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الملخص التنفيذي
تعانــي املوازنــة العامــة احلكوميــة مــن العجــز يف حــال تفــوق النفقــات الســنوية علــى اإليــرادات الســنوية ،حيــث تتشــكل النفقــات
أساسـاً مــن املصاريــف التشــغيلية مبــا فيهــا الرواتــب واألجــور العامــة ،وكذلــك النفقــات التطويريــة مثــل مشــاريع البنــى التحتيــة
والتنميــة االقتصاديــة .يف حــن تتشــكل اإليــرادات أساسـاً مــن الضرائــب واجلمــارك والرســوم احملليــة ،كذلك الهبات واملســاعدات
األجنبيــة ســواء كانــت دعــم مباشــر للموازنــة العامــة أو مــن خــال مشــاريع تطويريــة .تلجــأ احلكومــة عــادة إلــى االقتــراض مــن
أجــل تعويــض هــذا العجــز يف املوازنــة .حيــث ميكــن أن يكــون االقتــراض إمــا داخل ّي ـاً مــن خــال البنــوك احملليــة واملؤسســات
احملليــة األخــرى واملواطنــن مــن خــال شــراء الســندات ،أو االســتدانة خارج ّيـاً مــن خــال االقتــراض من احلكومات أو املؤسســات
الدوليــة.
تشــكل اجلبايــة احملليــة التــي جتبيهــا احلكومــة الفلســطينية إجمــاالً حوالــي  25%مــن مجمــوع اإليــرادات .وكذلــك تصــل نســبة
املنــح والهبــات اخلارجيــة ســواء كانــت دعمـاً مــن حكومــات أو مؤسســات دوليــة حوالــي  25%مــن اإليــرادات .أمــا  50%املتبقيــة،
فإنهــا تأتــي مــن إيــرادات املقاصــة التــي جتبيهــا وحتولهــا حكومــة االحتــال اإلســرائيلي لقــاء ضرائــب االســتيراد الفلســطينية
عبــر املوانــئ اإلســرائيلية .وتختلــف هــذه التركيبــة بــن فتــرة وأخــرى بحســب حتويــات املقاصــة واملنــح اخلارجيــة وقــدرة احلكومة
علــى اجلبايــة احملليــة .يف حــن تشــكل النفقــات اجلاريــة معظــم نفقــات املوازنــة الفلســطينية بنســبة حوالــي  ،85%أمــا املتبقــي
بنســبة  ،15%فهــو عبــارة عــن نفقــات تطويريــة .إجمــاالً ،شــكل العجــز يف موازنــة عــام  2018حوالــي مليــار دوالر ،حيــث بلغــت
النفقــات حوالــي  6مليــارات دوالر ،يف حــن بلغــت اإليــرادات حوالــي  5مليــارات دوالر .أمــام هــذه الظــروف ،فــإن الديــن العــام هــو
ملجــأ احلكومــة الفلســطينية لتمويــل نفقــات العجــز القائــم.
يف الواق��ع ،يعتبــر موضـ�وع الدينــ الع��ام م��ن املواضيـ�ع الهام��ة ألنــه ميــس مســتوى املعيشــة واخلدمــات الضروريــة للجيــل احلاضــر
واألجيــال املقبلــة والعدالــة االجتماعيــة .ويتزامــن طــرح موضــوع تراكــم الديــن العــام واملتأخــرات املســتحقة للقطــاع اخلــاص
واألجــور خاصــة مــع األزمــة االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،والتــي أحــد أســبابها قيــام الواليــات
املتحــدة األمريكيــة بوقــف دعمهــا الســنوي للحكومــة الفلســطينية والبالــغ  400مليــون دوالر ،وكذلــك عــدم حتويــل االحتــال
اإلســرائيلي أمــوال املقاصــة إلــى الســلطة الفلســطينية ،مــا أصــاب الوضــع بأزمــة حقيقيــة وضائقــة ماليــة تهــدد اســتقرار أداء
الســلطة الفلســطينية علــى املــدى املنظــور.
ونظــراً لهــذه األهميــة ،فــإن هــذه الدراســة تتنــاول تفصيــات الديــن العــام ومتأخــرات القطــاع اخلــاص ،حيــث تعتمــد علــى املنهــج
الوصفــي التحليلــي يف اســتقراء بيانــات املوازنــة العامــة الفلســطينية والديــن العــام واملتأخــرات مــن خــال االعتمــاد علــى البيانــات
الصــادرة عــن وزارة املاليــة ،وســلطة النقــد الفلســطينية ،واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .كمــا مت جمــع البيانــات عــن
متأخــرات القطــاع اخلــاص مــن خــال إجــراء مقابــات وتنفيــذ زيــارات ميدانيــة إلــى املؤسســات ذات العالقــة ،وتشــمل منهجيــة
الدراســة كذلــك مراجعــة األدبيــات والقوانــن واألنظمــة ذات العالقــة بالديــن العــام.
إجمــاالً ،أظهــرت نتائــج الدراســة أن املوازنــة العامــة الفلســطينية تعانــي مــن وضــع مالــي هــش وغيــر مســتدام ،إذ تعانــي دائم ـاً
مــن عجــز يف الرصيــد اجلــاري ،خاصــة أن  75%مــن إيراداتهــا تخضــع للظــروف السياســية ،مــا يعنــي زيــادة الديــن العــام
وارتفــاع مبلــغ متأخــرات القطــاع اخلــاص .وبينــت النتائــج أن أســباب ارتفــاع الديــن العــام الفلســطيني هــو منــو النفقــات والتوســع
املؤسســاتي للســلطة الفلســطينية ،وغيــاب األســس الســليمة يف التنميــة دون النظــر إلــى الظــروف االقتصاديــة وحجــم املــوارد التــي
تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية ،وانخفــاض الضرائــب احملليــة ،وعــدم قــدرة الســلطة فــرض ضرائــب أخــرى .واألهــم هــو
ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى املــوارد احملليــة واحلــدود والتحكــم يف حتويــات املقاصــة .وهــذه جميعهــا أســباب جوهريــة
يف ارتفــاع حجــم الديــن العــام.
توصــي الدراســة بضــرورة العمــل مــا أمكــن علــى ضبــط وترشــيد النفقــات اجلاريــة ضمــن جــدول أولويــات ،خصوص ـاً نفقــات
األجــور والرواتــب والتعيينــات والترقيــات .كذلــك ضــرورة التغيير التدريجي لســيطرة النفقات التشــغيلية علــى النفقات التطويرية،
وتوجــه النفقــات إلــى املشــاريع التــي جتلــب االســتثمارات لزيــادة اإلنتــاج والصــادرات والتشــغيل يف القطاعــات اإلنتاجيــة الزراعيــة
والصناعيــة ،وبالتالــي زيــادة إيــرادات اجلبايــة احملليــة للحكومــة.

6

واقع الدين العام ومتأخرات القطاع اخلاص يف فلسطني
وتوصــي الدراســة بضــرورة قيــام مؤسســات القطــاع اخلــاص باالتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية علــى تزويدهــا باملتطلبــات
اخلاصــة بالصحــة والتعليــم ضمــن إطــار زمنــي للتســديد وبطريقــة عادلــة وشــفافة .وتشــدد الدراســة أيضـاً علــى ضــرورة قيــام
وزارة املاليــة بإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية واملســاءلة يف إدارة الديــن العــام مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي ،وكذلــك التشــدد
يف موضــوع مكافحــة االختالســات احلكوميــة والبــت بالقضايــا بالســرعة املمكنــة إلعــادة األمــوال املختلســة إلــى املوازنــة العامــة،
وكذلــك ضــرورة التفكيــر يف زيــادة اإليــرادات احملليــة إمــا عــن طريــق توســيع طاقــة االقتصــاد احمللــي أو عبــر حتســن اجلبايــة
الضريبيــة مــن خــال توســيع القاعــدة األفقيــة للضرائــب ،واحلــد مــن ظاهرتــي التهــرب والتســرب الضريبيــن.
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المقدمة
يشــير مصطلــح املوازنــة احلكوميــة إلــى وثيقــة ســنوية تعدهــا احلكومــة ويصــادق عليهــا البرملــان بهــدف إضفــاء الشــفافية
واملصداقيــة لــدى املواطنــن .وهــذه الوثيقــة هــي تقديــرات احلكومــة لإليــرادات والنفقــات احلكوميــة املتوقعــة للســنة املاليــة
املقبلــة .وبالتالــي ،فــإن املوازنــة احلكوميــة تتكــون مــن بنديــن أساســيني همــا :اإليــرادات والنفقــات.
تتشــكل اإليــرادات أساس ـاً مــن اإليــرادات الضريبيــة مثــل ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة املضافــة والرســوم اجلمركيــة علــى
الــواردات والصــادرات .كذلــك حتتــوي اإليــرادات علــى رســوم تفرضهــا احلكومــة مثــل رســوم الرخــص وإيــرادات أربــاح شــركات
وأراض زراعيــة ونحــو ذلــك .إجمــاالً ،تــدر إيــرادات الضرائــب والرســوم علــى احلكومــة بشــكل منتظــم كونهــا محــددة
حكوميــة
ٍ
ً
بنســب وقوانــن واضحــة .وتتعــزز إيــرادات احلكومــة أيضـا مــن خــال الهبــات واملســاعدات التــي تتلقاهــا الدولــة مــن باقــي الــدول
الصديقــة ،أو مــن وكاالت التعــاون الدولــي مثــل الوكالــة الفرنســية للتنميــة ،واألمم املتحــدة ،والوكالــة األمريكيــة للتنميــة ،والبنــك
الدولــي ،وهكــذا.
اجلــزء اآلخــر مــن املوازنــة احلكوميــة هــو بنــد النفقــات .ويتكــون أساسـاً مــن النفقــات اجلاريــة وهــي النفقــات الضرورية الســتمرار
املؤسســات احلكوميــة يف أداء مهامهــا اإلداريــة وأدوارهــا االجتماعيــة ،مثــل أجــور املوظفــن احلكوميــن ومســاهمات احلكومــة
يف صناديــق التقاعــد والتأمــن الصحــي ،ونفقــات األدوات واملعــدات الالزمــة للعمليــات اليوميــة ،باإلضافــة إلــى نفقــات دعــم
األســعار للمــواد األساســية واملســاعدات ذات الصبغــة االجتماعيــة التــي تقدمهــا احلكومــة للفقــراء ،ونفقــات خدمــة الديــن العــام.
أمــا البنــد اآلخــر مــن النفقــات ،فهــو يتعلــق بنفقــات التطويــر :وهــي النفقــات املتعلقــة بتشــييد البنيــة التحتيــة مثــل شــق الطــرق
وبنــاء الســدود ،أو ببنــاء املرافــق العموميــة ،واملــدارس احلكوميــة ،واملستشــفيات ،والــوزارات ،ومقــرات أجهــزة األمــن ،وهكــذا.
الفــرق بــن مجمــوع اإليــرادات وإجمالــي النفقــات يســمى رصيــد املوازنــة .وميكــن أن يكــون موجب ـاً يف حــال تفــوق اإليــرادات
علــى النفقــات ،حيــث يســمى يف هــذه احلالــة فائضـاً يف املوازنــة؛ أو ســالباً ،أي أن اإليــرادات تقــل عــن النفقــات ،ويقــال عندئـ ٍـذ
إن املوازنــة احلكوميــة تعانــي مــن عجــز .يف حالــة العجــز ،وهــي يف الغالــب ،فــإن احلكومــة تلجــأ عــادة إلــى االقتــراض مــن أجــل
تعويــض هــذا العجــز ،حيــث ميكــن أن يكــون االقتــراض إمــا داخل ّي ـاً مــن خــال البنــوك احملليــة واملؤسســات احملليــة األخــرى
واملواطنــن مــن خــال شــراء الســندات ،أو االســتدانة خارج ّيـاً مــن خــال االقتــراض مــن املصــارف العامليــة أو املؤسســات املاليــة
الدوليــة أو احلكومــات االجنبيــة.
يف الشــأن الفلســطيني ،بلغت موازنة الســلطة الفلســطينية لعام  2018حوالي  5مليارات دوالر .1فيما تعتمد الســلطة الفلســطينية
علــى ثالثــة مصــادر لتمويــل نفقاتهــا :2أولهــا الضرائــب احملليــة بأنواعهــا املختلفــة ،وتشــمل باألســاس ضريبــة الدخــل ،وضريبــة
القيمــة املضافــة ،وضريبــة األمــاك .وتشــكل الضرائــب احملليــة حوالــي  25يف املئــة مــن اإليــرادات الكليــة للحكومــة الفلســطينية،
وتقــدر بنحــو  1.25مليــار دوالر ســنو ّياً .يف حــن أن املصــدر الثانــي لإليــرادات هــو إيــرادات املقاصــة ،وهــي الضرائــب والرســوم
علــى الــواردات الفلســطينية عبــر املوانــئ اإلســرائيلية وكذلــك الضريبــة علــى املشــتريات الفلســطينية مــن مورديــن إســرائيليني
وفق ـاً لبروتوكــول باريــس االقتصــادي املوقــع بينهمــا ســنة  .1994وتشــكل حصيلتهــا النقديــة حوالــي  50يف املئــة مــن اإليــرادات
الكليــة للســلطة ،وتبلــغ  2.5مليــار دوالر ســنو ّياً .أمــا املصــدر الثالــث لتمويــل املوازنــة ،فهــو املســاعدات اخلارجيــة ،وتشــكل نحــو
 25يف املئــة مــن متويــل املوازنــة ،بقيمــة إجماليــة تقــدر بنحــو  1.25مليــار دوالر ســنو ّياً مــن مختلــف الــوكاالت التنمويــة الدوليــة
والعربيــة.
أمــا نفقــات املوازنــة الفلســطينية ،فيذهــب  4.98مليــار دوالر منهــا للنفقــات اجلاريــة وصــايف اإلقــراض ،و 821مليــون دوالر
للنفقــات التطويريــة بحســب موازنــة عــام  ،2018حيــث جتــاوز العجــز فيهــا مليــار دوالر .3أمــام هــذا العجــز ،ويف ظــل الظــروف
االقتصاديــة احلاليــة؛ حيــث أوقــف االحتــال اإلســرائيلي حتويــات املقاصــة إلــى الســلطة الفلســطينية بدايــة شــهر شــباط ،2019
وأوقفــت الواليــات املتحــدة دعمهــا للمشــاريع واملنــح الفلســطينية نهايــة عــام  ،2018مــا خلــق فجــوة متويليــة كبيــرة ،ويف حــال لــم

 1وكالة معاً اإلخبارية 5 .2018 .مليارات -إقرار موازنة http://www.maannews.net/Content.aspx?id=940826 .2018
 2خالد أبو عامر .2017 .هل ستتأثر السلطة الفلسطينية بوقف املساعدات األمريكية؟ عريب https://arabi21.com/story/1058081/ .21
 3ألرتا فلسطني .2018 .مليار دوالر قيمة العجز يف موازنةhttps://ultrapal.ultrasawt.com .
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تتقــدم أي دولــة لتعويــض مــا كانــت تقدمــه الواليــات املتحــدة مــن مســاعدات ،ويف ظــل عــدم انتظــام حتويــات املقاصــة؛ فــإن
الســلطة ســتواجه أكبــر عجــز مالــي يف تاريخهــا ،بحيــث يضعهــا علــى محــك إمكانيــة االســتمرار واالســتقرار.
ويف هــذه احلالــة ،ســتلجأ الســلطة ألن تذهــب ملؤسســات التمويــل كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد والــدول األخــرى للحصــول
علــى متويــل يســد العجــز الــذي تواجهــه .وهنــا ســتضطر الســلطة إلــى رهــن أصولهــا الســيادية كضمــان للحصــول علــى قــرض مــن
هــذه املؤسســات ،أو ميكــن أن تلجــأ إلــى زيــادة االقتــراض داخل ّيـاً مــن خــال البنــوك احملليــة ومخصصــات املؤسســات احملليــة ،مــا
يزيــد مــن العــبء علــى كاهــل القطــاع اخلــاص وإمكانيــة النمــو واالســتمرار وتلبيــة قيمــة هــذه القــروض .كذلــك ســتلجأ الســلطة
إلــى تأجيــل مســتحقات القطــاع اخلــاص مــن شــركات األدويــة والتوريــدات اخلاصــة للتجهيــزات اليوميــة؛ مــا يحــد مــن قــدرة هــذه
الشــركات علــى تلبيــة احتياجــات احلكومــة وقدرتهــا علــى تغطيــة طلبــات التوريــد.
وحســب ادعــاء احلكومــة الفلســطينية ،فــإن الديــن العــام مبجملــه الداخلــي واخلارجــي ومتأخــرات القطــاع اخلــاص قــد انخفضــت
يف الفتــرة الواقعــة بــن عــام  2013وعــام  .2018وأصبــح مــن الضــرورة فحــص هــذا االدعــاء واالطــاع علــى التطــور التاريخــي
للديــن العــام وتراكــم املتأخــرات .كذلــك تبيــان أثــر ارتفــاع هــذا الديــن العــام علــى القــدرة املاليــة ملؤسســات القطــاع اخلــاص علــى
تلبيــة احتياجــات احلكومــة .أيضـاً مــدى تأثيــر ذلــك علــى مســتوى احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمواطــن الفلســطيني خاصــة
يف ظــل صــرف نصــف راتــب للموظفــن العموميــن يف العــام  ،2019وزيــادة الديــن العــام احلكومــي .وبالتالــي اخلــروج بنتائــج
وتوصيــات مــن شــأنها احلــد مــن ارتفــاع الديــن العــام ومتأخــرات القطــاع اخلــاص.

هدف التقرير
يهــدف هــذا التقريــر إلــى البحــث يف التطــور التاريخــي للديــن العــام ومتأخــرات القطــاع اخلــاص الفلســطيني ،كذلــك تتبــع آليــات
االقتــراض الداخلــي واخلارجــي والقوانــن الناظمــة واملعاييــر الواجــب اتباعهــا يف هــذا الصــدد .مــن ناحيــة أخــرى ،يهــدف
التقريــر إلــى اخلــروج برقــم أقــرب إلــى الدقــة حلجــم الديــن العــام واملتأخــرات احلاليــة والتحقــق مــن معطيــات وبيانــات وزارة
املاليــة واجلهــات احلكوميــة املقدمــة يف هــذا الشــأن ،خاصــة يف ظــل اختــاف األرقــام بســبب تعــدد اجلهــات الناشــرة ،واختــاف
أســعار الصــرف ،حيــث يتأثــر الديــن العــام واملتأخــرات جوهر ّي ـاً بأســعار صــرف العمــات.
ويهــدف هــذا التقريــر أيضـاً إلــى تشــخيص أســباب ارتفــاع الديــن العــام ،وعالقتــه بسياســات التقشــف وخطــط احلكومــة لتقنــن
النفقــات ضمــن موازنــة الطــوارئ احلاليــة ،وكذلــك تبيــان أثــر الديــن العــام ومتأخــرات القطــاع اخلــاص علــى جــودة اخلدمــات
االجتماعيــة التعليميــة والصحيــة ،واســتمراريتها ،واالســتجابة لالحتياجــات املجتمعيــة يف هــذه القطاعــات الضروريــة ،مــا قــد
ينشــأ مــن حــاالت ابتــزاز أو مخاطــر أو اســتعداد بعــض الدائنــن مــن القطــاع اخلــاص لطلــب الواســطة أو لدفــع رشــاوى للحصــول
علــى أولويــة يف تســديد املتأخــرات بســبب ارتفــاع عــدد الدائنــن مــن املورديــن أو املقاولــن املتعاملــن مــع القطــاع العــام.

