريـة
قدرها (.)18 ، 1

حيث اظهر تقدير النموذج التطبيقي ألثر التغري يف نسبة املساعدات الدوليـة للنـاتج احمللـي اإلمجـاي علـى

تغري نسبة االدخار احمللي اإلمجاي للناتج احمللي اإلمجاي التحقـق التـام لنمـوذج جـريفن القاضـي بـان املسـاعدات
حتل حمل االدخار احمللي وال تدعمه ،حيث اظهر النموذج ( )1وجود ارتباط اجيابي ،ذو معنوية إحصائية عاليـة

معربا عنها باخنفاض  P valueعن  ،%0.05وذلك بني تغري نسبة املساعدات للناتج ونسـبة عجـز االدخـار احمللـي
للناتج ،وذلك معامل مرونة بلغت قيمته  ،%44مبعنى أن كل زيـادة يف نسـبة املسـاعدات للنـاتج بنسـبة  %1يقابلهـا

تزايد ملعدل عجز االدخار احمللي للناتج مبعدل  ،%0.44ومبعامل ارتباط بلغت قيمته (.%58.6ملحق )1
)(Def “DS/GDP”) = 14.24 + 0.44 (ODA/GDP
R2 = 58.6%

F – Statistics = 12.85
Value = 0.000
حيث:
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)(1
P

)” :(Def “DS/GDPعجز االدخار احمللي إىل الناتج احمللي اإلمجاي
) : (ODA/GDPنسبة املساعدات الدولية إىل الناتج احمللي اإلمجاي
( )2اختبار اثر املساعدات الدولية على القدرات الذاتية لالقتصاد الفلسـطيين -اختبـار التكامـل املشـرتك
ألثر تغري نسبة املساعدات للناتج على تغري معدل تغطية الصادرات للواردات.

ميكن اعتبار هذ القدرة هي األهم على اإلطالق يف احلكم على جممل تأثريات وانعكاسات املساعدات

الدولية ،وأي عوامل أخـر اقتصـادية أو سياسـية أو أمنيـة مـن خـالل سياسـات أو بـرامج أو إجـراءات ،علـى

القدرة الفعلية الذاتية لالقتصاد.

حيث تعكس الصادرات وجود قدرات إنتاجية يف االقتصاد احمللي متكنه من حتقيق فائ

يف اإلنتاج يـتم

البحث عن تصريفه عرب التوجه للخارج ،يف حني تعكس الواردات دالئل على قصور آليات وأنشطة اإلنتاج احمللي

على مواجهة ومواكبة الطلب الكلي يف االقتصاد احمللي.

وبذلك فان حتسن املعدل املوضح ملـد قـدر الصـادرات علـى تغطيـة الـواردات ،هـو دليـل قـاط علـى

حتسن جممل القدرات احلقيقية لالقتصاد احمللي.

ويف هذا اجلزء سوف تقوم الدراسة باختبار انعكاسات تدفق املسـاعدات الدوليـة علـى القـدرة الذاتيـة

لالقتصاد الفلسطيين معربا عنها مبعدل قدرة الصادرات على تغطية الواردات ،وذلك باستخدام اختبار التكامـل
املشـرتك  ، Co integration Testsاملقـدم بواسـطة ]  Engle and Granger [ 1987وكـذلك بواسـطة & Johansen

]  ،Juselius [ 1990لتبـني مـد وجـود تكامـل مشـرتك بـني نسـبة املسـاعدات للنـاتج احمللـي اإلمجـاي ،ومعـدل

تغطية الصادرات للواردات يف االقتصاد الفلسطيين لسنوات الفرتة .2012 – 1994

حيث يقوم حتليل التكامل املشـرتك علـى أسـاس افـرتاض وجـود العديـد مـن أزواج املتغـريات االقتصـادية
على األقل يف األجل الطويل.

 Combinationsاليت ال جيب أن تتباعد عن بعضها البع

ومن ثم فان فقدان التكامل املشرتك فيما بينها يعنـى أن السالسـل الزمنيـة للمتغـريين لـن يكـون هنـاك

صلة فيما بينها يف األجل الطويل  ،وميكن بالتاي أن تتباعد السلسلتني عن بعضها البع .
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ويعنى التكامل املشرتك يف هذا النموذج املعياري للدراسـة أن نسـبة املسـاعدات للنـاتج ،ومعـدل تغطيـة

الصادرات للواردات سوف يتغريان سويا ولن يتباعدا.

حيث اقرتح ]  Engle & Granger [ 1987عدد من اخلطوات/املراحل املتتابعة الختبار التكامـل املشـرتك،

وذلك يف ظل فرض العدم اخلاص بعدم وجـود تكامـل مشـرتك .وكـل هـذ االختبـارات تقـوم علـى أسـاس تقـدير
احندار التكامل املشرتك اآلتي:

x = c + d yt + 

ويرمز لالختبار األول للتكامل املشرتك بـ  - CDRWالقائم على أساس إحصاء ( Durbin-Watson

)  DWالحندار التكامل املشرتك .ويقوم االختبار علـى أسـاس فحـص مـد اسـتقرار أو عـدم اسـتقرار البـواقي
. Residuals

وذلك من خالل تقدير االحندار املساعد  Auxiliaryاملقرتح بواسـطة ] ،Dicky & Fuller [ 1979 & 1980

لفحص مد استقرار البواقي املقدرة من احندار التكامل املشرتك  - Unit Roots -فإذا كان هلا جذر وحـدي
y x
فان املتغريان  t ، tال يكون هلمـا تكـامال مشـرتكا ،وهـو الشـرط الـذي ال يؤهـل السـتكمال بـاقي خطـوات
االختبار ،من خالل تقدير ما يسـمى بـالنموذج املناسـب لتصـحيح اخلطـأ ،الـذي يؤهـل بـدور السـتخدام سـلوك

احد املتغريين للتنبؤ بسلوك املتغري األخر ،أخذا بعني االعتبار املديني القصري والبعيد يف النموذج املقدر لتصـحيح
اخلطأ .Error Correction Form

حيث أظهرت نتائج تلك االختبارات على احلالة الفلسطينية  ،لتبني مد وجود تكامل مشرتك بني التغري

يف نسبة املساعدات للناتج ،ومعدل تغطية الصادرات للواردات -:

أوال :وجود ارتباط إحصائي سالب بـني املتغـريين بلغـت نسـبته  ،%65إضـافة إىل تقـدير منـوذج االحنـدار

املقدر بني املتغريين على الصيغة.

