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بسم اهلل الرمحن الرحيم

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وَكَا َن بَيْنَ ذََٰلِكَ َقوَامًا}

} الفرقان آية{)76( :

قال المزني " :قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة ،فما من مرة إال
وكان يقف على خطأ ،فقال الشافعي" :هيه ،أبى هللا أن يكون كتابا صحيحا

غير كتابه"( .ابن عابدين1241،ه)42:

أ

اإله ـ ـ ـ ــداء
تبارك الذي أهدانا نعمة العقل وأنار سبيلنا بنور العلم ومهد لنا طريق النجاح بكل تقدير
وعرفان
أهدي عملي المتواضع إلى:
والدي العزيزين ،حفظهما هللا
إخوتي وأخواتي األعزاء
كل األقرباء واألصدقاء  ...إلى الزمالء واألحباء
كل من شجعني ولو بكلمة طيبة
إلى كل من جمعتني بهم الحياة وأحبوني بصدق

ب

شكر وتقدير
ت عَلَيَّ وَعَلَىَٰ وَالِدَيَّ وَأَ ْن أَعْمَلَ
ر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْ َ
{رَب أَوْزِ ْعنِي أَ ْن أَشْكُ َ

ك فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِ َي }
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِ َ

النمل (آية )12:

أحمدك ربي وأستعينك وأشكرك على وافر فضلك وبالغ نعمك ،شك ار يليق بجالل وجهك
وعظيم سلطانك ،على توفيقك إلتمام هذا الجهد المتواضع ،وأصلي وأسلم على سيد
الخلق ،مجيب الحق سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم

القائل " مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ

"

وبعد أن انتهيت من هذه الدراسة وجب علي أن أرد الفضل ألهله والجميل ألصحابه ،كما
يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والثناء وخالص التقدير وعظيم االمتنان إلى أستاذي القدير
الدكتور محمود محمد صبرة ،الذي أنار علي بتوجيهاته السديدة ونصائحه القيمة
وتوجيهاته الرشيدة والتي ساعدتني في إتمام هذا العمل المتواضع ،فكان بحق مشرف
وسندا لي فشك ار لك أستاذي.
وأتقدم بوافر التقدير وعظيم االمتنان للجنة المناقشة األفاضل الذين شرفوني بقبول مناقشة
الرسالة ودورهم الكبير في إثراء الدراسة من عملهم وخبرتهم.
و إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد إلنجاز هذا العمل.

ت

ملخص الدراسة
انطالقا من الدور المهم الذي يلعبه اإلنفاق الحكومي في االقتصاد ونموه كأداة من أهم أدوات السياسة المالية ،فإن
االهتمام باإلنفاق الحكومي واستشراف آفاقه هو في واقع الحال من باب االهتمام بالنمو االقتصادي ،لذلك فإن هذه
الدراسة هدفت إلى تحليل أثر العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في فلسطين خالل الفترة -1994
 2015باستخدام ثالثة أساليب للقياس هم االنحدار الخطي البسيط Barro ( Simple Linear Regression
 )modelواالنحدار الخطي المتعدد  Multiple Regressionباالعتماد على طريقة المربعات الصغرى العادية
 OLSباإلضافة إلى استخدام نماذج المعادالت اآلنية ، Simultaneous Equationsباإلضافة إلى ذلك استخدام
التحليل الوصفي لتوضيح تطور حجم اإلنفاق الحكومي وهيكله لدى السلطة الفلسطينية خالل فترة الدراسة.
وقد أظهرت النتائج القياسية أن اإلنفاق الحكومي له تأثير إيجابي على النمو االقتصادي ،كما أن رأس المال،
واالستثمار األجنبي المباشر لهم تأثير إيجابي على النمو االقتصادي ،في حين أن المساعدات الخارجية وحجم
السكان والتضخم لهم تأثير سلبي على النمو االقتصادي ،كما أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي لكل من نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،المساعدات الخارجية ،االنفتاح االقتصادي ،والسكان على اإلنفاق الحكومي،
وأظهرت نتائج التحليل الوصفي أن نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد تراوحت من  %12.4إلى
 %27.2خالل الفترة (.)4111-1221
وأوصت الدراسة بضرورة توجيه اإلنفاق الحكومي نحو البنية التحتية المحفزة على النمو االقتصادي ،وضبطه ضمن
اإلمكانات المالية المتاحة محليا مع العمل على مكافحة الفقر والبطالة من خالل المشاريع المنتجة إضافة إلى دعم
القطاعات اإلنتاجية وتوفير الخدمات اللوجستية لزيادة الصادرات ،كما أوصت بضرورة اتباع سياسة مالية رصينة
معززة للنمو االقتصادي وتخفيض اإلنفاق الجاري ،باإلضافة إلى جذب المزيد من االستثمارات من الخارج ،وتوجيه
المساعدات الخارجية ألغراض االستثمار بدال من اإلنفاق الجاري أو تمويل الميزانية الحكومية وبدال من الطبيعة
اإلغاثية لتلك المساعدات.

الباحثة

ث

Abstract
Based on the important role of government expenditure in the economy and
its growth as one of the most important tools of fiscal policy, the concern in
government expenditure and its prospects is consider a matter of concern in
economic growth itself. Therefore, this study aimed to analyze the relationship
between government expenditure and economic growth in Palestine during the
period 1994-2015 using three econometric methods: Simple Linear Regression
(Barro model), Multiple Regression and Simultaneous Equations models. In
addition, descriptive analysis has been used to illustrate the evolution of the
size and structure of government expenditure for Palestinian Authority during
the period of the study.
The findings of the study showed that government expenditure has a positive
impact on economic growth. Gross capital formation and foreign direct
investment also have a positive impact on economic growth, while foreign aid,
total population and inflation have a negative impact on economic growth. The
findings also showed a positive effect for gross domestic product per capita,
foreign aid, economic openness and total population on government
expenditure. The descriptive analysis results showed that the ratio of
government expenditure to GDP ranged from 19.2% to 46.4% during the period
1995-2015.
The study recommended that government expenditure should be directed
towards the infrastructure which promotes economic growth, and control it by
the available local financial resources. In addition, working out to fight poverty
and unemployment through productive projects. Also, supporting productive
sectors and providing logistic services to increase exports. It also recommended
that a fiscal policy should be adopted to boost economic growth, reduce current
expenditure, attract more investment from abroad and direct foreign aid for
investment instead of current expenditure or funding the government budget
rather than the relief nature of such assistance.
Researcher
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ز

اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
ظلت قضية النمو االقتصادي وأثره على التنمية والمشاكل االقتصادية العامة تمثل إحدى االهتمامات

الكبرى للدول المتقدمة والنامية على حد سواء والزالت تحتل هذه القضية في البلدان النامية أهمية أكبر باعتبارها
الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف االقتصادي حيث تسعى كل من هذه الدول إلى تمتين

اقتصاداتها في ظل الحراك الكبير الذي تعرفه الساحة االقتصادية الدولية ،من خالل تجسيد حضورها ومشاركتها

في الحياة االقتصادية رغبة منها في ضبط هذه األخيرة ،إما بسن قوانين وأطر تنظم النشاط االقتصادي وتعطي
االتجاه العام للسياسة االقتصادية حتى يتحقق ما يعرف باالستقرار االقتصادي ،أو بمساهمتها الفعلية في

االقتصاد متمثلة في مختلف أوجه اإلنفاق الحكومي.

