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ملخص: 
والنمو  احلكومي  الإنفاق  بني  ال�سببية  العالقة  حتديد  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
خالل  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  بالناجت  املقي�س  القت�سادي 
الإح�سائي  املنهج  على  البحث  اعتمد  الهدف  هذا  ولتحقيق   ،  )2013-1995( الفرتة 
الو�سفي لتحليل وبيان تطور الإنفاق احلكومي الفل�سطيني والناجت املحلي الإجمايل، وكذلك 
مت العتماد على التحليل القيا�سي لتحديد العالقة بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي، 
حيث امُ�ستخدمت البيانات الر�سمية اخلا�سة بالقت�ساد الفل�سطيني واملن�سورة من قبل اجلهاز 

املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني. 
ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث وجود عالقة �سببية موجبة تتجه من الناجت 
املحلي الإجمايل احلقيقي اإىل الإنفاق احلكومي باأنواعه الإجمالية، واجلارية، والتطويرية، 
ومن جهة اأخرى اأثبتت النتائج القيا�سية وجود عالقة اإيجابية تتجه من الإنفاق احلكومي 
ال�سببية  العالقة  الناجت املحلي الإجمايل، يف حني مل تثبت  اإىل  ب�سقية الإجمايل واجلاري 
بني النفقات احلكومية التطويرية والنمو القت�سادي. وتاأكيداً لهذه النتائج التطبيقية فقد 
لكل   %1 معنوية  م�ستوى  عند  موجبة  ارتباط  عالقة  وجود  اأي�سا  القيا�سي  التحليل  اأثبت 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  مع  اجلاري  احلكومي  والإنفاق  الإجمايل  احلكومي  الإنفاق  من 
الناجت  التطويرية يف عالقتها وارتباطها مع  النفقات احلكومية  يف حني مل تثبت معنوية 
املحلي الإجمايل. ويف �سوء هذه النتائج قدِّمت جمموعة من املقرتحات والتو�سيات التي 
من �ساأنها اأن ترفع من كفاءة الإنفاق احلكومي يف حتقيق النمو القت�سادي يف الأرا�سي 

الفل�سطينية. 
كلمات مفاحتية: الإنفاق احلكومي، والنمو القت�سادي، والنفقات احلكومية اجلارية، 

النفقات احلكومية التطويرية
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The Impact of Government Expenditure on Economic Growth 
in the Palestinian Territories: An Econometric Study During 

The Period of 1995-2013

Abstract: 

The aim of this research is to determine the causal relationship between 
government expenditure and economic growth measured by the real GDP 
during the period (1995- 2013) in the Palestinian territories. To achieve this 
goal the research adopted a descriptive statistical approach to analyze the 
development of the government expenditure and the real GDP in Palestine. 
The researcher also adopted various econometric models to study the impact 
of the government expenditure on economic growth. The official data which 
has been published by the Palestinian Central Bureau of Statistics was used 
to perform the econometric. Many empirical results were found, but the most 
important ones are: there is a positive casual relationship between the real 
GDP and the total current and developmental expenditure of the government. 
On the other hand, there is a positive casual relationship between both the total 
expenditure and the current expenditure with the real GDP. The empirical 
result does not prove the same result regarding the developmental expenditure. 
To confirm the mentioned empirical, the results of the econometric tests show 
a statistical significance at 1% level between both the total expenditure and 
the current expenditure with the real growth of the GDP. On the contrary, 
relationship between the developmental expenditure and economic growth 
does not gain any statistical significance. Finally, several recommendations 
were proposed which would raise the efficiency of the government expenditure 
in achieving economic growth in the Palestinian territories. 

Kew Words: government expenditure, economic growth, government 
current expenditure, government developmental expenditure. 
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1. مقدمة: 
عمدت  حيث  اخلارج،  اإىل  والنفتاح  ال�سوق  نظام  على  الفل�سطيني  القت�ساد  يعتمد 
الطلب  قوى  فيه  حتدد  الذي  ال�سوق  نظام  على  ن�ساأتها  منذ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
الداخلية  والتجارة  وال�ستثمار،  بالأ�سعار،  تتمثل  التي  الأ�سا�سية  املعطيات  والعر�س 
ال�سلطة  . وعلى اجلانب الآخر فاإن   )1998 الدويل،  التخطيط والتعاون  واخلارجية )وزارة 
الوطنية الفل�سطينية من خالل املالية العامة واأدواتها ت�سعى اإىل حتقيق جملة من الأهداف 
القت�سادية، والجتماعية مثل حتقيق ال�ستقرار القت�سادي، وحماربة البطالة والت�سخم، 
التنمية،  النمو القت�سادي، وت�سجيع ال�ستثمار، واإعادة العمار، وحتقيق  وزيادة معدلت 
وتوفري فر�س العمل، ورفع م�ستوى معي�سة الطبقات ذات الدخل املنخف�س، وحماربة الفقر، 
والتقليل من التباين يف توزيع الرثوة بني اأفراد املجتمع. وحتقيقا لهذه الأهداف فقد نهجت 
الفل�سطيني  القت�ساد  بناء  اأجل  الإنفاق احلكومي من  �سيا�سة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
واإعادة هيكلته ب�سورة تلبي طموحات التنمية، وعليه فاإن النفقات العامة الفل�سطينية التي 
تنفقها ال�سلطة الفل�سطينية �سواء على جانب النفقات اجلارية اأم النفقات التطويرية متيزت 
الإنفاق  اأداء  فاإن  تقدم  ما  على  وبناًء   .1994 عام  ال�سلطة  ن�ساأة  منذ  والتزايد  بالرتفاع 
احلكومي الفل�سطيني يعدُّ متغرياً حا�سمًا يف احلياة القت�سادية، والجتماعية الفل�سطينية، 

كما يعدُّ �سببًا يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل ومعدلت النمو القت�سادي. 

1.1 مشكلة البحث:
اإىل  اأدى  القت�سادية  الأزمات  تعدد  من  رافقه  وما  القت�سادية  الأو�ساع  تطور  اإن 
تعمق  وقد  احلياد،  اللتزام مببداأ  وعدم  القت�سادي  الن�ساط  احلكومي يف  التدخل  �رشورة 
التدخل احلكومي واأ�سبح اأكرث حدة على وجه اخل�سو�س بعد انت�سار الأفكار التي جاء بها كينز 
عام 1936. وهذا التدخل ات�سع ليتعدى هدف املحافظة على حتقيق ال�ستقرار القت�سادي، 
واأ�سبح يرمي اإىل حتقيق معدلت معقولة من التنمية القت�سادية والجتماعية، وعليه فاإن 
العالقة ال�سببية بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي قد �سكلت حمور جدل وبحث عرب 
العقود املا�سية بني القت�ساديني والباحثني، فمنهم من راأى اأن النمو القت�سادي يوؤدي اإىل 
زيادة الإنفاق العام ومنهم من اأثبت العك�س، اأي اأن الإنفاق احلكومي هو الذي ي�سبب النمو 
الإنفاق  ال�سببية بني  العالقة  البحث تكمن يف اختبار  القت�سادي، ولذلك فاإن م�سكلة هذا 

احلكومي والنمو القت�سادي، وكذلك اختبار اأثر الإنفاق احلكومي على النمو القت�سادي. 
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2.1 أهمية البحث وهدفه: 
اأثر الإنفاق احلكومي الذي تقوم به ال�سلطة  اأهمية هذا البحث يف اختبار مدى  تكمن 
الفل�سطينية على الن�ساط القت�سادي يف ظل التطورات القت�سادية، والجتماعية، وال�سيا�سية 
التي مير بها القت�ساد الفل�سطيني. فنتيجة لهذه الظروف املتغرية با�ستمرار وغري امل�ستقرة 
اأ�سبح دور ال�سلطة الإنفاقي اأكرث ات�ساعًا وعمقًا من اأجل حت�سني الظروف املعي�سية ملختلف 
فئات ال�سعب الفل�سطيني، وعليه فاإن الإنفاق احلكومي الفل�سطيني اأ�سبح يعد حمركًا مهمًا 
اإذا ما وجه  الإنتاجية لالقت�ساد املحلي  القدرات  الذي ي�سهم يف زيادة  للنمو القت�سادي 

ب�سورة �سحيحة. وبناًء على ذلك ميكن حتديد اأهداف البحث كما ياأتي: 
حتديد العالقة ال�سببية بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي املقي�س بالناجت  ♦

املحلي الإجمايل احلقيقي. 
حتديد اأثر الإنفاق احلكومي الإجمايل على النمو القت�سادي. ♦
حتديد اأثر كل من النفقات اجلارية والنفقات التطويرية على النمو القت�سادي. ♦
الأمثل  ♦ التوظيف  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  التي  والتو�سيات  املقرتحات  تقدمي 

لالإنفاق احلكومي.