Y = C + a.X + E

حيث  Y:معدل تغطية الصادرات للواردات  C ،ال ابت  aِ ،معامل االحنـدار  X ،نسـبة املسـاعدات

للناتج  E ،عامل اخلطأ.

التاي:

وهو ما مت التعبري عنه طبقا لنتائج النمـوذج املقـدر (ملحـق إحصـائي  ) 3 ، 2مـن خـالل صـيغة النمـوذج
(Exports/Imports) = 32.84 – 0.34 ODA/GDP
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R2 = 43%

F – Statistics = 12.85

P Value = 0.002

الذي يوضح معنوية النموذج املقدر اليت يوضحها اختبار فيشر  F testحيـث بلغـت قيمتهـا  12.85وهـي

قيمة ذات قدرة تفسـريية مقبولـة ،إضـافة للمعنويـة اإلحصـائية املرتفعـة ملعامـل االحنـدار  ،P Valueوالـذي بلغـت
قيمته  0.002وهي اقل من . 0.05

ثانيا :عدم وجود تكامل مشرتك بني الظاهرتني حمل القياس ،حيث تبينت النتائج انه رغم اجتياز بيانات

السلسـلة الزمنيـة ملتطلـب التماثـل يف عـدم االسـتقرار للسلسـلتني مـن الدرجـة االوىل) ، (not stationaryإال أهنـا مل

تستويف متطلب االستقرار للبواقي  ،Residualsحيث اظهر اختبار  ADFعدم استقرارها (ملحق إحصائي ،4
)5

وهو ما يعين انه رغم رصد األثر السليب لتدفقات املساعدات الدولية على االقتصاد الفلسطيين ،بالنسبة

لتدعيم مستويات القدرات الذاتية املعرب عنها مبد قدرة الصادرات على تغطية للواردات.

إال انــه ال ميكــن اســتخدام أي مــن املتغ ـريين للتبــوء بســلوك األخــر ،وهــو األمــر املــرتبط بــدور بوجــود

متغريات/قيود عديدة ذات تأثري (اقتصادي وسياسي) تتدخل للتـأثري علـى تلـك القـدرات ،وهـو مـا يظهـر بلـوغ
معامل االرتباط لنموذج االحندار املقدر ( .%43شكل )1

شكل رقم ( :)1تطور العالقة بني نسبة الصادرات لدورات ونسبة املساعدات للناتج للفرتة

2012-1994
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1998

1996

1994

ممــا ســبق ينضــح االنعكــاس الســليب لتــدفقات املســاعدات الدوليــة علــى االقتصــاد الفلســطيين وقدراتــه

الذاتية ،وميدنا الواق االقتصادي الفلسطيين على األرض بتدعيم كاف لتلك النتائج والـيت مت تضـمينها يف اجلـدول
التاي  ،الذي يظهر الرتاج اجلوهري يف أداء االقتصاد الفلسطيين فيما بني العامني حمل بداية وانتهاء فرتة الدراسة

( )2012 ، 1994وك ـذلك فيمــا بــني الفــرتة الــيت ســبقت بــدء إقــرار وتطبيــق وانســياب تلــك التــدفقات الدوليــة
لالقتصاد الفلسطيين ،مم لة يف مؤشرات العام (.1990جدول )4

حيث ارتف مستو عجز الناتج احمللـي عـن توليـد مـدخرات حمليـة مـن حنـو  %8.7عـام  1990إىل %21.1

عـــام  1994إىل  %33.13عـــام  ،2012كمـــا تراجعـــت نســـبة مســـامهة القطاعـــات اإلنتاجيـــة يف النـــاتج احمللـــي
اإلمجاي(املنوط هبا تدعيم الصادرات السلعية لالقتصاد الفلسطيين) من حنو  %44.5إىل  %29.5إىل  %16.3لـذات
األعــوام علــى التــواي ،وكـذلك تراجـ معــدل االســت مار الكلــي للنــاتج احمللــي اإلمجــاي مــن  %31.8إىل  %20.5إىل

 %17.9لذات األعوام على التواي.

وهو األمر الـذي عمـق مـن وتـرية تراجـ القـدرات التصـديرية علـى حسـاب منـو الطلـب علـى الـواردات،

حيث تراجعت قدرة الصادرات على تغطية الـواردات مـن  %46.8عـام  ،1990إىل  %26.8عـام  1994إىل %26.5
عام .2012

وتدهورت قدرات اإليرادات اجلارية للموازنة الفلسطينية على استيفاء وتغطية النفقات اجلاريـة ،لترتاجـ

تلك القدرة مـن حنـو  %90.5عـام  1994إىل حنـو  %73.5عـام  ،2012لتتـدهور القـدرة الذاتيـة للموازنـة الفلسـطينية
على توليد فائ

يوجه لتدعيم االست مار احمللي  ،الذي مي ل مصـدرا جوهريـا لزيـادة الطاقـة االسـتيعابية الكليـة