ومن هذا المنطلق تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة بدراسة نظريات النفقة العامة التي بحثت في آليات

اإلنفاق الحكومي وعالقته بالنمو االقتصادي ،ما أعطى للدولة بعدا هاما من خالل مساهمتها في تطوير النشاط
االقتصادي ،حيث أشارت هذه النظريات إلى الدور الفعال لإلنفاق الحكومي في تحقيق النمو ،خاصة عندما
ظهرت نظريات النمو الداخلي (خاصة نموذج بارو) الذي أكد على أن السياسة العمومية متمثلة في اإلنفاق

الحكومي وكذلك بعض العناصر األخرى تحدد نسب النمو االقتصادي في المدى الطويل ،كما أضحى النمو
االقتصادي بمثابة المؤشر األساسي لتقدم الدول والمجتمعات كونه يعتبر وسيلة لزيادة فرص العمل ورفع

المستوى المادي للمعيشة ،كما يسمح بتلبية حاجيات الحكومة حتى تقوم بواجباتها ،لذا فإن إتباع سياسة إنفاقيه
يعكس بشكل كبير األهداف المرسومة من قبل الحكومة والتي تسعى للنهوض باالقتصاد الوطني لدفع عجلة

النمو االقتصادي وتحقيق االستقرار االقتصادي فدراسة التطور في الفكر المالي تشير إلى المناداة بأهمية وضع
سياسات إنفاقيه متطورة قادرة على تحقيق األهداف المرسومة وضرورة تدخل الحكومة في النشاطات االقتصادية
السيما بعد فشل نظريات الفكر المالي التقليدي والنتائج السلبية الناتجة عنها ،والمتمثلة بسوء توزيع الدخل

وتفشي البطالة والتضخم واستمرار وقوع األزمات االقتصادية .

وباعتبار االقتصاد الفلسطيني يعتمد على نظام السوق واالنفتاح إلى الخارج ،فقد عمدت السلطة الفلسطينية

منذ نشأتها على نظام السوق الذي تتحدد فيه قوى الطلب والعرض المعطيات االقتصادية األساسية التي تتمثل
باألسعار ،واالستثمار ،والتجارة الداخلية والخارجية ،وعلى الجانب اآلخر فإن السلطة الفلسطينية من خالل
المالية العامة وأدواتها تسعى إلى تحقيق جملة من األهداف االقتصادية ،واالجتماعية مثل تحقيق االستقرار

االقتصادي ،ومحاربة البطالة والتضخم ،وزيادة معدالت النمو االقتصادي ،وتشجيع االستثمار ،واعادة االعمار،

وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل ،ورفع مستوى معيشة الطبقات ذات الدخل المنخفض ،ومحاربة الفقر،
والتقليل من التباين في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع ،وتحقيقا لهذه األهداف فقد نهجت السلطة الفلسطينية
س

سياسة اإلنفاق الحكومي من أجل بناء االقتصاد الفلسطيني واعادة هيكلته بصورة تلبي طموحات التنمية ،وعليه
فان النفقات العامة الفلسطينية التي تنفقها السلطة الفلسطينية سواء على جانب النفقات الجارية أم النفقات

التطويرية تميزت باالرتفاع والتزايد منذ نشأة السلطة عام  ،1222فقد اعتمدت على المساعدات الدولية لتغطية
نفقاتها التنموية لتأهيل البنى التحتية وبناء المؤسسات والقدرات طيلة الوقت ،ونجحت في تمويل نفقاتها من

خالل إيراداتها من الجمارك والضرائب خالل الفترة  1999 - 1994فقط ،حيث حدث التغير الكبير في

االعتماد على المساعدات الدولية في عام  ،2000عندما بدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإعادة احتالل
األراضي التي وضعت تحت والية السلطة الفلسطينية حيث فرض نظام اإلغالق وطرد العاملين الفلسطينيين
من السوق اإلسرائيلية عندها تراجع االقتصاد بشكل حاد وتراجعت اإليرادات العامة بينما ارتفعت النفقات العامة
بشكل سريع لمواجهة االحتياطات المتزايدة لتشغيل العاطلين عن العمل وتوفير الخدمات الصحية األساسية

للمواطنين والحفاظ على استم اررية الكهرباء والمياه والتعليم وغيرها من الخدمات األساسية ،وأيضا أدى االنقسام

الذي جرى في حزيران  2007إلى خلق أعباء جديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية ،لذلك وبناء على ما تقدم فإن
أداء اإلنفاق الحكومي الفلسطيني يعد متغي ار حاسما بيد الحكومة الذي تستعمله في كل الظروف واألوقات
للتأثير على مختلف المتغيرات االقتصادية ومن بينها النمو االقتصادي الفلسطيني ،وهذا ما جذبنا لمحاولة

معرفة أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي وال يأتي ذلك بمجرد نظرة اقتصادية عامة وانما يتطلب

األمر دراسة ميدانية قياسية بين هذين المتغيرين على االقتصاد الفلسطيني للتمكن من حل إشكالية الدراسة .
مشكلة الدراسة:

إن تباين األوضاع االقتصادية واختالف مستويات التقدم االقتصادي بين الدول ينعكس بصفة مباشرة على

طبيعة وأهداف السياسة االقتصادية في كل الدول ،فان اإلنفاق الحكومي يمر عبر عدد من المتغيرات االقتصادية
حيث يؤثر على النمو االقتصادي.
وبناء على ما سبق تبرز لنا إشكالية البحث ويمكن صياغة المشكلة في التساؤل الرئيسي التالي:
ما أثر اإل نفاق الحكومي على النمو االقتصادي الفلسطيني؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي عدد من التساؤالت الفرعية:
 .1ما العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي؟

 .2ماهي المتغيرات االقتصادية التي من خاللها يمر أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي؟
 .3ما مدى تأثير األوضاع السياسية في الفترة ( )4111-1222على النمو االقتصادي في فلسطين
عبر اإلنفاق الحكومي؟

ش

أهمية الدراسة:
تمكن أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 إ براز أهمية وحجم اإلنفاق الحكومي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في االقتصاد باعتباره أحد

المحركات األساسية للطلب الكلي ،في ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يمر

بها االقتصاد الفلسطيني.

 مدى أهمية الدور الذي تلعبه السلطة في تحسين النشاط االقتصادي ،فنتيجة لهذه الظروف المتغيرة
باستمرار وغير المستقرة أصبح دور السلطة اإلنفاقي أكثر اتساعا وعمقا من أجل تحسين الظروف

المعيشية لمختلف فئات الشعب الفلسطيني.

 إبراز تأثير سياسة اإلنفاق الحكومي التوسعية على النمو االقتصادي من خالل زيادة اإلنفاق
الحكومي.

 إعطاء نظرة حول أثر األوضاع السياسية على النمو االقتصادي الفلسطيني خالل الفترة (-1222
.)4111

أهداف الدراسة:
تتجلى أهداف هذه الدراسة كما يلي:
 تحديد أثر العالقة بين االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي.

 التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه اإلنفاق في تحسين النشاط االقتصادي.
 إبراز أهمية النمو االقتصادي كمؤشر عام يعكس الوضعية االقتصادية السائدة.

 الكشف عن المتغيرات االقتصادية التي من خاللها يمر أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي.
 وضع تصور حول تأثير األوضاع السياسية في الفترة ( )4111-1222على النمو االقتصادي في
فلسطين.

فرضيات الدراسة:
يقوم البحث على فرضية رئيسة مفادها أن اإلنفاق الحكومي يساهم في تحقيق الزيادة في الناتج المحلي
اإلجمالي ،وبالتالي النمو االقتصادي ،وسوف تتحقق هذه الفرضية من خالل اختبار الفرضيات الفرعية
اآلتية:

 .1هناك عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي.

 .4هناك عالقة طردية بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي.
ص

 .3هناك عالقة طردية بين إجمالي تراكم رأس المال والنمو االقتصادي.
 .2هناك عالقة سلبية بين حجم السكان والنمو االقتصادي.

 .1هناك عالقة سلبية بين المساعدات الخارجية والنمو االقتصادي.
 .7هناك عالقة سلبية بين معدل التضخم والنمو االقتصادي.

 .6هناك عالقة طردية بين االنفتاح االقتصادي واإلنفاق الحكومي.
 .8هناك عالقة طردية بين حجم السكان واإلنفاق الحكومي.

