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 ومن ثم تناولتها على مستوى, والتضخم في مناطق السلطة الوطنية, البطالة: تناولت الدراسة مشكلتي:املستخلص
هدفت الدراسة إلى إظهار مدى قوة.)م2019-1997(  وقطاع غزة كل على حدة خالل الفترة الزمنية,الضفة الغربية
, وقطاع غزة كل على حدة, وفي اقتصادي الضفة الغربية,االرتباط بين البطالة والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككل
) بين البطالةARCH, LM, Godfrey Breusch-Pagan), White ,F,T,DW وإبراز نتائج أهم االختبارات اإلحصائية
 وقياس األثر املفاجئ. وقطاع غزة كل على حدة, وفي اقتصادي الضفة الغربية,والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككل
 وقطاع غزة,  وفي اقتصادي الضفة الغربية,) بين البطالة والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككلGranger( للسببية
 الضفة: وبشقيه, وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق منحنى فيليبس على االقتصاد الفلسطيني عامة. كل على حدة
ُ
 حيث َّإن ثمن تخفيض البطالة. ومعدالت البطالة,  ووجود العالقة العكسية بين معدالت التضخم, وقطاع غزة, الغربية
, الضفة الغربية: وبشقيه, تعتبر حالة التضخم في االقتصاد الفلسطيني عامة.حدوث ارتفاع شديد في معدالت التضخم
) للسلع والخدمات التي يحتاجها أفرادAS() على العرض الكليAD( وقطاع غزة قائمة على أساس تفوق الطلب الكلي
.املجتمع الفلسطيني
. توظيف, منحنى فيليبس, التضخم, البطالة:الكلمات املفتاحية

Abstract : This study discusses the problems of both unemployment and inflation in the areas of the
Palestinian National Authority, compare with the West Bank and the Gaza Strip separately, during the
period (1997-2019). This study aims to show the strength of connection between unemployment and
inflation in whole Palestinian economy, and the economy of both the West Bank and Gaza Strip,
separately, highlighting the results of the most important statistical tests (F, T, DW, ARCH, LM, Godfrey
Breusch- Pagan, White) between unemployment and inflation in the Palestinian economy as one unit,
compared to the economies of the West Bank and Gaza Strip separately. This study measuring the
surprising effect of the “Granger” causality between unemployment and inflation on the Palestinian
economy as one unit; compare to the economies of the West Bank and Gaza Strip separately. The study
found the possibility of applying the Phillips curve to the Palestinian economy in general, and both parts
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of the West Bank and Gaza Strip, and the existence of the inverse relationship between inflation rates and
unemployment rates. The cost of reducing unemployment is a very high inflation rate. The inflation
situation in the Palestinian economy in general, and in both parts of the West Bank and Gaza Strip, is
based on the superiority of aggregate demand (AD) over the overall supply (AS) of goods and services
needed by members of the Palestinian community.

Keywords: Unemployment, inflation, Phillips curve, employment.
املقدمة:
يعاني االقتصاد الفلسطيني من اختالالت هيكلية بالغة الخطورة سببتها سبعة عقود من االحتالل لألراض ي الفلسطينية.
ومن مظاهرها ضعف القدرة االستيعابية لالقتصاد الفلسطيني للقوى العاملة ,واعتماده الكبير على األسواق الخارجية؛
لخلق فرص العمل التي تراجعت بشكل حاد في السنوات العشر األخيرة؛ مما أدى إلى فقدان القوى العاملة الفلسطينية
لفرص العمل املتاحة في األسواق الخارجية ,وزاد من تضخم البطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
ُ
ويعتبر موضوع البطالة ,والتضخم من املوضوعات التي حظيت باالهتمام والبحث في كافة الدول السيما املتقدمة ,حيث
ٌ
ِإ َّن تخفيض البطالة في أي اقتصاد هدف رئيس ي؛ إال َّأن ُه قد يتم تحقيقه على حساب أهداف أخرى ,السيما هدف
استقرار املستوى العام لألسعار .وتعددت النظريات االقتصادية التي فسرت هاتين الظاهرتين ,وعالقتهما بعضهما
ببعض ,وقد شجعت دراسة فيليبس التي أظهرت وجود عالقة عكسية بين البطالة ,والتضخم في الستينات الكثير من
االقتصاديين لدراسات علمية بين البطالة ,والتضخم.

أهداف الدراسة:
تهدف إلى رسم السياسات االقتصادية لصناع القرار الفلسطيني ,واملساعدة في وضع خطط التنمية االقتصادية من
خالل:
 .1توضيح اإلطار النظري للعالقة بين البطالة ,والتضخم وفق منحنى فيليبس.
 .2تقدير منحنى فيليبس في االقتصاد الفلسطيني ,واختبار مدى مطابقته لواقع االقتصاد الفلسطيني ككل ,وعلى
اقتصادي الضفة الغربية ,وقطاع غزة كل على حدة .
 .3إبراز نوعية العالقة بين البطالة ,والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككل ,وفي اقتصادي الضفة الغربية ,وقطاع
غزة كل على حدة .
 - 4 .4إظهار مدى قوة االرتباط بين البطالة ,والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككل ,وفي اقتصادي الضفة الغربية ,
وقطاع غزة كل على حدة .
 .5قياس األثر املفاجئ للسببية ( )Grangerبين البطالة ,والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككل ,وفي اقتصادي الضفة
الغربية ,وقطاع غزة كل على حدة .

مشكلة الدراسة:
يعاني االقتصاد الفلسطيني من وجود معدالت مرتفعة من البطالة ,والتضخم ,وما نتج عنهما من آثار اقتصادية,
واجتماعية خطيرة على املجتمع الفلسطيني؛ لذا وجب ضرورة تتبع العالقة بين البطالة ,والتضخم في مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية للفترة (2019/1997م) عبر دراسة قياسية باستخدام برنامج ()Eviewes10؛ لتقدير العالقة بين
البطالة ,والتضخم ,من ثم تتبعها في شطري املناطق الفلسطينية(:الضفة الغربية ,وقطاع غزة) كل على حدة؛ لفصل
االحتالل اإلسرائيلي بينهما جغرافيا,
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وحدوث انقسام فلسطيني ,وتمركز القرار الفلسطيني املركزي في الضفة الغربية ,فيما تسيطر حركة حماس على قطاع
غزة منذ منتصف عام2007م.

تساؤالت الدراسة:
مشكلة التضخم ليست املشكلة الوحيدة التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني بل رافقت معه حالة من الركود
االقتصادي ,وانخفاض معدالت التوظيف ,والنمو االقتصادي .وفي هذه الدراسة نحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس
اآلتي ":ما مدى معنوية عالقة فيليبس ,وتطابقها الفعلي مع حالة االقتصاد الفلسطيني للفترة الزمنية (2019-1997م)؟"
ويتفرع عن السؤال مجموعة األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1هل عالقة فيليبس بين البطالة ,والتضخم محققة في االقتصاد الفلسطيني ككل خالل فترة الدراسة وفي اقتصادي
الضفة الغربية  ,وقطاع غزة كل على حدة ؟
 .2ما هي قوة االرتباط بين البطالة ,والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككل ,وفي اقتصادي الضفة الغربية ,وقطاع غزة
كل على حدة ؟
 .3ما مدى تطابق املؤشرات اإلحصائية التي تقيس العالقة البطالة ,والتضخم في االقتصاد الفلسطيني ككل ,وفي
اقتصادي الضفة الغربية ,وقطاع غزة كل على حدة ؟
 .4هل يوجد أثر متبادل بين متغير التضخم ,وبين متغير البطالة في االقتصاد الفلسطيني ككل ,وفي اقتصادي الضفة
الغربية ,وقطاع غزة كل على حدة ؟

أهمية الدراسة:
ُي ُّ
عد موضوع البطالة ,والتضخم من املوضوعات التي تهم صناع القرار االقتصادي الفلسطيني في اتخاذ القرار السليم
ملعالجة ظاهرة البطالة املتفاقمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ,وفهم آلية تأثير معدالت التضخم على
تخفيض معدالت البطالة وفق منحنى فيليبس إلى أدنى مستوى لها في االقتصاد الفلسطيني املنهمك أصال نتيجة إجراءات
االحتالل اإلسرائيلي العدوانية ,واعتماده على املنح ,واملساعدات الخارجية ,وليس على الناتج املحلي اإلجمالي(, (Gوتفسير
النتائج االقتصادية ,واالحصائية املترتبة على هذه العالقة؛ وهذا ما استدعاني لضرورة البحث في العالقة بين معدالت
البطالة ,والتضخم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

حدود الدراسة:
الحد املوضوعي :اقتصرت الدراسة في حده املوضوعي على العالقة بين البطالة ,والتضخم.
الحدود املكانية :طبقت الدراسة على اقتصاد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ككل ,ومن ثم على اقتصادي الضفة
الغربية ,وقطاع غزة كل على حدة ؟
الحدود الزمنية :اعتمدت الدراسة على سلسلة زمنية لظاهرتي :البطالة والتضخم للفترة(2019/1997م).