أهمية التقرير
يســتمد هــذا التقريــر أهميتــه مــن أهميــة املوضــوع نفســه باعتبــاره موضوعـاً ميــس مســتوى املعيشــة واخلدمــات الضروريــة للجيــل
احلاضــر واألجيــال املقبلــة والعدالــة االجتماعيــة ،حيــث يعتبــر الديْــن العــام مــن أهــم أركان االســتدامة املاليــة للحكومــة وقدرتهــا
علــى االســتمرار يف تقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة االقتصاديــة خاصــة قطاعــات الصحــة والتعليــم .وتــزداد أهميــة موضــوع الديــن
العــام يف الشــأن الفلســطيني يف ظــل خصوصيــة احلكومــة الفلســطينية التــي ليســت لهــا عملــة وطنيــة وبنــك مركــزي وأدوات
نقديـ�ة وسـ�يطرة علـ�ى التحويـلات واحلـ�ركات املاليـ�ة.
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إن أهميــة هــذا التقريــر تأتــي يف ظــل الظــرف احلالــي الــذي تعانــي منــه احلكومــة الفلســطينية مــن شــح املــوارد ،خاصــة بعــد
اقتطــاع االحتــال اإلســرائيلي جــزء مــن أمــوال املقاصــة فيمــا يخــص عوائــل الشــهداء واألســرى ،ممــا أدى الــى رفــض اســتالم
حتويــات أمــوال املقاصــة مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية حيــث تعتبــر هــذه األمــوال االيــراد األكبــر خلزينــة الســلطة تصــل
قيمتهــا الشــهرية إلــى مــا يقــارب  200مليــون دوالر ،4باإلضافــة إلــى قيــام الواليــات املتحــدة األمريكيــة بوقــف دعمهــا الســنوي
للحكومــة الفلســطينية البالــغ  400مليــون دوالر ،بواقــع  363مليــون دوالر مشــاريع تنمويــة و 36مليــون دوالر لألجهــزة األمنيــة.5
إن التراجــع يف حجــم ووتيــرة املســاعدات األمريكيــة اعطــى مؤشــر للســلطة الفلســطينية العــادة توجيــه بوصلــة هــذا اجلــدل نحــو
البدائــل أو اخليــارات املتاحــة واملمكنــة لتبنــي سياســة ماليــة وطنيــة ملرحلــة قادمــة يســتمر غيــاب املســاعدات اخلارجيــة االمريكيــة
فيهــا جزئ ّيـاً أو كل ّيـاً.
هــذه الظــروف االقتصاديــة الصعبــة وتراكــم الديــن العــام واملتأخــرات املســتحقة علــى القطــاع اخلــاص واألجــور ،ســتؤثر علــى
القــدرة الشــرائية للمواطنــن ،باإلضافــة إلــى تأثيرهــا علــى احلركــة التجاريــة واألســواق كمــا هــو مالحــظ بشــكل جلــي .وقــد تكــون
هــذه أولــى احملطــات لدخــول االقتصــاد الفلســطيني يف مرحلــة الكســاد ،فوقــف املســاعدات اخلارجيــة وارتفــاع متأخــرات القطــاع
اخلــاص ســيخلقان مشــكلة ارتفــاع نســبة البطالــة ،فاملشــاريع التنمويــة املمولــة يتــم تنفيذهــا مــن القطــاع اخلــاص وتعمــل علــى
تشــغيل آالف العاطلــن عــن العمــل ،األمــر الــذي ســيؤثر علــى قــدرة القطــاع اخلــاص علــى االســتمرارية يف ظــل انخفــاض نســبة
الســيولة بســبب ارتفــاع املتأخــرات ،وأيضـاً يف ظــل انخفــاض األعمــال واملشــاريع التشــغيلية بســبب وقــف املســاعدات اخلارجيــة.
كمــا تبــرز أهميــة هــذا التقريــر يف البحــث بأســباب وفتــرات تراكــم الديــن العــام ومتأخــرات القطــاع اخلــاص ،وذلــك بغيــة احلــد
مــن زيــادة هــذا املبلــغ الــذي يحــدد قــدرة القطــاع اخلــاص علــى النمــو والتوســع والســيولة النقديــة .كمــا يأتــي هــذا التقريــر يف
ظــل عــدم وجــود مبلــغ للديــن العــام واملتأخــرات محــط إجمــاع مــن األطــراف ذات العالقــة ،وبالتالــي ،فــإن أحــد أهــم مخرجــات
هــذا التقريــر هــو احلصــول علــى مبلــغ أقــرب إلــى الدقــة ميكــن االعتمــاد عليــه يف املؤشــرات االقتصاديــة.

منهجية التقرير
يعتمــد هــذا التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي يف حتليــل بيانــات املوازنــة العامــة الفلســطينية مــن نفقــات وإيــرادات عامــة،
وكذلــك حتليــل حجــم الديــن العــام ومتأخــرات القطــاع اخلــاص املســتحقة علــى احلكومــة الفلســطينية ،مــن خــال االعتمــاد
علــى البيانــات الثانويــة الصــادرة عــن وزارة املاليــة ،وســلطة النقــد الفلســطينية ،واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وجمــع
البيانــات عــن متأخــرات القطــاع اخلــاص والتحقــق منهــا مــن خــال إجــراء مقابــات وتنفيــذ زيــارات ميدانيــة للمؤسســات ذات
العالقــة مثــل :احتــاد البنــوك ،وشــركات األدويــة ،واحتــاد املورديــن ،وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،ووزارة الصحــة الفلســطينية،
ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية ،وجهــات ذات االختصــاص ،إضافــة إلــى مراجعــة وحصــر صــايف الديــن العــام
املتراكــم لصالــح صنــدوق هيئــة التقاعــد بســبب عــدم االلتــزام بانتظــام حتويــل املســتحقات ذات العالقــة.
إضافــة إلــى العمــل امليدانــي ،يعتمــد هــذا التقريــر علــى العمــل املكتبــي مــن خــال مراجعــة األدبيــات ذات العالقــة مبفهــوم الديــن
العــام واملتأخــرات واملؤشــرات االقتصاديــة ذات العالقــة ،خاصــة االطــاع علــى التقاريــر واملنشــورات الصــادرة عــن وزارة املاليــة
مــن موقعهــا اإللكترونــي ،وكذلــك مراجعــة اإلطــار القانونــي واألنظمــة واللوائــح وآليــات العمــل املعمــول بهــا عنــد االقتــراض
الداخلــي واخلارجــي يف الشــأن الفلســطيني.

 4محمد الرجوب .أموال املقاصة ...أداة االحتالل البتزاز الفلسطينيني ..العريب الجديدhttps://www.alaraby.co.uk/economy/2018/6/6/ 2018 .

 5هآرتس .التحقق من الواقع :ما مقدار التمويل الذي تقدمه الواليات املتحدة للفلسطينيني  -وما الذي سيحدث إذا قام ترامب بتخفيضه؟  2018انظر أيضاً https://www.haaretz.com/middle-east-news/
fact-check-how-much-funding-does-u-s-actually-give-palestinians-1.5630320
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مفهوم الدين العام
ميكــن تعريــف الديــن العــام إجمــاالً علــى أنــه الرصيــد املتراكــم القائــم ملجمــوع ديــن احلكومــة الــذي تصــدره للعامــة .وميثــل
مجمــوع الديــن املتراكــم إضافــة إلــى العجــز احلالــي يف املوازنــة العامــة .6ويأخــذ الديــن العــام عــدة أشــكال منهــا ســندات تصدرهــا
احلكومــة ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة األجــل ،أو أن يكــون بأشــكال مختلفــة مثــل الصكــوك وأوراق ماليــة وقــروض وتســهيالت
بنكيــة أخــرى .ولكــن حتــى يتــم إدراج الديــن ،فــا بــد مــن أن يكــون دين ـاً قائم ـاً ،حيــث إن الديــن املســدد ال يدخــل ضمــن الديــن
العــام .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن االعتبــار احلاســم هــو مــا إذا كانــت للدائــن مطالبــة علــى املديــن .بتعبيــر آخــر ،فــإن الديــن ينشــأ
عــادة عــن قيــام وحــدة مؤسســية ،وهــي الدائــن ،بتقــدمي قيمــة اقتصاديــة ،أي أصــول ماليــة أو غيــر ماليــة ،مبــا يف ذلــك الســلع
أو خدمــات أو دخــل أو جميــع ذلــك إلــى وحــدة مؤسســية أخــرى ،وهــي املديــن؛ وعــادة مــا يكــون ذلــك مبوجــب ترتيــب تعاقــدي
يحــدد شــروط ســداد املبلــغ املســتحق .7وميكــن أن يأخ��ذ الدي��ن العــام تصنيف��ات متعـ�ددة بحس��ب مصدــر الدائن�ين ،مثــل الدائنــن
الرســميني وهــم احلكومــات أو املؤسســات املاليــة التــي تســيطر عليهــا احلكومــة أو الكيانــات الدوليــة ،يف مقابــل الدائنــن غيــر
الرســميني ،وهــم حتديــداً مــن القطــاع اخلــاص.8
عرفــت املــادة األولــى مــن قانــون الديــن العــام الفلســطيني رقــم ( )24لعــام  ،2005الديــن العــام بأنــه الرصيــد القائــم لاللتزامــات
املاليــة احلكوميــة غيــر املســددة واملترتــب عليهــا دفعــه تســديداً اللتزاماتهــا .وقــد قســم القانــون الديــن العــام إلــى:
أوالً دين خارجي :حيث عبر عنه بالدين الذي مت اقتراضه من الدول أو املؤسسات أو الهيئات اخلارجية.
ثانيـاً الديــن الداخلــي :وهــي االلتزامــات املاليــة املترتــب علــى احلكومــة دفعهــا تســديداً لألمــوال التــي اقترضتهــا مبوجــب ســندات
حكوميــة أو مــن بنــوك محليــة أو مؤسســات ماليــة محليــة أخــرى ،إضافــة إلــى الديــن املتراكــم علــى اخلزينــة لصالــح صنــدوق
هيئــة التقاعــد.
شــمل الديــن العــام الداخلــي علــى القــروض مــن املؤسســات املاليــة والســندات احلكوميــة .وبالتالــي ،فــإن الديــن العــام الداخلــي يف
بيانــات وزارة املاليــة يشــمل هــذه الفئــات فقــط ،حيــث تتكــون أساسـاً التزامــات الســلطة الفلســطينية مــن املتأخــرات املســتحقة
عليهــا ملــوردي الســلع واخلدمــات مــن القطــاع اخلــاص ،حيــث تعتبــر جوهــر املوضــوع لتأثيرهــا الفــوري واملباشــر علــى مجمــل
األنشــطة االقتصاديــة .كمــا ال تشــمل بيانــات وزارة املاليــة مســتحقات هيئــة التقاعــد واملعاشــات علــى وزارة املاليــة ،التــي تبلــغ
حوالــي مليــاري دوالر .وباحتســابهما ،فــإن مديونيــة احلكومــة الفلســطينية تتجــاوز معــدل موازنتهــا الســنوية.9

آليات االقتراض
تخضــع اعتبــارات االقتــراض إلــى قانــون الديــن العــام الفلســطيني رقــم ( )24لســنة  2005الــذي ينــص يف مادتــه رقــم ( )30علــى
أنــه ال يجــوز أن يزيــد الرصيــد القائــم للديــن العــام يف أي وقــت مــن األوقــات علــى  40%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار
اجلاريــة للســنة األخيــرة التــي تتوافــر عنهــا بيانــات .كذلــك إلــى قانــون املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة رقــم  7للعــام  ،1998حيــث
بــن الفصــل اخلامــس يف هــذا القانــون وبالتحديــد املــادة رقــم  55آليــة االقتــراض .وقــد ربــط احلــدود العليــا لالقتــراض مــن قبــل
الســلطة الفلســطينية والســحب املكشــوف مــن البنــوك احملليــة باملوازنــة الســنوية .كذلــك ربــط أيض ـاً املوازنــة الســنوية بتســديد
أصــل الديــن والفوائــد الســنوية ،أي أن مبلــغ القــرض وتســديد األقســاط وتســديد الفوائــد حتــدده املوازنــة الســنوية.
 6د .فهد إبراهيم الشرثي .ملاذا الدين العام .جريدة العرب االقتصادية الدولية.2011 .
 7صندوق النقد الدويل .إحصاءات الدين الخارجي مرشد ملعديها ومستخدميها .الطبعة العربية .2014
 8مبادرة تنمية االنتوساي .الرقابة عىل إدارة الدين العام .دليل األجهزة العليا للرقابة.2018 .
 9وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية وفا .الحصاد االقتصادي  :2018عام صعب ميهد ألصعب يف .2019
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Xbgifma845165229777aXbgifm
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تعتبــر املتأخــرات املســتحقة للقطــاع اخلــاص علــى احلكومــة الفلســطينية -وهــي عبــارة عــن مبالــغ لقــاء تزويــد القطــاع اخلــاص
للحكومــة مبختلــف الســلع واخلدمــات -مــن الديــن العــام نظر ّيـاً .وبالتالــي ،فــإن نســبة الديــن العــام احلكومــي إلــى النــاجت احمللــي
اإلجمالــي االســمي يجــب أن تبقــى ضمــن احلــد املســموح حســب قانــون الديــن العــام .ولكــن تعريــف الديــن العــام ال يشــمل بــأي
حــال مــن األحــوال مبلــغ املتأخــرات .مــع العلــم أن منــو املتأخــرات تتــم مقارنتهــا مــع منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،حيــث هنــاك
عالقــة تشــابكية بــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي والديــن العــام أو مجمــوع مســتحقات الديــن العــام مبــا فيهــا املتأخــرات .ويتــم متويــل
إنتــاج هــذا النــاجت احمللــي مــن مصــادر ذاتيــة ومصــادر خارجيــة أخــرى ،وإن القطــاع احلكومــي والقطــاع اخلــاص والقطاعــات
األخــرى تســاهم جميعهــا يف إنتــاج هــذا النــاجت .ويقــوم القطــاع احلكومــي بدفــع الفوائــد علــى الديــون ،ولهــذا فإنــه غالبـاً مــا يتــم
ربــط الديــن العــام مــع مؤشــر النــاجت احمللــي اإلجمالــي.
حــددت املــادة  12مــن قانــون الديــن العــام أهــداف االقتــراض احلكومــي وهــي :متويــل عجــز املوازنــة العامــة ،ودعــم ميــزان
املدفوعــات ،ومتويــل املشــاريع املدرجــة يف قانــون املوازنــة العامــة أو ملواجهــة احلــاالت الطارئــة ،أو ميكــن االقتــراض بهــدف إعــادة
هيكلــة الديــن العــام .ويالحــظ أن دواعــي الديــن العــام حســب القانــون مرنــة وال توجــد قيــود ميكــن مــن خاللهــا احلــد مــن الديــن
العــام .علــى ســبيل املثــال ،احلــد مــن االقتــراض ألغــراض متويــل نفقــات جاريــة اســتهالكية ،بحيــث تخصــص القــروض ملشــاريع
اســتثمارية وتطويريــة ذات جــدوى وعوائــد قــادرة علــى ســداد أصــل الديــن والفوائــد ،أو علــى األقــل أن تقتصــر نســبة معينــة
مــن الديــن العــام علــى تطويــر مشــاريع البنيــة التحتيــة لتحفيــز االســتثمارات اخلاصــة التــي تعمــل علــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة
لالقتصــاد ،خاصــة يف القطاعــات اإلنتاجيــة الزراعيــة والصناعيــة ،حيــث أجــازت املــادة  22مــن قانــون الديــن العــام االقتــراض
مــن البنــوك احملليــة أو أيــة مؤسســات ماليــة أخــرى باالعتمــاد علــى حاجــة املوازنــة العامــة الســنوية ،حيــث تصبــح احلســابات
احلكوميــة مبوجــب ذلــك حســابات جــاري مديــن ،مــا يســهل عمليــة ارتفــاع االقتــراض يف البنــوك الفلســطينية .أمــا قانون ّيـاً ،فقــد
منحــت املــادة رقــم  11مــن القانــون وزيــر املاليــة الصالحيــة باالقتــراض لصالــح احلكومــة بشــرط أن يعــرض ذلــك علــى مجلــس
الــوزراء وأخــذ املوافقــة عليهــا.
بهــدف متابعــة وزارة املاليــة موضــوع الديــن العــام وإدارتــه ،فقــد مت إنشــاء دائــرة الديــن العــام بالتعــاون مــع هيئــة األمم املتحــدة
للتجــارة والتنميــة ،علــى أن تقــوم هــذه الدائــرة بعــدة مهــام منهــا :جمــع كافــة اتفاقيــات القــروض املوقعــة مــع مختلــف اجلهــات
املقرضــة ودراســتها بشــكل دقيــق .وكذلــك جمــع البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بصــرف القــروض واملبالــغ التــي مت ســحبها .وأيضـاً
املعلومــات عــن االلتزامــات املســتقبلية والفوائــد املترتبــة علــى هــذه االلتزامــات واحتســابها وإظهارهــا يف املوازنــة العامــة.
وقــد مت حتديــد سياســة االقتــراض يف فلســطني مــن خــال مشــروع املوازنــة العامــة للعــام  ،1999حيــث تقــوم هــذه السياســة
علــى اإلحجــام عــن االقتــراض لتمويــل النفقــات اجلاريــة حتــى ال تتحمــل األجيــال القادمــة عــبء الديــن املقــر يف هــذه األجيــال.
كمــا يقتصــر االقتــراض علــى دعــم املشــاريع التطويريــة بنــاء علــى دراســة اجلــدوى االقتصاديــة مــن هــذه املشــاريع ،خاصــة
تلــك املشــاريع التــي يحجــم القطــاع اخلــاص عــن متويلهــا مثــل الطــرق واملرافــق العامــة ،وكذلــك أن تتمكــن املــوارد الذاتيــة
للســلطة الفلســطينية مــن خدمــة الديــن مــن خــال تســديد األقســاط والفوائــد املترتبــة عليهــا دون أي عــبء مالــي علــى الســلطة
الفلســطينية .وبالتالــي ،فــإن هــذا يقتضــي حســب السياســة احلصــول علــى شــروط قــرض ميســرة مــا أمكــن.
علــى أرض الواقــع ،فــإن األمــور مغايــرة لهــذه السياســة ،حيــث يتــم االقتــراض بهــدف متويــل النفقــات التشــغيلية مــن البنــوك
احملليــة بتكاليــف مرتفعــة بســبب قصــر الفتــرة الزمنيــة وقلــة البدائــل املتاحــة .كمــا أن هنــاك ارتفاع ـاً يف حجــم الديــن العــام
الداخلــي واخلارجــي ،حيــث ميثــل حوالــي نصــف موازنــة النفقــات للســلطة الفلســطينية الســنوية .أمــا إذا متــت إضافــة بنــد
املتأخــرات ،فــإن حجــم الديــن العــام يصــل إلــى حجــم املوازنــة الســنوية للســلطة الفلســطينية .وفيمــا تنــص السياســة علــى
ضــرورة خدمــة الديــن مــن املــوارد الذاتيــة الفلســطينية ،فــإن حجــم الديــن املرتفــع وارتفــاع تكاليــف الفوائــد قــد أدى إلــى ارتفــاع
مبلــغ خدمــة الديــن الســنوي ،حيــث يصــل مبلــغ األقســاط والفوائــد الســنوية للديــن العــام الداخلــي واخلارجــي إلــى حوالــي 325
مليــون دوالر .إن هــذه املبلــغ هــو يشــكل حوالــي  65%مــن اإليــرادات احملليــة التــي تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية مــن خــال
اجلبايــة احملليــة التــي تصــل ســنو ّياً إلــى حوالــي  515مليــون دوالر متوســط الفتــرة الزمنيــة الســابقة.
أمــام هــذه املعادلــة ،فــإن الســلطة الفلســطينية تقــع ضمــن آليــات زيــادة الديــن العــام خاصــة الداخلــي .علــى إثــر ذلــك ،تقــوم
وزارة املاليــة باالقتــراض مــن البنــوك احملليــة لتغطيــة النفقــات احلاليــة مــن مختلــف البنــوك العاملــة ضمــن اآلليــات املتبعــة
بحســب قــدرة كل بنــك علــى اإلقــراض وحجــم أرصــدة الســلطة الفلســطينية يف هــذه البنــوك ،حيــث حتتفــظ الســلطة الفلســطينية
بحســابات مختلفــة يف مختلــف البنــوك العاملــة يف فلســطني.
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وحتصــل الســلطة الفلســطينية علــى قــروض ضمــن آليــات محــددة ،كذلــك هنــاك آليــات لســحب هــذه القــروض وتســديدها.
وتتشــارك يف عمليــة توقيــع اتفاقيــة القــرض جلنــة مؤلفــة مــن وزارة املاليــة وســلطة النقــد الفلســطينية ،بحيــث يتــم عــرض متويــل
مشــاريع علــى الــدول أو املؤسســات املانحــة .وبعــد موافقــة الــدول املانحــة أو املؤسســات علــى متويــل املشــاريع ســواء بقــروض
أو منــح ،يتــم عمــل مســودة اتفاقيــة بــن الســلطة الفلســطينية واجلهــة املمولــة ويتــم التفــاوض بينهمــا علــى التفاصيــل الفنيــة
واإلجرائيــة حتــى يتــم التوقيــع علــى االتفاقيــة.
وتقــوم اجلهــة املنفــذة للمشــروع بتقــدمي فواتيــر اإلجنــاز بهــدف صــرف الدفعــات مــن املخصــص الــذي مت توقيعــه لتمويــل املشــروع،
وبعــد تدقيــق الفواتيــر مــن وزارة املاليــة ،يتــم صــرف الدفعــات املســتحقة .وبنفــس اآلليــة يتــم تســديد مســتحقات القــرض ،حيــث
تتقــدم اجلهــة املقرضــة قبــل اســتحقاق دفعــة القــرض بتقــدمي طلــب باملبالــغ املســتحقة إلــى وزارة املاليــة .وتقــوم إدارة الديــن يف
وزارة املاليــة بتدقيــق الطلــب وجتهيــز كتــاب قبــل فتــرة االســتحقاق بحوالــي أســبوع ليتــم توقيــع وزيــر املاليــة عليــه وحتويــل املبلــغ
إلــى اجلهــة املقرضــة عبــر حوالــة بنكيــة حســب األصــول.