لالقتصاد الفلسطيين ،وتدعم من فرصه املستقبلية لتقليص اعتماد وارتباط أنشطته ومنو باملساعدات الدولية.
من جانب أخر يدعم من تقديرات تلك النماذج ما مارسنه سلطات االحتالل اإلسـرائيلي مـن سياسـات

قيــدت مــن فعاليــة املســاعدات الدوليــة املقدمــة لالقتصــاد الفلســطيين ،الســيما مــا يتصــل بتقييــد االســتخدام
والتوظيف الفلسطيين لنحو  %60من الفضاء اجلغرايف املتاح  ،واسـتنزاف حنـو  %85مـن املـوارد املائيـة لألراضـي

الفلسطينية ،وإغالقها الكلي أو اجلزئي للمعابر احلدودية الفلسـطينية ،ونشـرها ملعظـم سـنوات فـرتة الدراسـة مـا

متوسطه  600حاجز امين وعسـكري ،إلعاقـة احلركـة أمـام األفـراد وكـذلك املنتجـات  ،مبـا يـؤدي إىل رفـ كلفـة
املنتجات سواء املوجه للسوق احمللي أو املوجه للتصدير بشكل خيل بتنافسيتها حمليا وخارجيا.

26

جدول رقم ( :)4تطور مؤشرات القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيين لألعوام 2012 – 1994 – 1990
السنة

1990

1994

2012

مسامهة القطاعات اإلنتاجية يف الناتج %

44.50

29.50

16.30

نسبة االستهالك الكلي للناتج %

108.66

121.10

133.13

نسبة االست مار للناتج %

31.80

20.5

17.9

معدل تغطية الصادرات للواردات %

46.80

26.80

26.50

*

90.48

73.50

معدل تغطية اإليرادات اجلارية للنفقات اجلارية %

املصدر :التقرير االقتصادي العربي املوحد – سنوات خمتلفة ،ولبيانات العام  1990راج التقرير االقتصادي العربي املوحد – 1993
نقال عن التقارير اإلحصائية الصادرة عن األمانة العامة ملنظمة التجارة والتنمية  – UNCTADص.ص.5-4.

•
الفلسطينية م بداية عمل السلطة الفلسطينية عام .1994

ظهــــــرت املوازنــــــة املاليــــــة للســــــلطة

هــذا إضــافة ملــا يتصــل بنوعيــة وتوجهــات املســاعدات املقدمــة لالقتصــاد الفلســطيين ،خــالل الفــرتة حمــل

اهتمام الدراسة ،حيث تظهر املؤشرات اقتصار النسبة املوجه مـن تلـك املسـاعدات لالسـت مارات العامـة علـى

حنو  %36.11من إمجاي املساعدات ،م توجه اجلزء األكـرب لإلنفـاق اجلـاري ذو الطبيعـة غـري املنتجـة ،ويف املقـام
التاي لإلنفاق ذو التوجه االجتمـاعي ،وخصوصـا ا يف جمـاي الصـحة والتعلـيم والرعايـة االجتماعيـة وخلـق فـرص

التوظف املؤقت،كما عرضت الدراسة.

إضافة للمساعدات املوجه للدعم الفين أو املؤسسي ،واليت تواجه حتديدا مبستويات عالية من املغـاالة يف

قيمتها وخضوعها ملشروطيات حتـد مـن كفاءهتـا ،م ـل اشـرتاط اجلهـات املاحنـة تنفيـذ تلـك الـدورات التدريبيـة
والتأهيلية الداعمة للقدرات البشرية الفلسطينية يف الدولة املاحنة ،أو ربط تنفيذ املشروعات املمولة من املـاحنني

عـرب مؤسســات حمــددة تابعــة للجهـة املاحنــة ،بأســعار غــري تنافســية ،إىل مـا غــري ذلــك مــن أدوات املشــروطيات
السابق التعرض هلا يف الدراسة.
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خامسا  :فعالية املساعدات الدولية على االقتصاد الفلسطيين  :األداء واملرود:
لقد أظهرت التجربـة الفلسـطينية كنمـوذج لالقتصـاديات الناميـة األك ـر تلقيـا واعتمـادا علـى املسـاعدات

الدولية ،قصورا واضحا يف مد فعالية تلك املساعدات لدف الكفاءة االقتصادية وحتقيـق مـردود اجيـابي علـى
األداء التنموي الكلي لالقتصاد احمللي ،للفرتة منذ العام  1994وحتى العام .2012

وهو املردود الذي كان يفرتض حتققه عند إقرار تلك الربامج الدولية لتقديم تلك املساعدات (وفق مـا مت

اإلعالن عنه) ،والذي كان ميكن توقعه يف حال مسامهة تلك التدفقات (عرب قنوات انسياب تأثرياهتا) يف حتسـني

ودف مستويات االست مار واإلنتاج  ،ومن ثـم التصـدير ،وذلـك وفقـا لـــ دومـار  ،شـنر وغـريهم (Howard, .
)June 1992

وذلك عرب مسامهة تلك التدفقات يف حتسني مكونات اإلنفاق احلكومي بشقيـة االستهالكي واالسـت ماري

))Heller .s1975

حيث انه طبقا ألسس احلسابات القومية فان زيادة اإلنفاق احلكومي تؤد إىل زيادة الدخل والنمـو ومـن

ثم الضرائب ،اليت تعترب أحد الدعائم األساسية إليرادات املوازنة العامة مبا يرتد عكسـيا مـرة أخـر علـى زيـادة
مستو اإلنفاق احلكومي بشقيه االستهالكي واالست ماري ،ومـن ثـم إعـادة دفـ معـدالت الـدخل والنـاتج والنمـو
االقتصــادي ،وهــي ذات النتيجــة الــيت تتفــق م ـ نت ـائج العديــد مــن الدراســات التطبيقيــة حــول الــدور االجيــابي

للمساعدات اإلمنائية الدولية من خالل دفعها ملستويات اإلنفاق القومي ،الذي يؤد بدور من خالل مبدأ املعجل
 Accelerator -Principleلزيادة االست مار ومن ثم زيادة معدل النمو.