 .2هناك عالقة طردية بين المساعدات الخارجية واإلنفاق الحكومي.
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على منهجين األول المنهج الوصفي التحليلي باعتباره األنسب لتقديم صورة وصفية
تحليلية للمتغيرات االقتصادية الكلية ،ومن أجل اإللمام بالجوانب النظرية للدراسة ،ثم استخدام المنهج الثاني

المنهج التحليلي القياسي الذي يفسر أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي ،والذي يساعد بشكل كبير
على تفسير النتائج على أرض الواقع من خالل استعراض االحصائيات المتعلقة بالموضوع باستخدام ثالثة

أساليب للقياس" االنحدار الخطي البسيط  ،Simple Linear Regressionاالنحدار الخطي

المتعدد ،Multiple Regressionوالمعادالت اآلنية . " Simultaneous equations
حدود الدراسة:

الحد الموضوعي :يتحدد البحث بدراسة وتحليل أثر العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي الفلسطيني.
الحد المكاني :فلسطين
الحد الزماني)4111-1222( :

الدراسات السابقة:
سوف نتطرق لعرض الدراسات السابقة كامال بالفصل الثاني.

ض

الفصل األول
ال نفاق الحكومي في نماذج النمو االقتصادي
المبحث األول :النفاق الحكومي كأداة من أدوات السياسة المالية
المبحث الثاني :النمو االقتصادي و نظرياته

تقديـــــــم
تتصدر السياسات المتعلقة باإلنفاق الحكومي الجدل والنقاش السياسي في كثير من الدول النامية والمتقدمة
على حد سواء خاصة في ظل تصاعد المشكالت االقتصادية التي تواجهها هذ الدول ،وعادة ما ينظر إلى

اإل نفاق الحكومي باعتباره أداة لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي في األجل القصير ،وتحقيق أهداف النمو
االقتصادي في األجل الطويل.
وفي هذا الصدد تزايد االهتمام باإلنفاق الحكومي كونه إحدى المتغيرات االقتصادية المهمة وأحد أهم أدوات

السياسة المالية والتي تعبر بشكل مباشر عن تدخل الدولة في الحياة االقتصادية وكذلك عالقته بالنمو

االقتصادي ،خاصة بعد تداعيات األزمة االقتصادية لسنة  1929م ،إذ أن التطور التاريخي للنفقات الحكومية
في الفكر االقتصادي يبرز مدى أهميتها سواء من الجانب االجتماعي أو االقتصادي وذلك الرتباطها بتطور

دور الدولة في االقتصاد ،أي أن النفقات الحكومية ترسم حدود نشاط الدولة االقتصادي واالجتماعي لذلك هي
تتسع عندما يزداد دور الدولة في النشاط االقتصادي وتضيق عندما ينحصر هذا الدور ،الذي يعد ضرورة

حتمية لتحقيق أهداف المجتمع واشباع الحاجات العمومية فاإلنفاق الحكومي يعكس بدرجة كبيرة فعالية الحكومة
ومدى تأثيرها في النشاط االقتصادي والدفع بعجلة النمو االقتصادي.
من هذا المنطلق أصبح تحليل مختلف النماذج النظرية للنمو االقتصادي ال سيما المفسرة منها لتواجد الدولة

في الحياة االقتصادية أم ار في غاية األهمية ،خاصة مع بروز نظرية النمو الداخلي التي أحدثت تحوالت كبيرة

في تفسير النمو االقتصادي ،ما أعطى للدولة بعدا هاما من خالل مساهمتها في تطوير النشاط االقتصادي،
حيث أشارت هذه النظرية إلى الدور الفعال لإلنفاق الحكومي في تحقيق النمو ،كما أضحى النمو االقتصادي

بمثابة المؤشر األساسي لتقدم الدول والمجتمعات ،كونه يعتبر هدفا وهاجسا تسعى جميع الدول إلى تحقيقه،
ويسمح بتلبية حاجيات الحكومة حتى تقوم بواجباتها ،كما يتصف النمو االقتصادي بكونه حصيلة عملية معقدة
ومتشابكة تتضافر إلنجاحها عوامل اقتصادية اجتماعية ،سياسية ومؤسساتية .

على هذا األساس فإن في هذا الفصل سنتطرق إلى إيضاح أهم الجوانب المتعلقة باإلنفاق الحكومي ،كما

يجدر بنا التطرق لمختلف مفاهيم نظريات ونماذج النمو االقتصادي ،لذلك تم تخصيص هذا الفصل للبحث في
مفاهيم وتقسيمات اإلنفاق الحكومي ،وتطور دور الدولة في النشاط االقتصادي ،نماذج ونظريات النمو

االقتصادي ،وعالقة اإلنفاق الحكومي بالنمو االقتصادي.
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المبحث األول

تطور اإلنفاق الحكومي في الفكر االقتصادي
مع تطور الفكر االقتصادي أثر بصفة كبيرة على تطور حجم اإلنفاق الحكومي ،وأهميته في السياسة المالية

في سبيل تحقيق األهداف االقتصادية ،ومع تطور زيادة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي نجد أن اإلنفاق
الحكومي زاد تطوره.
ولقد آثار موضوع تدخل الدولة في الحياة االقتصادية جدال في أوساط االقتصادين ،ألن هناك إدراكا واسعا

في كل دول العالم بأن الدولة تلعب دو ار كبي ار في إدارة وتوجيه النشاط االقتصادي ،خاصة مع عجز آليه السوق
في الحفاظ على التوازن االقتصادي ،مما يجعلها عاجزة عن إعطاء اإلشارات السعرية وغيرها بشكل سليم،
وكذلك الخروج التلقائي من األزمات التي تضرب االقتصاد من وقت إلى آخر ،إضافة إلى بروز ما يعرف

باآلثار الخارجية للنشاط االقتصادي بشكل أصبح معه تحديد تكاليف االنتاج الفعلية ،وأمام كل هذه االعتبارات

كان البد من االدراك بأن مستوى معين من التدخل الحكومي في إدارة االقتصاد كأهم السياسات االقتصادية
الفعالة في سبيل تحقيق األهداف االقتصادية ،ومن خاللها برزت النفقات الحكومية في ظل تزايد االتجاه نحو

تطبيق هذه السياسة وذلك كونها أداة لتنظيم وتوجيه ومراقبة النشاط االقتصادي.
 .1.1تطور النفقات الحكومية من خالل تطور دور الدولة في االقتصاد:

ارتبط تطور النفقات الحكومية بتطور دور الدولة في االقتصاد ،كونها تشكل السمة الغالبة في المالية العامة
والمحددة لحجم التدخل الحكومي في الحياة االقتصادية ،وعلى هذا األساس يبرز تطور النفقات العامة مصاحبا

لألشكال التي مرت عليها الدولة وصوال إلى الوقت الحاضر وذلك وفقا لدراسة (كريم )0202 ،كما يلي:
 .1.1.2النفقات الحكومية في ظل الدولة الحارسة:

كانت المجتمعات منذ القدم تقوم على أساس حرية األفراد ،والملكية والخاصة التي كان يقوم عليها أي نشاط

اقتصادي ،واقتصار دور الدولة فقط على توفير الجو المناسب لنشاط األفراد بتوفير األمن وحماية الممتلكات،

وهذا ما زاد تطوره مع تزايد التقلبات االقتصادية وبروز ظواهر اقتصادية جديدة.

وانطالقا من مبدأ أن قوة الدولة تكمن في ثروتها من الذهب والمعادن النفيسة لم يشهد الفكر االقتصادي

تقلبات حادة كتلك التي شهدتها دور الدولة في النشاط االقتصادي فكان هناك اعتراف بضرورة تدخل الدولة في

االقتصاد.