3.1 فرضية البحث: 
يقوم البحث على فر�سية رئي�سة مفادها اأن الإنفاق احلكومي ي�ساهم يف حتقيق الزيادة 
يف الناجت املحلي الإجمايل، وبالتايل النمو القت�سادي، و�صوف تتحقق هذه الفر�صية من 

خلل اختبار الفر�صيات الفرعية االآتية: 
هناك عالقة �سببية موجبة بني الإنفاق احلكومي باأنواعه والناجت املحلي الإجمايل.  ♦
هناك اأثر ايجابي لالإنفاق احلكومي الإجمايل على الناجت املحلي الإجمايل.  ♦
هناك اأثر ايجابي لالإنفاق احلكومي اجلاري على الناجت املحلي الإجمايل.  ♦
هناك اأثر ايجابي لالإنفاق احلكومي التطويري على الناجت املحلي الإجمايل.  ♦

4.1 منهجية البحث: 
اعتمد البحث على املنهج الإح�سائي الو�سفي لتحليل وبيان تطور الإنفاق احلكومي 
الفل�سطيني والناجت املحلي الإجمايل، وكذلك اعتمد البحث على املنهج التحليلي القيا�سي 
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حيث  القت�سادي،  النمو  على  احلكومي  الإنفاق  اأثر  يف�رش  قيا�سي  منوذج  بناء  خالل  من 
اجلهاز  قبل  من  واملن�سورة  الفل�سطيني  بالقت�ساد  اخلا�سة  الر�سمية  البيانات  امُ�ستخدمت 
لِّلت  املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني خالل الفرتة 1995-2013 بالأ�سعار الثابتة، التي حمُ

 . )SPSS( با�ستخدام برنامج

5. 1 حدود البحث: 
يتحدد البحث بدرا�سة وحتليل العالقة ال�سببية بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي، 
وكذلك اأثر الإنفاق احلكومي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية على النمو القت�سادي خالل الفرتة 

الزمنية املمتدة بني الأعوام 2013-1995. 

6. 1 هيكل البحث: 
الفقرات  اإىل  البحث  ق�صم  للبحث واختبار فر�سياته،  التي حددت  الأهداف  لتحقيق 

الرئي�صية االآتية: 
املقدمة.. 1
الإطار النظري.. 2
الدرا�سات ال�سابقة.. 3
تطور الإنفاق احلكومي الفل�سطيني والناجت املحلي الإجمايل.. 4
النموذج القيا�سي.. 5
حتليل ومناق�سة النتائج.. 6
امل�ستخل�س والتو�سيات.. 7

2. اإلطار النظري: 
خالل  من  باإنفاقه  احلكومة  تقوم  املال  من  »مبلغ  اأنها:  على  العامة  النفقة  تعرف 
موؤ�س�ساتها املختلفة بهدف حتقيق النفع العام« )�سامية واخلطيب، 1991، �س 43( ، فقد 
اأدت الأزمات التي تعر�ست لها الدول الراأ�سمالية والقائمة على عدم التدخل احلكومي يف 
الن�ساط القت�سادي اإىل �سقوط مبداأ احلياد )Lazes Fair System( اأو الدولة احلار�سة 
الذي نادى به اأدم �سميث، حيث حتول دور الدولة من فكرة الدولة احلار�سة اإىل فكرة الدولة 
تطورت  الدولة،  دور  يف  التغري  هذا  ومع  والجتماعية،  القت�سادية  احلياة  يف  املتدخلة 
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على  التاأثري  �سكل  وتاأخذ  التقليدية،  الوظائف  لتتعدى  �سعت  وتورَّ الإنفاقية  الدولة  مهمات 
حجم الناجت املحلي، وتوزيعه، وحتقيق م�ستويات عالية من الرفاه القت�سادي والجتماعي 
لأفراد املجتمع كافة. اإن تطور دور الدولة يربر بكل و�سوح ظاهرة تزايد الإنفاق احلكومي 
القت�سادية  وفل�سفتها  القت�سادي  تطورها  م�ستوى  عن  النظر  بغ�س  البلدان  جميع  يف 

وال�سيا�سية. 
الأ�سباب  من  جمموعة  اإىل  العامة  النفقات  ازدياد  ظاهرة  القت�ساد  علماء  يرجع 
بانخفا�س  تتعلق  اأ�سباب  هناك  الظاهرية  الأ�سباب  م�ستوى  فعلى  واحلقيقية،  الظاهرية 
قيمة النقود والت�سخم واختالف الطرق املحا�سبية التي تتبعها الدولة يف ح�ساب النفقات 
العامة وت�سجيلها. واأما على م�ستوى الأ�سباب احلقيقية فزيادة الدخل القومي وكذلك دخل 
الفرد توؤدي اإىل ازدياد اقتطاعات الدولة الأمر الذي ينعك�س على النفقات العامة بالزيادة، 
وكذلك هناك الأ�سباب الإدارية املتمثلة يف ت�سخيم الأجهزة الإدارية والوزارات للدولة يف 
الذي يرتتب عليه  الأمر  خمتلف امليادين القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، 
و�سيا�سية حتتم  اجتماعية  اأ�سباب  ذلك هناك  اإىل  بالإ�سافة  النفقات احلكومية.  زيادة يف 
الإنفاق على هذه اخلدمات يف جمالت عدة كال�سمان الجتماعي، والرعاية  الدولة  على 
اأن  كما  والع�سكرية،  احلربية  والأمور  الدميقراطية،  مبادئ  ن�رش  وكذلك  والتعليم،  ال�سحية، 
م�ستوى  على  احلفاظ  اأجل  من  نفقاتها  زيادة  الدولة  على  اأي�سا  حتتم  ال�سكان  عدد  زيادة 
اخلدمات والرقي بها. اأ�سف اإىل كل ذلك، فاإن معظم الدول يف الع�رش احلديث اأ�سبحت تلجاأ 
اإىل القرتا�س لتمويل العديد من امل�ساريع القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية، والنتيجة 

تكون حتما زيادة النفقات العامة. 
 Macroeconomic( الكلي  القت�ساد  بنماذج  املتعلق  القت�سادي  الفكر  ي�سري 
Government Expend -( احلكومي  الإنفاق  بني  عالقة  وجود  اإىل   )Models
وقد   ،  )  )Gross Domestic Product )GDP( الإجمايل  املحلي  والناجت   )ture
اإن  حيث  املا�سية،  العقود  عرب  القت�ساد  وخرباء  الباحثني  باهتمام  العالقة  هذه  حظيت 
هناك جدًل �سديداً وقويًا قائمًا حول طبيعة العالقة بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي. 
ي�ستند هذا اجلدل القائم على الأفكار القت�سادية التابعة ملدر�ستني رئي�سيتني، فقد قدمت 
اأفكار املدر�سة الأوىل )الكال�سيكية( من قبل القت�سادي الأملاين فاجرن )Wagner( عام 
كينز  الجنليزي  القت�سادي  قبل  من  )الكينزية(  الثانية  املدر�سة  اأفكار  وقدمت   ،1892
وفيما   ، الفرتة )1933-1929(  الذي �ساد خالل  العظيم  الك�ساد  اأعقاب  )Keynes( يف 

ياأتي حتليل نظري خمت�رش لهذين االجتاهني الفكريني. 
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قانون فاجرن )Wagner’s law( : يعدُّ القت�سادي الأملاين اآرثر فاجرن اأول من . 1
�سخ�س العالقة بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي، وقد عرفت هذه العالقة بقانون 
باأن  يفيد  القانون  هذا  احلكومي”،  للن�ساط  امل�ستمر  التو�سع  قانون  اأ�سماه   “ حيث  فاجرن 
الإنفاق احلكومي ينمو با�ستمرار �سواًء يف حجمه املطلق اأو الن�سبي ب�سبب التطور احلا�سل 
ثلثة  اإىل  يعود  للدولة  العامة  النفقات  زيادة  اإىل  احلاجة  فاإن  وعليه  يف املجتمع، 

 )Bird,1971( :اأ�صباب حددرّها فاجرن نف�صه وهي
ال�سلع  - على  الطلب  زيادة  اإىل  توؤدي  والتح�رش  الت�سنيع  معدلت  زيادة  االأول: 

الأداء  كفاءة  �سمان  اأجل  من  احلكومي  الإنفاق  يف  التو�سع  ثم  ومن  العامة،  واخلدمات 
القت�سادي. 

يزداد الإنفاق احلكومي ب�سبب نتائج التنمية القت�سادية التي توؤدي اإىل  - الثاين: 
التو�سع يف اخلدمات التعليمية وال�سحية والجتماعية والثقافية. 

الثالث: التدخل احلكومي لإدارة ومتويل الحتكارات الطبيعية.  -
اإن قانون فاجرن القائم على دعم فر�سية وجود عالقة بني النمو القت�سادي والإنفاق 
التدخل  اإىل  النظرية  اأن�سار هذه  يدعو  الطلب، حيث  اقت�ساد جانب  نظرية  يدعم  احلكومي 
حتفيز  اأجل  من  املال  وتوفري  احلكومي  الإنفاق  خالل  من  القت�ساد  يف  الفّعال  احلكومي 
الطلب على ال�سلع واخلدمات، و�سمان حتقيق النمو القت�سادي وال�ستقرار. وجتدر الإ�سارة 
يعدُّ  العامة، حيث  املالية  العر�س يف  نظرية جانب  يتناق�س مع  الجتاه  هذا  اأن  اإىل  هنا 
اأن�سار هذه النظرية اأن الإنفاق احلكومي ي�سوه النمو من خالل الت�سبب يف زيادة م�ستوى 
احلكومي  الإنفاق  بني  الأجل  طويلة  عالقة  عن  فاجرن  قانون  ويعرب  والت�سخم.  الأ�سعار 
والنمو القت�سادي يف الدول التي هي يف املراحل املبكرة للتنمية، ولقد مت تبني هذه الفكرة 
اأكد اأن قانون فاجرن يعمل يف ظل  1971، حيث  من قبل ريت�سارد بريد )R. Bird( عام 
�رشوط ارتفاع ن�سيب الفرد من الدخل، والتغري التكنولوجي، والتحول الدميقراطي وتو�سيع 