كذلك فقد كان من املمكن لتلك التدفقات املسامهة يف تعميق التكامل املباشر بني نوعى راس املال العـام

واخلاص ،تأسيسا على أن تطوير بع

املشروعات العامة (املمولة من املساعدات الدولية) ميكن له أن يستحث

االســت مار اخلــاص مــن خــالل الطلــب علــى مدخالتــه أو االخنــراط يف متديــد سلســة اإلنتــاج احمللــي بصــورة أو

بأخر (Howard, June 1992) ..

كذلك فان قيام احلكومة باالست مار العام يف مشروعات البين األساسية (طرق وكباري وموانئ وشبكات

وحمطات للكهرباء وامليا إىل غري ذلك من مقومات ومتطلبات حتفيز وتطوير البيئة العامة املواتيـة إلطـالق أنشـطة
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االست مار) يؤد إىل حتول قطا واس من املشروعات االسـت مارية اخلاصـة غـري املرحبـة إي مشـروعات مرحبـة
 Profitable Projectوذلك نتيجة اخنفاض بنود التكاليف الكلية للمشروعات.

إضافة لبعد جوهري إضايف وهو املرتبط بدور تلك املساعدات الدولية يف احلـد مـن مسـتويات املزامحـة

 crowding-outيف االقتصاد احمللي ،السيما ما يرتبط بتحرير مصادر االئتمان املصريف (الذي كان سيوجه لتدعيم

عجز املوازنة العامة) لصاحل القطا اخلاص.
حيث ميكن لتلك املساعدات تعوي

العجز املـاي للموازنـة العامـة ،مبـا يـؤدي إىل عـدم اللجـوء احلكـومي

ملزامحة القطا اخلاص يف االئتمان املصريف ،مما يؤد إىل اخنفاض تكلفة االقرتاض بالنسبة للقطا اخلـاص ومـن ثـم
زيادة مستويات االست مار واإلنتاج للقطا اخلاص ))White & magillivray (1992

إال أن الواق قد اظهر إعاقة كافـة تلـك املسـارات والقنـوات الـيت كـان ميكـن هلـا املسـامهة يف تفعيـل دور

وكفــاءة املســاعدات الدوليــة الــيت تلقاهــا االقتصــاد الفلســطيين خــالل فــرتة الدراســة ،مــن خــالل منظومــة عمــل

متكاملة (سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ومالية وإدارية وتنظيمية) للسياسات والربامج واإلجراءات الـيت

مارستها وطبقتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية لتعطيـل تلـك اآلليـات االقتصـادية ،منعـا
لتأسيس بنية اقتصادية متطورة وذات قدرات ذاتية تؤهل للدولة الفلسطينية املستقلة.

ورغم تعـدد وتنـو عناصـر تلـك احلزمـة اإلسـرائيلية مـن السياسـات امل بطـة لـدور وفعاليـة املسـاعدات

الدولية ،واليت نالت من كافة اجملاالت واألنشـطة والقطاعـات االقتصـادية الفلسـطينية ،ويف كافـة األسـواق للسـل
والعمل والنقود إال انه ميكن إمجال أمهها يف التاي-:

▪ من وتقييد االستخدام والتوظيف واإلدارة للموارد احمللية املتاحة مبا فيها موردي األرض وامليا  ،مـن خـالل
اإلغــالق أو احلصــار (الكامــل أو اجلزئــي) ،أو عــرب إعــالن مســاحات واســعة مــن األراضــي منــاطق مغلقــة

العتبارات أمنية أو عسكرية.

▪ تقلــيص القــدرات اإلنتاجيــة الزراعيــة والصــناعية مــن خــالل تقييــد ومن ـ احلركــة والعبــور لإلفــراد والســل
ومدخالت اإلنتاج ،واالستهداف املباشر ملصادر الرتاكم وال روة يف االقتصاد الفلسطيين.

▪ تعطيل تأسيس موانئ حبرية أو جوية تسمح لالقتصاد الفلسطيين بالتواصل املباشر وتنظيم عالقاته التجاريـة
م العامل اخلارجي.

▪ فرض الغالف اجلمركي اإلسرائيلي املوحد على االقتصـاد الفلسـطيين ،وهـو الغـالف الـذي صـمم لالقتصـاد
اإلسرائيلي ،وال يتناسب م قدرات واحتياجات ومتطلبات التنمية الفلسطينية.
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▪ التـدخل اإلداري املباشـر ملنـ فعاليـة املسـاعدات الدوليــة مـن خـالل الــدور اإلسـرائيلي يف اللجنـة ال الثيــة
إلدارة وتنسيق املساعدات الدولية املقدمة لالقتصاد الفلسـطيين ، TAPفـرغم أن اهلـدف الرئيسـي لعضـوية

إسرائيل يف هذ اللجنة هو تسهيل كافة القيود واملعوقات اإلدارية والتنظيمية والقانونية اإلسرائيلية ،الـيت قـد
حتد من الكفـاءة التنمويـة للمسـاعدات املقدمـة ،إال أن مـا حـد هـو عكـس املفـرتض متامـا حيـث أصـبح

إلسرائيل  -شرعية لوض كافة قيودها وحتفظاهتا ملن أي مشرو يقرتح تأسيسه يف املنـاطق الفلسـطينية،

السيما إمتام وتنفيذ املشروعات اإلنتاجية والبين التحتية الالزمة هلا ،أو مشروعات م ل املوانئ واملطارات،

أو تأهيل وتأسيس شبكات الطرق امليسرة لألنشطة التجارية واالقتصادية املتنوعة.