عند مطلع القرن الخامس عشر ظهر فكر التجاريين حيث رأى أنصار المذهب التجاري بأنه ال مناص من
تدخل الدولة بقصد رفع رصيدها من الذهب والمعادن الثمينة وذلك بإشرافها على إنتاج بعض السلع المعدة
للتصدير وتهيئة الظروف المناسبة التي من شأنها تشجيع الصادرات وبالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري،
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حيث برروا لجوء الدولة إلى القوة العسكرية لالستيالء على بعض المناطق الغنية بالمعدن النفيس حتى لو كانت
هذه المناطق خارج الحدود السياسية للدولة ،ولعل هذا ما يعطي البرهان الصريح على تنامي األفكار االستعمارية.
ومع مطلع القرن السابع عشر ظهرت النزاعات التجارية وسادت الفوضى األمر الذي جعل هؤالء التجاريين

ينادون بتدخل الدولة لتنظيم الحياة االقتصادية ،وقد اختلفت صور تدخل الدولة من دولة ألخرى ،غير أنه خالل
هذه الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل سيادة أفكار النظرية الكالسيكية التي كانت تبنى على أساس ترك

النشاط لألفراد دون تدخل من الدولة.

مبررات أنصار المذهب التجاري من تدخل الدولة في النشاط االقتصادي (أسماء:)0202 ،
 .0تكوين فائض في الميزان التجاري.
 .0توفير مستلزمات االنتاج الزراعي الالزمة للقطاع الصناعي وبأسعار رخيصة.

 .3تدخل الدولة في القطاع الصناعي بغرض تدعيمه وتشجيعه على المنافسة في األسواق الداخلية
والخارجية.
ويعتبر " آدم سميث " صاحب أولى االسهامات التي ساعدت على انبعاث الفكر الكالسيكي الذي ارتكز في

أفكاره على تعظيم ثروة الفرد وابتعاد السياسة العامة للدولة عن كل ما يخل بآلية السوق وقيام النظام االقتصادي

الحر ،حيث تقوم فكرته على مبدأ "األيدلوجية الفردية" أي على أساس السماح لألفراد بتعظيم منافعهم الخاصة،
فيما اقتصرت نظرته للنفقات العامة على األنواع التالية (نفقات الدفاع ،نفقات العدالة ،نفقات المرافق العامة

وتنقسم حسب وجهه نظره إلى نفقات على المرافق ،نفقات على مؤسسات تعليم وتدريب شباب)

ولم يختلف" دافيد ريكاردو" في فكره المالي ،حيث حافظ على نفس اإلطار الذي قام عليه الفكر الكالسيكي،
بل زاد عليه وأظهر على أن النفقات العامة التي تمثل الشكل الغالب لتدخل الدولة دائما ما تكون على حساب

اإلنفاق الخاص لمجموع أفراد المجتمع (العظيم.)0222 ،

أما جون ستيوارت ميل " يعتبر أن الفرد وحده هو الذي يستطيع المحافظة على مصالحه وتنظيم شؤونه،
ومن ثم فهو يرى عدم جدوى تدخل الدولة في شؤون األفراد إال من خالل إصدار القوانين واألنظمة التي تحمى

ممتلكاتهم وانتاجهم (العظيم.)0222 ،

ومن خالل ما سبق يتضح للباحثة أن النفقات حيادية ال أثر لها من الناحية االنتاجية على النشاط االقتصادي،

وانما هي استهالك من دخول األفراد العامة ،وتتمحور حول أنشطة غير مربحة كتوفير األمن وحماية الحدود
وتحقيق العدالة.
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 .1.1.3النفقات الحكومية في ظل الدولة المتدخلة
مع تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة ،وانتشر بدله مفهوم
الدولة المتدخلة خاصة بعد أن ساد العالم الكساد العالمي الكبير في  0101لتثبت عجز الفكر التقليدي على

مواكبة التطورات االقتصادية واالجتماعية ،وفي الوقت ذاته برزت أفكار النظرية الكينزية لالقتصادي اإلنجليزي

كينز خالل الثالثينات من القرن الماضي ،ولقد جاءت أفكار كينز معاكسة تماما ألفكار الكالسيك ،التي رسمت

السياسات الحكومية الواجبة اإلتباع للخروج من األزمة ،فقد قامت النظرية الكينزية على ضرورة تدخل الدولة

في النشاط االقتصادي عن طريق إقامة بعض المشاريع العامة لتحريك النشاط االقتصادي من الركود ويتم ذلك
من خالل اإلنفاق باعتباره المضخة التي تنشط الدورة الدموية للنشاط االقتصادي ،وتحول الدول المحايدة حسب

الكالسيك الى دولة متدخلة.

حيث يمكن للدولة حسب كينز أن تحصل على ايرادات وتقوم بإنفاقها كما يمكنها ممارسة االدخار واالستثمار،

غير أن هذا التدخل وجب حدوثه بصفه غير مباشرة عن طريق السياسة المالية حتى يتم تجنب مظاهر الفوضى
التي عرفها النظام الرأسمالي ،فالدولة قادرة على تغيير مستوى إيراداتها من الضرائب لتغيير مستوى إنفاقها على

شراء السلع والخدمات.

 .1.1.4النفقات الحكومية في ظل الدولة المنتجة" االشتراكية"
بعد الحرب العالمية األولى سادت مبادئ االقتصاد االشتراكي حيث ارتبط دور الدولة باإلحالل محل قوى

السوق ،وعندها بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة االشتراكية ،األمر الذي دعم انتشار أسلوب التخطيط
المركزي على الصعيدين العملي واألكاديمي وكان من بين الدول التي تبنت هذا االتجاه عدد من دول العالم

أن البيئة الفكرية التي كانت في ذلك الوقت تختلف اختالفا جوهريا عنها في الوقت الحاضر،
الثالث ،والشك ّ
أن معظم دول العالم الثالث كانت وقتها حديثة العهد باالستقالل وكانت تتطلع إلى تحقيق التنمية االقتصادية
ذلك ّ
فإنه في ظل وجود تلك األيديولوجيات اقتنعت هذه البلدان
واالجتماعية واالرتقاء بأنظمتها ومؤسساتها ،وبالطبع ّ
كغيرها بأنه ال يمكن حدوث التنمية دون تدخل مباشر من جانب الدولة ،وقد اعتمد المعارضون لفكرة االقتصاد

االشتراكي على الواقع الذي آلت إليه تلك الدول ،وخير دليل الفشل الكبير الذي تعرضت له دول أوروبا الشرقية
واالتحاد السوفياتي وغيرها من الدول التي توسعت في النشاط العام والقطاع العام وظهور فعالية التحول من

القطاع العام إلى القطاع الخاص فيما سمي بالتخصصية أو الخصخصة التي انتشرت منذ عام  0121تقريبا
عندما طبقتها انجلت ار ثم بدأ األخذ بها في الكثير من دول العالم .

إن كان موضع سيطرة الدولة على الموارد االقتصادية هو أم ار هاما وضروريا لحسن استخدام الموارد

وتنميتها وتوفير العدالة واالستقرار ،فليس ذلك يعني أن تقوم الدولة بإدارة العالقات االقتصادية والتدخل المستمر
بشكل مباشر ،إنما المقصود بذلك هو قيامها بتنظيم إدارة الموارد االقتصادية في اتجاه عام متناسق مع أهداف
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أن هناك مجاالت
الدولة ،وأن تكون للدولة القدرة على منع أي انحراف من شأنه أن يهدد مصالح المجتمع ،غير ّ

يفترض على الدولة أن تتطلع إليها من أجل تحقيق الكفاءة االقتصادية.