 )Henrekson ،1993( .امل�ساركة ال�سيا�سية
اإىل  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  تتجه  ال�سببية  اأن  اإىل  القانون  هذا  م�سمون  ي�سري 
ن�ساط  ات�ساع  اإىل  حتمًا  توؤدي  القت�سادي  النمو  معدلت  يف  فالزيادة  احلكومي،  الإنفاق 
الفرد  اأكرب من ن�سبة زيادة متو�سط ن�سيب  الإنفاق احلكومي بن�سبة  الدولة ومن ثم زيادة 
الذي  الكلي،  الطلب  زيادة  اإىل  القت�سادي  النمو  يوؤدي  الإجمايل، حيث  املحلي  الناجت  من 
يوؤدي بدوره اإىل زيادة احلاجة اإىل م�ساعفة الإنفاق احلكومي، واإىل زيادة املوارد املتاحة 
للقطاع احلكومي لتمويل هذه الزيادة يف الإنفاق عن طريق املوارد الإ�سافية الناجتة من 
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اإن الزيادة يف الإنفاق احلكومي يربره  النمو القت�سادي، وهو ما يقت�سيه قانون فاجرن. 
الدور الذي توؤديه احلكومة يف املجتمع، اإذ تنفذ احلكومة اأنواعًا خمتلفة من الأن�سطة، كتوفري 
بيئة مالئمة حلقوق امللكية، كحوافز للمناف�سة، ومنع الحتكار، و�سمان القوانني، ومتويل 
الأن�سطة الجتماعية، اإ�سافة اإىل نفقات الدفاع الوطني واإدارة البيئة، هذا اإىل جانب تدخل 
اأجل ت�سحيح التفاوت الناجم عن نظام ال�سوق والتخفيف من  احلكومي يف القت�ساد من 

ظاهرة الفقر واإعادة توزيع الدخل والرثوة. 
اإن نهج الكال�سيكية يف تف�سري منو الإنفاق احلكومي هو فر�سية فاجرن، الذي ي�ستند 
على عالقة موجبة بني الإنفاق العام والنمو القت�سادي، اإذ يعد الإنفاق العام متغرياً داخليًا 

)endogenous( ودالة يف النمو القت�سادي
الأزمة . 2 اأعقاب  يف  جاءت  التي  كينز  م�ساهمات  �سكلت  الكينزية:  الفر�صية 

الفكر  ومنعطفًا كبرياً يف  الراأ�سمايل منحى جديداً  النظام  �سادت  التي  احلادة  القت�سادية 
اهتمت  التي  الكلي  العر�س  جانب  يف  تكمن  ل  امل�سكلة  اأن  كينز  اعتقد  لقد  القت�سادي، 
بها النظريات والقوانني ال�سابقة، بل تكمن يف جانب الطلب الكلي، لذا كانت وجهة النظر 
الكينزية، قد اأعطت اأهمية فائقة لالإنفاق احلكومي، وكان الهدف الرئي�س هو زيادة الطلب 
الفّعال. )Nelson & Plosser،1984( ، فقد وجدوا يف تزايد الإنفاق احلكومي الأداة 
الأ�سا�سية لل�سيا�سة القت�سادية خللق ال�رشوط ال�رشورية لتحقيق معدلت النمو املثالية يف 

 . )Optimal Growth Rate( الآجل الطويل
وقد اأوجد كينز عالقة بني زيادة الإنفاق ومنو الدخل القومي من خالل اآلية امل�ساعف 
عرب  القومي  الدخل  زيادة  على  ال�ستثماري  الإنفاق  اأثر  يو�سح  الذي   )Multiplier(
امل�ساعف  ال�رشائية، ومفهوم  القوة  زيادة  ثم  قدرته على خلق دخول فردية جديدة، ومن 
يف كل النماذج الكينزية ي�ستند على امليزة اخلا�سة لالإنفاق العام، لذا فاإن الإنفاق العام 
النمو  الفر�سية يعامل كمتغري خارجي )Exogenous( ي�سبب  النمو وفقًا لهذه  اأدب  يف 
النمو  على  يوؤثر  اأن  ميكن  الذي  الكلي  القت�ساد  مناذج  اأكرث  من  ويعدُّ  القومي،  الدخل  يف 
والتنمية )املرجع ال�سابق( . وعليه فاإن نظرية الطلب الفّعال التي جاء بها كينز اأكدت الأثر 
الإيجابي لالإنفاق العام على النمو القت�سادي ل�سيما يف مرحلة مبكرة من التنمية، واأداة 
مهمة متاحة للحكومات لتحفيز الن�ساط القت�سادي وحتقيق ال�ستخدام، لذا فاإنه يفرت�س 
اأن �سببية العالقة متتد من الإنفاق احلكومي اإىل الناجت املحلي الإجمايل، مبعنى اأن زيادة 
الإنفاق احلكومي توؤدي اإىل ارتفاع معدل النمو القت�سادي كما تقرتحه �سيا�سات التوجه 

الكينزي. 
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يف  الكينزي  النموذج  على  تعتمد  �سوف  احلالية  الدرا�سة  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 
املحلي  بالناجت  املقي�س  القت�سادي  النمو  على  باأنواعه  احلكومي  الإنفاق  اأثر  اختبار 

الإجمايل احلقيقي، وترك منهجية وقانون فاجرن اإىل درا�سات م�ستقبلية قادمة. 

3.الدراسات السابقة: 
يفتقر الأدب القت�سادي املتوافر على م�ستوى الدرا�سات الفل�سطينية اإىل الدرا�سات التي 
الفل�سطينية والنمو القت�سادي،  تتناول حتليل العالقة بني الإنفاق العام لل�سلطة الوطنية 
ولكن هناك بع�س الدرا�سات التي تناولت حتليل اأداء الإنفاق لل�سلطة الفل�سطينية من وجهات 
 )2002 والعار�سة،  )اجلعفري  درا�سة  احل�رش  ل  املثال  �سبيل  على  خمتلفة.فهناك  نظر 
امليزان  يف  العجز  على  وتاأثريها  الفل�سطينية  واملالية  التجارية  ال�سيا�سات  َحلرَّلت  التي 
التجاري والعجز يف املوازنة العامة، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل �رشورة الرتكيز على الإنفاق 
ال�ستثماري حتى توؤدي اإىل زيادة الناجت املحلي، وبالتايل �سد الفجوة يف املوازنة العامة.

وهناك درا�سة )رجب، 2011( التي تناولت حتليل اأثر ال�سيا�سة الإنفاقية على الت�سخم يف 
فل�سطني، وقد بينت اأن النفقات اجلارية و�سايف الإقرا�س ت�سيطر على مناحي الإنفاق العام 
بحيث ت�سكل ما ن�سبته 95% من اإجمايل النفقات العامة عام 2008.وهناك اأي�سا درا�سة 
)قباجة، 2012( التي تناولت م�ساألة ال�ستدامة املالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية التجربة 
على  العتماد  لتعزيز  املمكنة  العملية  احللول  ناق�ست  وقد  امل�ستقبلية،  والأفاق  التاريخية 

الذات، وتر�سيد الإنفاق العام خا�سة يف جمال الإنفاق اجلاري.
درا�سة )عبد النبي، 2012( ، بعنوان الآثار القت�سادية والجتماعية ملوازنات ال�سلطة 
الفل�سطينية -2010 2000 فقد هدفت الدرا�سة اإىل تقدمي عر�س وحتليل العالقة القائمة 
بني النفقات يف املوازنة العامة والو�سع القت�سادي والجتماعي يف الأرا�سي الفل�سطينية.
ر�ست الفرتة منذ 2000 لإظهار الآثار  ا�ستخدم الباحث يف التحليل، املنهج الو�سفي حيث دمُ
املنهج  الباحث  ا�ستخدم  كما  الفل�سطينية،  العامة  املوازنة  يف  والجتماعية  القت�سادية 
القت�سادية  واجلوانب  الفل�سطينية  لل�سلطة  العامة  املوازنة  بني  العالقة  لختبار  القيا�سي 
والجتماعية.تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اهتمام لدى ال�سلطة الفل�سطينية بقطاع اخلدمات 
الجتماعية يف ال�سنوات الأخرية، يرافقه تق�سري يف خم�س�سات قطاع التنمية القت�سادية، 
علًما باأن الهتمام باجلوانب الجتماعية كاأولوية كان على ح�ساب اجلانب القت�سادي، كما 
اأن الزيادة يف حجم النفقات الجتماعية والقت�سادية ينتج عنه زيادة يف معدل الت�سخم 
وتخفي�س ن�سب الفقر وي�ساعد يف زيادة معدلت النمو القت�سادي.ومن اأهم ما اأو�ست به 
الدرا�سة �رشورة توزيع النفقات العامة على اأ�سا�س وظيفي، وتر�سيد الإنفاق العام، والعمل 
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على خلق ظروف اقت�سادية و�سيا�سية حتفز على ال�ستثمار، واإيالء ح�سة النفقات التطويرية 
اإن  الفل�سطينية، حيث  العامة  املوازنة  الهتمام يف  القت�سادية مزيًدا من  التنمية  وقطاع 

الإمكانية متوافرة حال تقلي�س ن�سبة النفقات املخ�س�سة لقطاع الأمن.
اأما على م�ستوى الدول العربية والنامية فهناك العديد من الدرا�سات التطبيقية احلديثة 
التي تناولت حتليل العالقة بني الإنفاق العام والنمو القت�سادي، ويف هذا اجلزء من البحث 