▪ التــدخل اإلســرائيلي املباشــر حلــرف املســاعدات الدوليــة عــن الــدور املنــوط للتأهيــل والتنميــة ،مــن خــالل
إضعاف قدرات املوازنة العامة الفلسطينية ،بشـكل جيـرب جمتمـ املـاحنني الـدوليني علـى توجيـه مسـاعداهتم

لــدعم النفقــات اجلاريــة للموازنــة الفلســطينية (منعــا الهنيــار مؤسســات الســلطة الفلســطينية ومــن ثــم اهنيــار
املشــرو السياســي املــدعوم دوليــا إلجنــاز تلــك التس ـوية السياســية) ،حيــث عمــدت إســرائيل طــوال فــرتة
الدراسة إىل من وتأجيل سـداد مسـتحقات املوازنـة الفلسـطينية مـن حصـيلة الرسـوم اجلمركيـة الـيت جتبيهـا

إسرائيل لصاحل السلطة الفلسطينية عن الواردات الفلسطينية املستقدمة عرب املوانئ اإلسـرائيلية ،والـيت مت ـل
املكون األساسي لإليرادات اجلارية الفلسـطينية ،حيـث م لـت تلـك اإليـرادات حنـو  %85.68مـن اإليـرادات

اجلارية للموازنة ،ومبا مي ل حنو  %20.11من الناتج احمللي اإلمجاي كمتوسط سنوي للفرتة حمل الدراسة) ،وهو
األمر الذي يؤدي الزمات واختناقات اقتصادية ومالية يف االقتصاد الفلسطيين أبرزها-:

▪ اإلخالل بتنفيذ اخلطط والربامج التنمويـة ومضـاعفة كلفتهـا ،واخنفـاض مسـتويات ال قـة والقـدرة علـى التوقـ
لإليرادات واملوارد املطلوب توفريها.

▪ حتويــل واحنــراف املســار املفــرتض للمســاعدات اإلمنائيــة الدوليــة مــن اإلنفــاق ذو الطبيعــة املنتجــة الــداف
للقدرات ،إىل نظري اجلاري ذو الطبيعة االستهالكية غري املنتجة ،املعمق لالختالالت.

▪ مزامحـــة القطـــا احلكـــومي للقطـــا اخلـــاص ،حيـــث يـــتم اللجـــوء احلكـــومي الفلســـطيين – يف حـــال قصـــور
املساعدات – إىل القطا املصريف احمللي لسد هذا العجز – ما يولد مزامحة عالية للقطا اخلاص الوطين يف
احلصول على االئتمان املصريف ،مبا يلقي عليه مزيدا من القيود ،إضافة للقيود املباشرة الـيت تواجههـا أنشـطته

علــى األرض بفعــل السياســات اإلســرائيلية (حيــث تراجعــت نســبة االئتمــان املقــدم مــن القطــا املصــريف
الفلسطيين للقطا اخلاص الوطين من حنو  %91عام  1999اىل حنو  %64.3عام .)2012

▪ إضافة ألهم النتائج االسرتاتيجية وهو حتقيق مستويات عاليـة مـن الضـغوط االقتصـادية علـى متخـذ القـرار
الفلسطيين ،لفرض مواقف سياسية تتماشى م الرؤية اإلسرائيلية للتسوية.
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وعلى الرغم من أن هذ القيود اإلسرائيلية املغرية للمسار املنتج للمساعدات اإلمنائية الدولية ،كان ميكـن

مواجهتها من خالل التأثري االجيابي لـدور هـذ املسـاعدات يف دفـ اإلنفـاق القـومي لالقتصـاد الفلسـطيين ،إال أن
طبيعة هياكل اإلنتاج والتشابكات االقتصادية القائمة داخل االقتصاد الفلسطيين املوروثة من تـداعيات االحـتالل

وسياساته منذ العام  ،1967قد حالت دون حتقيق هذا األثر ،فعلى املسـتو االقتصـادي فـان حتقـق هـذا األثـر

يـــرتبط بشـــكل جـــوهري بتـــأثري املعجـــل الســـابق اإلشـــارة إليـــه ،املـــرتبط بـــدور بـــأثر مضـــاعف االســـتهالك

 ،Consumption-Multiplierالذي يعتمد بدور على كال من امليل لالسترياد  ، Propensities to Importوالطاقـة
الفائضة Existence of Spare Capacity

ويف ظــل مــا يظهــر الواقـــ مــن ارتفــا امليــل لالســـترياد  ،واحنســار القــدرات اإلنتاجيــة يف االقتصـــاد

الفلسطيين ،فان األثر التنموي لتلك املساعدات يبقى مستبعدا ،ليرتكز دورها يف دف الطلب الكلي يف االقتصـاد

الفلسطيين (املوجه للواردات) ،وهـو مـا وثقـه انـه وبـالتوازي مـ كافـة تلـك االخـتالالت فقـد مت رصـد تضـاعف
الناتج احمللي اإلمجاي ومتوسط نصيب الفرد منه خالل فـرتة تلقـي املسـاعدات الدوليـة بنحـو  2.6ضـعف لـألول
وحنو  1.2ضعف لل اني.
النتائج:
استنادا ملا تعرضت إليه الدراسة من تأصيالت فكرية وتطبيقية ميكن التأكيد على عـدم ثبـوت حاسـم

لوجود اثر ذو داللة حمددة للمساعدات الدولية على اقتصاديات الدول املتلقية ،واعتماد هذا التأثري على عوامل