مصطلحات الدراسة:
التضخم ( :)Inflationهو ارتفاع املعدل العام لألسعار خالل فترة من الزمن ,والتي تكون عادة سنة واحدة أو أكثر(.
الجهاز املركزي .) 2019 ,
البطالة(":)unemploymentجميع االفراد الذين ينتمون لسن العمل ( 15فأكثر) ,ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسناد
في أي نوع من األعمال ,وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل ,وقاموا بالبحث عنه بإحدى الوسائل املتاحة"(الجهاز
املركزي .) 2019,
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الركود التضخمي ( :(Stagflationهو االرتفاع املستمر في املستوى العام لألسعار املرافق للبطالة املتزايدة ,وانخفاض
مستويات الناتج القومي ,ومعدالت نموه خالل فترة زمنية معينة" (زكي .)1986 ,

الدراسات السابقة للدراسة:
 -1دراسة نادية عابد (:)2014
هدفت الدراسة إلى تقدير معادلة منحنى فيليبس باستخدام بيانات حول البطالة والتضخم في العراق للفترة (-1991
ُ
2011م) .وتوصلت إلى وجود عالقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم للفترة ()2002-1991؛ حيث ِإ َّن زيادة
في معدل التضخم بنقطة واحدة سيؤدي النخفاض البطالة بمقدار ( )0.0047نقطة في املتوسطِ ,وإ َّن مرونة البطالة
للتضخم (.)0.035-أما الفترة ( )2011-2003فوجدت العالقة بينهما طردية ,وظهور الركود التضخمي؛ بسبب مساهمة
قطاع النفط بنسبة ( )%70في تكوين ( ,)GDPبينما ال يساهم في مكونات قوة العمل إال بنسبة ال تتجاوز ()%2؛ مما جعل
االقتصاد العراقي خدمي.
 -2دراسة ميلود واخرون (:)2018
هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين البطالة والتضخم في الجزائر للفترة ( )2015-2000دراسة قياسية ,وتوصلت
الدراسة إلى وجود عالقة عكسية ما بين معدالت التضخم  ,ومعدالت البطالة في تلك الفترة ,وهذا يتوافق مع منحنى
َ
ُ
فيليبس ,حيث ِإ َّن زيادة معدالت البطالة بوحدة واحدة تؤدي إلى انخفاض معدالت التضخم بواقع ( ,)0.277وأ َّن معدل
التحديد املعدل ( )%24وهو ضعيف جدا؛ وفسرت الدراسة وجود أسباب أخرى تؤثر على التضخم في البطالة منها
الكتلة النقدية ,وعجز املوازنة املستمر ,والتضخم املستورد  ,وتآكل قيمة الدينار الجزائري.
 -3دراسة: Umoru and Anyiwe )2013(.
هدفت الدراسة الى اختبار ديناميكيات البطالة والتضخم في دولة نيجيريا باستخدام نموذج تصحيح الخطأ لفترة 27
سنة ,وأوضحت النتائج التطبيقية للدراسة وجود تضخم ركودي في االقتصاد النيجيري خالل فترة الدراسة .لذا وجدت
عالقة طردية بين معدالت البطالة و معدالت التضخم منذ سنة , 1986مما يبطل فرضية منحنى فيلبس للعالقة بين
البطالة والتضخم في نيجيريا .و توصلت الدراسة الى العوامل املحتملة املسببة للتضخم الركودي في نيجيريا املتمثلة في
تبني استهداف التضخم مما يسهل التوقعات التضخمية ,و تواجد فائض كبير في اليد العاملة في البلد مما يؤدي إلى
جمود في سوق العمل وهيكل األجور في االقتصاد النيجيري.
قدمت الدراسة ملواجهة هذه الظاهرة عدة توصيات تمثلت في :العمل على زيادة الناتج املحلي اإلجمالي أكثر من عرض
النقود ,زيادة إقراض البنك املركزي للقطاعات الحقيقية لالقتصاد ,السماح ملعدالت الفائدة باالنخفاض ,وضبط نمو
النقود من أجل دفع النمو االقتصادي ,وأيضا على الحكومة خلق صناعات تحويلية خاصة وأن % 70من قوة عمل البلد
يعملون في الزراعة كنشاط اقتصادي رئيس ي لسكان نيجيريا.
 -4دراسة (: Fumitaka & Munir ( 2014
هدفت الدراسة إلى التحليل القياس ي للعالقة بين معدل البطالة ,ومعدل التضخم في الدولة النامية بصفة عامة وماليزيا
بصفة خاصة ,وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم في ماليزيا ,وبالتالي؛
َّ
فإن نتائج هذه الدراسة تدعم صحة فرضية. Curve Phillips
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 -5دراسة : Sargent (1978( :
تناولت الدراسة اختبار العالقة العكسية بين التضخم والبطالة في االقتصاد األمريكي ,وتوصلت الدراسة إلى َّأن أثر
زيادة معدل التضخم أدى إلى تخفيض معدالت البطالة  ,وتعتبر حالة اقتصادية وقتية ,وليست دائمة في األجل القصير,
ومستقلة تماما في األجل الطويل.
التعقيب على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على توضيح العالقة بين البطالة والتضخم لسلسلة زمنية ,ومن ثم
مقارنة نتائج هذه الدراسات بفرضية  , Curve Phillipsالتي أظهرت وجود عالقة عكسية بين معدالت البطالة  ,ومعدالت
التضخم خالل فترات الدراسة باستثناء السلسلة الزمنية املمتدة الفترة ( )2011-2003في االقتصاد العراقي ,ومن
ُ
( )1979-1973فقط لدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OCDEحيث أوجدت العالقة ظاهرة الركود التضخمي
كما وجدت ,واتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في طرق قياس هذه العالقة بينما استرشدت الدراسة الحاليـة
ببعض الدراسات السابقة التي تناولت نموذج االنحدار الخطي البسيط ,وإجراء االختبارات املالئمة ,إال َّأن هذه الدراسة
ُ
تختلف عن الدراسات السابقة في مجال التطبيق ,حيث تـم تطبيق الدراسة الحالية على االقتصاد الفلسطيني خالل
الفترة (2019-1997م) ,بينمـا الدراسـات السابقة تم تطبيقها في بيئات اقتصادية وثقافية مختلفة ,ونتوقع أن تختلف
النتائج عند اختبار الفرضيات في الدراسة الحالية والتي تـم اختبارها في بيئة اقتصادية مختلفة ,وفي فترة زمنية مختلفة.