�سوف يتم الرتكيز على الدرا�سات التطبيقية احلديثة على النحو الآتي: 
الإنفاق احلكومي، وب�سفة  العالقة بني  اإىل حتديد  التي هدفت   )2001 )بري،  درا�سة 
خا�سة الإنفاق ال�ستهالكي احلكومي النهائي، والناجت املحلي الإجمايل يف اململكة العربية 
الإنفاق،  هذا  اإنتاجية  مدى  ومعرفة  احلكومي،  لالإنفاق  الأمثل  احلجم  وحتديد  ال�سعودية، 
اأن  الذي ين�س على  بارو«   « قانون  اختبار  يت�سنى من خالله  الدرا�سة منوذجًا  ا�ستخدمت 
لهذا  احلدية  الإنتاجية  قيمة  تكون  عندما  الأمثل  احلد  عند  تكون  احلكومي  الإنفاق  قيمة 
الإنفاق  اأن  اإليها  التو�سل  التي مت  النتائج  اأو�سحت  ال�سحيح.وقد  للواحد  م�ساوية  الإنفاق 
لهذا  احلدية  الإنتاجية  قيمة  اإن  يعّد منتجًا، حيث  ال�سعودية  العربية  اململكة  احلكومي يف 
الإنتاجية  قيمة  اإن  حيث  ينبغي  مما  اأكرب  احلكومي  والإنفاق   ،  )3.387( موجبة  الإنفاق 
احلدية لهذا الإنفاق اأقل من الواحد ال�سحيح، كما حددت الدرا�سة اأن احلجم الأمثل لالإنفاق 
احلكومي هو 29% ن�سبة اإىل الناجت املحلي الإجمايل، وهي ن�سبة مقاربة ملتو�سط احلجم 
الأمثل العاملي التي تبلغ 23% ح�سب التقديرات املتوافرة يف الأدب القت�سادي.واأ�ساف 
اختبار  خاللها  من  مت  حيث  ال�سعودية  احلالة  تناولت  اأخرى  درا�سة   )2004 )احلقباين، 
العالقة بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية با�ستخدام 
اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  2000.وقد  اإىل   1969 من  الفرتة  خالل  امل�سرتك  التكامل  طريقة 
اإثبات وجود عالقة م�ستقرة يف الأجل الطويل بني الناجت القومي احلقيقي كمقيا�س للنمو 
القت�سادي والإنفاق احلكومي احلقيقي، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة �سببية يف 
النفطي  الإجمايل  الناجت املحلي  الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي وبني  اجتاهني بني 

والإنفاق احلكومي يف اململكة العربية ال�سعودية.
على  العام  الإنفاق  مكونات  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  فقد   )2010 )العمر،  درا�سة 
الناجت املحلي غري النفطي ومكوناته بدولة الكويت، وذلك با�ستخدام بيانات �سنوية تغطي 
الفرتة )1970-2004( ، ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدمت الدرا�سة النحدار التلقائي للكمية 
املوجهة )VAR( ، حيث ت�سري النتائج اإىل اأن لالإنفاق ال�ستهالكي اأثراً اإيجابيًا على اإجمايل 
الناجت غري النفطي وقطاعي الزراعة واخلدمات واأثراً �سلبيًا على القطاع ال�سناعي، يف حني 
ال�سناعة  وقطاعي  النفطي  غري  الناجت  اإجمايل  على  اإيجابيًا  اأثراً  ال�ستثماري  لالإنفاق  اأن 
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واخلدمات واأثر �سلبي على القطاع الزراعي، واأخريا فاإن لالإنفاق التحويلي اأثراً اإيجابيًا على 
القطاع الزراعي واأثراً �سلبيًا على اإجمايل الناجت غري النفطي وقطاعي ال�سناعة واخلدمات، 
وبدرجات  الزمن  مرور  مع  يتزايد  املكونات  هذه  اأثر  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  كما 
متفاوتة، وهذه النتائج يف جمملها ت�سري اإىل الأثر الإيجابي لالإنفاق احلكومي ال�ستهالكي 
اأثر عك�سي لالإنفاق التحويلي،  النفطي مقابل  الناجت املحلي غري  وال�ستثماري على �سلوك 
ال�رشائب كم�سدر  لغياب  وانعكا�سًا  املزاحمة  اأثر  على غياب  وهذا بدوره قد يكون موؤ�رشاً 
لتمويل الإنفاق العام ودلياًل على اأهمية الإنفاق العام، ال�ستهالكي وال�ستثماري، كم�سدر 

رئي�س لتحريك الن�ساط القت�سادي بدولة الكويت.
العام على  الإنفاق  اأثر  اإىل حتليل  الدرا�سة  ، حيث هدفت   )2010 )املزروعي،  درا�سة 
الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة بني )1990-2009( ، ا�ستخدم الباحث كاًل من املنهج 
زيادة  اأن  الدرا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  اأهم  الكمي.ومن  التحليلي  واملنهج  التحليلي  الو�سفي 
 240 مبقدار  احلكومي  الإنفاق  زيادة  اإىل  يوؤدي  درهم  مبليون  الإجمايل  املحلي  الناجت 
الإجمايل  املحلي  بالناجت  اإيجابًا  يوؤثر  العام  الإنفاق  اأن  الدرا�سة  بينت  مليون درهم، كما 
الإنفاق احلكومي  التحليل وجود عالقة معنوية بني  اأثبت  1%، كما  عند م�ستوى معنوية 

ومكونات الناجت املحلي الإجمايل عند م�ستوى معنوية %1.
درا�سة )داغر، 2010( ، هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على طبيعة العالقة التي تربط 
اأثر الإنفاق  بني الإنفاق العام على م�رشوعات البنية التحتية والنمو القت�سادي، وحتديد 
.ا�ستخدمت   )2004-1970( الفرتة  ليبيا خالل  التحتية يف  البنية  العام على م�رشوعات 
بني  وقد  الدرا�سة،  متغريات  بني  ال�سببية  العالقة  لتحديد  جراجنر  �سببية  منوذج  الدرا�سة 
اأهم  الختبار وجود عالقة �سببية بني الإنفاق احلكومي وم�رشوعات البنية التحتية، ومن 
ما تو�سلت اإليه الدرا�سة اأن ال�سيا�سة املالية الليبية مل تفلح يف حتديد اأولوية الإنفاق على 
م�رشوعات البنية التحتية على الرغم من اأن قطاعات النقل والكهرباء واملياه والغاز احتلت 
مكانه اقت�سادية مهمة يف ليبيا، لكن كان م�ستوى الإنفاق على هذين القطاعني اأقل بن�سبة 
45% من الإنفاق على الإ�سكان، بالتايل اأدى هذا اإىل انخفا�س العائد القت�سادي الناجت 
من هذه القطاعات، وبالتايل اإىل التاأثري على الناجت املحلي الإجمايل، وكذلك التاأثري على 
م�ستويات ال�ستهالك والإنتاج، مما خلق نوعًا من اخللل يف توجيه املوارد القت�سادية نحو 

النمو القت�سادي.
والناجت  احلكومي  الإنفاق  بني  العالقة  حتليل  تناولت   ،  )2011 )الغالبي،  درا�سة 
املحلي الإجمايل يف العراق خالل الفرتة )1975-2010( يف الأجلني الق�سري والطويل، 
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الدرا�سة  ا�ستخدمت  املتغريين،  هذين  بني  للعالقة  املف�رشة  النظرية  الأطروحات  واختبار 
تتجه  �سببية  عالقة  هناك  اأن  النتائج  بينت  حيث   ،  )Wagner’s law( فر�سية فاجرن
من الناجت املحلي الإجمايل اإىل الإنفاق احلكومي، يف حني هناك عالقة �سببية موجبه تتجه 
من الإنفاق احلكومي اإىل الناجت املحلي الإجمايل يف ظل املقرتح الكينزي، يف هذه الدرا�سة 
والتكامل  الزمنية،  ال�سال�سل  ا�ستقرار  كاختبارات  احلديثة  القيا�سية  الأ�ساليب  ا�ستخدمت 
امل�سرتك بطريقة اجنل – جراجنر ومنوذج ت�سحيح اخلطاأ و�سببية جراجنر.اأو�سحت نتائج 
اجلذور  بخا�سية  يت�سفان  الإجمايل  املحلي  والناجت  احلكومي  الإنفاق  اأن  الختبارات 
الوحدوية، واأنهما على عالقة تكاملية م�سرتكة، وت�سري النتائج الإح�سائية للنموذج وجود 
اإىل  الإجمايل  الناجت  من  تتجه  الأجل  وطويلة  ق�سرية  �سببية  عالقة  هناك  اأن  على  دلئل 

الإنفاق احلكومي خالل فرتة الدرا�سة.
درا�سة )ادريو�س و عبد القادر، 2012( حيث هدفت اإىل اإثبات �سحة قانون فاجرن 
على  القت�سادي  والنمو  العام  احلكومي  الإنفاق  بني  العالقة  فح�ست  وقد  اجلزائر،  يف 
العالقة  حتليل  الدرا�سة  هذه  التجريبية.وتناولت  القت�سادية  امل�ساهمات  يف  وا�سع  نطاق 
بني الإنفاق العام والناجت املحلي الإجمايل يف الأجلني الق�سري والطويل للحالة اجلزائرية 
الفجوات  ذات  الذاتي  النحدار  مناذج  الدرا�سة  .ا�ستخدمت   )2009-1970( الفرتة  خالل 
ياما موتو  تودا  اختبار  و كذلك  )ARDL( وبا�ستخدام منهج احلدود،  املتباطئة  الزمنية 
املو�سع، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك عالقة تكامل م�سرتك بني النمو القت�سادي وحجم 
الإنفاق احلكومي يف اأربعة اإ�سدارات تعك�س الإطار النظري لقانون فاجنر وتدعمه.كما اأظهر 
حتليل املدى الطويل اأن الناجت املحلي الإجمايل له تاأثري اإيجابي كبري و معنوي على حجم 
الإنفاق احلكومي، وعليه تو�سلت الدرا�سة اإىل نتيجة مهمة مفادها اأن قانون فاجرن �سالح 
لتف�سري عالقة النمو القت�سادي بحجم الإنفاق احلكومي يف اجلزائر، وخل�ست الدرا�سة اإىل 
اأن ال�سيا�سات ذات الآثار الكينزية يف اجلزائر من حيث التو�سع يف الإنفاق احلكومي كاأداة 