عـــدة أمههـــا حجـــم هـــذ املســـاعدات وطبيعتهـــا ومشـــروطيتها ،إضـــافة للعالقـــات االقتصـــادية واالجتماعيـــة
والسياسية السائدة يف البلد املتلقي  ،م رصد تنامي االجتـا العـاملي لزيـادة مسـتويات املشـروطيات االقتصـادية
والسياسية املرتبطة بتقديم املساعدات الدولية ،وخباصة يف إطار النموذج اجلديد للتنمية املروج لقيم الدميقراطية

وحقوق اإلنسان ،والتسويات السلمية للصراعات الدولية ،وذلك على حساب توجيه وربط املساعدات بتدعيم
القــدرات اإلنتاجيــة ونقــل التكنولوجيــا وحتـدي ها وإتبــا سياســة التوجــه التصـديري وفــتح أســواق الــدول املاحنــة

لصادرات الدول املتلقية.

كذلك فانه رغم األمهيـة النسـبية العاليـة للمسـاعدات اإلمنائيـة الدوليـة الـيت تلقاهـا االقتصـاد الفلسـطيين

خالل فرتة الدراسة ،واليت م لت حنو  %26.3من الناتج احمللي اإلمجاي الفلسطيين كمتوسط لتلك الفرتة.
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فقد أسهمت تلك املساعدات يف ترسي اختالالت هياكل االقتصاد الفلسطيين ،وعدم الدف حنو حتسني

قدراته الذاتية ،من خالل دعمها لإلنفاق القـومي املوجـه للـواردات  ،ودعمهـا لإلنفـاق اجلـاري غـري املنـتج ،علـى
حساب اإلنفاق االست ماري الداعم للقدرات وللطاقة االستيعابية لالقتصاد.

كما انه يف الوقت الـذي تعتمـد فيـه عمليـة التنميــة االقتصـادية بالنسـبة لالقتصـاد الفلسـطيين ،علـى دور

القطا احلكومي واالست مار العام ،إلرساء وتطوير بنيـة حتتية وإنتاجية كافيـة ومواكبـة ،ينطلـق منهـا االسـت مار
اخلاص (الوطين أو األجنيب).

فلم حيظ هذا القطا باألولوية املناسبة ،واقتصرت املساعدات املوجه له على حنو  %36.5فقط  ،تركزت

بشكل أساسي على االست مار ذو الطاب االجتماعي ،متجاهلة املتطلبات واألولويات التنموية احلقيقية لالقتصاد
الفلسطيين ،ما أد الخنفاض الكفاءة واملردود التنموي لتلك املساعدات.

وقد حتملت السياسـات التقييديـة اإلسـرائيلية بشـكل جـوهري مسـئولية منـ وتعطيـل اآلليـات والقنـوات

االقتصادية ،اليت كان ميكن عربها للمسـاعدات الدوليـة املسـامهة يف تـدعيم وتطـوير القـدرات الذاتيـة لالقتصـاد

الفلســطيين ،وأســهمت يف تســرب اجلانــب األكــرب مــن تلــك املســاعدات إىل االقتصــاد اإلســرائيلي ،وذلــك نتيجــة
السيطرة شبة التامة للواردات واملنتجات اإلسرائيلية على السوق الفلسطيين ،لتقوم هذ املسـاعدات يف احملصـلة
النهائية بدف مستويات الطلب الكلي يف االقتصاد اإلسرائيلي ،مقابل تعميقها الختالالت االقتصاد الفلسطيين ،م

عدم تلمس أي جهود أو توجهات جملتم املاحنني الدوليني لتصويب هذا املسار الـذي مي ـل كـذلك إهـدارا ألمـوال
دافعي الضرائب يف الدول املقدمة لتلك املساعدات.

وهــي األمــور الــذي تؤكــد أن تعزيــز هياكــل وقــدرات االقتصــاد الفلســطيين مرهتنــا بتعزيــز دور املــوارد

والطاقات احمللية الفلسطينية يف دف النمو واإلنتاجية.

وهو األمر الذي تق مسئولية إجناز علـى األطـراف ال الثـة املتصـلة بقضـية املسـاعدات الدوليـة املقدمـة

لالقتصاد الفلسطيين ،وهم الدول واهليئات املاحنة اليت تق عليها مسئولية خف

مسـتويات املشـروطية املرتبطـة

مبســاعداهتا املقدمــة لالقتصــاد الفلســطيين ،وتط ـوير آليــات للمتابعــة والرقابــة للــدور الفلســطيين واإلســرائيلي،
وسلطات االحتالل اإلسرائيلي اليت يفـرتض هبـا تقـديم كافـة أشـكال التسـهيالت اإلداريـة لألنشـطة واملشـروعات
وكافة األعمال املمولة واملنفذة من أموال املساعدات الدولية ،إضافة للسلطات الفلسطينية املعنية بتحسني ودف

مســتويات الكفــاءة والفعاليــة لالقتصــادية والســعي لتعـديل التشــابكات القطاعيــة واآلليــات القائمــة – الســلبية -
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املفروضــة مــن ســلطات االحــتالل منــذ عقــود لــربط القطاعــات واألنشــطة االقتصــادية الفلســطينية بنظريهتــا

اإلسرائيلية.

التوصيات:
أظهرت الدراسة وجود مسئولية مشرتكة بني أطـراف ثالثـة عـن تطـورات األداء االقتصـادي والتنمـوي يف

األراضي الفلسطينية خالل الفرتة حمل اهتمام الدراسة وهم سلطة االحتالل اإلسرائيلي وجمتم املاحنني الـدوليني
والسلطة الوطنية الفلسطينية ،وان كان ذلك مبستويات متفاوتة التأثري.