التطور التاريخي
منحــت اتفاقيــة أوســلو التــي ُوقعــت بــن منظمــة التحريــر وحكومــة االحتــال اإلســرائيلي الســلطة الفلســطينية الوليــدة صالحيات
مدنيــة كاملــة يف املناطــق املصنفــة (أ وب) ،وإدارة املــوارد االقتصاديــة يف تلــك املناطــق .إال أنهــا ســلبت منهــا قــدراً كبيــراً مــن
الســيادة مــن خــال حرمانهــا مــن الســيطرة علــى املعابــر احلدوديــة وعلــى األراضــي واســتخداماتها يف املنطقــة املصنفــة ج (تشــكل
 61%م�نـ إجماليــ مس�اـحة الضفــة) وعلــى معظــم امل��وارد الطبيعيةــ .كذلــك بقيــت وظيفــة جبايــة اجلمــارك والقيمــة املضافــة
علــى مســتوردات الفلســطينيني بيــد االحتــال اإلســرائيلي ،التــي أخضعــت حتويلهــا خلزينــة الســلطة العتبــارات أمنيــة وسياســية
تعســفية .10هــذا متامـاً مــا يحــدث منــذ شــهر شــباط مــن العــام  2019حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة ،حيــث رفضــت الســلطة
الفلســطينية اســتقبال مســتحقاتها مــن املقاصــة بعــد أن اقتطعــت حكومــة االحتــال اإلســرائيلي جــزءاً مــن هــذه األمــوال عنــوة،
حتــت ذريعــة مصــادرة مــا يتــم دفعــه لعائــات الشــهداء واألســرى ،يقــدر املبلــغ الــذي مت خصمــه مــن املســتحقات الشــهرية حوالــي
 41مليــون شــيقل ،11حيــث بلغــت قيمــة حتويــات املقاصــة حوالــي  700مليــون شــيقل شــهر ًّيا.
وتبعـاً للظــروف االقتصاديــة والسياســية ،فقــد مــرت بعــض الفتــرات التــي ارتفــع فيهــا مبلــغ الديــن العــام ســواء كان الداخلــي أو
اخلارجــي مقارنــة مببالــغ أخــرى مثــل النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،أو مبلــغ الصــادرات وغيــر ذلــك .يف حــن شــهدت فتــرات أخــرى
ارتفاع ـاً يف الديــن العــام اخلارجــي مقارنــة مــع الداخلــي أو العكــس .علــى ضــوء ذلــك ،ميكــن تقســيم تطــور الديــن العــام نســبة
إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي إلــى ثــاث مراحــل ،حيــث شــهدت الفتــرة األولــى ارتفــاع نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي
اإلجمالــي ،يف حــن شــهدت الفتــرة الثانيــة انخفــاض نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت اإلجمالــي مقارنــة مــع املرحلــة األولــى ،غيــر
أن املرحلــة الثالثــة شــهدت انخفاضـاً حــا ّداً لنســبة الديــن العــام مقارنــة مــع املراحــل الســابقة.

الفترة من  2000إلى 2010
نشــأت مشــكلة االســتدانة يف عــام  ،1995حيــث كانــت الســلطة الفلســطينية بحاجــة إلــى كــم هائــل مــن النفقــات لبنــاء املؤسســات
وزيــادة عــدد املوظفــن ،وحتســن البنيــة التحتيــة الرديئــة املوروثــة مــن االحتــال .كل هــذا أدى إلــى تســارع نســبة الديــن العــام
لتبلــغ حوالــي  8.3%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف تلــك الفتــرات .وقــد بــدأت نســبة الديــن العــام باالرتفــاع بشــكل متســارع
لتصــل عــام  2000إلــى  863مليــون دوالر ،أي بنســبة حوالــي  20%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .واســتمر االرتفــاع التدريجــي
للديــن العــام ليصــل نهايــة عــام  2004إلــى مليــار دوالر (حوالــي  23%مــن النــاجت اإلجمالــي) ،وهــي املــرة األولــى التــي يصــل فيهــا

 10ماجد صبيح ونرص عبد الكريم .2016 .تحدي االستدامة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وسياسات مواجهته يف ضوء األوضاع السياسية واالقتصادية غري املستقرة (للفرتة .)1996-2015
 11موقع عرب  .48االحتالل يحول أموال املقاصة منقوصة والسلطة ترفض تسلمها 27 .شباط .2019
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هــذا املبلــغ .وشــكل حوالــي  60%مــن هــذا الديــن لصالــح الــدول واملؤسســات اخلارجيــة .أمــا  ،40%فقــد كان متويــل املؤسســات
احملليــة املصرفيــة .ويعــزى أحــد أســباب ذلــك إلــى املمارســات االحتالليــة ،خاصــة عقــب االنتفاضــة الفلســطينية واجتيــاح املــدن
الفلســطينية ،مــا أدى إلــى تدميــر البنــى التحتيــة واملؤسســات الفلســطينية اخلدماتيــة.
وقــد اســتمر مبلــغ الديــن العــام خــال هــذه الفتــرة بالصعــود ،حيــث شــهد العــام  2007أعلــى نســبة للديــن العــام إلــى النــاجت
احمللــي اإلجمالــي خــال هــذه احلقبــة ،فقــد بلغــت النســبة  26%بواقــع حوالــي مليــار ونصــف املليــار دوالر تقريبــاً .12إال أن
نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي انخفضــت بشــكل طفيــف ،حيــث بلغــت عــام  2010حوالــي  ،23%ويرجــع ســبب
انخفــاض هــذه النســبة إلــى منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي وليــس بســبب انخفــاض الديــن العــام ،بــل علــى العكــس ،اســتمر مبلــغ
الديــن العــام باالرتفــاع حتــى وصــل إلــى حوالــي مليــاري دوالر يف نهايــة عــام  2010ومنتصــف عــام .2011

إجمــاالً ،بلــغ متوســط الديــن العــام خــال هــذه احلقبــة الزمنيــة حوالــي  1,205مليــون دوالر ،أي حوالــي  23%مــن النــاجت احمللــي
اإلجمالــي .حيــث بلــغ متوســط الديــن اخلارجــي حوالــي  760مليــون دوالر ،يف حــن كان الديــن الداخلــي حوالــي  445مليــون
دوالر .وقــد اســتمر بالصعــود التدريجــي ســنو ّياً دون أن يشــهد نــزول خــال هــذه احلقبــة الزمنيــة ليصــل إلــى عتبــة مليــاري دوالر.
إن هــذا املبلــغ هــو ضخــم مقارنــة مــع عــدد الســكان الفلســطينيني ،فقــد بلــغ نصيــب الفــرد مــن هــذا الديــن العــام حوالــي 355
دوالراً ،حيــث كان نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي  1,530دوالراً تلــك الفتــرة.

الفترة من  2011إلى 2013
واصــل الديــن العــام ارتفاعــه خــال هــذه الفتــرة ولكــن بوتيــرة أقــل ،حيــث بلــغ نهايــة عــام  2013حوالــي  2,376مليــون دوالر،
أي حوالــي  19%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .وقــد شــهدت هــذه الفتــرة تذبذبـاً يف مبلــغ الديــن العــام يف االرتفــاع واالنخفــاض
مقارنــة مــع الربــع الســابق ،فقــد شــهد كل مــن الربــع الثالــث مــن العــام  ،2011والربــع الثالــث مــن العــام  ،2012والربــع األول مــن
العــام  ،2013وكذلــك الربــع الثالــث مــن العــام  2013انخفاضـاً مقارنــة مــع الربــع الــذي ســبقه .ويرجــع ســبب انخفــاض مبلــغ الديــن
العــام يف هــذه األربــاع مقارنــة مــع األربــاع التــي ســبقتها إلــى تســديد جــزء مــن الديــن الداخلــي املســتحق .علــى ســبيل املثــال،
فقــد انخفــض الديــن العــام الداخلــي مــن  1,123إلــى  827خــال ربــع واحــد فقــط ،أي مت مبوجبــه تســديد حوالــي  296مليــون
دوالر بنســبة حوالــي  27%مــن إجمالــي الديــن الداخلــي .ويف هــذا الصــدد ،فقــد تذبــذب أيضـاً الديــن اخلارجــي بــن الصعــود
 12ال يشمل مبلغ الدين العام يف هذه الورقة مبلغ املتأخرات عىل القطاع الخاص ،حيث إن مبلغ الدين العام بحسب تعريف الدين العام يف القانون الفلسطيني استثنى مبلغ املتأخرات وإن كان مبلغ املتأخرات هو ضمنيّاً يفهم عىل
أنه جزء من الدين العام.
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والهبــوط ،حيــث انخفــض بشــكل طفيــف يف الربــع الثالــث مــن العــام  2012والربــع األول مــن العــام  ،2013يف حــن ارتفــع يف باقــي
أربــاع هــذه الفتــرة الزمنيــة.

وعنــد مقارنــة نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،يالحــظ ان هــذه الفتــرة قــد شــهدت انخفاضـاً مقارنــة مــع الفتــرة
املاضيــة مــا قبــل عــام  ،2010حيــث بلغــت أعلــى نســبة  22%يف منتصــف عــام  2011ونهايــة عــام  .2012يف حــن بلغــت أقــل نســبة
يف الربــع الثالــث مــن العــام  2011ونهايــة عــام  2013بواقــع 19%؛ مــع مالحظــة أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف ارتفــاع مســتمر
خــال تلــك احلقبــة الزمنيــة ،وكذلــك االجتــاه العــام ملبلــغ الديــن العــام اإلجمالــي كان يف ارتفــاع مســتمر أيضـاً.
إجمــاالً ،فقــد شــهدت هــذه الفتــرة مقارنــة مــع الفتــرة األولــى تذبذبـاً يف الديــن العــام الداخلــي واخلارجــي علــى حــد ســواء ،فقــد
بلــغ متوســط الديــن العــام لهــذه الفتــرة  2,245مليــون دوالر ،أي نســبة  21%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .هــذا يعنــي أن حصــة
الفــرد مــن الديــن العــام لهــذه احلقبــة الزمنيــة قــد بلــغ  535دوالراً ،أي أن نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 2,595
دوالراً تلــك الفتــرة .كمــا شــهدت هــذه الفتــرة ارتفــاع نســبة الديــن احمللــي مقارنــة مــع الديــن اخلارجــي ،حيــث بلغــت نســبة الديــن
احمللــي  ،51%بعــد أن كانــت  37%يف احلقبــة الســابقة ،مــع مالحظــة أن تكلفــة الديــن الداخلــي هــي أعلــى مــن تكلفــة االقتــراض
اخلارجــي ،حيــث يعتبــر الديــن الداخلــي قصيــر األمــد ويعتمــد مبعظمــه علــى املصاريــف احملليــة .وبلغــت نســبة الفائــدة علــى
االقتــراض الداخلــي حوالــي  5.5%علــى حســابات الدينــار ،ونســبة  6.5%علــى حســابات الشــيقل ،أمــا الــدوالر ،فبلــغ نســبة .4%
وأمــا الديــن اخلارجــي ،فيعتمــد حســب اجلهــة املمولــة وطبيعــة الديــن ،ولكــن عمومـاً بفائــدة أقــل.

الفترة من  2014إلى 2018
تختلــف هــذه الفتــرة عــن ســابقاتها مــن حيــث مبلــغ الديــن العــام ونســبته إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،فقــد بلــغ الديــن العــام
للربــع األول مــن العــام  2014حوالــي  2,330مليــون دوالر ،بحيــث ارتفــع وانخفــض خــال هــذه احلقبــة الزمنيــة ليصــل تقريب ـاً
إلــى نفــس املبلــغ يف نهايــة عــام  ،2018حيــث بلــغ  2,370مليــون دوالر .أمــا عــن نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي ،فقــد
بلغــت أعلــى نســبة عــام  ،2016حيــث بلغــت  ،19%كمــا بلغــت نفــس النســبة يف النصــف الثانــي مــن العــام  .2016يف حــن شــهد
العــام  2018أقــل نســبة الديــن العــام للنــاجت احمللــي اإلجمالــي منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية ،حيــث بلغــت النســبة حوالــي
 .16%أمــا متوســط احلقبــة الزمنيــة هــذه ،فقــد بلــغ الديــن العــام  2,421مليــون دوالر ،شــمل  1,061مليــون دوالر للديــن اخلارجــي
وحوالــي  1,360مليــون دوالر للديــن الداخلــي .ويالحــظ ارتفــاع نســبة الديــن الداخلــي نســبة إلــى الديــن اخلارجــي مــع تقــدم
الفتــرة الزمنيــة .حيــث بلغــت نســبة الديــن العــام الداخلــي  56%مــن مجمــوع الديــن العــام ،يف حــن بلغــت نســبة الديــن العــام
اخلارجــي  44%مــن مجمــوع الديــن العــام.

15

واقع الدين العام ومتأخرات القطاع اخلاص يف فلسطني

أمــا عــن تركيبــة الديــن العــام اخلارجــي حســب املصــدر ،فقــد شــكلت املؤسســات العربيــة نســبة  57%مــن الديــن اخلارجــي،
شــمل معظمــه صنــدوق األقصــى ،حيــث بلــغ حوالــي نصــف مليــار دوالر ،يف حــن ســاهم البنــك اإلســامي للتنميــة بحوالــي 40
مليــون دوالر والصنــدوق العربــي للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بحوالــي  50مليــون دوالر باملتوســط .أمــا املؤسســات الدوليــة،
فقــد بلغــت  32%مــن إجمالــي الديــن العــام اخلارجــي .ســاهم البنــك الدولــي مبعظمهــا ،حيــث بلغــت حصتــه حوالــي 280
مليــون دوالر ،وبنــك االســتثمار األوروبــي حوالــي  50مليــون دوالر ،يف حــن تــوزع باقــي املبلــغ علــى الصنــدوق الدولــي للتطويــر
الزراعــي واألوبــك بحوالــي  23مليــون دوالر .أمــا حكومــات الــدول األجنبيــة ،فقــد ســاهمت بنســبة  11%مــن إجمالــي الديــن العــام
اخلارجــي ،حيــث ســاهمت إســبانيا وإيطاليــا والصــن بهــذه النســبة مــن الديــن العــام اخلارجــي.

وتختلــف تركيبــة الديــن العــام الداخلــي أو احمللــي عــن اخلارجــي ،حيــث تتحمــل البنــوك الفلســطينية النصيــب األكبــر مــن الديــن
العــام الداخلــي ،فقــد بلغــت حوالــي  84%توزعــت علــى شــكل قــروض وجــاري مديــن .وبلغــت القــروض حوالــي  54%مــن إجمالــي
الديــن العــام الداخلــي ،يف حــن بلــغ اجلــاري املديــن  30%مــن مبلــغ الديــن العــام الداخلــي .أمــا هيئــة البتــرول ،فقــد ســاهمت
بحوالــي  15%مــن إجمالــي الديــن العــام الداخلــي ،يف حــن أن  1%قــد حتملتهــا املؤسســات العامــة األخــرى مببلــغ حوالــي 13
مليــون دوالر باملتوســط.
وقــد لوحــظ ارتفــاع تدريجــي يف الديــن العــام الداخلــي وتذبذبــه يف بعــض الفتــرات .حيــث ارتفــع بشــكل تدريجــي مــن البنــوك
مــن عــام  2014إلــى نهايــة عــام  .2017غيــر أنــه بــدأ باالنخفــاض يف العــام  2018بحوالــي  100مليــون دوالر .أمــا قــروض هيئــة
البتــرول وقــروض املؤسســات األخــرى ،فقــد تذبذبــت أيض ـاً مــع احملافظــة علــى املبلــغ باملتوســط ،حيــث بلغــت قــروض هيئــة
البتــرول حوالــي ربــع مليــار دوالر ،يف حــن بلغــت قــروض املؤسســات احلكوميــة األخــرى حوالــي  14مليــون دوالر خــال احلقبــة
الزمنيــة مــن عــام  2014إلــى .2018
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أمــا الديــن العــام اخلارجــي ،فقــد شــهد انخفاضـاً تدريج ّيـاً مــن العــام  2014حتــى عــام  2018بحوالــي  75مليــون دوالر .فقــد بلــغ
حوالــي  1,105مليــون دوالر بدايــة عــام  2014ليصــل إلــى  1,032نهايــة عــام  .2018وقــد شــمل االنخفــاض معظــم مصــادر الديــن
مثــل املؤسســات والصناديــق املاليــة العربيــة ،وكذلــك املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة مثــل البنــك الدولــي .يف حــن حافظــت بعــض
حكومــات الــدول األجنبيــة علــى حصتهــا مــن الديــن العــام مثــل إســبانيا وارتفــاع يف مبلــغ الديــن مــن إيطاليــا ،حيــث كان حوالــي
 32مليــون دوالر عــام  2012وأصبــح حوالــي  52مليــون دوالر عــام .2018
إجمــاالً ،تشــير بيانــات الديــن العــام الفلســطيني إلــى ارتفــاع مســتمر يف مبلــغ الديــن العــام ،مــع توجــه احلكومــة الفلســطينية
لزيــادة االقتــراض الداخلــي مقارنــة مــع االقتــراض اخلارجــي ،حيــث جتــاوز الديــن العــام الداخلــي يف عــام  2012الديــن العــام
اخلارجــي ،واســتمر بهــذا التجــاوز حتــى هــذا التاريــخ .وشــهدت الحق ـاً انخفاض ـاً يف الديــن العــام اخلارجــي مــع تعويــض هــذا
االنخفــاض بالديــن العــام احمللــي وخاصــة مــن البنــوك الفلســطينية علــى شــكل جــاري مديــن وقــروض بنكيــة .ونهايــة عــام ،2018
شــهدت أقــل نســبة للديــن العــام مقارنــة مــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي بواقــع  .16%هــذا يعنــي أن نصيــب الفــرد مــن الديــن العــام
حوالــي  488دوالراً ،وبالتالــي ،فــإن نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي نهايــة العــام بلــغ حوالــي  3,010دوالرات.