اإلطارالنظري للدراسة:
أ .الخلفية التاريخية للعالقة بين البطالة والتضخم :
ُ َ
لقد كان أول من تطرق إلى هذه العالقة بشكل واضح املفكر النيوكالسكي  Fischer Irvingسنة  ,1926حيث ّبين أ َّن هناك
معضلة , Paradoxeتتلخص َّأن العوامل التي تسهم في زيادة معدالت التضخم ,مثل :العجز املتراكم ,وتزايد الكمية
النقدية ستترك املتغيرات الحقيقية ,مثل :التشغيل والناتج نمو كتلة األجور النقدية قانون أكيون الطلب اإلجمالي منحنى
َ
فيلبس نمو(( RGDPدون أي تأثير .وال شك بأ َّن عدم انتشار الفكرة في بداية األمر كانت مناقضة للتحليل الكالسيكي
السائد آنذاك  (,معروف . )2005 ,
كانت عدة محاوالت عام  1936من طرف  , Timbergenكذلك في عام  195كانت محاولة من قبل , Kleinومن ثم تم
رسم  Brownسنة , 1955و Sultanسنة  1957هذه العالقة في شكل انتشاري ,وبياني  ,ورغم هذه الجهود املتطورة
َ
آنذاك إال أ َّن ظهور التحليل الحقيقي بدأ مع االقتصادي النيوزلندي "  " A.W. Philipsسنة .1958
 .1التحليل الوصفي ملنحنى : Philips Curve
قام فيلبس في سنة 1958م بنشر دراسة مصممة في مجلة ( ) Economics,issue135حول العالقة التاريخية التي تربط
ما بين معدل البطالة ( ,)Uومعدل التغير السنوي في األجور النقدية (∆)W/W؛ إذ بين من خالل دراسة قياسية لسلسلة
إحصائية أجراها على االقتصاد اإلنجليزي( اململكة املتحدة) للفترة املمتدة ( )1861-1957وجود عالقة تربط بين هذين
َ
املتغيرين عبر مسار زمني طويل ,وتوصل إلى أ َّن معدل التغير في األجور النقدية دالة غير خطية ,ومتناقصة ,ومرتبطة
عكسيا مع معدل البطالة .طور هذا املنحنى حتى أصبح يستخدم في رسم السياسات االقتصادية
للدولة(.)Phillips,1958
يرتكز نموذج فيليبس على الفرضيات الكينزية ,التي افترضت التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاج في االقتصاد الوطني,
وكذلك إمكانيات التعديل بين العرض ,والطلب بواسطة الكميات عوضا عن فرضية األسعار املرنة التي تفترضها مدرسة
نيو كالسيك .ويستمد التفسير الكينزي ملنحنى فيليبس من األثر السلبي التجاه تفسير مستوى األجور بواسطة معدل
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ُ
البطالة؛ حيث ِإ َّن الزيادة املضطردة في نمو األجور االسمية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف اإلنتاجية ,التي تؤدي إلى تسريح
العمال ,ومن ثم ازدياد معدالت البطالة(موسوي.) 2001 ,
َ
أصبح منحنى فليبس أهم األدوات املستخدمة في النظرية الكينزية؛ أل َّن ارتفاع معدالت البطالة ترتبط في زيادة الطلب
الفعلي ملا يتجاوز العرض املحقق من السلع و الخدمات في التوظيف الكامل كعناصر اإلنتاج  ,و يستدعي ذلك وجود
معدالت البطالة إلى أدنى معدل سنوي لها؛ أي :املفاضلة بين التضخم والبطالة ( السرت .)2008 ,
االنتقادات املوجهة ملنحنى فيليبس:
على الرغم من مصداقية النظرية العلمية التي تمتع بها منحنى فيليبس خالل فترة دراسته ,وبقيت على حالها حتى أواخر
ُ
ُ
حيث لوحظ ارتفاع متزايد ومستمر في املستوى
السبعينات ,وبداية الثمانينات حيث تعرضت املصداقية الهتزاز شديد,
العام لألسعار في الوقت الذى ترتفع بشكل متزايد معدالت البطالة؛ مما شكل انتقادات شديدة لهذا املنحنى ,وقصوره
على تفسير متزامن ملعدالت البطالة والتضخم معا أو ما يسمى بالركود االقتصادي ( )Stagflationخالل فترة الركود
االقتصادي التي عاشتها الواليات املتحدة االمريكية عقب حظر النفط في عام 1973؛ مما استدعى بعض االقتصاديين
إلجراء تعديالت على فيليبس وسمى "منحنى فيليبس املعدل " ,و هو شائع االستخدام في وقتنا الحاضر و قد جذب انتباه
الكثير من صانعي السياسات االقتصادية (.)Sobry,1996
ُ
حيث برزت ظاهرة الركود التضخمي في مطلع السبعينات(القرن املاض ي)لتزيد من الشكوك التي أثيرت حول عدم صحة
منحنى فيليبس عندما بدأت الدول املتقدمة تعاني من ظاهرة تزامنت فيها معدالت بطالة عالية مصحوبة بمعدالت
تضخم مرتفعة (الوزني .) 1999 ,
َ
كما ظهر تفسير آخر مفاده أ َّن العالقة العكسية بين معدل التضخم ,ومعدل البطالة عالقة مؤقتة وليست ثابتة ,ففي
َ
األجل الطويل ال يمكن التأكيد على أ َّن التضخم سوف يؤدي إلى حدوث انخفاض دائم في معدل البطالة (زكي .) 1998 ,
 .2التحليل البياني ملنحنى " :"Philips Curveالشكل اآلتي (  )1يوضح العالقة العكسية بين معدل البطالة ,ومعدل
التضخم.

الشكل ( )1يوضح العالقة العكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم

نالحظ من الشكل السابق وجود عالقة عكسية بين التضخم والبطالة والتي يعبر عنها منحنى فيليبس""Philips Curve؛
َ
أي :أ َّن كل نقطة عليه تعني مستوى معين من البطالة ,وما يقابله من التضخم .وعلى الحكومة أن تختار أي نقطة من
التوليفات املختلفة الواقعة على املنحنى؛ لكي تضع السياسات املناسبة بشأن االستقرار االقتصادي ,والتوظيف على
مستوى االقتصاد الوطني .لذا تم التوصل إلى وجود دالة متناقصة بين املؤشرين .يعني وجود عالقة تبادلية عكسية بين
معدل ارتفاع االجر االسمي ,ومعدل البطالة (دانيال .) 1992 ,
 .3التحليل الرياض ي ملنحنى فيليبس :تمت صياغة معادلة منحنى فيليبس كما يلي:
يعبر معدل ارتفاع األجور عنه بالشكل ( 𝑜𝑡𝑤)هو أجر الفترة الحالية(𝑤𝑡 ( ,هو أجر الفترة السابقة.
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𝑜𝑡𝑤𝑤𝑡−
)(1
( = ∗𝑤
)
𝑜𝑡𝑤
ولنجعل )* )uتمثل معدل البطالة الطبيعي ,ومنه يمكن كتابة منحنى فيليبس على النحو اآلتي:
) ∗𝑢 𝑤 ∗ = −𝑒( 𝑢 −
𝑜𝑡𝑤 −
)(2
) ∗𝑢 ) = −𝑒( 𝑢 −
𝑜𝑡𝑤
بالتعويض معادلة  2في معادلة  1نحصل على :
)(3

𝑡𝑤
(

)) ∗𝑢 𝑤𝑡 = 𝑤𝑡𝑜 (1 − 𝑒(𝑢 −

لكي ترتفع األجور فوق مستواها السابق ,يجب على معدل البطالة أن ينخفض تحت معدله الطبيعي أي ( ∗𝑢 < 𝑢).
كما تنص نظرية فليبس على َّأن العالقة ما بين البطالة والتضخم عكسية ,وطبيعة العالقة بينهما هي مقلوب كما
َ
1
صيغت بالصيغة الدالة )𝑥( حسب تمثيل الدالة والتي تأخذ شكل القوس ؛أي :أ َّنها ليست خطية ,ولذلك فقد أخذنا
املتغير املستقل كدالة عكسية قبل بداية تقدير نموذج معادلة فيليبس ,والتي تكون على الشكل اآلتي:
1
)(4
) (𝛽𝑌 = 𝛼+
𝑓𝑛𝑖
ُ
بحيث يكون لدينا
1
)(5
) (𝑈 =𝛼+
𝑓𝑛𝑖
نفترض أن
1
)(6
𝐹𝑁𝐼 = ) (
𝑓𝑛𝑖
وعليه ستصبح الدالة بالشكل اآلتي:
)(7

𝑒 𝑈 = 𝛼 + 𝛽𝐼𝑁𝐹 +

ب .تطورمعدالت البطالة والتضخم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية:
تعتبر البطالة إحدى املعضالت الرئيسية التي تواجه األراض ي الفلسطينية املحتلة عام 1967م واملتمثلة في الضفة
الغربية ,وقطاع غزة ,والقدس الشريف؛ فاالقتصاد الفلسطيني يعاني من مشكلة بطالة مزمنة؛ نتيجة وجود تشوهات
بنيوية غير قادرة على امتصاص القوى العاملة الجدد إلى سوق العمل ,إضافة لفقدانه القوى العاملة الفلسطينية
لفرص العمل املتاحة في الدول العربية وإسرائيل ,فالعنصر البشري يعتبر من املقومات األساسية للتنمية االقتصادية
في فلسطين ,وفقدانه من العملية التنموية يدخل االقتصاد في حلقة الفقر املفرغة التي تعاني منها مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية حاليا.
تعتبر أزمة التشغيل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ,أزمة بنيوية في تركيبة االقتصاد الفلسطيني؛ العتماده
بشكل كبير علي االقتصاد اإلسرائيلي  ,وعلى املنح واملساعدات األجنبية (شيخ العيد .)2013 ,
شكلت أسعار السلع والخدمات السلة املؤثرة على القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني .متمثلة في العرض من السلع
والخدمات املختلفة السيما الغذائية ,ومشتقات النفط ,ومواد البناء ,وجميعها تحكمها عوامل خارجية  ,أكثر من
العوامل الداخلية؛ يعزى ذلك إلى عدة اعتبارات أهمها:
 .1تقلبات أسعار السلع دوليا.
 .2التغير في أسعار العمالت األجنبية السيما الدوالر األمريكي.
 .3تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي ,وما ينتج عنه من تضخم مستورد.
94

مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث 88-106،)1(9 ،2021

 .4تذبذب أسعار الشيكل اإلسرائيلي (العملة املتداولة في السوق الفلسطيني) مقابل العمالت األجنبية.
 .5غياب عملة فلسطينية للتداول في السوق الفلسطيني بسبب رفض االحتالل اإلسرائيلي.
جدول ( )1معدالت البطالة والتضخم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية()2019-1997
متوسط الفترة

مناطق السلطة ()%

قطاع غزة ()%

الضفة الغربية ()%

البطالة

التضخم

البطالة

التضخم

البطالة

التضخم

2007-1997

21.5

4.1

18.52

0.39

28.6

3.30

2019-2008

26.21

2.4

17.91

0.25

41

1.94

البيانات تم احتسابها من قبل الباحث بناء على بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

املرحلة األولى :تطورمعدالت البطالة والتضخم للفترة ()2007-1997
 .1تطورمعدالت البطالة:
تذبذب معدالت البطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من فترة إلى أخرى وفق جدول رقم ( )1حتى بلغ معدلها
العام ( )%21.5خالل الفترة ,وانعكس ذلك جليا في معدالت البطالة في الضفة الغربية ,وقطاع غزة؛ فكانت
( )%28.6(,)%18.5على التوالي؛ يعزى ذلك إلى عدوانية اإلجراءات اإلسرائيلية التي اتخذت عند اندالع انتفاضة األقص ى
في الربع األخير من عام 2000م ,واملتمثلة في تقييد دخول املواد الخام إلى املشاريع الفلسطينية املختلفة ,منع دخول العمال
الفلسطينيين إلى عملهم في إسرائيل ,وإغراق األسواق الفلسطينية باملنتوجات اإلسرائيلية الجاهزة لالستهالك اآلدمي ,إلى
جانب تذبذب أسعار الشيكل اإلسرائيلي(العملة املتداولة محليا) مقابل الدوالر األمريكي ,وتقطيع أوصال محافظات قطاع
غزة عن بعضها ببعض ,وإغالق املعابر البرية ,والجوية بين الفينة واألخرى ,إضافة إلى عدم السماح لدخول الصيادين إلى
البحر مسافات طويلة تحت حجج أمنية واهية .وزاد االحتالل من قبضته الحديدية على مكونات االقتصاد الفلسطيني؛
مما أدى إلى تناقص تدريجي ()GDPمع مرور الزمن ,وأدى إلى تفاقم معدالت البطالة ,واشتدت األزمة االقتصادية ,وبلغت
ذروتها في منتصف عام 2007م عند حدوث انقسام فلسطيني – فلسطيني ,وتشكيل حكومتين :إحداهما في الضفة
الغربية ,واألخرى في قطاع غزة.
والبيانات تم احتسابها من قبل الباحث بناء على بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 .2تطورمعدالت التضخم:
َ
ُ
نالحظ من جدول ( )1أ َّن هناك ارتفاع في معدالت التضخم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية حيث بلغ متوسطها
العام ( )%4.1خالل الفترة ؛ يعزى ذلك إلى ضعف االستثمارات الداخلية ,والخارجية ,وتزايد حجم الضرائب على السلع
ُ
والخدمات السيما مشتقات النفط ؛ مما انعكس ذلك جليا على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية كل على حدة حيث
بلغت معدالت التضخم ( )%0.39في الضفة الغربية )%3.30( ,في قطاع غزة؛ يعزى ذلك إلى وجود تضخم مستورد من
التجارة الخارجية  ,والتعامل في التجارة الداخلية بالعملة اإلسرائيلية املتداولة في السوق الفلسطيني ,إضافة إلى انعكاس
التضخم في إسرائيل على التضخم في شطري مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ,وتذبذب أسعار العمالت املتداولة في
السوق الفلسطيني ,والتي تتمثل في (الشيكل اإلسرائيلي ,والدينار األردني ,والدوالر األمريكي) في ظل غياب عملة فلسطينية
للتداول في السوق الفلسطيني.
املرحلة الثانية :تطورمعدالت البطالة والتضخم للفترة ()2019-2008
 .1تطورمعدالت البطالة:
َ
ُ
َّ
نالحظ من الجدول رقم ( )1أن معدالت البطالة قد ارتفعت على مدار الفترة حيث ارتفع متوسطها العام من ( )%21.5إلى
()%26.2؛ أي :بزيادة ملحوظة بمعدل ( ,)%4.7وقد انعكس ذلك جليا على معدالت البطالة في محافظات قطاع غزة إذ
ارتفعت معدالتها من ( )%28.6إلى ()%41؛ أي :بزيادة قدرها ()%12.4؛ يعزى ذلك إلى االنقسام الفلسطيني الذي حدث
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في منتصف عام 2007م ,ومازال مستمرا دون الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية رغم جوالت املفاوضات املتكررة بين
الفلسطينيين .وقد أثر االنقسام الفلسطيني سياسيا ,واقتصاديا على املجتمع الفلسطيني بالسلب على كافة األصعدة
السياسية ,واالقتصادية ,واالجتماعية .إضافة إلى العدوان اإلسرائيلي املتكرر على البنية التحتية االقتصادية لقطاع غزة,
ووجود حصار ,وإغالق مشدد من قبل االحتالل اإلسرائيلي على كافة املنافذ الحدودية سواء بشكل مباشر ,أو بشكل غير
مباشر إلى جانب تذبذب أسعار الشيكل اإلسرائيلي مقابل الدوالر األمريكي ,وصعوبة إدخال املواد الخام للصناعات
املحلية ,ولقطاع اإلنشاءات والزراعة ,وعدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل داخل قطاع غزة.
أما في الضفة الغربية فقد انخفضت معدالت البطالة من ( )%18.5إلى ()%17.9؛أي :بمعدل انخفاض( ,)%0.06وهي
نسبة ضئيلة جدا؛ يعزى ذلك إلى تشغيل ( )120ألف عامل في داخل إسرائيل ,إلى جانب فتح املعابر الحدودية بشكل
دائم ,وتسهيل إدخال املواد الخام ,إضافة إلى وجود حواجز عسكرية احتاللية إسرائيلية بين محافظات الضفة الغربية,
وتهويد األراض ي الفلسطينية ,وتجريف األراض ي املزروعة ,ونقل مركزية قرار املؤسسات العامة من قطاع غزة إلى الضفة
الغربية أثر حدوث االنقسام الفلسطيني.
 .2معدالت التضخم:
نالحظ وفق الجدول( )1وجود انخفاض شديد في املعدل العام للتضخم ملتوسط الفترة ( )2019-2008في مناطق
ُ
السلطة الوطنية الفلسطينية حيث بلغت ()%2.4؛أي :انخفضت بمقدار ( )%1.7مقارنة ملتوسط الفترة (-1997
)2007؛ يعزى ذلك إلى تأثر األسعار املتداولة محليا باألسعار العاملية السيما الدوالر األمريكي .وانعكس ذلك االنخفاض
على الضفة الغربية إذ انخفضت من ( )%0.39ملتوسط الفترة ( )2007-1997إلى ( )%0.25ملتوسط الفترة (-2008
)2019؛ أي:انخفضت بمقدار ( ,)%0.14بينما في قطاع غزة فقد انخفضت من ( )%3.30ملتوسط الفترة ()2007-1997
إلى ( )%1.94ملتوسط الفترة ()2019-2008؛ أي :انخفضت بمقدار ()%1.36؛ يعود ذلك إلى تهرب االحتالل اإلسرائيلي
من استحقاقات اتفاق باريس االقتصادي الناظم للعالقة االقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية ,واالحتالل
اإلسرائيلي في عام  ,1994والتي تنص على ضرورة خفض االحتالل االسرائيل ملشتقات النفط في حالة انخفاض أسعار
البترول عامليا إلى ( )%30في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية إال َّأن االحتالل اإلسرائيلي اكتفى بتخفيضها إلى
( )%10في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .علما َّ
بأن عوائد مشتقات النفط وضرائبها تعتبر من أهم املوارد املالية
للسلطة الوطنية الفلسطينية ,والعمود الفقري لتحديد مستوى املعيشة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية,
وكذلك قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي باحتجاز أموال املقاصة بين الفنية  ,واألخرى التي تجبيها سلطات االحتالل
من املواطنين الفلسطينيين من التجارة الخارجية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل عمولة تحت حجج
أمنية واهية.