وهو ما يوجه الدراسة تلقائيا إىل اقرتاح حزمة من اخلطوات تتعلق بكل طرف من هذ األطراف ،وذلـك

على النحو التاي-:

أوال  :على مستو سلطة االحتالل اإلسرائيلي
يؤكد الواق أن اجلزء األكرب من إخفاق املساعدات الدولية يف دف املسار التنموي لالقتصاد الفلسـطيين ،

يرتبط بالقيود واملعوقات اليت تضعها سلطات االحتالل إلعاقة مسار كافة القنوات واآلليات االقتصادية اليت ميكـن

هلا حتسني املردود التنموي لتلك املساعدات.

ويف هذا اإلطار ميكن إعطاء األولوية إىل -:

• وقف سياسات تقييد احلركة الداخلية واخلارجية للسل واألفراد.

• االلتــزام باالتفاقــات ال نائيــة مـ اجلانــب الفلســطيين اخلاصــة بتنظــيم آليــة التحويــل الــدوري (غــري املشــروط)
لإليرادات اجلمركية املستحقة للسلطة الفلسطينية عن السل واملنتجات اليت يتم استريادها من خالل املوانئ
اإلسرائيلية.

• االمتنا عن إعاقة وتقييد إقامة املشروعات التنمويـة الكـرب كاملنـاطق الصـناعية يف األراضـي الفلسـطينية
اليت الزالت تق واليتها األمنية حتت السيطرة العسكرية لسلطة االحتالل.

ثانيا :على مستو جمتم املاحنني الدوليني
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• االلتزام بتنفيذ التعهدات املالية للمساعدات املقدمة لالقتصاد الفلسطيين ،مبا يسـمح بعـدم اإلخـالل التمـويلي
ملسارات اخلطط والربامج التنموية الفلسطينية.

• ممارسة ضغوط دولية مناسبة على اجلانب اإلسرائيلي للحد مـن ممارسـاته وسياسـاته التقييديـة واسـتهدافه
املباشــر للمؤسســات والبــين املؤسســية واإلنتاجيــة الفلســطينية ،والــيت مت ــل يف جمملهــا تعويقــا لكافــة اجلهــود

التنمويــة الفلســطينية ،وك ـذلك إهــدارا ألمــوال دافعــي الضــرائب يف الــدول مقدمــة املســاعدات لالقتصــاد

الفلسطيين.

ثال ا :على مستو السلطة واملؤسسات الفلسطينية
• ضرورة حتديد إطار مرجعي ميكن االستناد إليه لصياغة رؤية تنموية فلسطينية تتم ـل يف اهلويـة االقتصـادية
واالجتماعية املنشودة ،لضمان تراكم اجلهود التنموية وعدم إجهاض كل منها لآلخر.

• مراعاة املخططني وواضعي السياسات الفلسطينية استهداف حتقيق حـزم متتابعـة ومرحليـة مـن األهـداف
التنموية ،حبيث يتم ضمان اتساق أهداف كل مرحلة وطبيعة املعطيات والتحديات السياسـية واالقتصـادية

والتمويلية القائمة ،م الرتكيز على حـزم السياسـات اهلادفـة لبنـاء وتطـوير رأس املـال البشـري ،وتعزيـز رأس

املال االجتماعي واملؤسسي.

• تبين السلطة الفلسطينية إطارا عاما لتطوير املنـاخ االسـت ماري املناسـب إلطـالق مبـادرات القطـا اخلـاص
وجــذب االســت مارات الفلســطينية والعربيــة واألجنبيــة ،مــن خــالل التحضــري الق ـانوني واملؤسســي والفــين
واملــادي إلدمــاج االقتصــاد الفلســطيين يف االقتصــاد اإلقليمــي والــدوي ،لالســتفادة مــن فوائــد االنفتــاح علــى

األسواق الكرب  ،وتعوي

صغر حجم السوق احمللـي ،وكـذلك حلفـز تطـوير البنيـة االقتصـادية واالجتماعيـة

القادرة على امتالك املعرفة وتوطني التكنولوجيا.

• احلــرص علــى أن تكــون اخلطــط التنمويــة الفلســطينية ،انعكاســا لتوافــق خمتلــف شــرائح ومؤسســات اجملتم ـ
الفلسطيين الرمسية وغري الرمسية ،لضمان املشاركة وتعظيم املنفعة.

• فــك االرتبــاط احلــاي الس ـائد بــني املتغــريات االقتصــادية الفلســطينية ونظريهتــا االس ـرائيلية ،الــذي أوجدتــه
وفرضــته سياســات االحــتالل يف األراضــي الفلســطينية ،والعمــل علــى إعــادة صــياغتها وفــق أســس دعــم
الصمود واالستقالل االقتصادي وتفعيل قيم املساءلة والشفافية وسيادة القانون.

• اعتماد سياسة مالية كفيلة بتحقيق قدر متزايد من االعتماد على الذات يف متويل النفقات اجلارية (دون
االعتماد على املساعدات) ،وصوال إىل مرحلة تبدأ فيها بتحمل أعباء متويل النفقات التطويريـة بشـكل
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تدرجيي ومتزايد وصوال إىل مرحلة الكفاية الذاتية .وذلـك يف إطـار اقتصـادي وتنظيمـي ميكـن القطـا
اخلاص القيام بدور احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي وخلق فرص عمل آلالف العاطلني عن العمل.
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واستعراض خلربته" - .جملة التمويل والتنمية ،العدد ال اني ،اجلزء  :24ص.7 .

 .12لبنى عبد احلميد  ،عبد اهلل شحاتة  " ،1998املعونات االقتصادية  :نظرة عامـة  " .قضـايا التنميـة "
مصر ما بعد املعونات  :حنو مزيد من االعتماد على الذات " مركز دراسات وحبو الدول النامية "
كلية االقتصاد والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة  ،القاهرة  : 1998 ،ص . 62 .