أسباب ارتفاع الدين
جلــأت احلكومــة الفلســطينية إلــى االســتدانة منــذ بداياتهــا .وتعــود أســباب هــذه االســتدانة إلــى عوامــل خاصــة يف الشــأن
الفلســطيني اقتضتهــا أساسـاً الظــروف السياســية واالقتصاديــة املرتبطــة أصـ ً
ا بالظــروف السياســية؛ كذلــك عوامــل عامــة كمــا
هــو احلــال يف الــدول الناميــة التــي تعانــي مــن االقتــراض وإعــادة هيكلــة الديــون وتســديد عــبء الفوائــد.
الســبب الرئيســي يف اســتدانة الســلطة الفلســطينية وتراكــم الديــن العــام واملتأخــرات يتمثــل يف وجــود االحتــال االســرائيلي
وإجراءاتــه التــي ال ميكــن التنبــؤ بطبيعتهــا أو حجمهــا أو وقــت حدوثهــا ،إضافــة إلــى ســيطرته علــى املــوارد الطبيعيــة واحلــدود
واملقــدرات االقتصاديــة الفلســطينية جميعهــا .وتشــكل اإليــرادات الفلســطينية أساسـاً مــن مبالــغ املقاصــة التــي حتولهــا حكومــة
االحتــال اإلســرائيلي بعــد خصــم مســتحقاتها ضمــن حســاباتها ،حيــث تقــدر بنســبة حوالــي  50%مــن اإليــرادات الشــهرية.
وتخضــع دائم ـاً للظــروف السياســية يف حتويــل املبالــغ املســتحقة للســلطة الفلســطينية ،أو تأجيــل حتويلهــا .وبهــدف اســتمرار
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النفقــات التشــغيلية األساســية ،تســعى الســلطة الفلســطينية إلــى تعويــض ذلــك مــن خــال االســتدانة مــن البنــوك احملليــة ،حيــث
تشــكل نســبة القــروض مــن البنــوك احملليــة حوالــي  99%مــن الديــن الداخلــي ونســبة حوالــي  60%مــن إجمالــي الديــن اإلجمالــي
(الداخلــي واخلارجــي) .وعنــد النظــر إلــى اإليــرادات املتبقيــة ،فــإن نصــف هــذه اإليــرادات املتبقيــة يأتــي مــن املنــح والهبــات
اخلارجيــة ،وهــي أيض ـاً ال ميكــن االعتمــاد علــى اســتدامتها بــكل األحــوال.
إن أحــد أســباب ارتفــاع الديــن العــام هــو غيــاب األســس الســليمة يف عمليــة التنميــة احملليــة ،واعتمــاد الســلطة الفلســطينية علــى
محــاكاة الــدول املتقدمــة يف بنــاء املؤسســات املختلفــة التــي أثقلــت كاهــل االقتصــاد الفلســطيني ،حيــث متــددت هــذه املؤسســات
احلكوميــة وتشــابكت وتنازعــت علــى الصالحيــات .واســتمرت عمليــة منــو هــذه املؤسســات دون األخــذ بعــن االعتبــار الظــروف
السياســية واالجتماعيــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الفلســطينية عمومـاً .هــذا األمــر أيضـاً يحصــل مــع الــدول الناميــة األخــرى
التــي انتهجــت القيــام ببعــض األنشــطة االقتصاديــة ،مثــل تصنيــع بعــض الســلع يف محــاكاة للــدول الرأســمالية دون مراعــاة
الظــروف السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة يف هــذه الــدول ،خاصــة حجــم املــوارد الطبيعيــة ،ورأس املــال البشــري
القــادر علــى عمليــة إنتــاج الســلع املعينــة ،وغيرهــا مــن الظــروف واملــوارد االقتصاديــة.
إن ســوء إدارة الديــن العــام وغيــاب الشــفافية والرقابــة يــؤدي حتم ـ ًا إلــى زيــادة حجــم الديــن العــام ،خاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد
األهــداف مــن عمليــة االقتــراض والتخطيــط الســليم وضبــط النفقــات .إن الــدول الصناعيــة التــي تعمــل علــى االســتدانة تهــدف
إلــى اســتثمار هــذه األمــوال يف مشــاريع إنتاجيــة متكنهــا مــن إعــادة تصديــر ســلع وخدمــات جديــدة ،أي أنهــا تعمــل علــى االســتدانة
بهــدف شــراء املــواد اخلــام وتصنيعهــا وإعــادة بيعهــا بأســعار مرتفعــة ،وهــذا حتمـاً يــؤدي إلــى عائــد كبيــر علــى االســتثمار .أمــا
يف الشــأن الفلســطيني ،فــإن عمليــة االســتدانة تأتــي لتمويــل نفقــات تشــغيلية أساســية ،ومثــال ذلــك متويــل الســلع واخلدمــات
للقطاعــات الطبيــة والتعليميــة واالجتماعيــة .وليــس بهــدف القيــام مبشــاريع تنمويــة ،تعمــل علــى زيــادة االســتثمار مــن خــال
شــراء مــواد خــام وإعــادة إنتاجهــا وتصديرهــا .ومؤخــراً ،حجبــت وزارة املاليــة الفلســطينية التقاريــر املاليــة التــي تخــص الديــن
العــام وبيانــات النفقــات واإليــرادات الشــهرية والربعيــة ،13مــا أدى إلــى غيــاب الرقابــة مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املدنــي والتــي
حتتــاج إلــى هــذه التقاريــر يف ظــل هــذه الظــروف االقتصاديــة الصعبــة .وغالب ـاً مــا تســاعد هــذه التقاريــر مؤسســات املجتمــع
املدنــي علــى ممارســة الرقابــة املجتمعيــة يف زيــادة العدالــة االجتماعيــة يف تســديد املســتحقات والنفقــات واملشــاركة يف حتديــد
األولويــات.
يف الواقــع ،فــإن زيــادة النفقــات التشــغيلية هــي أيض ـ ًا أحــد األســباب يف تراكــم الديــن العــام ،ســواء كان الداخلــي أو اخلارجــي
للســلطة الفلســطينية علــى مــدى الســنوات املاضيــة .وتشــير حســابات الباحثــن بنــاء علــى جتميــع تقاريــر ماليــة احلكومــة والديــن
العــام الفلســطيني املنشــورة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية إلــى أن مبلــغ الرواتــب واألجــور للقطــاع العــام ارتفعــت خــال
عشــر ســنوات بنســبة  ،100%مقابــل ذلــك ،ارتفــع عــدد الســكان بنســبة  27%لنفــس الفتــرة ،وارتفعــت عمومـاً النفقــات العامــة
حوالــي  .70%خــال هــذه الفتــرة ،بقيــت النفقــات التطويريــة كمــا هــي دون أي منــو يذكــر ،بــل علــى العكــس ،انخفضــت خــال
العشــر ســنوات املاضيــة بنســب مختلفــة .علــى ســبيل املثــال ،بلغــت النفقــات التطويريــة عــام  2007حوالــي  310ماليــن دوالر ،ثــم
انخفضــت عــام  2014لتصبــح حوالــي  162مليــون دوالر ،أمــا نهايــة عــام  ،2018فقــد بلغــت  277مليــون دوالر ،أي نســبة حوالــي
 7%مــن إجمالــي النفقــات العامــة فقــط .14
إن اســتمرار ارتفــاع الفجــوة بــن حجــم اإليــرادات الضريبيــة والنفقــات العامــة وخاصــة التشــغيلية يــؤدي إلــى زيــادة العجــز يف
املوازنــة ،وبالتالــي زيــادة حجــم الديــن العــام بســبب االقتــراض احلكومــي مــن الداخــل أو اخلــارج ،حيــث شــكلت اإليــرادات التــي
جتبيهــا الســلطة الفلســطينية مــن الضرائــب والرســوم احملليــة نســبة ال تتعــدى  25%مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة ،15بينمــا
تبلــغ نســبة اإليــرادات (ضرائــب ،جمــارك ،رســوم ،وغيرهــا) التــي جتبــى عــن طريــق االحتــال اإلســرائيلي  ،50%وااليــرادات
مــن املســاعدات اخلارجيــة  ،25%مــع مالحظــة أن هــذ النســب تختلــف بــن فتــرة وأخــرى تبعــاً لتدفقــات املقاصــة واملنــح

 13استمر حجب بيانات وزارة املالية فرتة إعداد هذه الدراسة ،حيث متت زيارة موقع وزارة املالية خالل شهر أيار  2019وتبني أن البيانات محجوبة بسبب وقف تحويالت املقاصة.
 14اعتمد الباحثان عىل تقارير تاريخية ربعية من سلطة النقد الفلسطينية خاصة تقارير مالية الحكومة والدين العام الفلسطيني ،التي توضح الجداول املرفقة به تفاصيل اإليرادات والنفقات ومبالغ املتأخرات والدين العام خالل تلك
الفرتة.
15سلطة النقد الفلسطينية ( .)2015تطورات مالية الحكومة والدين العام .الربع الرابع من العام  .2015دائرة األبحاث والسياسات النقدية .تاريخ النرش شباط .2016
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اخلارجيــة وقــدرة اجلبايــة احملليــة ،حيــث بلغــت نســبة اإليــرادات احملليــة مــن جبايــة الرســوم والضرائــب احملليــة نهايــة عــام 2018
حوالــي  30%مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة ،16يف حــن بلغــت هــذه النســبة يف نســبة إيــرادات اجلبايــة احملليــة مــن إجمالــي
اإليــرادات العامــة حوالــي  65%مــن بدايــة عــام  2019حتــى نهايــة شــهر أيــار مــن العــام  .2019ويرجــع ذلــك إلــى وقــف حتويــات
املقاصــة وبالتالــي انخفــاض إيــرادات املقاصــة ،وكذلــك انخفــاض حــاد يف املنــح والدعــم اخلارجــي .17وحيــث إن نســبة الضرائــب
مرتفعــة وحتكمهــا اتفاقيــات ،فــإن مــن الصعوبــة علــى الســلطة الفلســطينية العمــل علــى فــرض ضرائــب جديــدة أو زيــادة نســبة
الضرائــب احلاليــة ،ســواء كانــت القيمــة املضافــة أو ضريبــة الدخــل ،حيــث ســيؤثر ذلــك جوهر ّيـاً علــى املســتوى املعيشــي للمواطــن
الفلســطيني الــذي يعانــي أصـ ً
ا مــن انخفــاض الدخــل الســنوي ،وأيضـاً ميكــن أن يــؤدي إلــى ردود فعــل اقتصاديــة أو سياســية.

حجم الدين الحالي
مــع بدايــة مشــكلة خصــم املقاصــة مــن قبــل حكومــة االحتــال اإلســرائيلي شــباط  ،2019وبســبب الوضــع املالــي الهــش للســلطة
الفلســطينية ،خاصــة بعــد وقــف املســاعدات املاليــة األمريكيــة؛ فــإن وزارة املاليــة الفلســطينية حجبــت جميــع التقاريــر املاليــة
الشــهرية والربعيــة عــن موقعهــا اإللكترونــي .وبالتالــي ،فــإن البيانــات املنشــورة عــن الديــن العــام الفلســطيني مصدرهــا ســلطة
النقــد الفلســطينية التــي كانــت قــد اســتندت إلــى وزارة املاليــة الفلســطينية يف إعدادهــا.
مــن هنــا ،فــإن آخــر بيانــات الديــن العــام الفلســطيني تخــص نهايــة عــام  ،2018مــع مالحظــة أن هنــاك مؤشــرات علــى صعوبــة
الوضــع املالــي للحكومــة الفلســطينية مــن خــال بيانــات عــام  .2019علــى ســبيل املثــال ،هنــاك انخفــاض يف ودائــع القطــاع العــام
للحكومــة املركزيــة يف احلســابات املصرفيــة حســب اجلهــة املودعــة ،فقــد بلغــت حوالــي  588مليــون دوالر نهايــة شــهر نيســان عــام
 ،2018مقارنــة مــع  341مليــون دوالر شــهر نيســان مــن العــام  ،2019أي بانخفــاض حوالــي  42%خــال عــام واحــد .18كذلــك فقــد
كان��ت نسـ�بة التس��هيالت (البنكيــة املقدمــة للحكومــة) إلــى الودائــع بدايــة عــام  2018حوالــي  ،200%يف حــن أصبحــت نهايــة
شــهر نيســان مــن العــام  2019حوالــي  ،388%أي بارتفــاع حوالــي  95%خــال عــام ونصــف العــام.19
بيانــات الديــن العــام الفلســطيني حتــى نهايــة عــام  2018وتطورهــا كل خمــس ســنوات ميكــن مالحظتهــا يف اجلــدول التالــي،
بالطبــع دون اعتبــار املتأخــرات ضمــن هــذه األرقــام:
حجم وتطور الدين العام الفلسطيني
المبالغ المالية للدين العام بالمليون دوالر

السنة

الدين العام
المحلي

الدين العام
الخارجي

مجموع الدين
العام

نسبة الدين إلى الناتج
المحلي

نسبة الدين الخارجي
إلى الصادرات

حصة الفرد من
الدين (دوالر)

2000

342.85

520.12

862.97

20%

60%

283

2005

572.55

624.31

1196.86

25%

106%

341

2010

839.57

1043.27

1882.84

21%

76%

468

2015

1466.50

1070.70

2537.20

20%

46%

560

2018

1337.90

1032.00

2369.90

16%

36%

488

مصدر البيانات :حسابات الباحثين بناء على تقارير سلطة النقد ،ووزارة المالية ،والجهاز المركزي لإلحصاء

 16سلطة النقد الفلسطينية ( .)2019تقرير تطورات املالية والدين العام الفلسطيني .دائرة األبحاث والسياسات النقدية عن الربع الرابع من العام 2018
 17وزارة املالية والتخطيط الفلسطينية ( .)2019تقارير شهرية .تقرير شهر أيار .جدول رقم  :3الكشف التجميعي للعمليات املالية :اإليرادات واملتأخرات .أيار 2019
 18سلطة النقد الفلسطينية ( .)9102جدول ( :)61توزيع ودائع القطاع العام حسب الجهة املودعة والنوع.
 19حسابات الباحثني من بيانات سلطة النقد الفلسطينية املنشورة شهر نيسان من عام  .9102جدول ( :)22توزيع إجاميل التسهيالت حسب القطاع والعملة واملنطقة ،وجدول ( :)61توزيع ودائع القطاع العام حسب الجهة املودعة
والنوع ،وجدول ( :)81توزيع إجاميل التسهيالت حسب القطاع والنوع واملنطقة.
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تشــير بيانــات الديــن العــام الفلســطيني إلــى أن حجــم الديــن بقــي ضمــن احلــد املســموح بــه حســب قانــون الديــن العــام الفلســطيني
(وهــي نســبة  40%كحــد أقصــى مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي) ،حيــث وصلــت نســبة الديــن العــام حوالــي  25%يف العــام 2005
مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،ومــا لبثــت أن انخفضــت بشــكل تدريجــي حتــى وصلــت إلــى  16%يف نهايــة العــام  2018مــن
النــاجت احمللــي اإلجمالــي .مــن ناحيــة أخــرى ،فقــد أظهــرت بيانــات الديــن العــام انخفــاض مؤشــر الديــن اخلارجــي نســبة إلــى
الصــادرات ،حيــث يقيــس هــذا املؤشــر قــدرة احلكومــة الفلســطينية علــى ســداد الديــن اخلارجــي واســتخدام العمــات الصعبــة
لتســديد القــروض الدوليــة .يف حــال انخفــاض هــذا املؤشــر ،فــإن هــذا يعنــي ارتفاعـاً يف الصــادرات أو انخفاضـاً يف الديــن العــام
أو كليهمــا .وقــد بلــغ أقــل مســتوى لهــذا املؤشــر يف العــام  2018مقارنــة مــع الســنوات الســابقة ،حيــث بلــغ نســبة  .36%ويرجــع
ذلــك أساسـاً إلــى منــو الصــادرات الفلســطينية ،حيــث تضاعفــت خــال الســنوات الثمانــي املاضيــة ،فقــد بلغــت قيمــة الصــادرات
حوالــي  1,367مليــون دوالر نهايــة عــام  ،2010يف حــن أصبحــت نهايــة عــام  2018حوالــي  2,904مليــون دوالر.
وخــال شــهر متــوز مــن العــام  ،2019أعــادت وزارة املاليــة الفلســطينية نشــر التقاريــر املاليــة التــي كانــت قــد حجبتهــا مؤخــراً.
وتظهــر التقاريــر املاليــة حتــى نهايــة شــهر أيــار  2019أن حجــم الديــن العــام ارتفــع حوالــي  300مليــون دوالر ليصبــح حوالــي
 2,600مليــون دوالر ،وهــو أعلــى مبلــغ يصــل إليــه منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية ،حيــث بلــغ حوالــي  9,404مليــون شــيقل
بواقــع  5,670مليــون شــيقل الديــن الداخلــي و 3,733مليــون شــيقل للديــن اخلارجــي.
يف الواقــع ،تبقــى هــذه البيانــات ال تعبــر عــن الوضــع احلقيقــي للديــن العــام وتصنيفاتــه دون األخــذ بعــن االعتبــار املتأخــرات
املســتحقة علــى احلكومــة الفلســطينية للقطــاع اخلــاص .وتعتبــر املتأخــرات هــي املبالــغ املســتحقة علــى احلكومــة الفلســطينية
لصالــح القطاعــات احليويــة الفلســطينية مثــل املستشــفيات اخلاصــة ،وشــركات األدويــة ،والتجهيــزات واللوجســتيات اخلاصــة
بالــوزارات وخاصــة وزارة التربيــة والتعليــم ،والرواتــب واألجــور للعاملــن يف القطــاع احلكومــي ،وكذلــك مســتحقات القطــاع
اخلــاص للنفقــات التطويريــة للمشــاريع املمولــة مــن وزارة املاليــة ،ومســتحقات هيئــة املؤسســات املاليــة العامــة مثــل هيئــة التقاعــد
الفلســطينية ،مــع مالحظــة أن جميــع هــذه املبالــغ هــي بفائــدة صفــر .مــن هنــا ،ال بــد مــن تســليط الضــوء علــى هــذه املبالــغ الهامــة،
والنظــر مــن الزاويــة األخــرى حتــى تكتمــل الصــورة ،وذلــك بســبب ارتبــاط املتأخــرات مباشــرة بالديــن العــام وقــدرة احلكومــة علــى
تســديد املســتحقات احملليــة واخلارجيــة.