للرفع من معّدلت النمو يف القت�ساد مل تظهر اأي فعالية.
وعلى م�ستوى الدرا�سات الأجنبية هناك درا�سات عديدة وكثرية نذكر منها على �سبيل 

املثال ل احل�رش الدرا�سات التطبيقية الآتية: 
بني  العالقة  حتليل  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   )Shenggen & Rao, 2003( درا�سة 
الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي يف 43 دولة نامية من دول اأ�سيا، واأفريقيا، واأمريكا 
اجلنوبية خالل الفرتة )1980-1998( ، وقد اأو�سحت النتائج اأن لالإنفاق احلكومي اأثراً 
اأخرى، ومن  اإىل  على النمو القت�سادي يف هذه الدول، ولكن هذا الأثر يختلف من منطقة 
جمال  يف  احلكومي  لالإنفاق  كان  اأفريقيا  يف  اأنه  على  النتائج  دلت  فقد  اآخر،  اإىل  قطاع 
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اأن  التحليل  بني  كما  القت�سادي،  النمو  تعزيز  يف  اإيجابي  اأثر  خا�سة  وال�سحة  الزراعة 
ايجابيًا على النمو القت�سادي يف  اأثراً  لالإنفاق احلكومي على الزراعة، والتعليم، والدفاع 
اأ�سيا، ويف اأمريكا الالتينية كان الإنفاق احلكومي يرتكز على قطاع ال�سحة، وكان له اأثر 
اإيجابي على النمو اأي�سا.ومن اأجل حت�سني كفاءة الإنفاق احلكومي اأو�ست الدرا�سة ب�رشورة 

اإعادة تخ�سي�س الإنفاق احلكومي بني القطاعات.
الدخل  بني  ال�سببية  العالقة  اختبار  اإىل  هدفت   )Ergun & Tuck, 2006( درا�سة 
القومي والإنفاق احلكومي من خالل اختبار فر�سية فاجرن، حيث طبقت الدرا�سة على خم�سة 
بلدان هي: اأندوني�سيا، وماليزيا، و�سنغافورة، والفلبني، وتايلند.تو�سلت الدرا�سة اإىل نتيجة 
مفادها عدم وجود عالقة �سببية متتد من الدخل احلقيقي للفرد لالإنفاق احلكومي يف هذه 
الدول با�ستثناء الفلبني، وهذا يعني اأن الإنفاق احلكومي ل يوؤدي دوراً مهمًا يف تعزيز النمو 

القت�سادي يف هذه البلدان با�ستثناء الفلبني.
مع  العام  النفاق  بني  العالقة  لبيان  هدفت   )Turan & Huseyin ,2009( درا�سة 
منو الدخل وعجز املوازنة لالإيرادات احلكومية لالقت�ساد الرتكي للفرتة )2004-1950( 
، ا�ستخدمت الدرا�سة تقنيات القت�ساد القيا�سي لتحليل العالقات القت�سادية طويلة املدى، 
حيث اأظهرت النتائج اأن ال�سببية بني الإنفاق احلكومي والدخل القومي هي ثنائية الجتاه.

الإنفاق  بني  ال�سببية  العالقة  طبيعة  تناولت   )Afzal & Qaisar, 2010( درا�سة 
احلكومي ون�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لختبار فر�سية فاجرن لكل من غامبيا، 
ونيجرييا وغانا، وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل انه ل وجود لل�سببية بني املتغريين يف كال 

الجتاهني.
درا�سة )Al Bataineh, 2012( هدفت الدرا�سة اإىل حتديد اأثر الإنفاق العام على النمو 
القت�سادي خالل الفرتة )1990-2010( يف الأردن، ا�ستخدمت الدرا�سة بيانات ال�سال�سل 
الزمنية واأخ�سعتها اإىل تقنيات التحليل القيا�سي، وخل�ست اإىل وجود عالقة اإيجابية لالإنفاق 

العام الإجمايل على النمو القت�سادي ب�سكل يتوافق والنظرية الكينزية.
درا�سة )Sugata et al ,2013( هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتليل طبيعة وتركيب الإنفاق 
الدرا�سة  الهندية، وقد ق�سمت  الوليات  النمو القت�سادي يف عدد من  واأثره على  احلكومي 
على  الفائدة  دفع  واإعانة  التقاعدية  والأجور  الرواتب  هي:  عدة  اأنواع  اإىل  العام  الإنفاق 
القرتا�س على اخلدمات اليرادية، كذلك النفاق الراأ�سمايل على اجلانب الآخر الذي ي�سمل 
ال�ستثمار يف جمال الري والطاقة والطرق والت�سالت وال�سكك احلديدية، وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن الإنفاق اجلاري له تاأثري �سلبي على النمو، يف حني اأن الإنفاق الراأ�سمايل له تاأثري 
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اإيجابي، وكذلك بينت النتائج اأي�سا الأثر الإيجابي لالإنفاق العام على البنية التحتية على 
النمو القت�سادي.

النفاق  ال�سببية بني  العالقة  وتناولت حتليل   )Chipaumira et al, 2014( درا�سة 
النظرية  اأفريقيا، حيث قامت باختبار مدى �سالحية  العام والنمو القت�سادي يف جنوب 
والنمو  احلكومي  الإنفاق  بني  ال�سببية  للعالقة  الكلي  لالقت�ساد  والكال�سيكية  الكينزية 
وقامت   ،  )2010-1990( للفرتة  الف�سلية  البيانات  الدرا�سة  القت�سادي.ا�ستخدمت 
بتطبيق كل من اختبار جراجنر )Granger( وجوهان�سن )Johansen( ، وقد تو�سلت 
الدرا�سة اإىل نتائج معاك�سة للنظرية الكينزية، حيث اأثبت التحليل وجود عالقة �سببية �سلبية 
بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي، وهو ما ل يت�سق مع النظرية الكينزية لالقت�ساد 
الكلي التي تو�سح اأن هناك تاأثرياً اإيجابيًا لالإنفاق احلكومي على الإنتاج القومي.فقد اأثبت 
انخفا�س  اإىل  يوؤدي  اأفريقيا  جنوب  يف   %1 بن�سبة  احلكومي  الإنفاق  زيادة  اأن  التحليل 
برامج احلكومة  اإىل عدم كفاءة  ذلك  الباحث  واأرجع   ،%6.5 بن�سبة  القت�سادي  النمو  يف 
النفاقية يف جنوب اأفريقيا، واأو�سى ب�رشورة اإعادة هيكلة الإنفاق من اأجل اأن يتوافق مع 

الهدف الكلي للنمو القت�سادي.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

يت�سح من هذا العر�س للدرا�سات ال�سابقة اأمور عدة من اأهمها اأن العالقة بني الإنفاق 
يف  بحثت  التي  الدرا�سات  تعددت  وقد  بالغة،  اأهمية  احتلت  القت�سادي  والنمو  احلكومي 
توؤكد  ال�سابقة  الدرا�سات  اأن  كما  الدول،  خمتلف  يف  وتنوعت  وقوتها  العالقة  هذه  اجتاه 
بكل و�سوح اأن هناك جدًل وا�سعًا بني الباحثني واملهتمني ذلك اأن بع�س الدرا�سات اأثبتت 
وجود عالقة �سببية بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي، وبع�سها الآخر اأثبت العك�س، 
اإثبات هذه العالقة بكال الجتاهني.كذلك يت�سح من  بينما وجدنا راأيًا اآخر مل يتو�سل اإىل 
الدرا�سة املكتبية التي قام بها الباحث عدم وجود درا�سات حلرَّلت هذه العالقة على م�ستوى 
القت�ساد الفل�سطيني، وبالتايل تكت�سب الدرا�سة احلالية اأ�سالة واأهمية خا�سة متكنها من 
اأثر  لدرا�سة  كافيًا  �سببًا  يعترب  الذي  الأمر  املجال،  العلمية يف هذا  الإ�سافة  امل�ساهمة يف 

الإنفاق احلكومي باأنواعه على النمو القت�سادي يف الأرا�سي الفل�سطينية.

4.تطور اإلنفاق احلكومي الفلسطيين والناتج احمللي اإلمجالي: 
احلكومي  الإنفاق  تطور   )1( رقم  اجلدول  يف  املدرجة  الإح�سائية  البيانات  تو�سح 

باأنواعه والناجت امللحي الإجمايل خالل الفرتة )2013-1994( .
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الجدول )1( 
تطور اإلنفاق الحكومي والناتج الملحي اإلجمالي خال الفترة )1994-2013( باألسعار الثابتة