 .1.1.5النفقات الحكومية في ظل الدور الجديد للدولة في ظل العولمة:
إن اقتصاديات الدول الرأسمالية عملت على الحفاظ على مبادئ الفكر الرأسمالي ولم تتجاهل ما جاء به

االقتصادي كينز" فيما يخص دور الدولة في النشاط االقتصادي ومدى فعالية السياسة المالية في تحقيق

االستقرار االقتصادي ،فبعد الحرب العالمية وبروز معالم جديدة لنظام اقتصادي عالمي يقوم على مبادئ العولمة
التي اختفت بعد أزمة الكساد الكبير لسنة  0101واالجراءات الحماية التي اتخذتها العديد من الدول في سبيل
الحد من آثارها ،ظهر ما يمسى بـ ـ ـ " دولة الرفاه االقتصادي" التي تعني أن الدولة ال تكتفي فقط بالتدخل من

أجل تحقيق التوازن االقتصادي حسب كينز ،وانما هدفها يكون أوسع من ذلك باعتمادها على سياسة ميزانية
نشطة تسعى من خاللها لتحقيق الرفاه االجتماعي لألفراد (المجيد.)0222 ،

 .1.2الجدل حول دور الدولة في االقتصاد:
يعتبر موضوع تدخل الدولة في االقتصاد من أكثر المواضيع جدال بين االقتصاديين في مجال المالية العامة،

إذ أن آراء االقتصادين تتضارب بين مؤيد ومعارض لهذا التدخل ولكل حججه ،وذلك نتاجا للتطورات االقتصادية
المتتالية والتي استدعت ضرورة إعادة النظر في موضوع تدخل الدولة في النشاط االقتصادي.
 .1.2.1مبررات أنصار ومؤيدي الدولة في االقتصاد (كريم:)0202 ،
إن تدخل الدولة في االقتصاد يكون بهدف تحقيق عاملين رئيسيين وهما " :دعم الكفاءة االقتصادية
والتخصيص األمثل للموارد ".
ويبرز تدخل الدولة في االقتصاد من خالل ثالث أوجه رئيسية وهي:
 .1وجود بنية مؤسساتية حكومية:
يرى العديد من االقتصاديين التقليديين بأنه من الممكن أن يسير السوق نفسه بنفسه دون وجود أي إطار يحكمه
سواء من الناحية اإلدارية أو القانونية ،ولكن التطورات االقتصادية المتتابعة أثبتت بما ال يدع مجاال للشك بأن

تنظيم السوق وتأطيره أمر ضروري لضمان السير األمثل لالقتصاد وتجنب االختالالت االقتصادية ،ويشتمل
التأطير المؤسساتي للسوق من طرف الدولة ثالثة مجاالت (القوانين والتشريعات ،نظام المنافسة ،المعايير

والمبادئ).

6

 .2تصحيح آلية السوق:
إن االستناد إلى فرضية أن آلية السوق تسمح بالتخصيص األمثل للموارد في ظل المنافسة الكاملة بشكل
فعال يعتبر أم ار غير واقعي بشكل كامل ،وذلك على اعتبار أن المتعاملين في السوق يسعون إلى تحقيق الربح
وتعظيم المصلحة الخاصة وهو ما قد يتعارض مع المصلحة العامة ،فأسعار السوق تحدد بناء على التكلفة

الحدية (فارس ،)0112 ،كما أن القصد وراء الربح قد يدفع السوق بالكامل للتوجه نحو انتاج السلع االستهالكية.
وتسعى الدولة للعمل على تصحيح آلية السوق وتوجيهها من خالل أربعة نقاط رئيسية:
 إ نتاج السلع والخدمات العامة (ميزة السلع والخدمات العامة بشكل عام تكمن في تمتعها بخاصيتين
رئيسيين ال تتوفر في سلع وخدمات القطاع الخاص وهي (األولى عدم المزاحمة والثانية تتمثل في
عدم القدرة على استثناء ومنع فرد ما من االستفادة منها دون اآلخر).

 اآلثار الخارجية (يعرف بأنه األثر الناتج عن نشاط فرد ما والذي يمس رفاهية طرف أخر سواء بشكل
ايجابي أو سلبي)

 االحتكار الطبيعي (هو يشمل المجاالت التي تعتبر حيوية وضرورية ألفراد المجتمع)
 نقص البيانات (ان المعلومات غير المتاحة للفاعلين في السوق هي غير كافية لضمان الكفاءة
السوقية)

 .3إعادة توزيع الموارد
(عملية توزيع الموارد بشكل فعال قد يشوبها نوع من الالشرعية قانونية أو الالعدالة االجتماعية وهذا ما
قد يخلق درجة معينة من التفاوت االقتصادي واالجتماعي بين فئات المجتمع.
 .1.2.2مبررات معارضي تدخل الدولة في االقتصاد
يعتبر اقتصاد السوق مرادفا لـ الليبيرالية التي تنادي بعدم تدخل الدولة في االقتصاد ،ويقوم اقتصاد السوق
على مبادئ رئيسية (كريم:)0202 ،
 .0يتولى الفرد وحده المبادرة وتحمل المسؤولية عن ق ارراته االقتصادية.
 .0كل عملية إنتاجية هدفها تعظيم المنفعة الخاصة للقطاع الخاص.
 .3حرية الفرد في ممارسة النشاطات االقتصادية.
 .1.3اإل نفاق الحكومي كسياسة اقتصادية  ...مفاهيم ومبادئ أساسية
تعني السياسة االقتصادية منذ أن استعملها اإلغريق بتدبير أمور الدولة أي تتضمن كافة األدوات المتبعة
من قبل الدولة وادارة النشاط االقتصادي ومن بينها السياسة المالية واإلنفاق الحكومي.
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حيث " تعبر السياسة االقتصادية الكلية عن مجموعة القواعد ،الوسائل ،األساليب ،اإلجراءات والتدابير التي
تقوم بها الدولة من أجل تحقيق األهداف االقتصادية لالقتصاد القومي خالل فترة زمنية معينة " (أسماء)0202 ،
وقد أصبحت مساهمة النفقات الحكومية مهمة في سير الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،كما

واتسع نطاقها ولم يعد مقصو ار على الصور التقليدية وأصبحت من أهم وسائل السياسة المالية وأصبحت تحتل
مكانا بار از في النظرية المالية الحديثة ،مما أدى إلى اتساع تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بشكل أدى إلى
زيادة النفقات الحكومية وتعددها وتغير طبيعة دورها ومفهومها.

 .1.3.1مفهوم اإل نفاق الحكومي (النفقات العامة)
هناك العديد من التعريفات المتعلقة باإلنفاق الحكومي نذكر أهمها حتى يتسنى إظهار حقيقتها ،بحيث يعرف
اإلنفاق الحكومي على أنه:
 مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها في شكل كمية معينة من المال خالل فترة زمنية
معينة يهدف إلشباع حاجات معينة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة "( .الجبوري ،وآخرون)0202 ،

 النفقة العامة كم قابل للتقويم النقدي ،يأمر بأنفاقه شخص من أشخاص القانون العام اشباعا لحاجة
عامة " (دراز.)0222 ،

 المبالغ التي تصرفها الدولة لتقديم الخدمات أو إلقامة المشاريع االقتصادية واالجتماعية المختلفة "
(الجبوري ،وآخرون،

.)0202

 كافة المبالغ النقدية التي يقوم بإنفاقها شخص عام لتلبية حاجة عامة " (خلف.)0222 ،
 مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للدولة أو إحدى هيئاتها ،بقصد اشباع حاجة عامة" (االمين ،
وآخرون.)0220 ،

 مبلغ نقدي يدفع بواسطة خزانة عامة إلشباع حاجة عامة ،تحددها عناصرها التي تستند إليها كل من
طابعها (مبلغ نقدي) ،صفة القائم بها (هيئة عامة) وهدفها (إشباع حاجة عامة)" (البطريق.)0122 ،
← ومن خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص التعريف التالي لإلنفاق الحكومي:

مقدار نقدي يخرج عن شخص معنوي عام وموجه لتلبية منفعة عامة.

ويتضح من هذه التعاريف أن اإلنفاق الحكومي يتكون من ثالث أركان وعناصر أساسية وهي:
 مبلغ نقدي.

 تصدر عن جهة عامة.

 موجهه إلشباع حاجة عامة.
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أوال :مبلغ نقدي
تقوم الدولة بإنفاق مبالغ نقدية من أجل الحصول على السلع والخدمات الالزمة لتسيير المرافق العامة،
والالزمة لممارسة نشاطها ،أو شراء السلع الرأسمالية الالزمة لعمليات اإلنتاج ،أو منح واعانات والمساعدات
بأشكالها المختلفة ،ويعتبر اإلنفاق النقدي الوسيلة األفضل للقيام بوظيفة الدولة المالية في ظل اإلنفاق الحكومي

ولفترة طويلة يتم في صورة عينية.