حجم المتأخرات المستحقة
نتيجــة عجــز اإليــرادات احملليــة عــن متويــل النفقــات اجلاريــة يف املوازنــة الفلســطينية ،تلجــأ احلكومــة إلــى أحــد اخلياريــن :إمــا
االســتدانة داخل ّيـاً مــن خــال املصــارف احملليــة واملؤسســات املاليــة األخــرى بفائــدة محــددة حســب نــوع العملــة وفتــرة القــرض؛ أو
يكــون البديــل اآلخــر تأخيــر وتأجيــل تســديد مســتحقات القطــاع اخلــاص بنــاء علــى الوفــر يف املوازنــة .ويدخــل مبلــغ القــروض مــن
املصــارف احملليــة ضمــن حســابات الديــن العــام الداخلــي ،يف حــن تبقــى مســتحقات القطــاع اخلــاص ضمــن حســاب املتأخــرات
املســتحقة واملتراكمــة يف حســاب منفصــل .مــن هنــا ،وبغــض النظــر عــن التســميات ،فــإن قيمــة املتأخــرات مــا هــي إال ديــون
مســتحقة واجبــة الســداد مــن احلكومــة الفلســطينية للقطــاع اخلــاص.
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تالمــس املتأخــرات قطاعــات حيويــة خاصــة يف مجــاالت الصحــة والتعليــم .وبالتالــي ،فــإن عــدم تســديد أو التأخيــر يف تســديد
املســتحقات للقطــاع اخلــاص ،يضــع شــركات القطــاع اخلــاص علــى احملــك يف قدرتهــا علــى االســتمرار يف تقــدمي اخلدمــات
والتجهيــزات لهــذه القطاعــات الهامــة .علــى ســبيل املثــال ،أفــاد رئيــس احتــاد املستشــفيات اخلاصــة أن ديــون مستشــفيات القطــاع
األهلــي واخلــاص علــى وزارة الصحــة بلغــت  150مليــون دوالر حتــى نهايــة العــام  ،2016غيــر أنهــا ارتفعــت لتصــل حتــى نهايــة العــام
 2018إلــى حوالــي املليــار شــيقل ،أي بواقــع زيــادة شــهرية بقيمــة  30مليــون شــيقل (بحســب تصريــح صحفــي لرئيــس االحتــاد).
إن هــذه املبالــغ كبيــرة جـ ّداً وال بــد مــن تســديدها للتخفيــف مــن ضغــط املورديــن لهــذه املستشــفيات واملســاهمة يف صــرف رواتــب
العاملــن فيهــا أيضـاً.
وبلغــت قيمــة املتأخــرات التراكميــة يف نهايــة عــام  2018حوالــي  3,410مليــون دوالر .ويالحــظ أن املتأخــرات قــد تضاعفــت خــال
اخلمــس ســنوات الســابقة مــن مليــار ونصــف املليــار ،إلــى ثالثــة مليــارات ونصــف املليــار دوالر .وقــد كانــت قــد تضاعفــت أصـ ً
ا
خــال العــام  2011والعــام  .2012وعنــد حتليــل املتأخــرات بحســب بيانــات ســلطة النقــد للعــام  ،2018يالحــظ أن اجلــزء األكبــر
هــو مســتحقات القطــاع اخلــاص ،حيــث بلغــت نســبة املصاريــف التشــغيلية ،أي بنــد غيــر األجــور ،حوالــي  53%مــن إجمالــي
املتأخــرات ،يف حــن أن  14%مــن املتأخــرات هــي مســتحقات عــن النفقــات التطويريــة ،كذلــك  23%مــن املتأخــرات هــي رواتــب
القطــاع العــام والعــاوات املســتحقة للموظفــن ،20واملتبقــي يخــص املخصصــات املدفوعــة واملرجتعــات الضريبيــة بنســبة .10%
وبالتالــي ،ميكــن االســتنتاج أن حوالــي  67%مــن مجمــوع املتأخــرات هــي مســتحقات للقطــاع اخلــاص بشــكل مباشــر عــن توريــد
أمــور لوجســتية تشــغيلية ،وكذلــك عــن تزويــد احلكومــة مبشــاريع تطويريــة .وعنــد إضافــة املرجتعــات الضريبيــة التــي تخــص
كذلــك القطــاع اخلــاص ،فــإن حصــة القطــاع اخلــاص اإلجماليــة مــن هــذه املتأخــرات تبلــغ نســبة  ،72%أي مببلــغ حوالــي ملياريــن
ونصــف املليــار دوالر ،وهــو مبلــغ ضخــم ويقيــد مــن قــدرة القطــاع اخلــاص علــى النمــو وتوفيــر الســيولة الالزمــة للمســتوردات.
وتترابــط عــادة مؤسســات القطــاع اخلــاص بعضهــا مــع بعــض ضمــن مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة ،حيــث هنــاك شــركات عاملــة
يف القطــاع الصحــي ،والقطــاع التعليمــي ،والقطــاع الصناعــي ،والبنيــة التحتيــة ،وغيرهــا مــن القطاعــات ،إال أن هــذه القطاعــات
جميعهــا تتشــابك بالقطــاع املصــريف .وبالطبــع ،فــإن وجــود هــذه املتأخــرات لــه تأثيــر مباشــر علــى القطــاع املصــريف وقدرتــه علــى
التمويــل ،مــا يضــع احلكومــة والقطــاع املصــريف يف حلقــة مفرغــة بــن اســتدانة احلكومــة مــن القطــاع املصــريف لتســديد القطــاع
اخلــاص ،وإعــادة شــراء التجهيــزات مــن القطــاع اخلــاص ضمــن متأخــرات ،واســتدانة القطــاع اخلــاص مــن القطــاع املصــريف
لتمويــل هــذه التجهيــزات احلكوميــة وهكــذا.
 20إن هيكلية املتأخرات تعرب عن بيانات عام  ،2018وبالتايل رمبا تتغري نسبة رواتب القطاع العام من املتأخرات خاصة بعد تسديد الحكومة نصف راتب بداية الربع األول من العام .2019
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حجم وتطور المتأخرات المستحقة
المبالغ المالية للمتأخرات بالمليون دوالر

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

المجموع

%

رواتب وأجور

29

101

309

444

547

1,142

708

653

784

4,718

23.88%

نفقات تشغيلية

57

256

501

889

1,697

1,662

2,194

2,025

1,807

11,085

56.10%

نفقات تطويرية

8

75

96

132

356

208

460

425

477

2,236

11.32%

مرتجعات ضريبية

12

101

160

181

137

346

177

163

170

1,447

7.32%

-

-

-

-

-

104

-

-

170

274

1.39%

106

533

1,065

1,646

2,737

3,462

3,538

3,265

3,409

19,760

100%

0.54%

2.70%

5.39%

8.33%

13.85%

17.52%

17.90%

16.53%

17.25%

100%

100%

البيان

مدفوعات مخصصات
المجموع
النسبة المئوية

مصدر البيانات :حسابات الباحثين بناء على تقارير سلطة النقد ،ووزارة المالية ،والجهاز المركزي لإلحصاء

يتضــح أن املتأخــرات املتراكمــة كمــا يف اجلــدول أعــاه يف زيــادة مســتمرة منــذ الســنوات الســابقة .وقــد شــملت الزيــادة كافة البنود
تقريب ـاً ،حيــث اســتمرت رواتــب القطــاع العــام باالرتفــاع وعــاودت وانخفضــت بعــد العــام  .2015أمــا بالنســبة إلــى مســتحقات
القطــاع اخلــاص ،فقــد لوحــظ ارتفــاع تدريجــي مســتمر يف مســتحقاته عــن النفقــات التطويريــة ،وارتفــاع تدريجــي ملســتحقات
القطــاع اخلــاص عــن النفقــات التشــغيلية ،حيــث إنهــا ســجلت انخفاض ـاً طفيف ـاً نهايــة العــام  .2018ولكــن تبقــى هــذه املبالــغ
كبيــرة ،حيــث تشــكل أكثــر مــن نصــف املتأخــرات .أمــا اإلرجاعــات الضريبيــة ،فقــد تذبذبــت علــى مــدار الســنوات املاضيــة،
حيــث تعمــل دائــرة الضريبــة علــى تقــاص ضريبــة اإلرجاعــات مــن خــال املبلــغ الــدوري الشــهري .إجمــاالً ،إن تراكــم املتأخــرات
احلكوميــة بهــذه املبالــغ يقلــل مــن قــدرة احلكومــة علــى تخفيــض الديــن العــام ســواء كان الداخلــي أو اخلارجــي ،بــل إن وجــود
املتأخــرات املتراكمــة وضغــط القطــاع اخلــاص للمطالبــة مبســتحقاته قــد يضطــر احلكومــة لالســتدانة مــن القطــاع املصــريف أو
لقــروض خارجيــة مــن أجــل ســداد املتأخــرات العتبــارات اســتمرارية العمليــات التشــغيلية ونفقــات الرواتــب واألجــور.
كمــا أن أثــر اســتمرار ظاهــرة ديــون القطــاع اخلــاص املقــدم واملــورد خلدمــات أساســية لقطاعــات مهمــة مثــل اخلدمــات الصحيــة
ينعكــس ســلباً علــى جــودة ومســتوى اخلدمــة وتنفيذهــا يف الوقــت احملــدد ،مــا يضــر مبصلحــة متلقــي اخلدمــة مــن املواطنــن
املســتفيدين مــن اخلدمــات احلكوميــة العامــة ،أمــا أثــر ذلــك علــى ســلوك بعــض املقاولــن مــن القطــاع اخلــاص ،فقــد يزيــد مــن
فــرص اللجــوء إلــى الواســطة واحملســوبية ،وقــد يصــل يف املســتقبل إلــى مخاطــر نشــوء دفــع الرشــوة للحصــول علــى متأخراتهــم.
وقــد ســبق أن أعلنــت وزارة املاليــة الفلســطينية عــن أول إصــدار مــن برنامــج أُذونــات الســداد احلكوميــة بقيمــة  40مليــون دوالر
ملــوردي األدويــة واملســتلزمات الطبيــة التــي تشــكل اجلــزء األكبــر مــن مديونيــة القطــاع اخلــاص ،بهــدف ســداد مســتحقات القطــاع
اخلــاص للعقــود اجلديــدة .وحســب وزارة املاليــة ،فــإن تطويــر هــذا املنتــج املالــي جــاء نتيجــة املشــاركة والتشــاور والتنســيق املكثــف
مــع الشــركاء األساســيني يف املشــروع املتمثلــن يف قطــاع البنــوك وممثلــن عــن شــركات األدويــة والقطــاع اخلــاص ،وإن املشــروع
يعتبــر ســابقة يف منظومــة إدارة املــال العــام للحكومــة ومدفوعــات احلكومــة ،حيــث ســتعمل طريقــة تســديد القطــاع اخلــاص هــذه
علــى خفــض املتأخــرات لتصبــح حوالــي  200مليــون دوالر حــال تطبيقهــا .21بيــد أن املتتبــع ملبلــغ املتأخــرات يالحــظ أن مبلــغ
مســتحقات القطــاع اخلــاص لــم ينخفــض بعــد هــذه التجربــة وأصبــح حوالــي  3,400مليــون دوالر نهايــة عــام  ،2018حيــث مــا
زالــت احلكومــة الفلســطينية تقــوم علــى تســديد املتأخــرات عــن طريــق أذونــات الدفــع .وقــد بلــغ إجمالــي تســديد املتأخــرات مــن
بدايــة عــام  2019حتــى نهايــة شــهر أيــار  2019عــن طريــق أذونــات احلكومــة حوالــي  217مليــون شــيقل بحســب تقاريــر وزارة
 21وكالة معاً ( .)2016إطالق برنامج السداد عن طريق أذونات الدفع الحكومية.
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املاليــة ،مــع مالحظــة أن مبلــغ املتأخــرات يف ارتفــاع تدريجــي خــال العــام  ،2019فقــد بلــغ صــايف املتأخــرات يف شــهر كانــون
الثانــي  2019حوالــي  3,157مليــون شــيقل ،وقــد أصبــح هــذا املبلــغ  4,070مليــون شــيقل نهايــة شــهر أيــار  .201922وتكمــن
املشــكلة األساســية حقيقــة يف توفــر األمــوال والرغبــة لــدى احلكومــة الفلســطينية يف تســديد مســتحقات القطــاع اخلــاص وليــس
بطريقــة التســديد ذاتهــا .وبالتالــي ،فــإن القــدرة والرغبــة يف تســديد مســتحقات القطــاع اخلــاص همــا األســاس يف تخفيــض
املتأخــرات املتراكمــة.

مؤشرات الدين العام
تالقــي مؤشــرات الديــن اهتمامـاً كبيــراً مــن االقتصاديــن وصنــاع القــرار بهــدف حتليــل الوضــع احلالــي للحكومــات وقدرتهــا علــى
إدارة الديــن العــام وخدمــة الديــن مــن تســديد األقســاط والفوائــد املســتحقة .كمــا تهتــم مؤسســات املجتمــع املدنــي بهــذه البيانــات
ملــا لهــا مــن أهميــة اقتصاديــة علــى حقــوق الفــرد والتنميــة وقــدرة املؤسســات ذات العالقــة مــن االســتمرار والتأثــر بذلــك .أمــا
يف فلســطني ،فــإن األمــر يأخــذ أبعــاداً إضافيــة ،حيــث ال يوجــد بنــك مركــزي فلســطيني ،وال توجــد عملــة محليــة ،وال تســتطيع
احلكومــة الفلســطينية التحكــم بأســعار الفائــدة ،إضافــة إلــى العامــل احلاســم واألهــم وهــو وجــود االحتــال اإلســرائيلي الــذي
يتحكــم بدخــول األمــوال والــواردات والصــادرات .وهــذا مــا يحصــل يف هــذه اآلونــة بعــد خصــم االحتــال اإلســرائيلي جــزءاً
مــن أمــوال املقاصــة الفلســطينية وبالتالــي عــدم اســتقبال احلكومــة الفلســطينية ملبلــغ املقاصــة الــذي يشــكل نصــف املوازنــة
الفلســطينية.
أمــام هــذه األحــداث االقتصاديــة ،فإنــه أصبــح مــن الضــرورة متابعــة مؤشــرات الديــن العــام بهــدف تشــخيص الوضــع احلالــي
للحكومــة الفلســطينية ،وأيضـاً لفحــص مــدى قــدرة احلكومــة الفلســطينية علــى ســداد هــذه الديــون ســواء كانــت للقطــاع اخلــاص
احمللــي أو الديــن اخلارجــي للمؤسســات الدوليــة واحلكومــات اخلارجيــة .إن القــدرة علــى تســديد الديــون اخلارجيــة والداخليــة
لهــا تأثيــر مباشــر علــى املصداقيــة والثقــة يف احلكومــة واالســتثمارات األجنبيــة ،كذلــك زيــادة ثقــة القطــاع اخلــاص يف قــدرة
احلكومــة علــى تســديد املســتحقات واملتأخــرات وبالتالــي اســتمرار عجلــة االقتصــاد والتنميــة وتوفيــر الســيولة النقديــة ملؤسســات
القطــاع اخلــاص املــزودة للحكومــة ،إضافــة إلــى متابعــة األثــر الــذي يســببه تراكــم ديــون القطــاع اخلــاص علــى مســتوى اخلدمــة
التــي تقــدم للمواطــن أو فــرص الفســاد يف أوســاط املقاولــن مــن القطــاع اخلــاص واملســؤولني العامــن عــن إعــداد جــداول دفــع
هــذه املســتحقات.
علــى ضــوء ذلــك ،ميكــن تقســيم مؤشــرات الديــن العــام إلــى قســمني :األول ،وهــو مجموعــة املؤشــرات التــي تعمــل علــى قياس حجم
املديونيــة مقارنــة مــع أداء االقتصــاد وحجمــه ،علــى ســبيل املثــال ،نســبة الديــن العــام مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،أو احتســاب
مؤشــر نســبة الديــن العــام اخلارجــي القائــم يف ذمــة احلكومــة إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي لقيــاس عــبء املديونيــة اخلارجيــة،
علــى اعتبــار أن هــذه النســبة تــدل علــى قــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى حتمــل أعبــاء الديــن العــام اخلارجــي وإمكانيــة
اســتمراريته يف القيــام بذلــك .وكذلــك مؤشــر نســبة خدمــة الديــن العــام اخلارجــي إلــى الصــادرات مــن الســلع واخلدمــات ،الــذي
يقيــس عــبء املديونيــة اخلارجيــة بداللــة قــدرة االقتصــاد علــى تغطيــة مديونيتــه اخلارجيــة بعائــدات صادراتــه ،ومعــدل منــو الديــن
العــام ،وهكــذا.
أمــا القســم الثانــي ،فهــو مجموعــة املؤشــرات التــي تعمــل علــى تقييــم قــدرة االقتصــاد علــى ســداد الديــن العــام ،ســواء كانــت
الفوائــد املترتبــة علــى عمليــة االقتــراض أو األقســاط املســتحقة .بتعبيــر آخــر ،قــدرة احلكومــة علــى خدمــة الديــن الداخلــي
واخلارجــي .وبتتبــع تطــور الديــن العــام الفلســطيني ،يالحــظ ارتفــاع الديــن العــام الداخلــي مقارنــة مــع الديــن اخلارجــي ،مــا
يفــرض اهتمامـاً بالديــن العــام وقــدرة احلكومــة علــى التســديد ،خاصــة أن االقتــراض مــن اجلهــاز املصــريف احمللــي هــو مــن النــوع
القصيــر األجــل بشــروط جتاريــة وتكلفــة مرتفعــة.
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نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي
يعتبــر هــذا املؤشــر أهــم مؤشــرات الديــن العــام الــذي تعمــل الــدول واملؤسســات االقتصاديــة علــى قياســه وحتليلــه مقارنــة
مــع فتــرات ســابقة لنفــس الدولــة أو مــع دول مجــاورة ،حيــث يعمــل هــذا املؤشــر علــى قيــاس كميــة الديــن نســبة إلــى النشــاط
االقتصــادي يف الدولــة ،وبنفــس الوقــت قــدرة الــدول علــى ســداد الديــن العــام .إن انخفــاض نســبة هــذا املؤشــر يتــم إمــا بســبب
زيــادة النــاجت احمللــي اإلجمالــي ومنــو األنشــطة االقتصاديــة ،أو بســبب انخفــاض الديــن العــام .أمــا ارتفــاع هــذا املؤشــر ،فإمنــا
يــدل علــى زيــادة الديــن العــام أو انخفــاض األنشــطة والنمــو االقتصــادي .غيــر أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني يــزداد
بســبب وجــود املنــح واإلنفــاق الــذي يتــم توجيهــه إلــى االســتهالك وليــس إلــى االســتثمار ،مــا يعنــي أن العائــدات مــن هــذا اإلنفــاق
تكــون علــى حســاب النمــو االقتصــادي احلقيقــي.
حســب املــادة رقــم  30مــن قانــون الديــن العــام الفلســطيني لعــام رقــم  24يف العــام  ،2005فــإن رصيــد الديــن العــام القائــم ال
يجــوز أن يزيــد علــى  40%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .وبالنظــر إلــى التطــور التاريخــي للديــن العــام الفلســطيني ،فــإن نســبة
الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي قــد بلغــت أقصــى نســبة لهــا عــام  2007بواقــع  ،26%يف حــن بلغــت النســبة األقــل
عــام  2018بحوالــي  ،16%غيــر أن إضافــة بنــد املتأخــرات تعطــي تشــخيصاً واقع ّي ـاً حلجــم الديــن العــام الفعلــي .فقــد بلغــت
أعلــى نســبة للديــن العــام مــع وجــود املتأخــرات نهايــة عــام  ،2015حيــث بلغــت  47%مــن إجمالــي النــاجت احمللــي ،يف حــن بلغــت
أقــل نســبة عــام  2010حوالــي .22%
ّ
واملطــردة يف مبلــغ املتأخــرات الــذي يبلــغ ضعــف الديــن العــام هــو أحــد املؤشــرات علــى صعوبــة احلكومــة
إن الزيــادة املســتمرة
الفلســطينية يف احلصــول علــى القــروض الداخليــة أو اخلارجيــة ،مــا يضطرهــا إلــى تأجيــل الدفعــات املســتحقة للقطــاع اخلــاص
وعــدم االلتــزام بتســديد مســتحقات املورديــن ملختلــف الســلع واخلدمــات وخاصــة يف القطاعــات احليويــة .كمــا تشــير البيانــات
إلــى انخفــاض تدريجــي يف الديــن العــام اخلارجــي وارتفــاع الديــن العــام الداخلــي واملتأخــرات ،وهــذا يعنــي مزيــداً مــن الضغــوط
علــى القطــاع اخلــاص املــورد للخدمــات والســلع وأيضـاً التمويــل.
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عنــد مقارنــة نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،فــإن النســب تختلــف عــن الواقــع الفلســطيني ،حيــث تعتبــر هــذه
النســبة متدنيــة يف فلســطني مقارنــة مــع الــدول األخــرى .لكــن إذا أخذنــا باالعتبــار عــدداً مــن املخاطــر ،فــإن هــذه النســب
املنخفضــة ال تعكــس حقيقــة اســتدامة املاليــة العامــة الفلســطينية خاصــة أنهــا حديثــة النشــأة ،حيــث تعتمــد بصفــة أساســية علــى
مــوارد ماليــة تقــع خــارج نطــاق الســيطرة الوطنيــة ،مــا يجعــل هــذه املــوارد اخلارجيــة تتســم بعــدم االســتقرار واالنتظــام ،ناهيــك
عــن محدوديــة املــوارد املاليــة املتاحــة بســبب ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى املــوارد الطبيعيــة واحلــدود.
مقارنة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لبعض الدول
بيانات عام  2019حسب صندوق النقد الدولي

الدولة

نسبة الدين العام للناتج المحلي

عدد السكان

األردن
العراق
لبنان
مصر
االمارات

90.83%
54.44%
160.57%
87.08%
19.35%

10,069,794
40,412,299
6,065,922
101,168,745
9,682,088

مصدر البيانات :موقع إحصائيات سكان العالم بناء على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي

حيــث تختلــف هــذه النســب تبعـاً للظــروف االقتصاديــة يف الدولــة ،فقــد بلغــت يف األردن حوالــي  80%عــام  2014وأصبحــت 91%
مــع نهايــة عــام  2018كمــا هــو واضــح يف اجلــدول الســابق .إال أن هــذه الــدول تختلــف عــن الوضــع الفلســطيني الــذي يعانــي مــن
حتكــم االحتــال اإلســرائيلي يف حتويــات املقاصــة الشــهرية ،وكذلــك اعتمــاد املوازنــة علــى املنــح والهبــات اخلارجيــة ،وضعــف
شــديد يف اإليــرادات احملليــة التــي تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية حيــث ال تغطــي نفقــات الرواتــب.