 ن�صبة االإنفاق 
احلكومي االإجمايل 
اإىل الناجت املحلي

ن�صبة النفقات 
التطويرية اإىل 
االإنفاق االإجمايل

ن�صبة االإنفاق 
اجلاري اإىل 

االإنفاق االإجمايل

اإجمايل 
االإنفاق 

احلكومي 

النفقات 
احلكومية 
التطويرية

االإنفاق
احلكومي 

اجلاري

الناجت املحلي 
االإجمايل 
 GDP

ال�صنة

0.23 0.25 0.75 708 180 528 3,038.40 1994

0.22 0.27 0.73 715.3 190 525.3 3,212.40 1995

0.28 0.21 0.79 927.9 192 735.9 3,292.80 1996

0.36 0.37 0.63 1362 500 862 3,744.00 1997

0.32 0.38 0.62 1358 520 838 4,197.70 1998

0.31 0.34 0.66 1411 474 937 4,534.90 1999

0.40 0.28 0.72 1,668 469 1,199 4,146.70 2000

0.38 0.24 0.76 1,435 340 1,095 3,810.80 2001

0.38 0.20 0.80 1,246 252 994 3,301.40 2002

0.43 0.24 0.76 1,635 395 1,240 3,800.50 2003

0.46 0.22 0.78 1,951 423 1,528 4,198.40 2004

0.50 0.13 0.87 2,281 287 1,994 4,559.50 2005

0.39 0.16 0.84 1,707 281 1,426 4,322.30 2006

0.63 0.11 0.89 2,877 310 2,567 4,554.10 2007

0.72 0.07 0.93 3,510 237 3,273 4,878.30 2008

0.61 0.08 0.92 3,187 267 2,920 5,239.30 2009

0.57 0.08 0.92 3,258 275.1 2,983 5,754.30 2010

0.51 0.09 0.91 3,248 296 2,952 6,323.00 2011

0.49 0.11 0.89 3,346.50 373.50 2,973 6,797.30 2012

0.50 0.13 0.87 3,458.30 463.30 2,995 6,979.60 2013

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نشرات مختلفة

ت�سري البيانات الإح�سائية اإىل اأن الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني قد تطور و�سجل 
منواً خالل فرتة الدرا�سة من ما يزيد عن 3 مليار دولر عام 1994 لي�سل قرابة 7 مليار 
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دولر عام 2013.كما اأن البيانات تو�سح اأي�سا منو الإنفاق احلكومي الفل�سطيني وتطوره 
ب�سقيه اجلاري والتطويري من 708 مليون دولر عام 1994 لت�سل اإىل اأكرث من 3.4 مليار 
دولر عام 2013، هذا مع العلم اأن هذا النمو والتطور يف الإنفاق العام كان عر�سة للتقّلب 
والتذبذب خالل فرتة الدرا�سة، وذلك لأ�سباب تتعلق بالظروف ال�سيا�سية والقت�سادية التي 
الفل�سطينية.فال�سنوات  الوطنية  لل�سلطة  املايل  وبالو�سع  الفل�سطيني،  بالقت�ساد  حتيط 
اأداء ال�سلطة املايل ب�سبب تدفق اأموال  الأوىل لن�ساأة ال�سلطة الفل�سطينية �سهدت انفراجًا يف 
امل�ساعدات واملنح من الدول املانحة التي كان هدفها تثبيت ال�سلطة الفل�سطينية واإجناح 
عملية ال�سالم، خا�سة خالل الفرتة التي امتدت من عام 1994 اإىل عام 2000، واأعقب ذلك 
التي ع�سفت  ال�سيا�سية والقت�سادية  الظروف  ب�سبب  الفل�سطيني  القت�ساد  اأداء  تراجع يف 
بالأرا�سي الفل�سطينية خالل انتفا�سة الأق�سى ليعاود القت�ساد الفل�سطيني اأداءه املتنامي 
ما بعد عام 2006 حتى عام 2013، وذلك يت�سح من خالل تطور كل من الناجت املحلي 

الإجمايل والإنفاق احلكومي خالل تلك الفرتة.
الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الإجمايل  احلكومي  الإنفاق  ح�سة  �سعيد  على  اأما 
بني  تراوحت  الناجت  من  احلكومي  الإنفاق  ح�سة  اأن  اإىل  الإح�سائية  البيانات  فت�سري 
مرتفعة مقارنة بالقت�ساديات  تعدُّ  الن�سب  وهذه  الدرا�سة،  فرتة  خالل   %72 و   %22
ال�سغرية والنامية، وميكن تو�سيح ح�سة الإنفاق احلكومي من الناجت املحلي الإجمايل 

البياين )1(  ال�سكل  من خالل 
حصة االنفاق الحكومي من الناتج المحلي االجمالي
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اأما فيما يخ�س التوزيع الن�سبي لالإنفاق احلكومي على كل من جانبي الإنفاق اجلاري 
والتطويري، فت�سري البيانات الإح�سائية املدرجة يف اجلدول )1( اإىل زيادة ح�سة الإنفاق 
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اجلاري من الإنفاق احلكومي الإجمايل حيث و�سلت هذه الن�سبة يف اأق�ساها اإىل 93% يف 
يف   %89 ن�سبته  ما  و�سجلت  تلت،  التي  الأعوام  يف   %90 من  اأكرث  وبقيت   2008 عام 
احلكومي  الإنفاق  من  اجلاري  الإنفاق  ن�سيب  كان  فقد  الأخر  اجلانب  2013.وعلى  عام 
اإىل معدلت مرتفعة يف  ذلك وي�سل  بعد  لينمو   1998 الإجمايل يف اأدناه 62% يف عام 

ال�سنوات الع�رش الأخرية.
اإجمايل  من  ح�سته  بانخفا�س  متيز  التطويري  احلكومي  الإنفاق  فاإن  املقابل  ويف 
ما  اإىل  لت�سل  الدرا�سة  فرتة  بداية  يف  مرتفعة  معدلت  الإح�ساءات  �سجلت  حيث  الإنفاق، 
بلغ  حيث  تلت،  التي  الأعوام  يف  بالرتاجع  التطور  هذا  بداأ  ثم   ،1998 عام  يقارب %38 
من 11% يف الأعوام ما بني 2007 و 2012، وال�سكل  واأقل   ،2006 عام  يف  فقط   %7

البياين )2( يو�سح التوزيع الن�سبي لالإنفاق احلكومي بني النفقات اجلارية والتطويرية.
التوزيع النسبي لانفاق الحكومي
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5.النموذج القياسي: 
عالقة  تناولت  التي  التطبيقية  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الإطار  على  بالعتماد 
م منوذج قيا�صي يتاألف  فقد �ُصمِّ الإنفاق احلكومي بالنمو القت�سادي يف دول خمتلفة، 

من ثلثة اأق�صام رئي�صية وهي: 
الوحدة . 1 جذر  اختبار  تطبيق  خالل  من  و�سكونها  البيانات  ا�ستقرار  اختبار 

 )Unit Root Test(
اختبار العالقة ال�سببية بني الإنفاق احلكومي والنمو القت�سادي من خالل تطبيق . 2

. )Granger Causality Test( اختبار �سببية جراجنر
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اختبار اأثر الإنفاق احلكومي على النمو القت�سادي من خالل تطبيق تقنية النحدار . 3
 )OLS( املتعدد وفقا لطريقة املربعات ال�سغرى العتيادية

وفيما ياأتي تو�صيف لهذه االختبارات القيا�صية: 

 : )Unit Root Test( 1.5 اختبار جذر الوحدة
اخلا�سة  الزمنية  ال�سال�سل  ا�ستقرار  خترب  يمُ الوحدة  جذر  اختبار  خالل  من 
خاللها  من  ميكن  التي  القيا�سية  الختبارات  تعدد  من  وبالرغم  البحث،  مبتغريات 
املطور  فولر  ديكي-  اختبار  بق  ف�سيطرَّ وا�ستقرارها  البيانات  �سكون  من  التاأكد 
املعادلة  تطبيق  خالل  من  الختبار  هذا  اإجراء  وميكن   ،  )Dickey and Fuller(

 )Gujarati،1995،p 718( :الآتية
)1.(..............................11 ttt U+Υ∂+=∆Υ −β

( وتخترب فر�سية العدم )H0( ، اأي  tΥ ∆( متثل الفرق الأول لل�سل�سلة الزمنية ) حيث )
( اأي تكون ال�سل�سلة تتميز بوجود جذر الوحدة، وبالتايل تعاين البيانات  0=δ اأن املعلمة )
من عدم ال�ستقرار وال�سكون.ويف املقابل ميكن اختبار الفر�سية البديلة )H1( عندما تكون 
( ، اأي تكون ال�سل�سلة �ساكنة، وبالتايل ميكن التاأكد باأن البيانات م�ستقرة  0≠δ املعلمة )

و�ساكنة، ول تعاين من م�سكلة عدم ال�ستقرار.

 : )Granger Causality Test( 2.5 اختبار سببية جراجنر

Gujarati،1995،pp620( ( :يقوم هذا الختبار على تطبيق العالقة الآتية
)2(..........

1 1
1∑ ∑

= −
−− ++=

n

i

n

t
titiitit uGEXGDPGDP βα

)3...(..........
1 1

2∑ ∑
= −

−− ++=
n

i

n

t
titiitit uGDPGEXGEX δλ

حيث: GDPt: متثل الناجت املحلي الإجمايل، GEXt: الإنفاق احلكومي

: )Multi Regression( 3.5 االحندار املتعدد

القت�سادي  )النمو  التابع  املتغري  على  توؤثر  التي  امل�ستقلة  املتغريات  حتديد  ميكن 
)GDP( ( ، وعليه فاإن م�ستوى النمو القت�سادي ميكن اأن يعرف على اأنه دالة يف الإنفاق 
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احلكومي )GEX( كما هو مبني من املعادلة رقم )4( : 
)4......(..........).........(GEXFGDP =

كما  الدالة  فت�سبح  تطويرية  ونفقات  جارية  نفقات  اإىل  احلكومي  الإنفاق  وبتق�سيم 
ياأتي: 

)5......(..........).........,( DGEXCGEXFGDP =

حيث )CGEX( متثل النفقات احلكومية اجلارية، بينما متثل )DGEX( النفقات 
ثالث  )GGEX( كتغري م�ستقل  الإنفاق احلكومي  اإجمايل  التطويرية.وباإ�سافة  احلكومية 

اإىل الدالة فت�سبح: 
)6......(..........).........,,( GGEXDGEXCGEXFGDP =

وبتحويل الدالة رقم )6( اإىل �سيغة خطية فاإن العالقة بني الإنفاق احلكومي والنمو 
القت�سادي �سوف تخترب من خالل دالة النحدار اخلطي التي تاأخذ ال�سكل الآتي: 