 .13مالكوم جبلز واخرون " ،1998 ،اقتصاديــات التنميـة "  ،تعريـب طـه عبـد اهلل منصـور وعبـد العظـيم
حممد مصـطفى ،مراجعـة حممـد إبـراهيم منصـور  ،وتقـديم سـلطان احملمـد السـلطان  ،دار املـري ،
الرياض ,ص  .ص . 607 – 589 .

 .14حمبوب احلق (أغسطس  " ،)1978االهتمامات املتغرية لسياسات البنك الدوي اخلاصـة بـاإلقراض " ،
األهرام االقتصادي ،عدد  : 33ص  .ص . 29 – 23 .

 .15حمســن خــان (مــارس " ،)1986السياســات االقتصــادية املــؤثرة علــى ميــزان املــدفوعات" ،جملــة التمويــل
والتنمية ،العدد األول ،اجلزء  :23ص .32 – 30

 .16حممــد جــاد (ينـاير  " ،)1997املعونــة اخلارجيــة األمريكيــة واألهــداف األمنيــة " ،السياســة الدوليــة ،
القاهرة  ،عدد  :127ص.ص. 105 – 104 .

 .17نواف حممود أبومشالة" ،2009 ،ورقة معلومات حول املساعدات الدولية والعربية (الرمسيـة والشـعبية)
املقدمة للشـعب الفلسـطيين وسـلطته الوطنيـة" ،األمانـة العامـة جلامعـة الـدول العربيـة،قطا فلسـطني
واألراضي العربية احملتلة.
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 .18نــواف حممــود أبومشالــة" ،2006 ،انعكاســات الفصــل اإلســرائيلي األحــادي اجلانــب علــى االقتصــاديني
الفلســــطيين واإلســــرائيلي" ،تقريــــر اجتاهــــات اقتصــــادية اســــرتاتيجية ،مركــــز األهــــرام للدراســــات
االسرتاتيجية  ،ص.ص.165-131 .

 .19نواف حممود أبومشالة" ،2012 ،انعكاسـات سياسـات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى االقتصـاد الفلسـطيين

ومؤشراته االقتصادية واالجتماعية"  ،دراسة مقدمـة إىل أعمـال اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي –

جامعة الدول العربية  ،األمانة العامة ،القاهرة – ص.11.
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املالحق اإلحصائية
) اختبار نموذج جريفن1( ملحق احصائي
Regression Statistics
Multiple R

0.76574

R Square
Adjusted R
Square
Standard
Error

0.586358

Observations

19

0.562026
3.44326

ANOVA
Df

SS

MS

F

Significance
F

Regression

1

285.7112

285.7112

24.09837

0.000133

Residual

17

201.5527

11.85604

Total

18

487.2639

Coefficients

Standard
Error

t Stat

P-value

Lower 95%

Upper
95%

Lower 95.0%

Upper 95.0%

Intercept

14.24238

2.447694

5.818694

2.05E-05

9.0782

19.40657

9.0782

19.40657

ODA/GDP

0.445199

0.09069

4.909009

0.000133

0.25386

0.636539

0.25386

0.636539

.2

ملحق احصائي

Exp/import stationary test
Null Hypothesis: EXPORTS_IMPORTS has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.572316
-3.857386
-3.040391
-2.660551

0.4755

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 18

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EXPORTS_IMPORTS)
Method: Least Squares
Date: 06/19/14 Time: 10:13
Sample (adjusted): 1995 2012
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Included observations: 18 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

EXPORTS_IMPORTS(-1)
C

-0.269943
6.496401

0.171685
4.193947

-1.572316
1.548994

0.1354
0.1409

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.133832
0.079697
3.365814
181.2593
-46.32691
2.472176
0.135441

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.021243
3.508526
5.369656
5.468586
5.383297
1.731186

3 ملحق احصائي
ODA/GDP test
Null Hypothesis: ODA_GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.096866
-3.886751
-3.052169
-2.666593

0.2479

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 17

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(ODA_GDP)
Method: Least Squares
Date: 06/19/14 Time: 10:13
Sample (adjusted): 1996 2012
Included observations: 17 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ODA_GDP(-1)
D(ODA_GDP(-1))
C

-0.299693
0.486001
7.890006

0.142924
0.232854
3.941433

-2.096866
2.087146
2.001812

0.0546
0.0556
0.0651

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.333068
0.237792
5.013110
351.8379
-49.87659
3.495827
0.058691

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.208903
5.742098
6.220775
6.367813
6.235391
1.968840

4 ملحق احصائي

Regression
Dependent Variable: EXPORTS_IMPORTS
Method: Least Squares
Date: 06/19/14 Time: 10:15
Sample: 1994 2012
Included observations: 19
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ODA_GDP
C

-0.341460
32.84206

0.095231
2.570240

-3.585610
12.77782

0.0023
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.430612
0.397118
3.615650
222.2397
-50.32335
12.85660
0.002279

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

24.11931
4.656615
5.507721
5.607136
5.524546
0.982645

5 ملحق احصائي

Residual stationarity
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.296735
-3.857386
-3.040391
-2.660551

0.1833

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 18
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID01)
Method: Least Squares
Date: 06/19/14 Time: 10:15
Sample (adjusted): 1995 2012
Included observations: 18 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RESID01(-1)
C

-0.493605
0.066158

0.214916
0.754994

-2.296735
0.087627

0.0355
0.9313

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

0.247943
0.200940
3.203125
164.1602
-45.43513
5.274993

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.074936
3.583308
5.270570
5.369500
5.284211
1.542873

Prob(F-statistic)

0.035472

44