إجراءات الدراسة:
تتمثل إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في اآلتي:
منهج الدراسة :
املنهج االستنباطي :تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي ,واملتمثل في اإلطار النظري لعالقة البطالة والتضخم في مناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية ,وفي شطري املناطق الفلسطينية(:الضفة الغربية ,وقطاع غزة) كل على حدة.
املنهج االستقرائي :يستخدم األدوات اإلحصائية من أجل تحليل البيانات واملعلومات املتعلقة بمعدالت البطالة,
ومعدالت التضخم الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ,وفي
شطري املناطق الفلسطينية(:الضفة الغربية ,وقطاع غزة) كل على حدة.
املنهج القياس ي :استخدم الباحث برنامج ()Eviewes10؛ ملعالجة البيانات الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني ,وتقدير دالة االنحدار الخطي البسيط بين البطالة ,والتضخم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ,وفي
شطري املناطق الفلسطينية(:الضفة الغربية ,وقطاع غزة) كل على حدة.
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مجتمع الدراسة:
اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة .
عينة الدراسة:
مسح شامل للبيانات االقتصادية السنوية الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( (, )2019البطالة
والتضخم ).
أداة الدراسة:
سلسلة زمنية لظاهرتي :البطالة والتضخم للفترة(2019/1997م).

اإلطارالتطبيقي للدراسة:
َ
1
تنص نظرية فليبس على أ َّن العالقة ما بين البطالة والتضخم عكسية ,وطبيعة العالقة بينهما هي مقلوب الدالة )𝑥(
َ
ُ
𝑏  𝑌 = 𝑎 +حيث ِإ َّن النموذج غير خطي بسيط ,وبسبب املشاكل اإلحصائية سنفترض أ َّن النموذج خطي بسيط .
صياغة النموذج القياس ي :
تم صياغة النموذج القياس ي ليعبر عن متغير التضخم ,ومدى تأثيره في معدالت البطالة في االقتصاد الفلسطيني عامة,
ُ
وعلى اقتصاد الضفة الغربية ,وقطاع غزة كل على حدة خالل الفترة الزمنية ( )2019-1997حيث يعالج بيانات سلسلة
زمنية سنوية صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني تحوي على ( )23مشاهدة وفق املعادلة اآلتية:
)(8

) 𝑡𝐹𝑁𝐼(𝑓 = 𝑡𝑈

َ
بناء على املعادلة ( )8السابقة أ َّن هناك متغيرا تابعا ( 𝑡𝑈( ويرمز إلى معدالت البطالة .وهناك متغير مستقل ()INF
ويرمز إلى معدالت التضخم .و أخذ قيم املتغيرين التابع واملستقل كنسب مئوية.
تم استعمال الصيغة اللوغاريتمية ملا لها أهمية بالغة في تقدير النماذج القياسية؛ كونها تعطي املرونات طويلة األجل
للمتغير املستقل ( ,)INFوتأثيره على املتغير التابع ()U؛ وتقلل من تشتت البيانات  ,الستقراريه السلسلة الزمنية للمتغيرين
( البطالة والتضخم) ,ولتحويل العالقة غير خطية إلى عالقة خطية ,كما تمكننا إلى استخدام طريقة املربعات
الصغرى( )OLSالعادية ؛ لتقدير معالم املعادلة .ولتصبح الدالة تمثل نموذج االنحدار البسيط اآلتي :
)(9
ُ
حيث إنَّ:
ِ
) ) Uالعامل التابع  :معدل البطالة )LN( ,تمثل اللوغارتيم  ) INF) ,العامل املستقل :معدل التضخم )a( ,الحد الثابت.
( )eاملتغير العشوائي )𝑏0 ( ,معامل خط االنحار ملعامل التضخم بالنسبة ملعدل البطالة.
𝑡𝑒 𝐿𝑁𝑈𝑡 = 𝑎 + 𝑏0 𝐿𝑁 𝐼𝑁𝐹𝑡 +

ً
أوال :تقديردالة االنحدارالبسيط في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية:
.1

تقديرالنموذج للعالقة بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
جدول ( : )2يوضح العالقة بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

Heteroscedasticity
Tests
White

ARCH

BreuschGodfrey LM
Test:

𝟐𝑹−

F

𝟐𝑹
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D.W

Prob.

coefficient

Variable
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5.75

4.09

12.24

0.158

5.152
()0.033

0.197

0.891

0.000
0.033

3.231
-0.104

C
LNINF

املصدر  :اعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج )Eveiwes (10

يكون تقدير النموذج في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية كما يلي:
𝑡𝑒 𝐿𝑁𝑈𝑡 = 3.231 − 0.104 𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹𝑡 +
يتبين من نتائج التقدير الواردة في الجدول ( )2النقاط اآلتية:
ُ
 النموذج مقبول اقتصاديا حيث ِإ َّن إشارة معامل االنحدار سالبة 𝐹𝑁𝐼𝑑 =.0.104−و هذا يتوافق مع
منحنى فيليبس الذي يبين وجود العالقة العكسية الدائمة بين معدل البطالة ,ومعدل التضخم .يعني زيادة
تغير التضخم بوحدة واحدة تؤدي إلى انخفاض البطالة بواقع ( )%10.4وحدة.
𝑈𝑑












تعتبر القدرة التفسيرية للنموذج ضعيفة بالنظر إلى قيمة ( )Adjusted R- Squaredمعامل التحديد املعدل
َ
إذ يفسر بأ َّن ( )% 15.8من التغيرات الحاصلة في التضخم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية سببها
ارتفاع معدل البطالة  ,في حين تعود ( )%84.2من التغيرات الحاصلة فيه تعود ألسباب أخرى.
ُ
من حيث الشروط الرياضية يملك النموذج املقدر املعنوية الكلية بالنظر إلى قيمة االحتمال املرفقة بقيمة (
ُ
إحصائية فيشر  Prob )F-statisticحيث بلغت  ,0.05< 0.033ويملك املعنوية الجزئية بالنظر إلى االحتمال
ُ
املرفق بإحصائية ستوددن ) Prob ) T- statisticاملحسوبة للمتغير املستقل ( )INFحيث بلغت 0.05< 0.00
يمكن اعتبار الحد الثابت( )cداال إحصائيا ,ومعنويا غير مساو للصفر؛ لكون فرضية العدم معدومة (≠ 𝐻0
ُ
 ,)0وقبول الفرضية البديلة ( )𝐻1 = 1حيث بلغ (. )3.231
اختبار دربن واطسون( : )DWنجد َّأن قيمة االرتباط الذاتي ( ,)P<0وعليه نرفض فرضية العدم ,ونقبل
الفرضية البديلة؛أي :وجود ارتباط ذاتي موجب من الدرجة األولى للعالقة بين البطالة ,والتضخم في مناطق
ُ
السلطة الوطنية الفلسطينية حيث ِإ َّن .0.89>𝑑𝑙 =1.26
:Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testتم تعديل مشكلة االرتباط املتسلسل بإدراج نموذج انحدار
ذاتي من الدرجة السابعة .
). LM=12. 24>12.59 (𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 6 ;0.05;6
َ
 : Heteroscedasticity Test: ARCHنجد أ َّن التباين الشرطي لألخطاء ثابتا في نموذج االنحدار الخطي
ُ
البسيط  ,وعليه نقبل فرضية العدم  ,حيث ِإ َّن :
). LM= 5.75>5.99 )𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 2 ;0.05;2

 :Heteroskedasticity Test: White نجد تحقق فرضية تجانس تباين األخطاء لدى التضخم في مناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية ,وعليه نقبل فرضية العدم ؛أي :بقي التوزيع االحتمالي للمتغير العشوائي ثابتا
ُ
لكل قيم التضخم في نموذج االنحدار الخطي البسيط ,حيث ِإ َّن:
LM=4. 09>5.99
( )𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 2 ; 0.05; 2
 .2العالقة السببية بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
جدول رقم ( )3يوضح العالقة السببية بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
Prob.