)7...(..........3210 ttttt GGEXDGEXCGEXGDP εββββ ++++=

: حد اخلطاأ tε 12340 معلمات النموذج،  ,,,, βββββ

اجلاري  الثالث  باأنواعه  الإنفاق احلكومي  تكون عالقة  اأن  النموذج  ويتوقع من هذا 
والتطويري والإجمايل مع الناجت املحلي الإجمايل كمقيا�س للنمو القت�سادي طردية، كما 

يتوقع اأن تكون معلمات النموذج غري م�ساوية لل�سفر اأي: 
,0,0,0,0 0123 ≠≠≠≠ ββββ

6.حتليل ومناقشة النتائج: 

1.6 نتائج اختبار سكون البيانات واستقرارها )جذر الوحدة( : 

ال�رشوري  فاإنه من  ال�ستقرار،  بعدم  تت�سف  الزمنية  ال�سال�سل  بيانات  اأن معظم  مبا 
ذلك  اأجل  ومن  زائفة،  نتائج  على  احل�سول  لتجنب  وذلك  البيانات  ا�ستقرار  اختبار  اإجراء 
 ،  )Augmented Dickey- Fuller( املطور  فولر  ديكي-  اختبار  الباحث  اأجرى 

واجلدول )2( يو�سح نتائج هذا الختبار.
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الجدول )2( 
نتائج اختبار استقرار البيانات

Stationary LevelNo of LagTtTcVariable

*%513.85 -0.385GDP

*%512.24 -0.192 -GGEX

*%514.15 -0.207 -CGEX

*%512.97 -0.047 -DGEX

*%523.85 -0.006 -GDP

*%522.24 -0.353 -GGEX

*%524.15 -0.279 -CGEX

*%522.97 -0.281 -DGEX

متغريات  بيانات  جميع  اأن   )ADF( البيانات  ا�ستقرار  اختبار  نتائج  من  يت�سح 
اأم  5% �سواء عند تخلف زمني بفرتة واحدة  النموذج كانت م�ستقرة عند م�ستوى معنوية 
�سكون  تفيد بعدم  التي   )H0( ال�سفرية  الفر�سية  فرتتني، وعليه ميكن بكل و�سوح رف�س 
�ساكنة  البيانات  باأن  تفيد  التي   )H1( البديلة  الفر�سية  وقبول  الزمنية  ال�سال�سل  بيانات 

وتخلو من م�سكلة عدم ال�ستقرار، وبالتايل ت�سلح لتطبيق طريقة املربعات ال�سغرى.

: )Granger Causality Test( 2.6 نتائج اختبار سببية جراجنر
قبل اإجراء حتليل النحدار املتعدد ل بد من التاأكد من وجود عالقة �سببية بني الإنفاق 
اختبار  اأجري  فقد  الغر�س  هذا  حتقيق  اأجل  ومن  القت�سادي،  والنمو  باأنواعه  احلكومي 
جراجنر )Granger Causality Test( لتحديد العالقة ال�سببية بني متغريات النموذج، 
حيث يفيد هذا الختبار باأنه يتم رف�س الفر�سية ال�سفرية )H0: X not Cause Y( اإذا 
 H1: X Cause( ،كانت الحتمالية اأقل من 10% عندها يتم الأخذ بالفر�سية البديلة اأي

Y( ، واجلدول رقم )3( يبني النتائج الإح�سائية لهذا الختبار.
الجدول )3( 

نتائج اختبار جرانجر للعاقة السببية

Null HypothesisF- StatisticsProbabilityDecision

 )GDP( ل ت�سبب النمو القت�سادي GGEX6.540.000**رف�س
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Null HypothesisF- StatisticsProbabilityDecision

 )GGEX( ل ت�سبب الإنفاق احلكومي الإجمايل GDP3.940.033*رف�س
 )GDP( ل ت�سبب النمو القت�سادي CGEX6.670.000**رف�س

 )CGEX( ل ت�سبب الإنفاق احلكومي اجلاري GDP6.140.000**رف�س
 )GDP( ل ت�سبب النمو القت�سادي DGEX4.450.037*رف�س

 )DGEX( ل ت�سبب الإنفاق احلكومي التطويري GDP1.770.442قبول

 دالة عند مستوى معنوية 1%،   عند مستوى معنوية %5 

تبني نتائج اختبار ال�سببية بكل و�سوح رف�س فر�سية العدم با�ستثناء احلالة الأخرية 
متغريات  بني  متبادلة  �سببية  عالقة  بوجود  تفيد  التي  البديلة  بالفر�سية  ياأخذ  وعليه 

النموذج، وميكن مناق�سة هذه النتائج على النحو الأتي: 
-  )GGEX( الإجمايل  احلكومي  الإنفاق  بني  باجتاهني  اإيجابية  عالقة  هناك 

لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية والنمو القت�سادي املتمثل بالناجت املحلي الإجمايل احلقيقي 
املحلي  الناجت  زيادة  اإىل  توؤدي  الإجمايل  احلكومي  الإنفاق  زيادة  اإن  حيث   ،  )GDP(
الإنفاق  لأن  الفل�سطينية  احلالة  يف  منطقية  النتيجة  هذه  �سحيح.تبدو  والعك�س  الإجمايل 
الناجت  زيادة  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  املحلي  الطلب  من  بها  باأ�س  ل  ن�سبة  ي�سكل  احلكومي 
املحلي الإجمايل، ومن جهة اأخرى فاإن زيادة الناجت املحلي الإجمايل تعني اأن احلكومة 
ت�ستطيع اأن جتني اإيرادات عامة ب�سكل اأكرب، والنتيجة تنعك�س على زيادة الإنفاق احلكومي 
الإجمايل، وعليه فاإن الإنفاق احلكومي يبقى من املتغريات املهمة والأ�سا�سية بالن�سبة اإىل 
التطبيقية  النتائج  العديد من  النتيجة متوافقة مع  الفل�سطيني.وجاءت هذه  الناجت املحلي 
)الغالبي،  ودرا�سة   ،  )2004 )احلقباين،  كدرا�سة  ال�سابقة  الدرا�سات  اإليها  تو�سلت  التي 
اأي�سا  معار�سة  جاءت  .كما   )Turan & Hyseyin،2009( درا�سة  وكذلك   ،  )2011

. )Ergune & tuch، 2006( لبع�س الدرا�سات مثل درا�سة
اأثبت اختبار ال�سببية وجود عالقة موجبة باجتاهني بني الإنفاق احلكومي اجلاري  -

)GGEX( والنمو القت�ساد )GDP( ، حيث كانت هذه العالقة دالة عند م�ستوى معنوية 
القت�ساد  عجلة  حتريك  يف  اجلارية  النفقات  توؤديه  الذي  الكبري  الدور  يوؤكد  مما   ،%1
الناجت  زاد  كلما  فاإنه  اأخرى،  جهة  ومن  املحلي،  الناجت  زيادة  يف  وامل�ساهمة  الفل�سطيني 
املحلي، كلما زادت النفقات اجلارية، وهذا يعود بالطبع اإىل اأن جزءاً من هذا الناجت يتحول 
هذه  تربير  القت�سادي.وميكن  الن�ساط  زيادة  نتيجة  خمتلفة  باأ�سكال  الدولة  خزينة  اإىل 
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النتيجة بان النفقات اجلارية ت�ستحوذ على ن�سبة كبرية من اإجمايل الإنفاق احلكومي كما 
بينا يف الأجزاء ال�سابقة من هذا البحث.علما باأن هذه النتيجة تتوافق مع تلك التي تو�سل 

اإليها كل من )املزروعي، 2010( وكذلك )ادريو�س وعبد القادر، 2012( 
-  )DGEX( وجود عالقة اإيجابية اأحادية اجلانب بني النفقات احلكومية التطويرية

باجتاه الناجت املحلي الإجمايل )GDP( عند م�ستوى معنوية 5%، حيث اإن زيادة الإنفاق 
تعدُّ منطقية،  النتيجة  الإجمايل، وهذه  املحلي  الناجت  زياد  اإىل  يوؤدي  التطويري  احلكومي 
ل من خالل املوازنة العامة لل�سلطة الفل�سطينية ت�ساهم  ورَّ ذلك اأن امل�ساريع التطويرية التي متمُ
�سرتى من ال�سوق املحلي وكذلك  يف رفع الناجت املحلي، كون العديد من مدخالت الإنتاج تمُ
الناجت  التاأثري الإيجابي على  العاملة املحلية كل ذلك ي�ساهم يف  ت�سغيل وتوظيف الأيدي 
والنفقات  الإجمايل  املحلي  الناجت  بني  ال�سببية  العالقة  النتائج  تثبت  مل  املحلي.بينما 
اأ�سا�سي من  ب�سكل  ل  يتمورَّ التطويرية  النفقات  بان  التطويرية، وميكن تربير ذلك  احلكومية 

الدول املانحة، واأموال امل�ساعدات واملنح اخلارجية ولي�س من الدخل املحلي.