نسبة الدين العام الخارجي إلى الصادرات
تختلــف نســبة هــذا املؤشــر مــن دولــة إلــى أخــرى ومــن فتــرة زمنيــة إلــى أخــرى ،حيــث يعتمــد أساس ـاً علــى حجــم الصــادرات
ومنوهــا خــال فتــرة محــددة ،وبنفــس الوقــت علــى حجــم الديــن العــام اخلارجــي مــن الــدول واملؤسســات الدوليــة .وتشــير هــذه
النســبة إلــى أن ديــون الدولــة باتــت ترتفــع أكثــر مــن مــوارد الدولــة مــن العمــات الصعبــة ،حيــث إن الصــادرات تتــم بالعمــات
الصعبــة وهــي أحــد أهــم مصــدر دخــل للدولــة .وانخفــاض هــذه النســبة يف احلالــة الفلســطينية ال يعنــي بالضــرورة توفــر
العمــات األجنبيــة وزيــادة يف القــدرة علــى تســديد القــروض اخلارجيــة ،ذلــك أن معظــم الصــادرات الفلســطينية يتــم تصديرهــا
إلــى االحتــال اإلســرائيلي بنفــس العملــة املتداولــة فلســطين ّياً ،وهــذا بالضــرورة يعنــي انخفــاض العمــات األجنبيــة يف احلالــة
الفلســطينية ،حيــث يتــم تصديــر أكثــر مــن  85%مــن الصــادرات بعملــة الشــيقل ،تليهــا األردن بنســبة  7%حيــث إن عملــة الدينــار
متداولــة أيضــاً يف الســوق احملليــة .يف حــن أن نســبة الصــادرات إلــى الــدول األخــرى مثــل دول اخلليــج ،والواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،ال تشــكل أكثــر مــن  5%إجمــاالً.23
ويالحــظ أن نســبة الديــن العــام اخلارجــي نســبة إلــى الصــادرات مــن الســلع واخلدمــات قــد تذبذبــت خــال الســنوات املاضيــة مــع
اجتــاه عــام يف االنخفــاض .ويرجــع الســبب يف ذلــك بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع حجــم الصــادرات الفلســطينية .علــى ســبيل املثــال،
بلغــت الصــادرات حوالــي مليــار دوالر عــام  ،2009يف حــن أصبحــت حوالــي ثالثــة مليــارات دوالر عــام  .24 2019أمــا الديــن العــام
اخلارجــي فقــد اســتمر يف التذبــذب مــع ثباتــه علــى حوالــي مليــار دوالر منــذ عــام  2007حتــى نهايــة عــام  .2018مــن هنــا ،فــإن
نســبة الديــن العــام اخلارجــي إلــى الصــادرات تذبذبــت أيضـاً مــع اجتــاه عــام علــى االنخفــاض ،فقــد بلغــت أعلــى نســبة لهــا عــام
 2007حيــث وصلــت إلــى  ،155%يف حــن اســتمرت باالنخفــاض بشــكل مطــرد حتــى وصلــت نهايــة عــام  2018إلــى  ،36%وهــي
أقــل نســبة يصــل فيهــا الديــن العــام اخلارجــي إلــى الصــادرات مــن الســلع واخلدمــات.

 23مجلة االقتصادي ،ماذا تصدر فلسطني إلى العالم وأي الدول األكثر استيراداً منها؟ http://www.aliqtisadi.ps/article/14298/
 24لغايات احتساب ومقارنة مؤشرات الدين العام ،فقد مت االعتماد على مبلغ الصادرات املقدر يف معادلة الناجت احمللي اإلجمالي من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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مؤشر نصيب الفرد الفلسطيني من الدين العام
عندمــا تقتــرض احلكومــات وخاصــة مــن فئــة الديــن اخلارجــي الــذي يســتمر لعشــرات الســنني ،فــإن ذلــك يؤثــر علــى رفــاه الفــرد
مــن األجيــال القادمــة وقــدرة الدولــة علــى تســديد هــذه القــروض ،حيــث يبقــى ضمــن الرهانــات االقتصاديــة والسياســية التــي
يصعــب تقديرهــا يف فتــرة الســداد .إن نصيــب الفــرد مــن الديــن العــام يرتفــع وينخفــض تبعـاً للنمــو الســكاني وزيــادة أو نقصــان
الديــن العــام .ومــن املفتــرض أن يتناســب نصيــب الفــرد مــن الديــن العــام مــع نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،حيــث
تشــير الدراســات إلــى أنــه ال يجــب أن تكــون نســبة نصيــب الفــرد أكثــر مــن  50%مــن دخلــه الســنوي.25
بلــغ عــدد الســكان الفلســطينيني نهايــة عــام  2018حوالــي  4.85مليــون نســمة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .وبالتالــي فــإن
حصــة الفــرد مــن الديــن العــام بلغــت نســبة  16%دون املتأخــرات مــن دخــل الفــرد الســنوي .أمــا إذا مت احتســاب املتأخــرات ضمــن
نصيــب الفــرد مــن الديــن العــام ،فــإن حصــة الفــرد تصــل إلــى حوالــي  1,190دوالر ،يف حــن أن نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي
اإلجمالــي هــو  3,011دوالراً بحســب بيانــات نهايــة عــام  .2018وهــذا يعنــي أن نســبة نصيــب الفــرد إلــى دخلــه الســنوي هــي حوالــي
 ،40%أي ضمــن حــد األمــان نظر ّي ـاً ،فقــد وصلــت هــذه النســبة أعلــى قيمــة لهــا نهايــة عــام  ،2015حيــث بلغــت  47%نصيــب
الفــرد مــن الديــن العــام نســبة إلــى دخلــه الســنوي.

نسبة احتياط العمالت الصعبة إلى الدين العام الخارجي
يعطــي هــذا املؤشــر صــورة عــن حجــم االحتياطيــات مــن العمــات الصعبــة مقارنــة مــع الديــن العــام اخلارجــي ،حيــث تذبذبــت
نســبة االحتياطــي مــن العمــات الصعبــة إلــى حجــم الديــن العــام اخلارجــي الفلســطيني خــال الســنوات املاضيــة .إال أن املتوســط
بلــغ حوالــي  .50%فقــد بلغــت أعلــى نســبة لهــا عــام  2013بحوالــي  ،60%يف حــن بلغــت أقــل نســبة نهايــة عــام  2016حيــث
بلغــت فقــط  ،30%وهــو مؤشــر خطيــر ويثيــر مخــاوف حــول إمكانيــة االقتــراض يف الســنوات القادمــة مــن اخلــارج .وهــذا مــا
يفســر زيــادة الديــن الداخلــي ســواء عبــر االقتــراض أو عبــر تأجيــل تســديدات القطــاع اخلــاص علــى حســاب االقتــراض مــن
اخلــارج بالرغــم مــن انخفــاض تكلفــة االقتــراض مــن اخلــارج .إجمــاالً ،نســبة احتياطــي العمــات الصعبــة إلــى الديــن العــام يف
الــدول العربيــة حوالــي  85%بحســب بيانــات البنــك الدولــي عــام  .201726يف حــن بلغــت يف فلســطني لعــام  2017حوالــي 43%
وارتفعــت نهايــة عــام  2018لتصــل إلــى نســبة  52%بحســب بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية.

مقارنة معدل نمو الدين العام بمعدل نمو الناتج المحلي
يعمــل هــذا املؤشــر علــى قيــاس النمــو يف الديــن العــام بشــكل ســنوي كنســبة مئويــة مقارنــة مــع منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي
الســنوي كنســبة مئويــة أيض ـاً .وبالتالــي فإنــه كلمــا كانــت نســبة منــو النــاجت اإلجمالــي أعلــى مــن نســبة منــو الديــن العــام ،كان
أفضــل ،والعكــس؛ حيــث تزيــد مرحلــة اخلطــورة يف حــال منــو الديــن العــام أعلــى مــن نســبة منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي .أمــا
يف فلســطني ،فقــد تذبذبــت نســبة النمــو يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي مقارنــة مــع النمــو يف الديــن العــام ،حيــث بلغــت باملتوســط
نســبة منــو النــاجت احمللــي أعلــى مــن نســبة منــو الديــن العــام .يف حــن بلغــت عــام  2007نســبة منــو الديــن العــام  32%مقابــل
منــو  12%يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي .كذلــك أيضـاً بلغــت نســبة النمــو يف الديــن العــام حوالــي  15%عــام  ،2015بينمــا بلغــت
نســبة منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي صفــراً .باملتوســط ،تشــير بيانــات العشــر ســنوات املاضيــة إلــى منــو النــاجت احمللــي حوالــي
 8%مقابــل منــو الديــن العــام حوالــي .4%
 25عمر محمد  2004مفاهيم الدين العام ،املؤشرات ،واآلثار ،بحث مقدم إلى ندوة إدارة الدين العام ،مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزهر ،مصر.
 26البنك الدولي .نسبة الديون اخلارجية إلى العمالت الصعبة
https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.DT.ZS?end=2017&name_desc=false&start=1973&view=chart
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مؤشر نسبة الدين العام إلى حجم اإليرادات المحلية
يعتبــر هــذا املؤشــر مــن أهــم املؤشــرات التــي تعبــر عــن الوضــع احلقيقــي للديــن العــام الفلســطيني مقارنــة مــع اإليــرادات .حيــث
تقســم اإليــرادات يف املوازنــة الفلســطينية إلــى ثالثــة أقســام رئيســية :األولــى وهــي إيــرادات اجلبايــة احملليــة ومتثــل مجمــوع
ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة املضافــة مــن الشــركات الفلســطينية احملليــة واالفــراد .القســم الثانــي مــن اإليــرادات ،وهــو
إيــرادات املنــح والهبــات اخلارجيــة ،حيــث تدعــم املؤسســات العربيــة والدوليــة املوازنــة الفلســطينية إمــا عــن طريــق دعــم مباشــر
للموازنــة أو عــن طريــق دعــم مشــاريع تنمويــة .أمــا النصــف املتبقــي ،فهــو إيــرادات املقاصــة ،حيــث تشــكل حوالــي  50%مــن
إجمالــي إيــرادات املوازنــة الفلســطينية.

مــن هنــا ،فــإن نســبة الديــن العــام إلــى إيــرادات اجلبايــة احملليــة هــي نســبة مرتفعــة جـ ّداً ،حيــث بلغــت قيمــة الديــن العــام بــدون
املتأخــرات نهايــة عــام  2018حوالــي  2,370مليــون دوالر ،يف حــن بلــغ إجمالــي إيــرادات اجلبايــة احملليــة –أي التــي تســيطر
عليهــا احلكومــة الفلســطينية– فقــط  640مليــون دوالر ،أي أن نســبة الديــن العــام إلــى اإليــرادات احملليــة اخلاضعــة للســيطرة
الوطنيــة هــي أكثــر بحوالــي أربعــة أضعــاف .أمــا إذا متــت إضافــة املتأخــرات إلــى الديــن العــام ،فــإن النســبة تبقــى مرتفعــة؛ حيــث
يصــل مبلــغ الديــن العــام مــع املتأخــرات بحســب بيانــات نهايــة عــام  2018إلــى حوالــي  5,778مليــون دوالر ،أي أن نســبة الديــن
العــام مــع املتأخــرات إلــى اإليــرادات احملليــة التــي تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية تصــل إلــى  9أضعــاف ،وهــي نســبة مرتفعــة
جـ ّداً يف جميــع األحــوال ،يف حــن تصــل نســبة الديــن العــام مــع املتأخــرات إلــى حوالــي ضعفــي اإليــرادات احملليــة شــامل إيــرادات
املقاصــة ،حيــث بلغــت إيــرادات عــام  2018حوالــي  3,100مليــون دوالر مــن خــال اجلبايــة احملليــة واملقاصــة.
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خدمة الدين العام

باإلضافــة إلــى مؤشــرات اســتدامة وتقييــم الديــن ،هنــاك مؤشــرات لقيــاس عــبء وخدمــة الديــن ،حيــث يعنــي مفهــوم خدمــة
الديــن بأنــه تســديد الفوائــد واألقســاط املســتحقة علــى الديــن العــام إلــى اجلهــات املقرضــة .ويف الشــأن الفلســطيني ،يالحــظ
أن ارتفــاع نســبة الديــن الداخلــي مقارنــة مــع اخلارجــي بحســب البيانــات املنشــورة ،مــا يعنــي وجــود فوائــد إضافيــة وزيــادة عــبء
نفقــات خدمــة الديــن يف املوازنــة العامــة الفلســطينية .وممــا يزيــد الوضــع ســوءاً أن بعــض البنــوك تعمــل يف فتــرات معينــة بحجــز
جــزء مــن اإليــرادات العامــة للحكومــة وذلــك لتخفيــض حجــم الديــن وخاصــة اجلــاري املديــن ،مــا لــه أثــر ســلبي علــى االقتصــاد
والســيولة النقديــة لــدى احلكومــة الفلســطينية ودقــة التخطيــط املالــي للحكومــة وااللتــزام بوفائهــا.
ويالحــظ أن متوســط خدمــة الديــن العــام الداخلــي تصــل إلــى حوالــي  95%مــن مجمــوع خدمــة الديــن .ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع
أســعار الفائــدة علــى الديــن احمللــي مــن ناحيــة ،وإلــى انخفــاض الفتــرة الزمنيــة للقــروض خاصــة فيمــا يتعلــق باجلــاري املديــن مــن
ناحيــة أخــرى ،إضافــة إلــى أن معظــم القــروض الداخليــة هــي بعملــة الشــيقل ،حيــث نســبة الفائــدة أكبــر مــن العمــات األخــرى.
أمــا مبلــغ فوائــد الديــن العــام ،فهــو مبلــغ مرتفــع يف ظــل النفقــات الشــهرية وعــبء إضــايف علــى املوازنــة العامــة ،حيــث يبلــغ
باملتوســط حوالــي  4ماليــن دوالر شــهر ّياً .إن نســبة  90%مــن فوائــد الديــن العــام هــي فوائــد داخليــة تعــود أص ـ ً
ا إلــى نفــس
البنــوك التــي حتــوي ودائــع القطــاع العــام ،مــا يعنــي أن اخلصــم يتــم بشــكل آلــي.

نسبة خدمة الدين العام إلى اإليرادات المحلية
عنــد مقارنــة نســبة خدمــة الديــن العــام إلــى اإليــرادات احملليــة ،فــإن هنــاك تذبذبـاً يف هــذه النســبة تبعـاً إلــى حجــم اإليــرادات
احملليــة ،حيــث بلغــت باملتوســط حوالــي  .13%وبلــغ متوســط خدمــة الديــن حوالــي  325مليــون دوالر ،بواقــع  278مليــون دوالر
أقســاط  47مليــون دوالر فوائــد علــى القــروض .يف حــن بلــغ إجمالــي اإليــرادات احملليــة مبــا تشــمله مــن إيــرادات املقاصــة
واجلبايــة احملليــة حوالــي  2,580مليــون دوالر ســنو ّياً ضمــن فتــرة املقارنــة نفســها .وعنــد مقارنــة نســبة الفوائــد علــى الديــن العــام
إلــى نســبة اإليــرادات احملليــة وإيــرادات املقاصــة ،يالحــظ أن حوالــي  2%مــن اإليــرادات احملليــة باملتوســط تســتنزفها الفوائــد
علــى القــروض ،مــا يعنــي وجــود عــبء علــى كاهــل املوازنــة العامــة الفلســطينية مــن تبعــات هــذه القــروض وخاصــة الداخليــة.
وبالطبــع يــزداد االمــر ســوءاً يف مثــل هــذه الظــروف بســبب عــدم وجــود حتويــات املقاصــة مــن حكومــة االحتــال اإلســرائيلي
واعتمــاد اإليــرادات احملليــة كل ّيـاً علــى اجلبايــة احملليــة الداخليــة .وإذا كانــت متوســط الفوائــد الســنوية حوالــي  47مليــون دوالر
علــى الديــن العــام الداخلــي واخلارجــي ،وأن متوســط إيــرادات اجلبايــة احملليــة حوالــي  630مليــون دوالر ،مــا يعنــي أن حوالــي
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 8%مــن اإليــرادات احملليــة تســتنزفها فوائــد الديــن العــام الداخلــي واخلارجــي ،وتعتبــر نســبة الفوائــد هــذه مرتفعــة جـ ّداً بالنظــر
إلــى اإليــرادات احملليــة التــي تســيطر عليهــا حال ّيـاً احلكومــة الفلســطينية.

نسبة خدمة الدين العام إلى حجم الصادرات
أحــد اجلوانــب األخــرى يف حتليــل خدمــة الديــن العــام هــو ربطــه مــع حجــم الصــادرات ،حيــث تذبذبــت نســبة خدمــة الديــن العــام
إلــى الصــادرات ،غيــر أن االجتــاه العــام للصــادرات هــو الزيــادة املطــردة ،فقــد بلغــت عــام  2010حوالــي  1,367مليــون دوالر،
بينمــا أصبحــت نهايــة عــام  2018حوالــي  2,904مليــون دوالر .وهــذا يعنــي أن خدمــة الديــن العــام بلغــت نســبة حوالــي 11%مــن
إجمالــي الصــادرات.

نسبة الدين العام الى حقوق الملكية للمصارف
إجمــاالً ،ويف ظــل األوضــاع االقتصاديــة احلاليــة ويف ظــل ارتفــاع الديــن العــام واملتأخــرات ،فــإن قــدرة البنــوك علــى اإلقــراض
ســتنخفض .مــن هنــا ،فــإن البنــوك العاملــة محل ّيـاً ســتعمل علــى زيــادة مبلــغ حقــوق امللكيــة ضمــن توصيــات ســلطة النقــد ،حيــث
يظهــر أن مؤشــر الديــن العــام نســبة إلــى حقــوق امللكيــة للمصــارف العاملــة يف فلســطني قــد بلــغ حوالــي  70%نهايــة عــام ،2018
مقارنــة مــع  80%نهايــة عــام  .2017يف الواقــع ،يقيــس هــذا املؤشــر قــدرة املصــارف علــى حتمــل الصدمــات الناجمــة عــن تأخــر
احلكومــة يف ســداد الديــن احلكومــي احمللــي .وبــا شــك ،كلمــا انخفضــت هــذه النســبة ،فــإن هــذا يعنــي ارتفاعـاً يف حقــوق امللكيــة
للمصــارف احملليــة وانخفــاض الديــن العــام احمللــي ،وبالتالــي يقلــل مخاطــر الديــون احلكوميــة علــى املصــارف.