F-Statistic

Obs

Lags

0.023
0.913
0.112

6.050
0.012
2.527

22

1

21

2

Null Hypothesis:
LN INF does not Granger Cause LN U
LN U does not Granger Cause LN INF
LN INF does not Granger Cause LN U
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0.860

LN U does not Granger Cause LN INF

0.151

املصدر  :اعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج )Eveiwes (10



بين اختبار السببية (  )Grangerكما هو موضح في جدول ( )3وجود أثر بين متغير التضخم ,وبين متغير البطالة
ُ
عند الفجوة األولى بتباطؤ عام واحد ذات اتجاه واحد يتجه من التضخم إلى البطالة ,حيث بلغت قيمة F
َ
للعالقة السببية (,)6.050بقيمة احتمالية ()0.05<0.023؛ وهذا يعني أ َّن التغير في التضخم يؤثر على التغير
في البطالة في االقتصاد الفلسطيني ,أما فيما يتعلق باتجاه العالقة بين البطالة والتضخم عدم وجود عالقة
َ
ُ
سببية بينهما حيث بلغت قيمة  ,)0.012( Fبقيمة احتمالية ()0.05 >0.913؛ وهذا يعني أ َّن التغير في البطالة
َ
ال يؤثر على التغير في التضخم في االقتصاد الفلسطيني ,وهذا مخالف للنظرية االقتصادية؛ يعزى ذلك إلى أ َّن
التضخم في االقتصاد الفلسطيني هو تضخم مستورد ,كونه اقتصادا خدميا وليس إنتاجيا ,واستهالكيا يعتمد
على الواردات بدرجة كبيرة .لذا ال تؤثر البطالة على التضخم.



بين اختبار السببية (  )Grangerكما هو موضح في جدول ( )3عدم وجود أثر بين متغير التضخم ,وبين متغير
ُ
البطالة عند الفجوة الثانية بتباطؤ عامين ذات اتجاهي ,فاالتجاه األول يتجه من التضخم إلى البطالة ,حيث
َ
بلغت قيمة  Fللعالقة السببية (,)2.527بقيمة احتمالية ()0.05<0.112؛ وهذا يعني أ َّن التغير في التضخم ال
يؤثر على التغير في البطالة في االقتصاد الفلسطيني ,أما فيما يتعلق باتجاه العالقة بين البطالة والتضخم؛
ُ
فاتضح أيضا عدم وجود عالقة سببية بينهما حيث بلغت قيمة  ,)0.151( Fبقيمة احتمالية ()0.05 >0.860؛
َ
وهذا يعني أ َّن التغير في البطالة ال يؤثر على التغير في التضخم في االقتصاد الفلسطيني ,وهذا مخالف للنظرية
االقتصادية؛ يعزى ذلك إلى َّأن التضخم في االقتصاد الفلسطيني هو تضخم مستورد ,إضافة لغياب السياسة
النقدية الفلسطينية؛ ولغياب العملة الفلسطينية ,وكونه يعتمد على الواردات بدرجة كبيرةَّ ,
وأن هناك ثالث
عمالت متداولة في االقتصاد الفلسطيني(:الدوالر األمريكي ,والشيكل اإلسرائيلي ,والدينار األردني) .إضافة
للحصار اإلسرائيلي ,وتهويد األراض ي الفلسطينية.

ً
ثانيا :تقديردالة االنحدارالبسيط في الضفة الغربية:
 .1تقديرالنموذج للعالقة بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق الضفة الغربية:
جدول رقم ( )4يوضح العالقة بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق الضفة الغربية
Heteroscedasticity
Tests
White

ARCH

4.197

11.459

BreuschGodfrey LM
Test
17.28

𝟐−

𝑹

-0.041

F

𝟐

0.113
()0.739

𝑹

0.005

D.W

0.658

Prob.
0.000
0.739

Coeff.
2.884
-0.010

Variable

C
LNINF

املصدر  :اعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج )Eveiwes (10

تم تقدير النموذج في الضفة الغربية على النحو التالي :
𝑡𝑒 𝐿𝑁𝑈𝑡 = 2.884 − 0.010𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹𝑡 +
تبين من نتائج التقدير الواردة في الجدول ( )4النقاط اآلتية:


𝑈𝑁𝐿𝑑
ُ
النموذج مقبول اقتصاديا حيث ِإ َّن إشارة معامل االنحدار سالبة 𝐹𝑁𝐼 𝑁𝐿 𝑑=  ,0.010-وهذا يتماش ى مع
النظرية االقتصادية التي تبين وجود العالقة العكسية الدائمة بين معدل البطالة  ,ومعدل التضخم وفق
منحنى فيليبس  .يعني زيادة تغير التضخم بوحدة واحدة تؤدي إلى انخفاض البطالة بواقع ( )%1وحدة.
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تعتبر القدرة التفسيرية للنموذج ضعيفة جدا بالنظر إلى قيمة ( )Adjusted R- Squaredمعامل التحديد
َ
املعدل إذ يفسر بأ َّن ( )%4-من التغيرات الحاصلة في التضخم في الضفة الغربية سببها ارتفاع معدل البطالة
في حين تعود ( )%104من التغيرات الحاصلة فيه ألسباب أخرى ,وهذا يدلل على َّأن ُه ال توجد أي عالقة بينهما
إطالقا.



ُ
من حيث الشروط الرياضية ال يملك النموذج املقدر املعنوية الكلية بالنظر إلى قيمة االحتمال املرفقة بقيمة
ُ
احصائية فيشر  (F-statistic)Probحيث بلغت  ,0.739< 0.05وال يملك املعنوية الجزئية بالنظر إلى االحتمال
ُ
املرفق بإحصائية ستوددن  T- statistic) ) Probاملحسوبة للمتغير املستقل ( )INFحيث بلغت .0.739< 0.05



يمكن اعتبار الحد الثابت( )cداال إحصائيا ,ومعنويا غير مساو للصفر؛ لكون فرضية العدم معدومة
ُ
(  ,)𝐻0 ≠ 0وقبول الفرضية البديلة ( )𝐻1 = 1حيث بلغ . 2.884
َ
اختبار دربن واطسون( : )W.Dنجد أ َّن قيمة االرتباط الذاتي ( ,)P<0وعليه نرفض فرضية العدم  ,ونقبل
الفرضية البديلة؛ أي :وجود ارتباط ذاتي موجب من الدرجة األولى للعالقة



ُ
بين البطالة والتضخم في الضفة الغربية حيث 0.658 > 𝑑𝑙 =1.26
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
تم تعديل مشكلة االرتباط املتسلسل بإدراج نموذج انحدار ذاتي من الدرجة العاشرة
LM=17.28< 18.31
( (𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹10 ; 0.05; 10
:Heteroscedasticity Test: ARCH 
نجد َّأن التباين الشرطي لألخطاء ثابت في نموذج االنحدار الخطي البسيط ,وعليه نقبل فرضية العدم.
LM=11.459< 15.51
) ( 𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 8 ;0.05;8
:Heteroscedasticity Test: White 
نجد تحقق فرضية تجانس تباين األخطاء لدى التضخم في الضفة الغربية ,وعليه نقبل فرضية العدم ؛أي :بقي التوزيع
ُ
االحتمالي للمتغير العشوائي ثابتا لكل قيم التضخم في نموذج االنحدار الخطي البسيط ,حيث ِإ َّن:
)) 𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 2 ;0.05;2
.2

LM=4.197< 5.99

العالقة السببية بين معدالت التضخم والبطالة في الضفة الغربية :
جدول رقم ( )5يوضح العالقة السبيبة بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق الضفة الغربية

Prob.