ويعد اإلنفاق النقدي أفضل من أي صور أخرى لألسباب التالية (قندوسي-:)0202 ،

 استخدام النقود في اإلنفاق من طرف الدولة يسهل من عمليات الرقابة بصورها المتعددة على اإلنفاق
الحكومي ،بعكس حالة اإلنفاق العيني الذي يبرز فيه مشكلة التقدير وتحديد االحتياجات مما يستصعب
على الدولة المراقبة في هذا اإلنفاق ،كما أن اإلنفاق النقدي يحسن من استخدام وتوجيه اإلنفاق الحكومي

بناء على الضوابط والقواعد التي تحقق المصلحة العامة.

 إن اإلنفاق العيني باإلضافة إلى ما قد يوفره من مزايا ،إال أنه قد يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ العدالة
والمساواة بين األفراد في االستفادة من نفقات الدولة.

 يثير اإلنفاق العيني العديد من المشاكل اإلدارية والتنظيمية ،ويؤدي إلى عدم الثقة وقد ينتج عنه محاباة
بعض األفراد دون اآلخرين.

 يؤدي اإلنفاق الحكومي في شكله النقدي إلى ازدياد حجمه من جهة ،ومن جهة أخرى إلى تدعيم أساسيات
اقتصاد السوق والخروج عن آليات اقتصاد التخطيط أي يزيد تدخل الدولة من خالل تحديد حتى نمط

استهالك األسر واألفراد بتقديمها لنفقات عينية محددة لهم.
ثانيا :تصدر عن جهة عامة

ال يعتبر المبلغ النقدي المنفق في سبيل تحقيق مصلحة عامة من قبل النفقات إال إذا صدر عن شخص
من أشخاص القانون العام كالدولة ،والهيئات العامة الوطنية اإلدارة المحلية (الواليات ،البلديات) أو األشخاص

المعنوية األخرى (بعلي ،وآخرون ،)0223 ،أي أن النفقات التي تصدر عن األشخاص الطبيعيين ال تعد نفقة
عامة ،حتى ولو كان الهدف منها تحقيق مصلحة عامة كبناء جامعة ،وذلك ألن األموال التي أنفقت تعد أمواال

خاصة ،وليست عامة ومنه تعد من قبيل اإلنفاق الخاص.

وقد أصبحت هذه النقطة موضوع نقاش في الفكر المالي حيث يذكر الباحثين أن هناك فكرتين فيما يتعلق

بطبيعة النفقات العامة:

أ -الفكرة القانونية لإلنفاق الحكومي (المعيار القانوني):

وقد أخذ بها الماليون التقليديون وقد فرق هؤالء بين النفقة العامة والخاصة تبعا للطبيعة القانونية لمن يقوم

باإلنفاق فتعد النفقة خاصة إذا قام بها األفراد واألشخاص المعنوية الخاصة (كالجمعيات والشركات) ،وتكون
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النفقة عامة إذا صدرت عن األشخاص المعنوية العامة ،أي من أشخاص القانون العام (مثل الدولة والهيئات
المحلية والمؤسسات العامة).

ب -الفكرة االقتصادية واالجتماعية لإلنفاق الحكومي (المعيار الوظيفي أو الموضوعي):
تستند هذه الفكرة على طبيعة الوظيفة التي تصدر ألجلها النفقة العامة ال على الطبيعة القانونية لمن يقوم

بها (الحاج ،)0111 ،وعلى هذا فإن النفقات الحكومية إما أن تصدر من الدولة بصفتها صاحبة سيادة ،أو
تصدر عن األشخاص الخاصة أو المختلطة في حدود تفويض الدولة لهم بهذه السيادة.
ثالثا :اإلنفاق الحكومي موجه إلشباع حاجة عامة
إن غاية اإلنفاق الحكومي هي إشباع حاجات المجتمع ورغباته (أي تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة)
ينبغي على الدولة عند قيامها باإلنفاق أن تسعى لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية ممكنة ،أي مقارنة التضحيات

الحدية التي يتحملها المجتمع من دفع ضرائب وتحمل لألعباء بالمنافع العائدة عليه جراء الخدمات التي تقدمها

الدولة ،ومن أمثلة النفقات الحكومية اإلنفاق على القضاء  ،الدفاع  ،التعليم  ،والصحة  ،كما ويسعى اإلنفاق
الحكومي إلى الحد من البطالة ومحاربة الفقر وبالتالي تحقيق منفعة عام لكافة أفراد المجتمع ،هذا فضال عما
أثبتته التجارب من أن معدل النمو االقتصادي في الدول النامية يتوقف بشكل كبير على قدرة هذ الدول على

اإلنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة التي تعمل على زيادة اإلنتاج الوطني وتنويع هذا اإلنتاج ،مما يسمح
بتنمية قدرتها على التراكم الرأسمالي ودفع عدل النمو إلى مستوى مرموق (أسماء.)0202 ،

 .1.3.2مبررات اللجوء إلى اإل نفاق الحكومي
اختلفت نسبة اإلنفاق الحكومي بين مختلف البلدان اختالفا كبي ار ،حيث رأى العديد من االقتصاديين على

رأسهم غالبريث أن تدخل الدولة من خالل اإلنفاق الحكومي أمر أساسي في ظل سيادة عدم اليقين من أجل
تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي والفعالية االقتصادية ،على عكس ذلك فإن فريدمان من خالل كتابه " حر

في االختيار" وضح أن قيام الدولة بالتوسع إلى ما هو أبعد من وظائفها األساسية يمثل عقبة في وجه استعمال

الموارد بكفاءة.

ويكمن المبرر األساسي للتدخل الحكومي في وجود عيوب كثيرة لمخرجات األسواق وهذا ال يعدو أن يكون
شرطا ضروريا التخاذ سياسات تدخلية ،حيث يقتضي رسم هذه السياسات مقارنة العيوب الفعلية التي تقع فيها
األسواق بالعيوب المحتملة للتدخل الحكومي وذلك من خالل معيارين أساسيين هما معيار الكفاءة (تحقيق فوائد

أكبر بنفس مستوى التكاليف) ومعيار العدالة في توزيع الدخل.
يمكن إيجاز مبررات التدخل الحكومي فيما يلي (أسماء:)0202 ،

01

 .0إخفاق السوق :تعبر عن الحالة التي تعجز فيها األسواق الخاصة عن توفير سلعة معينة بحجم مناسب،
ومن هنا يبرز دور التدخل الحكومي في اتخاذ اتجاهات عديدة ،ويتوقف هذا التدخل على نوع إخفاق
السوق في الحالة المعنية ويترتب على إخفاق السوق ثالثة نتائج:

أ -السلع العامة :تتميز بخاصيتين هما االستهالك الالتنافسي الذي يوضح أن استهالك الفرد ال
يؤدي إلى الحد من استهالك اآلخرين ،باإلضافة إلى خاصية عمومية االستهالك التي تدل على
استحالة قصر االستفادة من سلعة ما على مجموعة معينة من األفراد كخدمات الدفاع الوطني،
الصحة العامة والتعليم التي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع متى توفرت لهم بغض النظر عما
إذا كانوا يدفعون مقابلها أم ال ،وبالتالي ال تستطيع األسواق وحدها تسعير هذه السلع وتوزيعها

بشكل سليم األمر الذي يعطي مبر ار اقتصاديا كافيا للتدخل الحكومي الذي يساهم في تحسين

تخصيص الموارد عن طريق اإلنفاق الحكومي.