أثر الدين العام
يف الواقــع ،تــدرس احلكومــات عــدداً مــن اخليــارات قبــل البــدء بعمليــة االقتــراض ،حيــث تــدرس دواعــي االقتــراض ،وســبل خدمــة
الديــن ،وشــروط القــرض ،وتكلفــة الفوائــد املســتحقة ،وأثــر القــرض علــى التنميــة االقتصاديــة ،وغيــر ذلــك مــن العوامــل الهامــة
التــي حتــدد حجــم ووقــت االقتــراض .إن قــرارات االقتــراض التــي تتخذهــا احلكومــة يف الزمــن احلالــي ســتؤثر حتمــاً علــى
األجيــال القادمــة ،حيــث ســتقوم األجيــال القادمــة بســداد قيمــة هــذه القــروض املتراكمــة .وبالتالــي ،فــإن املواطــن الــذي يدفــع
الضرائــب هــو مــن ســيقوم بتســديد فاتــورة القــرض .وإن األجيــال القادمــة ســتقوم بتســديد هــذه القــروض بســهولة يف حــال كانــت
القــروض ذات مغــزى تنمــوي ،ألن العائــد علــى االســتثمار ســيكون مرتفعـاً ،ويكــون كفيـ ً
ا بخدمــة الديــن بســهولة ويســر .أمــا إذا
أخــذت احلكومــة قــرارات االقتــراض بهــدف اإلنفــاق علــى أمــور ال تعــود بالنمــو االقتصــادي ،فإنهــا ســتجد نفســها أمــام خيــارات
صعبــة مــن ضمنهــا إعــادة االقتــراض بهــدف ســد الديــن والفوائــد األصليــة ،وبالتالــي الــدوران يف حلقــة مفرغــة بــن ســداد قيمــة
القــروض وإعــادة جدولــة الديــون وعــدم املقــدرة علــى خدمــة الديــن .يف هــذه احلالــة ،تدخــل البــاد يف أزمــة حقيقيــة ال ميكــن
حلهــا إال مــن خــال التقشــف وموازنــات الطــوارئ ،أو زيــادة العــبء الضريبــي وفــرض ضرائــب جديــدة أفق ّيـاً وعمود ّيـاً ،أو رفــع
الدعــم عــن بعــض الســلع واخلدمــات ،مــا يــؤدي إلــى إحبــاط النمــو االقتصــادي وضيــاع فــرص منــو بســبب عــدم التفكيــر يف النمــو،
بــل االنشــغال بكيفيــة الســير قدمـاً يف تســديد خدمــة الديــن واملســتحقات األخــرى األساســية.
وتعانــي احلكومــة الفلســطينية مــن قدرتهــا علــى ســداد مســتحقات الديــن الداخلــي وكذلــك مســتحقات القطــاع اخلــاص مــن
املتأخــرات .وتعتبــر هــذه املتأخــرات هامــة جــ ّداً ألنهــا تعبــر عــن قطاعــات اقتصاديــة هامــة مثــل الصحــة والتعليــم .وتشــير
بيانــات متأخــرات شــركات األدويــة املــوردة إلــى احلكومــة إلــى تراكــم الديــن علــى احلكومــة مببالــغ مرتفعــة مــع تســديد احلكومــة
مســتحقات عــام  2015يف بدايــة عــام  .2016ولكــن بعــد عــام  2016لــم يتــم االلتــزام بالتســديد مــن قبــل احلكومــة بســبب
عــدم القــدرة علــى ذلــك ،حيــث ارتفعــت قيمــة املتأخــرات بالــدوالر لتبلــغ  3,524,808نهايــة عــام  ،2016ثــم وصلــت عــام 2017
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بالــدوالر مبلــغ  ،22,982,662أمــا نهايــة عــام  ،2018فقــد وصلــت املتأخــرات املتراكمــة إلــى  41,200,564دوالراً .27باإلضافــة
إلــى املســتحقات بالشــيقل التــي منــت بطريقــة مماثلــة .إن مضاعفــة املتأخــرات عــدة مــرات خــال ثــاث ســنوات مــن شــأنه أن
يحــد مــن قــدرة القطــاع اخلــاص الصحــي علــى تلبيــة الطلــب احمللــي ،أو علــى األقــل احملافظــة علــى جــودة مقبولــة يف ظــل نقــص
الســيولة واملزاحمــة علــى تســديد املســتحقات ،مــا دفــع ممثلــي شــركات األدويــة واملستشــفيات اخلاصــة إلــى املطالبــة بتســديد
جــزء بســيط حتــى يتــم القيــام بتســديد رواتــب األطبــاء العاملــن يف املستشــفيات اخلاصــة ومســتحقات مــوردي هــذه املستشــفيات
مــن املســتلزمات .إن اتبــاع سياســة تقشــف وتخفيــض جــودة اخلدمــة يف املستشــفيات واالعتمــاد علــى بدائــل أقــل ثمنـاً حتــى يتــم
تخفيــض التكليــف يف القطــاع الصحــي ،ســيؤدي إلــى ارتفــاع الوفيــات ،وكذلــك إلــى اعتمــاد املواطــن علــى شــراء العــاج بأســعار
مرتفعــة نتيجــة عــدم تواجدهــا أو علــى األقــل تواجدهــا بجــودة قليلــة يف املستشــفيات احلكوميــة.
إجمــاالً ،إن آثــار ارتفــاع الديــن العــام ســواء الداخلــي أو اخلارجــي أو ارتفــاع املتأخــرات حتمــاً يؤثــر ســلباً علــى االقتصــاد
الفلســطيني يف مختلــف األوجــه يف مراحــل متقدمــة ،حيــث يحــد الديــن العــام مــن النمــو يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي بنــاء علــى
التنميــة االقتصاديــة احلقيقيــة ،مــا يســبب أزمــة منــو ،أو علــى األقــل تباطــؤاً منــو النــاجت احمللــي ،إذ إن جــزءاً مــن األمــوال التــي
يجــب تخصيصهــا للمشــاريع التنمويــة ســتذهب حتمــاً إلــى ســداد وخدمــة الديــن العــام ،وبالتالــي ضيــاع فرصــة االســتثمار
والتنميــة بنــاء علــى ذلــك .إن ارتفــاع الديــن وتباطــؤ منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،ســيقلل مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل الســنوي.
أي بتعبيــر آخــر ،تدهــور مســتوى املعيشــة لألفــراد بطريقــة كميــة وكيفيــة .عندهــا ســترتفع أســعار الســلع واخلدمــات ،وســيقلل مــن
قــدرة الفــرد علــى االدخــار ،وبالتالــي وجــود أزمــة غذائيــة بــن فتــرة وأخــرى يف مراحــل متقدمــة .ولهــذا ،فــإن ضبــط الديــن العــام
ضمــن احلــدود والنســب االقتصاديــة الســليمة وتوجيــه االقتــراض نحــو الوجــه املخطــط لهــا بفاعليــة وكفــاءة مــن شــأنه حتقيــق
األهــداف املرجــوة وجتنــب عواقــب اقتصاديــة ســلبية ،وأيض ـاً يســد أي ثغــرات ميكــن أن تكــون فرصـاً للفســاد.
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النتائج واالستنتاجات
أظهــرت نتائــج الدراســة أن املوازنــة العامــة الفلســطينية تعانــي مــن وضــع مالــي هــش وغيــر مســتدام مردهــا قيــود االحتــال
االســرائيلي ،حيــث تعانــي دائم ـ ًا مــن عجــز يف الرصيــد اجلــاري والرصيــد بعــد املنــح واملســاعدات بســبب ضعــف اإليــرادات وزيــادة
النفقــات وعــدم ســيطرة احلكومــة علــى حتصيــل اإليــرادات ،حيــث بلــغ متوســط العجــز الربــع ســنوي للعــام  2018حوالــي 637
مليــون دوالر ،يف حــن بلــغ لنفــس الفتــرة مــن العــام  2017حوالــي  778مليــون دوالر .ويرجــع ســبب هــذ العجــز إلــى انخفــاض
اإليــرادات مقابــل النفقــات الســنوية ،حيــث بينــت النتائــج إجمــاالً الوضــع الهــش لإليــرادات احملليــة واملنــح وقــدرة هــذه اإليــرادات
علــى االســتدامة ،فقــد بلغــت موازنــة اإليــرادات الســنوية حوالــي  5مليــارات دوالر .وتأتــي حوالــي  25%مــن اإليــرادات مــن خــال
اجلبايــة احملليــة ،يف حــن  50%مــن اإليــرادات تأتــي مــن املقاصــة احملولــة مــن االحتــال اإلســرائيلي وهــي أمــوال فلســطينية
لقــاء املســتوردات والضرائــب .أمــا املتبقــي ،حوالــي  ،25%فيأتــي مــن خــال املنــح اخلارجيــة واملســاعدات الدوليــة علــى هيئــة
دعــم املوازنــة ومشــاريع تطويريــة .ويتــم صــرف حوالــي  85%مــن النفقــات العامــة علــى النفقــات التشــغيلية ،يف حــن أن 15%
فقــط مــن املوازنــة العامــة يصــرف علــى املشــاريع التطويريــة والتنمويــة.
أمــام هــذا العجــز وضعــف اإليــرادات وزيــادة النفقــات ،فــإن احلكومــة الفلســطينية تلجــأ إلــى االقتــراض الداخلــي أو اخلارجــي
لتســيير النفقــات التشــغيلية والتطويريــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنهــا تلجــأ إلــى تأجيــل أو تأخيــر تســديد مســتحقات القطــاع
اخلــاص فيمــا يعــرف باســم املتأخــرات .إن وجــود فجــوة متويليــة نتيجــة قصــور اإليــرادات احملليــة واملنــح واملســاعدات اخلارجيــة،
يجبــر احلكومــة علــى تأجيــل التزاماتهــا املاليــة نحــو القطــاع اخلــاص مــن مورديــن للســلع واخلدمــات ومتعهديــن ،وحتــى تأجيــل
دفــع أجــور ورواتــب موظفــي القطــاع احلكومــي ،وتأخيــر تســديد مســاهمات احلكومــة يف صنــدوق التقاعــد واملعاشــات ،والنفقــات
التحويليــة االجتماعيــة ملســتحقيها ،أو اخليــار الثانــي ،وهــو االســتدانة مــن املصــارف احملليــة ،حيــث أظهــرت النتائــج جتــاوز الديــن
العــام الداخلــي للديــن العــام اخلارجــي منتصــف العــام  2012واســتمر الديــن الداخلــي بالزيــادة مــع ثبــات نســبي للديــن العــام
اخلارجــي .ويرجــع ذلــك إلــى محدوديــة خيــارات الديــن العــام اخلارجــي واعتمــاد احلكومــة الفلســطينية علــى البنــوك احملليــة
مــن خــال القــروض قصيــرة األجــل وكذلــك حســابات اجلــاري املديــن .فقــد بلــغ حجــم الديــن العــام نهايــة عــام  2018حوالــي
 2,370مليــون دوالر ،منهــا حوالــي  1,032مليــون دوالر حجــم الديــن اخلارجــي واملتبقــي حوالــي  1,338مبلــغ الديــن الداخلــي.
أمــا املتأخــرات ،فقــد بلغــت حوالــي  3,409مليــون دوالر نهايــة عــام  ،2018ليبلــغ إجمالــي املســتحقات علــى احلكومــة الفلســطينية
حوالــي  5,778مليــون دوالر ،وهــو مبلــغ ضخــم ويشــكل أعلــى مــن املوازنــة العامــة الســنوية .إن االقتــراض احلكومــي غالب ـاً مــا
يســتخدم ليــس ألغــراض االســتثمار ،وإمنــا لتغطيــة نفقــات جاريــة اســتهالكية مثــل دفــع فاتــورة األجــور والرواتــب ،والنفقــات
التشــغيلية والتحويليــة وصــايف اإلقــراض ،مــا يجعــل السياســة املاليــة العامــة غيــر قابلــة لالســتدامة يف املــدى الطويــل.
توزعــت مصــادر التمويــل اخلارجيــة بــن احلكومــات األجنبيــة وبــن املؤسســات الدوليــة والعربيــة ،يف حــن توزعــت القــروض
الداخليــة بــن حســابات اجلــاري املديــن وقــروض بنكيــة وقــروض هيئــة البتــرول ،باإلضافــة إلــى قــروض مــن مؤسســات ماليــة عامــة،
حيــث متــول كل مــن حكومــات الصــن وإيطاليــا وإســبانيا القــروض اخلارجيــة مببلــغ إجمالــي حوالــي  123مليــون دوالر ،كذلــك
حوالــي  600مليــون دوالر مــن املؤسســات العربيــة مثــل صنــدوق األقصــى وبنــك التنميــة اإلســامي والصنــدوق العربــي للتنميــة،
كمــا تســاهم املؤسســات الدوليــة مثــل البنــك الدولــي وبنــك االســتثمار األوروبــي بحوالــي  340مليــون دوالر ،يف حــن يبلــغ متوســط
اجلــاري املديــن حوالــي  403مليــون دوالر ،أمــا قــروض البنــوك ،فحوالــي  647مليــون دوالر ،يف حــن تبلــغ قــروض هيئــة البتــرول
حوالــي  186مليــون دوالر واملؤسســات األخــرى مبتوســط حوالــي  15مليــون دوالر .إن وجــود الديــون اخلارجيــة عــادة مــا يتــم
رهنــه مبواقــف سياســية وشــروط اقتصاديــة ســيادية ،يف حــن أن القــروض الداخليــة تزيــد عــبء الديــن بســبب ارتفــاع التكاليــف
والســيولة النقديــة .أمــا املتأخــرات ،فإنهــا تقيــد قــدرة القطــاع اخلــاص علــى االســتمرار والســيولة النقديــة الالزمــة لعمليــات
االســتيراد والتمويــل.
أظهــرت النتائــج أن الديــن العــام مــر مبراحــل تخللهــا ارتفــاع نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ،ثــم بــدأ باالنخفــاض
حتــى وصــل أدنــى مســتوى لــه نهايــة عــام  .2018إن ســبب االنخفــاض هــو منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي وليــس انخفــاض قيمــة
الديــن العــام .كذلــك مقابــل انخفــاض نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي ،قابــل ذلــك ارتفــاع حــاد للمتأخــرات املســتحقة علــى
احلكومــة حلســاب القطــاع اخلــاص .فقــد بلــغ متوســط الديــن العــام حوالــي  1,205مليــون دوالر ،أي بنســبة  23%مــن النــاجت
احمللــي اإلجمالــي للفتــرة حتــى عــام  ،2010غيــر أن املبلــغ ارتفــع ليصــل خــال الفتــرة مــن العــام  2011حتــى عــام  2013باملتوســط
إلــى حوالــي  2,245مليــون دوالر ،أي نســبة  21%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .وشــهد العــام  2018أقــل نســبة ديــن عــام للنــاجت
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احمللــي اإلجمالــي منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية ،حيــث بلغــت نســبة الديــن العــام حوالــي  16%مــن النــاجت احمللــي .أمــا
مبلــغ الديــن العــام فقــد بلــغ حوالــي  2,370مليــون دوالر .إذاً يالحــظ أن مبلــغ الديــن العــام متذبــذب ومرتفــع تدريج ّيـاً ،يف حــن
أن نســبته إلــى النــاجت احمللــي يف انخفــاض تدريجــي مســتمر بســبب أوالً انخفــاض طفيــف يف مبلــغ الديــن اخلارجــي ،وثاني ـاً
ارتفــاع مبلــغ النــاجت احمللــي اإلجمالــي .قابــل هــذا ارتفــاع حــاد يف قيمــة املتأخــرات ،فقــد بلغــت حتــى نهايــة عــام  2010أقــل مــن
 350مليــون دوالر ،يف حــن بلغــت نهايــة عــام  2013حوالــي  1,645مليــون دوالر ،وقــد تضاعفــت حتــى نهايــة عــام  2018لتصــل
إلــى  3,409مليــون دوالر ،أي ارتفــاع حوالــي  107%خــال اخلمــس ســنوات األخيــرة .وهــذا ال يتناغــم مــع تصريحــات احلكومــة
التــي تفيــد أن الديــن العــام قــد انخفــض يف الفتــرة الواقعــة بــن  2013و .2018صحيــح أن نســبة الديــن العــام إلــى النــاجت احمللــي
اإلجمالــي قــد انخفضــت ،ولكــن مبلــغ الديــن العــام واملتأخــرات قــد ارتفعــت ،وهــذا يعنــي أن حجــم املديونيــة علــى الســلطة
الفلســطينية قــد زاد يف هــذه الفتــرة.
وبينــت النتائــج أن أســباب ارتفــاع الديــن العــام هــو منــو النفقــات والتوســع املؤسســاتي وغيــاب األســس الســليمة يف التنميــة دون
النظــر إلــى الظــروف االقتصاديــة وحجــم املــوارد التــي تســيطر عليهــا الســلطة الفلســطينية .وكذلــك حجــم االختالســات املعلــن
عنهــا ،وانخفــاض الضرائــب احملليــة والتهــرب الضريبــي ،وعــدم قــدرة الســلطة علــى فــرض ضرائب أخرى .واألهم ســيطرة االحتالل
اإلســرائيلي علــى املــوارد احملليــة واحلــدود والتحكــم يف حتويــات املقاصــة ،جميعهــا أســباب جوهريــة يف ارتفــاع حجــم الديــن العــام.
فقــد عمــدت الســلطة الفلســطينية إلــى منــو ســريع يف املؤسســات احلكوميــة ســواء املدنيــة أو العســكرية ومحاولــة محــاكاة الــدول
املتقدمــة وبالتالــي زيــادة النفقــات الســنوية التــي أثقلــت عــبء املوازنــة مقارنــة مــع حجــم املــوارد التــي تســيطر عليهــا .أيضـاً يف
ظــل غيــاب الشــفافية والرقابــة وزيــادة االختالســات خاصــة يف الفتــرات األولــى مــن تأســيس الســلطة الفلســطينية ،قابــل ذلــك
ارتفــاع يف الديــن العــام ،إضافــة إلــى عــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى زيــادة نســبة الضرائــب وعــدم التحكــم يف اإليــرادات
احملليــة املتمثلــة مببالــغ املقاصــة ،وحتكــم االحتــال اإلســرائيلي بكامــل احلــدود واملــوارد الطبيعيــة مــن الغــاز والنفــط وامليــاه .كل
هــذه العوامــل تقيــد حجــم اإليــرادات ،مــا يضطــر الســلطة الفلســطينية إلــى التعويــض عــن ذلــك باالقتــراض داخل ّيـاً أو خارج ّيـاً
وتأجيــل تســديد مســتحقات املورديــن.
تالمــس املتأخــرات قطاعــات حيويــة خاصــة يف مجــاالت الصحــة والتعليــم ،حيــث بلغــت متأخــرات شــركات األدويــة نهايــة عــام 2018
حوالــي  42مليــون دوالر ،يف حــن بلغــت متأخــرات املستشــفيات اخلاصــة لنفــس الفتــرة حوالــي مليــار شــيقل .وتشــير النتائــج
إلــى أن حوالــي  75%مــن مجمــوع املتأخــرات تخــص القطــاع اخلــاص ،يف حــن ميثــل الباقــي متأخــرات الرواتــب واألجــور .وتظهــر
البيانــات أن مســتحقات القطــاع اخلــاص يف ارتفــاع ســريع بكافــة البنــود ومختلــف القطاعــات ،يف حــن تذبذبــت متأخــرات الرواتــب
واألجــور .وبالتالــي ،فــإن عــدم تســديد أو التأخيــر يف تســديد مســتحقات القطــاع اخلــاص ،يضــع شــركات القطــاع اخلــاص
علــى احملــك يف قدرتهــا علــى االســتمرار يف تقــدمي اخلدمــات والتجهيــزات لهــذه القطاعــات الهامــة .إن مبلــغ  315مليــون دوالر
مســتحقات القطــاع اخلــاص يف القطــاع الصحــي وحــده حســب أرصــدة نهايــة عــام  ،2018يضعــف قــدرة القطــاع اخلــاص العامــل