: )Multi Regression( 3.6 نتائج اختبار االحندار املتعدد
بعد التاأكد من ا�ستقرار البيانات مت تقدير اأثر الإنفاق احلكومي على النمو القت�سادي 
ال�سغرى  املربعات  بطريقة   )Multi Regression( املتعدد  النحدار  با�ستخدام 
العتيادية )OLS( ، حيث اأجريت العديد من الختبارات الإح�سائية كاختبار )t( واختبار 
يبني   )4( واجلدول   ،  )DW( واط�سون  دوربن-  واختبار   ،  )R2( التحديد  معامل  و   )F(

النتائج الإح�سائية لهذه الختبارات.
الجدول )4( 

النتائج اإلحصائية الختبار االنحدار المتعدد

SigT StatisticsValueβVariables

**0.0092.9991548.2Constant

**0.0008.2571.06GGEX

**0.0006.590.993CGEX

0.0631.9982.326DGEX

**0.00035.05F Statistics

2
R  =0.791R2 = 0.814
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SigT StatisticsValueβVariables

0.873D.W=

المتغير التابع: الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( ،  دالة عند مستوى معنوية %1

معنوية  ذات  اإح�سائية  دللت  وجود  اإىل   )7( باملعادلة  اخلا�سة  البيانات  ت�سري 
املعلمات  �سحة  التحليل  اأثبت  وقد  النموذج،  هذا  يف  ا�ستخدمت  التي  امل�ستقلة  للمتغريات 
اخلا�سة باملتغريات امل�ستقلة واإ�ساراتها عند م�ستوى معنوية 5%، حيث كانت النتائج على 

النحو الآتي: 
الفل�سطينية  ♦ الوطنية  لل�سلطة  الإجمايل  احلكومي  الإنفاق  زيادة  اأن  التحليل  اأثبت 

بن�سبة 1% يوؤدي اإىل زيادة معدل النمو القت�سادي احلقيقي بن�سبة 1.06%، كما اأن قيمة 
)t( ملتغري الإنفاق احلكومي الإجمايل )GGEX( كانت دالة اأي�سا عند م�ستوى 1% حيث 
بلغت قيمة )t( )**8.257( ، الأمر الذي يوؤكد الأثر الإيجابي الذي توؤديه النفقات العامة 
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  النمو القت�سادي وزيادة معدلت  الإجمالية يف حتقيق 
لالقت�ساد الفل�سطيني.هذه النتيجة جاءت متوافقة مع تلك التي اأجريت يف الأردن من قبل 
 )Shenggen& Roa،2013( يف الكويت و )( و )العمر، 2010AlBataineh، 2012(
 Turan &( يف الهند، وجاءت اأي�سا مغايرة لتلك النتائج التي تو�سلت اإليها درا�سة كل من

 )Sugata etal،2013( و )Hyseyin،2009
ت�سري النتائج الإح�سائية اإىل وجود عالقة ارتباط اإيجابية بني الإنفاق احلكومي  ♦

اجلاري )CGEX( والناجت املحلي الإجمايل )GDP( ، حيث اأن زيادة النفقات اجلارية 
القت�سادي مبقدار  النمو  وبالتايل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  زيادة  اإىل  توؤدي   %1 بن�سبة 
اأن اختبار )t( يوؤكد هذه النتيجة حيث بلغت قيمة )t( املح�سوبة لهذا املتغري  0.99%.كما 

)**6.59( ، الأمر الذي يوؤكد دللتها الإح�سائية عند م�ستوى معنوية %1.
اإ�سارتها  ♦ جاءت  فقد   ،  )DGEX( التطويرية  النفقات احلكومية  اأما فيما يخ�س 

القت�سادي،  والنمو  احلكومي  الإنفاق  من  النوع  هذا  بني  الطردية  العالقة  لتوؤكد  موجبة 
احلكومي  الإنفاق  زيادة  اأن  يعني  وهذا   ،  )2.326( املتغري  هذا  معلمة  قيمة  بلغت  حيث 
يزيد عن وحدتني. الإجمايل مبا  الناجت املحلي  التطويري بوحدة واحدة قادر على زيادة 
)t( املح�سوبة متدنية  )t( حيث كانت قيمة  اختبار  توؤكد من خالل  النتيجة مل  ولكن هذه 

)1.998( ، ومل ت�سل اإىل حد املعنوية الإح�سائية.
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اأظهرت النتائج ثقة عالية، حيث بلغ معامل التحديد )R2( )0.814( ، وهذا يعني  ♦
اأن املتغريات امل�ستقلة امل�ستخدمة يف هذا النموذج قادرة على تف�سري 81% من التغريات 
احلا�سلة يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي )النمو القت�سادي( ، الأمر الذي يوؤكد نتائج 
( كانت قيمته  2

R هذا النموذج املقدر ويزيد الثقة فيه، ل �سيما اأن معامل التحديد املعدل )
مقاربة جداً ملعامل التحديد الأ�سا�سي )R2( الذي بلغ )0.79( .

بينت النتائج م�ستوى كبرياً من الثقة يف النموذج القيا�سي املقدر ككل حيث كانت  ♦
يوؤكد  1%، مما  م�ستوى  عند  معنوية  دللة  التي حتمل   )35.05**( املح�سوبة   )F( قيمة 

�سحة نتائج النحدار املقدر ككل ويعزز الثقة فيه.
ومن اأجل التاأكد من خلو البيانات من م�سكلة الرتباط الذاتي اأجري اختبار دوربن  ♦

0.873، وهذه القيمة تعدُّ اقل من القيمة اجلدولية  واط�سون حيث بلغت قيمة هذا املوؤ�رش 
α =0.05 والبالغة )du=1.685( واأقل من  العليا عند K = 3 و n=19 وم�ستوى معنوية 
القيمة املعيارية )du=2.315-4( ، مما يثبت فر�سية العدم التي تفيد بعدم وجود م�سكلة 
ارتباط ذاتي للبيانات، وذلك ب�سبب وقوع قيمة معامل D.W يف منطقة القرار احلا�سم اأو 

املوؤكد.

7. املستخلص والتوصيات: 
الناجت  من  متجهة  موجبة  �سببية  عالقة  هناك  اأن  القيا�سي  التحليل  نتائج  اأثبتت 
املحلي الإجمايل احلقيقي اإىل الإنفاق احلكومي باأنواعه الإجمالية واجلارية والتطويرية، 
الأمر الذي يتفق مع قانون فاجرن )Wagner›s law( الذي اخت�س بتف�سري العالقة بني 
الناجت املحلي الإجمايل والإنفاق احلكومي.هذا يعني اأن زيادة معدلت النمو القت�سادي 
اإىل الإنفاق احلكومي،  اإىل زيادة احلاجة  الكلي الذي يوؤدي بدوره  اإىل زيادة الطلب  توؤدي 
طريق  عن  احلكومي  الإنفاق  يف  الزيادة  هذه  لتمويل  املتاحة  املالية  املوارد  زيادة  واىل 
املوارد الإ�سافية الناجتة من النمو القت�سادي وهو ما يقت�سيه قانون فاجرن.ومن جهة 
ب�سقية  احلكومي  الإنفاق  من  تتجه  اإيجابية  عالقة  وجود  القيا�سية  النتائج  اأثبتت  اأخرى 
الإجمايل واجلاري اإىل الناجت املحلي الإجمايل، الأمر الذي يتوافق والنموذج الكينزي يف 
حتليل العالقة بني الإنفاق احلكومي والناجت املحلي الإجمايل.وهذا بدوره يعني اأن الإنفاق 
ال�ستخدام  القت�سادي وحتقيق  الن�ساط  اأداًة مهمة يف حتفيز  ي�ستخدم  اأن  احلكومي ميكن 
الأمثل للموارد القت�سادية، مبعنى اأن زيادة الإنفاق احلكومي توؤدي اإىل ارتفاع معدل النمو 
القت�سادي، وتاأكيداً لهذه النتائج التطبيقية، فقد اأثبت التحليل القيا�سي اأي�سا وجود عالقة 
والإنفاق  الإجمايل  احلكومي  الإنفاق  من  لكل   %1 معنوية  م�ستوى  عند  موجبة  ارتباط 
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احلكومي اجلاري مع الناجت املحلي الإجمايل، يف حني مل تثبت معنوية النفقات احلكومية 
التطويرية يف عالقتها وارتباطها مع الناجت املحلي الإجمايل، وهذا يعني اأن وجود ق�سور 
يف الإنفاق احلكومي التطويري �سواء يف احلجم اأم يف النوعية، الأمر الذي يجعل اأثره على 
النمو القت�سادي حمدوداً، وغري موؤكد ومو�سع �سك.ويف �صوء هذه النتائج ميكن تقدمي 

املقرتحات والتو�صيات االآتية: 
يجب على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ممثاًل ب�سيا�ستها املالية القيام باإعادة النظر . 1

يف �سيا�سة النفقات احلكومية التطويرية، والعمل على زيادة حجم هذه النفقات من جهة، 
وتوجيهها من جهة اأخرى لتعمل على حتفيز القطاعات القت�سادية الرئي�سة امل�سببة للنمو 
القت�سادي وحتقيق  الن�ساط  لتحفيز  اأداة  الإنفاق  النوع من  ب�سكل يجعل هذا  القت�سادي 

النمو القت�سادي.
هناك �رشورة ملوا�سلة الإ�سالحات املالية من حيث الرت�سيد والتوظيف والتوجيه . 2

اأجل تعزيز  ب�سكل يرفع من كفاءة الإنفاق احلكومي ب�سقيه اجلاري والتطويري، وذلك من 
�سمود القت�ساد الفل�سطيني ودعم اآفاق النمو فيه.

التمويل . 3 م�سادر  عن  البحث  موا�سلة  الفل�سطينية  املالية  ال�سيا�سة  على  يجب 
القت�ساد  على  اخلارجية  التقلبات  اآثار  تقليل  اأجل  من  منها  الذاتية  وخا�سة  احلكومي، 

الفل�سطيني.
يجب اأن يكون هناك تعزيز وان�سجام بني ال�سيا�ستني املالية والنقدية، وذلك بهدف . 4

موا�سلة دعم ال�ستثمار وت�سجيعه وخلق الفر�س املوؤاتية له واحتواء ال�سغوط الت�سخمية 
التي تت�سبب بها النفقات احلكومية.

واأخريا بالرغم من النتائج التي مت التو�سل اإليها يف هذا البحث فاإن هناك حاجة . 5
اإىل املزيد من البحث يف هذا املجال.
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