F-Statistic

0.740
0.971
0.225
0.996

0.113
0.001
1.638
0.003

Obs

Lags

22

1

21

2

Null Hypothesis:
LN INF does not Granger Cause LN U
LN U does not Granger Cause LN INF
LN INF does not Granger Cause LN U
LN U does not Granger Cause LN INF

املصدر  :اعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج )Eveiwes (10



بين اختبار السببية (  )Grangerكما هو موضح في جدول ( )5عدم وجود أثر بين متغير التضخم ,وبين متغير
ُ
البطالة عند الفجوة األولى بتباطؤ عام فاالتجاه األول يتجه من التضخم إلى البطالة ,حيث بلغت قيمة F
َ
للعالقة السببية (,)0.113بقيمة احتمالية ()0.05<0.740؛ وهذا يعني أ َّن التغير في التضخم ال يؤثر على
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التغير في البطالة في اقتصاد الضفة الغربية  ,أما االتجاه الثاني فيما يتعلق باتجاه العالقة بين البطالة
ُ
والتضخم عدم وجود عالقة سببية بينهما حيث بلغت قيمة  ,)0.001( Fبقيمة احتمالية ()0.05 >0.971؛
وهذا يعني َّأن التغير في البطالة ال يؤثر على التغير في التضخم في اقتصاد الضفة الغربية ,وهذا مخالف
للنظرية االقتصادية؛ يعزى ذلك إلى َّأن التضخم في اقتصاد الضفة الغربية هو تضخم مستورد ,كونه
اقتصادا خدميا وليس إنتاجيا ,واستهالكيا ,وارتباطه باالقتصاد اإلسرائيلي .


بين اختبار السببية (  )Grangerكما هو موضح في جدول ( )5عدم وجود أثر بين متغير التضخم ,وبين متغير
ُ
البطالة عند الفجوة الثانية بتباطؤ عامين يتجه من التضخم إلى البطالة ,حيث بلغت قيمة  Fللعالقة
َ
السببية (,)1.638بقيمة احتمالية ()0.05<0.225؛ وهذا يعني أ َّن التغير في التضخم ال يؤثر على التغير في
البطالة في اقتصاد الضفة الغربية  ,أما فيما يتعلق باتجاه العالقة بين البطالة والتضخم عدم وجود عالقة
َ
ُ
سببية بينهما حيث بلغت قيمة  ,)0.003( Fبقيمة احتمالية ()0.05 >0.996؛ وهذا يعني أ َّن التغير في البطالة
ال يؤثر على التغير في التضخم في اقتصاد الضفة الغربية  ,وهذا مخالف للنظرية االقتصادية؛ يعزى ذلك
َ
إلى أ َّن التضخم في االقتصاد الفلسطيني عامة هو تضخم مستورد ,ويرجع ذلك إلى وجود متغيرات أخرى
تسبب في معدالت التغير في البطالة.

ً
ثالثا :تقديردالة االنحدارالبسيط في قطاع غزة:
تقدير النموذج للعالقة بين معدالت التضخم والبطالة في مناطق قطاع غزة:

.1

جدول رقم ( )6يوضح العالقة بين معدالت البطالة والتضخم في مناطق قطاع غزة
Heteroscedasticity
Tests
White

ARCH

1.355

3.056

BreuschGodfrey
LM Test:
7.25

𝟐−

𝑹

0.094

F
3.303
()0.083

𝟐

𝑹

0.135

D.W

0.937

Prob.
0.000
0.0834

Coeff.
3.577
-0.102

Variable

C
LNINF
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تم تقدير النموذج للعالقة بين معدالت التضخم والبطالة في قطاع غزة على النحو التالي :
𝑡𝑒 𝐿𝑁𝑈𝑡 = 3.577 − 0.102𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹𝑡 +
تبين من نتائج التقدير الواردة في الجدول ( )7النقاط اآلتية:




𝑈𝑁𝐿𝑑
ُ
النموذج مقبول اقتصاديا حيث َّإن إشارة معامل االنحدار سالبة (𝐹𝑁𝐼𝑁𝐿𝑑) =  ,0.102-وهذا يتماش ى مع
النظرية االقتصادية التي تبين وجود العالقة العكسية الدائمة بين معدل البطالة ,ومعدل التضخم وفق
منحنى فيليبس .يعني زيادة تغير التضخم بوحدة واحدة تؤدي إلى انخفاض البطالة بواقع ( )%10.2وحدة.

تعتبر القدرة التفسيرية للنموذج ضعيفة بالنظر إلى قيمة ( )Adjusted R- Squaredمعامل التحديد املعدل
,إذ ُيفسر بأ َّن ( )%9.4من التغيرات الحاصلة في التضخم في مناطق قطاع غزة سببها ارتفاع معدل البطالة ,
في حين تعود ( )%90.6من التغيرات الحاصلة فيه تعود ألسباب أخرى.

ُ
• من حيث الشروط الرياضية ال يملك النموذج املقدر املعنوية الكلية بالنظر إلى قيمة االحتمال املرفقة بقيمة إحصائية
ُ
فيشر  (F-statistic)Probحيث بلغت  ,0.08< 0.05لكنه يملك املعنوية الجزئية بالنظر إلى االحتمال املرفق بإحصائية
ُ
ستوددن  T- statistic Probاملحسوبة للمتغير املستقل ( )INFحيث بلغت .0.00< 0.05
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• يمكن اعتبار الحد الثابت( )cداال إحصائيا ,ومعنويا غير مساو للصفر ؛ لكون فرضية العدم معدومة(,)𝐻0 ≠ 0
ُ
وقبول الفرضية البديلة ( )𝐻1 = 1حيث بلغ . 3.577


اختبار دربن واطسون  :نجد َّأن قيمة االرتباط الذاتي ( ,)P<0وعليه نرفض فرضية العدم  ,ونقبل الفرضية
البديلة؛ أي :وجود ارتباط ذاتي موجب من الدرجة األولى للعالقة بين البطالة ,والتضخم في مناطق قطاع
ُ
غزة حيث ِإ َّن .0.937 < 𝑑𝑙 =1.26



Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

تم تعديل مشكلة االرتباط املتسلسل بإدراج نموذج انحدار ذاتي من الدرجة السادسة.
()𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 3 ;0.05;3

LM=7.25< 7.81

:Heteroscedasticity Test: ARCH
ُ
نجد َّأن التباين الشرطي لألخطاء ثابت في نموذج االنحدار الخطي البسيط  ,وعليه نقبل فرضية العدم  ,حيث ِإ َّن :
)(𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹1 ; 0.05; 1
•

3.056> LM=3.84

:Heteroscedasticity Test: White

نجد تحقق فرضية تجانس تباين األخطاء لدى التضخم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ,وعليه نقبل فرضية
ُ
العدم ؛أي :بقي التوزيع االحتمالي للمتغير العشوائي ثابتا لكل قيم التضخم في نموذج االنحدار الخطي البسيط  ,حيث
ِإ َّن:
()𝐿𝑁𝐼𝑁𝐹 2 ;0.05;2
.3

1.355 > LM=5.99

العالقة السببية بين معدالت التضخم ومعدالت البطالة في قطاع غزة :
جدول رقم ( )7يوضح العالقة السببية بين معدالت التضخم ومعدالت البطالة في قطاع غزة.

Prob.