يف القطــاع الصحــي علــى االســتمرارية بكفــاءة وبجــودة اخلدمــات نفســها وكذلــك بنفــس األســعار ،حيــث تشــير بعــض البيانــات
ذات الصلــة إلــى ارتفــاع أســعار اخلدمــات املقيــدة علــى احلكومــة الفلســطينية بســبب تأجيــل عمليــة تســديد املســتحقات.
عند مقارنة نسبة الدين العام إلى الناجت احمللي اإلجمالي للدول العربية االخرى ،فإن النسب تختلف عن الواقع الفلسطيني.
إن نســبة الديــن العــام ،مبــا فيهــا املتأخــرات ،قــد تصــل إلــى  40%مــن النــاجت اإلجمالــي ،وتعتبــر متدنيــة يف فلســطني مقارنــة مــع
الــدول األخــرى .علــى ســبيل املثــال ،يف األردن بلغــت  ،91%ولبنــان  ،160%ومصــر  .87%لكــن إذا أخذنــا باالعتبــار عــدد ًا مــن
املخاطــر ،فــإن هــذه النســب املنخفضــة ال تعكــس حقيقــة األمــر .إن هــذه الــدول تختلــف عــن الوضــع الفلســطيني الــذي يعانــي مــن
حتكــم االحتــال اإلســرائيلي يف حتويــات املقاصــة الشــهرية ،وكذلــك اعتمــاد املوازنــة علــى املنــح والهبــات اخلارجيــة ،وضعــف
شــديد يف اإليــرادات احملليــة التــي ال تغطــي نفقــات الرواتــب ،وعــدم ســيطرة علــى احلــدود واملــوارد الطبيعيــة ،والســيئ هــو حتكــم
االحتــال بحوالــي نصــف اإليــرادات الشــهرية .أي بتعبيــر آخــر ،فعنــد احتســاب نســبة الديــن إلــى اإليــرادات احملليــة ،فــإن هــذه
النســبة تصــل إلــى  ،700%وهــي نســبة مرتفعــة جـ ّداً وال توجــد يف الــدول األخــرى هــذه الظــروف القاهــرة.
إن ارتفــاع نســبة الديــن الداخلــي يعنــي وجــود فوائــد إضافيــة وزيــادة عــبء نفقــات خدمــة الديــن يف املوازنــة العامــة الفلســطينية.
فقــد بلغــت تكلفــة خدمــة الديــن حوالــي  325مليــون دوالر ســنو ّي ًا ،شــكلت الفوائــد وحدهــا حوالــي  4ماليــن دوالر شــهر ّي ًا .هــذا
يعنــي باملتوســط أن حوالــي  2%مــن اإليــرادات احملليــة التــي تشــمل املقاصــة تســتنزفها الفوائــد علــى القــروض ،وهــو عــبء كبيــر
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علــى كاهــل املوازنــة الفلســطينية .وممــا يزيــد الوضــع ســوءاً أن بعــض البنــوك تعمــل يف فتــرات معينــة علــى حجــز جــزء مــن
اإليــرادات العامــة للحكومــة وذلــك لتخفيــض حجــم الديــن وخاصــة اجلــاري املديــن ،مــا لــه أثــر ســلبي علــى االقتصــاد والســيولة
النقديــة لــدى احلكومــة الفلســطينية ودقــة التخطيــط املالــي للحكومــة وااللتــزام بوفائهــا .وبينــت النتائــج أن متوســط خدمــة
الديــن العــام الداخلــي تصــل إلــى حوالــي  95%مــن مجمــوع خدمــة الديــن .وأن معظــم القــروض الداخليــة هــي بعملــة الشــيقل،
حيــث نســبة الفائــدة أكبــر مــن العمــات األخــرى .أمــا يف ظــل الظــروف احلاليــة املتمثلــة بوقــف حتويــات املقاصــة وضعــف املنــح
اخلارجيــة ،فــإن األمــر يــزداد ســوءاً ،مــا يعنــي أن حوالــي  8%مــن اإليــرادات احملليــة التــي تســيطر عليهــا الســلطة والبالغــة
ســنو ّياً حوالــي  630مليــون دوالر تســتنزفها فوائــد الديــن العــام الداخلــي واخلارجــي .وبالتالــي ،فــإن تكلفــة خدمــة الديــن مرتفعــة
بالنظــر إلــى الظــروف االقتصاديــة الفلســطينية وإجمالــي الفوائــد واألقســاط.
أخيــراً ،ميكــن االســتنتاج أن احلكومــة أصبحــت غيــر قــادرة علــى االســتدانة مبرونــة مــن خــال االقتــراض الداخلــي بســبب ارتفــاع
حجــم الديــن الداخلــي ،وبنفــس الوقــت انخفــض هامــش املرونــة لــدى احلكومــة يف االســتمرار يف تأجيــل تســديد مســتحقات
القطــاع اخلــاص بســبب ارتفــاع مبلــغ املتأخــرات املتراكمــة ،أيض ـ ًا هنــاك صعوبــة يف االقتــراض مــن املصــادر اخلارجيــة بســبب
عــدم توفرهــا ،وحتــى لــو توفــرت ،فإنهــا تكــون مشــروطة .وبالتالــي أصبــح هنــاك انخفــاض يف البدائــل املتاحــة يف ظــل انخفــاض
اإليــرادات احلاليــة وتراكــم متأخــرات الرواتــب واألجــوار والنفقــات التشــغيلية .وبنفــس الوقــت ،تعتبــر هــذه الدراســة أن ارتفــاع
العجــز احلالــي خاصــة بعــد شــهر شــباط مــن العــام  2019بســبب وقــف حتويــات املقاصــة ووقــف املنــح اخلارجيــة ،هــو نقــص
يف الســيولة وليــس ضمــن الديــن العــام ،إذ عنــد إعــادة حتويــل مســتحقات املقاصــة للحكومــة الفلســطينية ،فــإن العجــز احلالــي
يتــم تســديده ويتالشــى.
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السياسات المقترحة
بســبب محدوديــة املــوارد املاليــة املتاحــة للســلطة الفلســطينية واعتمادهــا الرئيســي علــى املــوارد اخلارجيــة التــي تقــع خــارج
نطــاق الســيطرة الوطنيــة واملتمثلــة يف إيــرادات املقاصــة وايــرادات املنــح والهبــات اخلارجيــة ،إضافــة إلــى صعوبــة إحــداث تغييــر
هيكلــي يف النفقــات اجلاريــة التــي تهيمــن عليهــا فاتــورة األجــور والرواتــب والنفقــات التحويليــة؛ فــإن التخلــص اجلــذري مــن
العجــز وحتقيــق فائــض يف املوازنــة العامــة يظــل هدفـاً مــن الصعــب حتقيقــه علــى األقــل يف املــدى القصيــر أو املتوســط ،مــا لــم
تكــن هنــاك ظــروف سياســية تســمح بالســيطرة الفلســطينية علــى احلــدود واملــوارد الطبيعيــة وبالتالــي التحكــم بإيراداتهــا .كمــا
أن االعتمــاد علــى املنــح واملســاعدات اخلارجيــة بســبب قصــور املــوارد احملليــة احلاليــة يظــل قائمـاً
وملحـاً ال غنــى عنــه يف املــدى
ّ
املنظــور بالرغــم مــن الهــزات األخيــرة التــي أدت إلــى وقــف املســاعدات األمريكيــة املقــدرة بحوالــي  400مليــون دوالر ســنو ّياً
نهايــة عــام  .2018مــع ذلــك ،فــإن ضبــط النفقــات اجلاريــة ،وحتســن وتوســيع قاعــدة اجلبايــة احملليــة يعــد مســألة ضروريــة علــى
طريــق تخفيــض العجــز احلالــي يف املوازنــة العامــة وبالتالــي انخفــاض احلاجــة إلــى االقتــراض نتيجــة النخفــاض العجــز .علــى
ضــوء ذلــك ،توصــي الدراســة بجملــة مــن السياســات املقترحــة التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن حــدة احلاجــة إلــى االقتــراض يف
هــذه الظــروف.
توصــي الدراســة بضــرورة العمــل مــا أمكــن علــى ضبــط وترشــيد النفقــات اجلاريــة ضمــن جــدول أولويــات ،خصوص ـاً نفقــات
األجــور والرواتــب مــن خــال حصــر التوظيفــات اجلديــدة يف قطاعــي التعليــم والصحــة ،وحصــر التوظيــف يف شــواغر التقاعــد
الضروريــة يف القطاعــات األخــرى والتخلــص النهائــي مــن بنــد صــايف االقــراض وزيــادة وعــي املواطنــن علــى زيــادة االســتثمار
بــدل االدخــار .إن هنــاك انخفاض ـاً متذبذب ـاً بفاتــورة الرواتــب لألعــوام املاضيــة ،حيــث شــهد العــام  2018انخفاض ـاً يف نفقــات
الرواتــب مــن حيــث االلتــزام بنســبة  15%مقارنــة مــع العــام املاضــي .كذلــك ال بــد مــن ضبــط النفقــات بحيــث تصبــح الزيــادة
يف النفقــات التشــغيلية مبعــدالت التضخــم فقــط ،وترشــيد النفقــات التحويليــة مــن خــال ضمــان وصــول الدعــم واملســاعدات
احلكوميــة إلــى مســتحقيها ،والعمــل علــى التخلــص مــن بنــد صــايف اإلقــراض بصــورة جذريــة .كذلــك توصــي الدراســة بضــرورة
قيــام الســلطة الفلســطينية ومؤسســات املجتمــع املدنــي برفــع وعــي املواطنــن علــى ترشــيد االنفــاق االســتهالكي وزيــادة الوعــي
نحــو زيــادة االســتثمار ،وتشــجيع املواطنــن علــى االســتثمار وعــدم االعتمــاد علــى االدخــار .املقصــود يف االدخــار يف احلالــة
الفلســطينية هــي االحتفــاظ يف األمــوال واملدخــرات خــارج النظــام املصــريف ،كذلــك العــزوف عــن إقامــة املشــاريع الصغيــرة وربــط
اقامتهــا واالســتثمار بهــا يف الظــروف السياســية .وتوصــي الدراســة بضــرورة التغييــر التدريجــي لســيطرة النفقــات التشــغيلية
علــى النفقــات التطويريــة ،وتوجــه النفقــات إلــى املشــاريع التــي جتلــب االســتثمارات لزيــادة اإلنتــاج والصــادرات والتشــغيل يف
القطاعــات اإلنتاجيــة الزراعيــة والصناعيــة ،وبالتالــي زيــادة إيــرادات اجلبايــة احملليــة للحكومــة حيــث أن أحــد أهــم أدوات
احلكومــة هــو صنــدوق االســتثمار الفلســطيني .وتشــير بيانــات عــام  2018إلــى أن النفقــات التطويريــة ال تتجــاوز  7%فقــط مــن
إجمالــي النفقــات العامــة .حيــث بلغــت حوالــي  277مليــون دوالر ،يف حــن أن إجمالــي النفقــات العامــة حوالــي  4مليــارات دوالر.
إن زيــادة اإلنفــاق علــى املشــاريع املــدرة للدخــل ســتؤدي إلــى زيــادة النــاجت احمللــي اإلجمالــي .كمــا أن أحــد أوجــه التغييــر التدريجــي
يف تركيبــة النفقــات هــو ضبــط النفقــات التشــغيلية إلــى أدنــى مســتوى مــن خــال مراجعــة البنــود التفصيليــة للموازنــة وحتويلهــا
إلــى نفقــات تطويريــة ان مشــاريع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة مــن كهربــاء وميــاه وصــرف صحــي وشــق شــوارع يف مناطــق جديــدة
تــؤدي حتمـاً الــى تشــجيع اســتثمارات القطــاع اخلــاص وتهيئــة البنيــة التحتيــة إلقامــة املشــاريع اإلنتاجيــة .وبالتالــي فهــي مــدرة
للدخــل بطريقــة غيــر مباشــرة ،بــل انهــا أحــد اهــم العوامــل يف زيــادة الدخــل مــن خــال القطــاع اخلــاص.
وتوصــي الدراســة بضــرورة احلــد مــا أمكــن مــن االقتــراض ألغــراض متويــل نفقــات جاريــة اســتهالكية مثــل الرواتــب واألجــور،
وكذلــك احلــد مــن االقتــراض بشــروط صعبــة وتكاليــف مرتفعــة ،بحيــث تخصــص القــروض ملشــاريع اســتثمارية وتطويريــة ذات
جــدوى وعوائــد قــادرة علــى ســداد أصــل الديــن والفوائــد ،أو لتطويــر مشــاريع البنيــة التحتيــة لتحفيــز االســتثمارات اخلاصــة
التــي تعمــل علــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لالقتصــاد خاصــة يف القطاعــات اإلنتاجيــة الزراعيــة والصناعيــة ،وبالتالــي زيــادة قــدرة
االقتصــاد احمللــي علــى تلبيــة الطلــب احمللــي ،وتوليــد فــرص العمــل ،وزيــادة الطاقــة الضريبيــة واجلبايــة احملليــة .يف الواقــع،
نظــراً للظــروف السياســية التــي تتحكــم بحجــم اإليــرادات وحتويلهــا إلــى اخلزينــة العامــة ،فــان احلكومــة الفلســطينية تضطــر
إلــى االقتــراض بهــدف متويــل النفقــات التشــغيلية ،غيــر أن توجيــه االقتــراض نحــو املشــاريع االســتثمارية ميكــن أن يــؤدي إلــى
ا إضاف ّيـاً
زيــادة النــاجت احمللــي اإلجمالــي .علــى ســبيل املثــال ،توجيــه االقتــراض نحــو تنميــة القطــاع الزراعــي ميكــن أن يــدر دخـ ً
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ويقلــل مــن نســبة البطالــة .علــى ســبيل املثــال ،تُظهــر البيانــات التاريخيــة انخفــاض أداء القطــاع الزراعــي الفلســطيني ،حيــث
ســاهم هــذا القطــاع بنســبة  ٪40مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني يف عــام  ،1969ثــم انخفــض إلــى  ٪20يف عــام ،1980
وانخفضــت هــذه النســبة مــرة أخــرى لتصــل إلــى  ٪8يف عــام  ،2000واســتمرت يف االنخفــاض إلــى  ٪5.5يف عــام  .2010يف
الوقــت احلاضــر ،يســاهم القطــاع الزراعــي بنســبة  ٪3فقــط مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي الفلســطيني ،ويتلقــى  ٪1فقــط مــن
موازنــة الســلطة الفلســطينية .ومــن هنــا ،فــإن توجيــه االقتــراض نحــو املشــاريع االســتثمارية وخاصــة القطــاع الزراعــي وشــق طــرق
زراعيــة جديــدة وتوجيــه صنــدوق االســتثمار نحــو هــذه املشــاريع الزراعيــة ميكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة اجلبايــة احملليــة وزيــادة
العائــد علــى االســتثمار.
يف ظــل وقــف حتويــات املقاصــة مــن االحتــال اإلســرائيلي للشــهر اخلامــس علــى التوالــي ،وبســبب أن مبلــغ إيــرادات املقاصــة
هــو جوهــري يف إجمالــي اإليــرادات العامــة ،وبالتالــي ضــرورة وضــع اســتراتيجية طويلــة األجــل للتخلــص مــن نظــام املقاصــة
يف التعامــل مــع اإليــرادات الفلســطينية العامــة التــي تتأتــى يف االقتصــاد اإلســرائيلي ومــن خاللــه  ،وكذلــك مطالبــة الــدول
واملؤسســات الدوليــة بالضغــط علــى االحتــال لإلفــراج عــن أمــوال املقاصــة احملتجــزة .ال بــد مــن قيــام الســلطة الفلســطينية
بالتوجــه إلــى املؤسســات الدوليــة واحلكومــات الدوليــة للضغــط علــى االحتــال باإلفــراج عــن األمــوال الفلســطينية مــن املقاصــة
وحتويلهــا كاملــة غيــر منقوصــة.
وال بــد مــن التفكيــر يف زيــادة اإليــرادات احملليــة إمــا عــن طريــق توســيع طاقــة االقتصــاد احمللــي أو عبــر حتســن اجلبايــة الضريبيــة
مــن خــال توســيع القاعــدة األفقيــة للضرائــب ،واحلــد مــن ظاهرتــي التهــرب والتســرب الضريبــي ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار عــدم
إحــداث زيــادة يف نســبة الضرائــب احلاليــة ،حيــث إن نصيــب الفــرد مــن النــاجت اإلجمالــي ال يتعــدى  3,000دوالر ســنو ّياً ،وإن
حجــم الضرائــب مرتفــع مقارنــة مــع دخــل الفــرد الســنوي بالنظــر إلــى الــدول األخــرى.
وتوصــي الدراســة بضــرورة قيــام مؤسســات القطــاع اخلــاص باالتفــاق مــع الســلطة الفلســطينية علــى تزويدهــا باملتطلبــات اخلاصــة
بالصحــة والتعليــم ضمــن إطــار زمنــي للتســديد وبطريقــة عادلــة وشــفافة .وعلــى هــذا األســاس ،ال بــد مــن أن تقــوم احلكومــة
الفلســطينية بطلــب احتياجاتهــا أوالً بــأول ودون تراكــم املســتودعات خاصــة يف األدويــة واملســتهلكات التــي ميكــن أن تتلــف بصــورة
ســريعة .إن تخفيــض الكميــة املطلوبــة واالعتمــاد علــى احلــد األدنــى مــن وجــود املــواد الالزمــة يف املســتودعات مــن شــأنه أن
يخفــض االســتثمار يف البضائــع ،وبالتالــي ذهــاب هــذه األمــوال إلــى اســتثمارات أو أولويــات أخــرى لدعــم القطــاع اخلــاص أو
احلكومــة علــى حــد ســواء .إن االعتمــاد علــى احلــد األدنــى مــن البضائــع والتجهيــزات ســيؤدى إلــى انخفــاض قيمــة املتأخــرات
املســتحقة للقطــاع اخلــاص ويســهل علــى احلكومــة الفلســطينية تســديد دفعــات مببلــغ أقــل.
تشــدد الدراســة علــى ضــرورة قيــام وزارة املاليــة بإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية واملســاءلة يف إدارة الديــن العــام مــن قبــل مؤسســات
املجتمــع املدنــي .وكذلــك التشــدد يف موضــوع مكافحــة االختالســات احلكوميــة ضمــن قوانــن رادعــة والبــت بالقضايــا بالســرعة
املمكنــة إلعــادة األمــوال املختلســة إلــى املوازنــة العامــة .مؤخــراً ،عكفــت وزارة املاليــة علــى حجــب التقاريــر الشــهرية والربعيــة
وكافــة التقاريــر املاليــة عــن موقــع الــوزارة اإللكترونــي بداعــي وقــف حتويــات املقاصــة وبســبب أن املوازنــة هــي ضمــن موازنــة
الطــوارئ .واألصــل أن يتــم نشــر التقاريــر والوضــع املالــي يف ظــل هــذه الظــروف حتــى يتــم توزيــع املبلــغ املتوفــر بعدالــة تشــمل
كافــة القطاعــات وضمــن األولويــات والقــدرة علــى التحمــل واألولويــات للمتأخــرات املتراكمــة منــذ فتــرة زمنيــة بعيــدة .إن األجــدى
باحلكومــة الفلســطينية مزيــد مــن نشــر آليــات الصــرف وحتديــد األولويــات حتــى تكــون املؤسســات ذات العالقــة علــى علــم وبينــة.
وهــذا بالتأكيــد ســوف يحــد مــن وجــود األفضليــات يف تســديد مــورد عــن آخــر أو قطــاع معــن عــن قطــاع آخــر .وكذلــك ال بــد مــن
التشــدد مبوضــوع الرقابــة ملنــع أيــة اختالســات مــن شــأنها زيــادة العــبء املالــي علــى املوازنــة العامــة ،وضــرورة العمــل علــى إعــادة
األمــوال التــي مت اختالســها إلــى خزينــة احلكومــة الفلســطينية.
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