ب -التأثيرات الناتجة عن النشاط االقتصادي :هي عبارة عن التأثيرات الجانبية الناتجة عن النشاط
االقتصادي سواء كانت مفيدة أم ضارة الخارجة عن نطاق عمل جهاز السعر ،حيث يؤدي
وجودها إلى الفصل بين أسعار السوق وبين القيمة االجتماعية التي يضيفها على المجتمع،

وتعرف السلع التي يترتب على استهالكها أو إنتاجها تأثيرات جانبية على المحيط الخارجي باسم
السلع الجماعية وتتشابه مع السلع العامة من حيث أن كليهما يؤدي إلى تخصيص غير كفء

للموارد (عايب.)0202 ،

ت -االحتكار الطبيعي :هي سيطرة مؤسسة واحدة على الصناعة التي تعمل فيها ويؤدي ترك
االحتكار للقطاع الخاص إلى ناتج بأسعار مرتفعة ومتدني عن المستوى األمثل ،بينما التوسع

في اإلنتاج إلى المستوى األمثل يؤدي إلى خسائر للمنتج بدال من أن يحقق األرباح التي تحقق

عادة نتيجة االحتكار ،ففي هذه الظروف إما أن يقوم القطاع العام بتأميم الصناعة وتحمل
الخسائر المباشرة أو أن يتم منح المحتكر إعانة.

 .0مخاطرة أو حجم المشروع العام :يتطلب حجم المشروع أو درجة المخاطرة التي تندرج بها المشاريع
العامة تدخال حكوميا على األقل في البداية ،لحل قضايا المخاطرة بالتطور النسبي ألسواق رأس المال
والتأمين وهذا ما يدعو إلى ضرورة الحاجة لتدخل الحكومة في كل بلد ،كما تظهر ضرورة التدخل

الحكومي في حاالت معينة من الحاجة إلى االستفادة الكاملة من خاصية السلع العامة التي تتمتع بها
بعض السلع التي يمكن خصخصة تكاليفها وبمرور الوقت يؤول اإلنتاج العام إلى القطاع الخاص مع

تناقص المخاطر(عايب.)0202 ،
 .1.4تقسيمات النفقات الحكومية
إن تطور مفهوم الدولة وخروجها من إطار الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة في الحياة االقتصادية

واالجتماعية ازدادت أهمية تقسيم النفقات الحكومية نتيجة تعدد أوجه اإلنفاق الحكومي وصوره ،واختالف آثاره،
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ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تطوير هذا التقسيم مع ضرورة أن يكون معيار التقسيم قائما على أسس واضحة
ومنطقية ،وترجع أهمية تحديد هذه التقسيمات إلى كونها تخدم أغراضا متعددة وتحقق أهدافا منشودة ،حيث أن

الطريقة المثلى في تقسيم النفقات العامة تتم من خالل اآلثار التي تنتجها النفقات العامة ،كما إن إعداد الميزانية
العامة يستلزم إيجاد تصنيف شامل يحوي في طياته كل وظائف الدولة التي تسهر على تأديتها.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع تقسيمات النفقات الحكومية سواء على مستوى الكتابات االقتصادية والمالية أو

على المستوى التطبيقي الذي تظهره موازنات الدولة ،إال أن هذه التقسيمات في مجملها النظري والتطبيقي إلى
معيارين رئيسيين:
 .1.4.1المعيار االقتصادي:
إلعداد الميزانيات العامة السنوية ،يلزم إيجاد تصنيف يشمل جميع وظائف الدولة التي تقوم بها ،ويعتبر
التصنيف االقتصادي أهم هذه التصنيفات ،نظ ار العتباره معيار حديث وحركي ومتطور مع الظروف
االقتصادية ،ووفقا لهذا المعيار يتم تصنيف النفقات الحكومية باالستناد إلى عدد من المعايير أهمها:
 معيار طبيعة النفقات الحكومية
 معيار دورية النفقات الحكومية

 معيار الغرض من النفقات الحكومية
 معيار حسب الهيئة القائمة بها

وفيما يلي شكل ( )1.1يوضح التصنيف االقتصادي للنفقات الحكومية
التقسيم االقتصادي
للنفقات الحكومية
معيار طبيعة
اإلنفاق الحكومي
اإلنفاق
الحقيقي

اإلنفاق
التحويلي

معيار دورية اإلنفاق
الحكومي
اإلنفاق
الجاري

اإلنفاق
اإلستثماري

معيار الهدف من
اإلنفاق الحكومي
اإلنفاق
اإلداري

المصدر من إعداد الباحثة

اإلنفاق
االقتصادي

معيار حسب الهيئة
القائمة به
اإلنفاق
االجتماعي

إنفاق
حكومي
وطني

إنفاق
حكومي
محلي أو
إقليمي

أوال :معيار طبيعة اإلنفاق الحكومي
 .0اإل نفاق الحقيقي :وهو يشمل اإلنفاق بهدف حصول الدولة على السلع والخدمات اإلنتاجية (األرض،
العمل ،رأس المال) لقيامها بوظائفها التقليدية والحديثة من أمن ودفاع وعدالة باإلضافة إلى إقامة المشاريع
االستثمارية ومشاريع البنية التحتية ذات النفع العام كإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس
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والجامعات...إلخ ،كلها تعتبر نفقات حقيقة ،ويعتبر هذا اإلنفاق منتج إذ يؤثر مباشرة على الدخل الوطني
وبالتالي يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج الوطني بتكوين حجم إنتاج جديد ،حيث تسعى الدولة إلى الحصول

على خدمات ومنافع مباشرة من وراء إنفاقها (محمد.)0202 ،

 .0اإل نفاق التحويلي :هي ذلك اإلنفاق الذي يتم في اتجاه واحد حيث تمنح من جانب الحكومة إلى بقية
قطاعات االقتصاد القومي (القطاع العائلي ،القطاع اإلنتاجي ،وقطاع العالم الخارجي) ،وذلك بدون
حصول الدولة على أي مقابل نقدي أو عيني مثل اإلعانات االجتماعية ومعاشات الضمان االجتماعي

والدعم الحكومي ،وبناء على ذلك فإنها ال تعتبر عنص ار من عناصر الدخل الوطني وال تعمل على زيادة
الثروة ،بالرغم أنها تمثل دخال إضافيا لمن يحصل عليها دون مطالبة مستلمي تلك الدخول بتقديم أي
نوع من أنواع الخدمات أو السلع في المقابل (محمد.)0202 ،

أي أن هذه النفقات تعمل على ضمان عدالة نسبية في توزيع الدخول من الطبقات االجتماعية المرتفعة

الدخل إلى الطبقات األخرى المحدودة الدخل عن طريق االقتطاعات الضريبية فما يقيد مجمل اإلنفاق الحكومي
في واقع التطبيق هو توافر الموارد فمع زيادة الثروات يزداد اإلنفاق الحكومي لمواجهة الحاجات العامة ،واستنادا

إلى الهدف من إنفاق المدفوعات التحويلية يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام (أسماء:)0202 ،

 نفقات تحويلية اقتصادية :هي تلك اإلعانات التي تمنح من قبل الدولة لبعض المؤسسات اإلنتاجية
العامة أو الخاصة مثل اإلعانات الحكومية للمشاريع اإلنتاجية.

 نفقات تحويلية اجتماعية :هي تلك النفقات التي تنفقها الدولة ألغراض اجتماعية تعمل على تحقيقها
كرفع المستوى المعيشي لبعض األفراد أو الطبقات وتكون هذه النفقات على شكل إعانات البطالة،

ومعاشات التقاعد.

 نفقات تحويلية مالية :هي نفقات تلجأ إليها الدولة بغية تسديد أقساط الدين العام وفوائده (كمال،
.)0112

ثانيا :معيار دورية اإل نفاق الحكومي (محمد:)0202 ،

 .0اإل نفاق الحكومي الجاري :وهو يشمل النفقات التي ال يترتب عليها أي زيادة في رأس المال االجتماعي
أو زيادة في رأس المال اإلنتاجي بالمؤسسات أو الهيئات العمومية ،ويتميز هذا النوع من اإلنفاق بالدورية
والتكرار بصورة منتظمة ويطلق عليه اسم " اإلنفاق العادي " وتشمل الرواتب ،األجور ،نفقات الصيانة

وكل اللوازم الضرورية لسير المرافق العامة والمقصود بالتكرار ليس تكرار حجمها ،إنما نوع النفقة أي

ظهورها في كل سنة مالية في الميزانية العامة للدولة.