F-Statistic

0.0201
0.2116
0.1183
0.6578

6.4333
1.6709
2.4463
0.4300

Obs

lags

22

1

21

2

Null Hypothesis:
LN INF does not Granger Cause LN U
LN U does not Granger Cause LN INF
LN INF does not Granger Cause LN U
LN U does not Granger Cause LN INF
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بين اختبار السببية (  )Grangerكما هو موضح في جدول ( )7وجود أثر بين متغير التضخم ,وبين متغير البطالة
ُ
عند الفجوة األولى بتباطؤ عام واحد ذات اتجاه واحد يتجه من التضخم إلى البطالة ,حيث بلغت قيمة F
َ
للعالقة السببية ( ,)6.433بقيمة احتمالية ()0.05<0.020؛ وهذا يعني أ َّن التغير في التضخم يؤثر على التغير
في البطالة في اقتصاد قطاع غزة ,أما فيما يتعلق باتجاه العالقة بين البطالة والتضخم لوحظ عدم وجود
َ
ُ
عالقة سببية بينهما حيث بلغت قيمة  ,)1.670( Fبقيمة احتمالية ()0.05>0.211؛ وهذا يعني أ َّن التغير في
البطالة ال يؤثر على التغير في التضخم في اقتصاد قطاع غزة  ,وهذا مخالف للنظرية االقتصادية ؛ يعزى ذلك
َ
إلى أ َّن التضخم في اقتصاد قطاع غزة هو تضخم مستورد ,كونه اقتصادا خدميا وليس إنتاجيا ,واستهالكيا
يعتمد على الواردات بدرجة كبيرة .لذا ال يؤثر على توظيف البطالة ,رغم انسحاب االحتالل اإلسرائيلي في 15
أغسطس 2005م من قطاع غزة .إضافة إلى الحصار واالغالق املحكم على قطاع غزة بين الفنية  ,واألخرى.
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بين اختبار السببية (  )Grangerكما هو موضح في جدول( )7عدم وجود أثر بين معدالت متغيرالتضخم ,و
معدالت متغير البطالة عند الفجوة الثانية بتباطؤ عامين ؛ ذات اتجاهين األول يتجه من التضخم إلى
َ
ُ
البطالة ,حيث بلغت قيمة  Fللعالقة السببية ( ,)2.446بقيمة احتمالية ()0.05<0.118؛ وهذا يعني أ َّن التغير
في التضخم ال يؤثر على التغير في البطالة في اقتصاد قطاع غزة ,أما فيما يتعلق باتجاه العالقة بين البطالة
ُ
والتضخم لوحظ عدم وجود عالقة سببية بينهما حيث بلغت قيمة  ,)0.430( Fبقيمة احتمالية
()0.05>0.657؛ وهذا يعني َّأن التغير في البطالة ال يؤثر على التغير في التضخم في اقتصاد قطاع غزة  ,وهذا
َ
مخالف للنظرية االقتصادية ؛ يعزى ذلك إلى أ َّن البطالة تتزايد بفعل تدمير االحتالل اإلسرائيلي للبنية التحتية
االقتصادية نتيجة عدوانها املتكرر بين الفنية واألخرى على قطاع غزة ,رغم انسحاب االحتالل اإلسرائيلي في
 15أغسطس 2005م من قطاع غزة .إضافة إلى الحصار واإلغالق املحكم على قطاع غزة بين الفنية ,واألخرى,
ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل .

النتائج والتوصيات:
بعد االنتهاء من دراسة البحث املوسوم بـ  ":العالقة بين معدل التضخم ,ومعدل البطالة في مناطق السلطة الوطنية
َُ
الفلسطينية دراسة قياسية للفترة (2019 -1997م)" ,خلص الباحث إلى:
ً
أوال النتائج:
 .1يمكن تطبيق منحنى فيليبس على االقتصاد الفلسطيني عامة ,وبشقيه الضفة الغربية ,وقطاع غزة ,حيث أظهرت
الدراسة وجود العالقة العكسية بين معدالت التضخم ,ومعدالت البطالة .حيث إن ثمن تخفيض البطالة حدوث
ارتفاع شديد في معدالت التضخم.
 .2حالة التضخم في االقتصاد الفلسطيني عامة ,وبشقيه الضفة الغربية ,وقطاع غزة قائمة على أساس تفوق الطلب
الكلي ( )ADعلى العرض الكلي( )ASللسلع والخدمات التي يحتاجها أفراد املجتمع الفلسطيني؛ مما أثر سلبا على
تركيبة االئتمان التجاري.
 .3يتصف االقتصاد الفلسطيني عامة ,وبشقيه الضفة الغربية  ,وقطاع غزة ,بأنه اقتصاد خدمي ,تبعي لالقتصاد
اإلسرائيلي ,إضافة إلى اعتماده على املنح و املساعدات الخارجية ,والقروض ,واملشاريع الصغيرة ,واملتوسطة.
 .4صغر حجم االقتصاد الفلسطيني هو أحد معوقات استيعاب األيدي العاملة في السوق الفلسطيني
 .5حسب بروتوكول باريس االقتصادي ,الناظم للعالقة االقتصادية بين الطرفين ,يجمع األراض ي الفلسطينية
واسرائيل بغالف جمركي واحد ,مع هوامش بسيطة للسلطة استخدامها ال يترك فرقا ذا مغزى في كلفة املعيشة.
 .6التضخم املوجود في االقتصاد الفلسطيني هو تضخم مالي ,وليس تضخما اقتصاديا مرتبطا بالدورة االقتصادية.
 .7ضعف القطاع العام  ,وعدم مقدرة القطاع الخاص على النهوض باالقتصاد الفلسطيني؛ أدى الى ضعف القدرة
االستيعابية للتوظيف.
 .8نمو طفيف في اجمالي االستثمار في قطاع غزة بعد عملية إعادة اإلعمار للبيوت ,واملنشئات التجارية التي دمرت من
قبل عدوان االحتالل اإلسرائيلي املتكرر بين فترة وأخرى .ورغم انسحاب االحتالل اإلسرائيلي في عام 2005م من
قطاع غزة ؛ إال أنه مازال االحتالل اإلسرائيلي متحكم في منافذ قطاع غزة البرية  ,والبحرية  ,والجوية .
 .9قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتجميد إيرادات املقاصة  ,وما ترتب عليه من تأخر دفع رواتب موظفي القطاع
العام ,إضافة لتزايد حاالت الفقر املسجلة في وزارة التنمية االجتماعية؛ مما أثر سلبا على مستوى االستهالك
الخاص ,وبالتالي على املستوى العام لألسعار .
 .10تشغيل جزء القوى العاملة الفلسطينية من مواطني الضفة الغربية في إسرائيل واملستوطنات بأجور مرتفعة
مقارنة باألجور املحلية؛ يؤدي لزيادة ( )ADعلى السلع والخدمات التي يعتبر الجزء األعظم منها مستورد؛ مما يؤدي
إلى ارتفاع أسعارها مقارنة باألسعار املحلية لنفس السلع املنتجة محليا.
 .11معدالت التضخم في قطاع غزة أعلى من معدالت التضخم في الضفة الغربية؛ يعود ذلك إلى الحصار واالغالق
اإلسرائيلي ,ونقص في املواد الغذائية األساسية ,مما ينتج عن ذلك ارتفاع عام لألسعار بشكل نسبي في قطاع غزة.
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 .12ع دم وجود عملة وطنية فلسطينية لتستطيع سلطة النقد الفلسطينية السيطرة على التضخم وفق أدوات
السياسة النقدية .
ً
ثانيا التوصيات:
رسم السياسات االقتصادية الفلسطينية ُ
الب َّد أن تتم على أساس وحدة اقتصادية متكاملة للمنطقتين( :الضفة
الغربية ,وقطاع غزة) رغم انفصالهما جغرافيا بفعل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي ,وانسحاب االحتالل اإلسرائيلي من
قطاع غزة أحادي الجانب ,مع استمرار االحتالل اإلسرائيلي في تهويد القدس وأراض ي من الضفة الغربية؛ لذا اقترح ما
يلي:
 .1يجب مراجعة وتقييم السياسات الضريبية املعتمدة من قبل الحكومة على أساس حماية املستهلك الفلسطيني واألخذ
بعين االعتبار قدراته املالية واحتياجاته املعيشية.
 .2العمل على توسيع التجارة الخارجية مع دول أخرى ذات مستويات أسعار ,وتكاليف إنتاجية أقل نسبيا من أسعار
السلع املستوردة من إسرائيل.
 .3ضرورة إصدار عملة فلسطينية ؛ الستخدام السياسة النقدية في معالجة الظواهر االقتصادية .
 .4تفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين :العام والخاص في االقتصاد الفلسطيني؛ من أجل املحافظة على فرص العمل
املتوفرة ,وتوفير مشاريع استثمارية ذات كثافة عمالية .
 .5دعم املشاريع الصغيرة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل التزامها إنتاج سلع معينة ,وتوظيف عدد من
العمال لديها.
 .6تشجيع املنتجون على زيادة اإلنتاجية ؛ بغية تقليل الواردات  ,وتشجيع الصادرات الفلسطينية  ,ومن ثم زيادة الطلب
على االيدي العاملة الفلسطينية.
 .7ضرورة انشاء مشاريع تنموية جديدة ,او توسيع املشاريع التنموية القائمة؛ بهدف استيعاب الفائض من القوى
العاملة الفلسطينية ,وتخفيف أعباء البطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
 .8ضرورة وضع استراتيجية وتخطيط حقيقي  ,نحو استخدام التقنيات الحديثة ؛لتنمية القطاعات اإلنتاجية بتكاليف
منخفضة مع االرتقاء بمستوى الجودة  ,والقدرة على املنافسة .
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