 .0اإل نفاق الرأسمالي (االستثماري) :يرتبط هذا اإلنفاق بفترة زمنية معينة ومحددة من خالل مصادر تمويلية
غير عادية كالقروض واالصدار النقدي ومنها اإلنفاق على المشاريع التنموية والنفقات االستثنائية والتي
تتطلبها االحتياجات الطارئة التي قد تظهر في أوقات غير منتظرة كاإلنفاق الحربي واإلنفاق على إصالح
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األضرار التي قد تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية ،واإلنفاق لمكافحة البطالة ،ونفقات اإلنعاش االقتصادي،
وتعرف أيضا باإلنفاق الغير عادي أو غير دوري.
ثالثا :معيار الهدف من االنفاق الحكومي:

 .0اإل نفاق الحكومي اإلداري :وهو اإلنفاق الخاص والالزم إلدارة وتشغيل كافة المرافق العامة ويشمل هذا
اإلنفاق المرتبات واألجور ومصاريف التمثيل الدبلوماسي ،والعالقات الخارجية واإلنفاق على األمن
والدفاع ،وكل ما يشمل تكاليف قيام الدولة بوظائفها العادية والمختلفة (الرزاق.)0200 ،

 .0اإل نفاق الحكومي االقتصادي :وهو يشمل كافة األموال المخصصة لتحقيق أهداف اقتصادية مثل
االستثمار في المشاريع االقتصادية المتنوعة ،اإلعانات والمنح االقتصادية ،وبعبارة أخرى هي التي

تستهدف تزويد االقتصاد القومي بالخدمات األساسية الطاقة والري والنقل والمواصالت والصرف والمياه
والكهرباء ،وكذلك نفقات دعم التجارة الخارجية والزراعة ،حيث تسعى الدول من خالل هذا اإلنفاق زيادة

الناتج المحلي وخلق رؤوس أموال جديدة (كريم.)0202 ،

 .3اإل نفاق الحكومي االجتماعي :وهي النفقات التي يغلب عليها الطابع االجتماعي ،حيث تسعى لتحقيق
التنمية االجتماعية وزيادة رفاهية أفراد المجتمع بصفة عامة والفقراء بصفة خاصة من خالل تقديم

مساعدات واعانات اجتماعية لبعض الشرائح من المجتمع التي توجد فيه ظروف تستدعي المساعدة

كإعانة األسر كبيرة العدد ذات الموارد المحدودة ،منح إعانات للعاطلين ،إعانات الرعاية الصحية،
واإلعانات الخاصة بالتعليم ...إلخ (محمد.)0202 ،

رابعا :معيار حسب الهيئة القائمة به

يعتمد تقسيم اإلنفاق الحكومي هنا على نطاق سريان النفقة الحكومية ومدى استفادة أفراد المجتمع منها فتكون
نفقات وطنية إذا استفاد منها كافة أفراد المجتمع وتكون نفقات محلية إذا استفاد منها سكان إقليم معين.

 .0اإل نفاق الحكومي الوطني  :تكون النفقات وطنية إذا وردت في ميزانية الدولة وتتولى الحكومة القيام بها
(عباس ،)0202 ،وهي الخدمات التي تخدم المرافق العامة إذ يعم نفعها على جميع أفراد المجتمع بغض

النظر عن الموقع الجغرافي الذي يعيشون فيه في حدود الدولة المعنية ،مثل نفقات الدفاع ،العدالة،

واألمن ،وغير ذلك من النشاطات المركزية للدولة فهي نفقات ذات طابع وطني.

 .0اإل نفاق الحكومي المحلي أو االقليمي :هي تلك النفقات التي يقوم بها الواليات ومجالس الحكم المحلي
كمجالس المحافظات ،المدن ،القرى ،والتي ترد في ميزانية هذه الهيئات (حشيش )0110 ،مثل توزيع
الكهرباء ،الماء ،والمواصالت داخل اإلقليم أو المدينة.

ويحظى هذا النوع من اإلنفاق أهمية كبيرة في الدول ذات المساحة الكبيرة التي تهتم بتطبيق مبادئ النظام

المركزي حيث تسمح لسكان كل إقليم أو مدينة بإدارة شؤونهم المحلية بالطريقة التي يريدونها كما تحتاج النفقات
المحلية إلى رقابة بطريقة فعالة ومباشرة بشكل يضمن لها تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية بأقل نفقات
ممكنة (أسماء.)0202 ،
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 .1.4.2المعيار العملي أو الوضعي (محمد:)0202 ،
يقصد بهذا المعيار التصنيف المعمول به بالميزانيات العامة التقليدية والحديثة ومن بين أهم تلك التقسيمات:
أوال :التقسيم اإلداري
بناء على هذا التقسيم يتم تصنيف النفقات الحكومية في الميزانية العامة للدولة إلى عدد من األبواب حيث
يخصص كل باب لجهة إدارية أو و ازرة معينة مثال و ازرة الدفاع يخصص لها باب معين وو ازرة األمن الداخلي

كذلك باب خاص بها  ...وهكذا ،وكل باب خاص بفرع خاص بو ازرة معينة ينقسم إلى فروع إنفاقيه ،وكل فرع
ينقسم بدوره إلى عدد من البنود اإلنفاقية يخصص كل منها لوحدة أقل في مستواها التنظيمي للوحدة اإلدارية

التي يخصص لها فرع محدد.
ثانيا :التقسيم النوعي

يتم تصنيف النفقات بناء على هذا التقسيم في الميزانية العامة والمخصصة لكل وحدة إدارية وفقا لطبيعة األشياء
التي يخصص لها اإلنفاق الحكومي ،فمثال يمكن تقسيم النفقات الحكومية ألي وحدة حكومية نوعيا إلى أربع

مجموعات إنفاقيه وهي:

 نفقات تتمثل في األجور والمرتبات
 نفقات مقابل مستلزمات اإلنتاج ويطلق عليها النفقات الجارية
 نفقات مقابل أصول رأسمالية يطلق عليها النفقات الرأسمالية

ثالثا التقسيم الوظيفي

يعتبر هذا التقسيم أداة مراقبة لالقتصاد الكلي هذه الطريقة تقدم لنا نظرة شاملة عن مجال تدخل الدولة،

والهدف األساسي هو تسهيل دراسة حجم كل وظيفة ،ومعرفة مدى اهتمام الدولة بوظيفة دون أخرى من خالل

حجم اإلمكانيات المالية المعتمدة في ذلك.

وتصنف النفقات بناء على هذا التقسيم إلى مجموعات إنفاقيه ترتبط بأداء كل وظيفة من وظائف الدولة التي

تقوم بها ويستلزم هذا التصنيف في الميزانية العامة تحديد الوظائف التي تقوم بها الدولة ،وعادة تقسم وظائف
الدولة إلى الوظيفة السيادية ووظيفة الخدمات العامة كالصحة والتعليم والسكن ،ووظيفة األمن والدفاع  ...إلخ.
 .1.5ضوابط ومحددات اإلنفاق الحكومي
باعتبار اإلنفاق الحكومي أداة من أدوات السياسة المالية التي تهدف إلى تحقيق جملة من األهداف

االقتصادية ،فإن إق ارره يكون بعد إخضاعه لمجموعة من األسس والضوابط التي يجب مراعاتها وعدم تجاوزها
في سبيل تحقيق الهدف المرجو منها وهو إشباع الحاجة العامة باإلضافة إلى زيادة النمو االقتصادي ،كما
يتأثر اإلنفاق الحكومي بشكل كبير بالفلسفة السياسية واالقتصادية للدولة فكلما زاد تدخل الدولة في األنشطة

االقتصادية زاد حجم إنفاقها على نحو كبير باإلضافة لمراعاة عدد من المحددات وذلك تجنبا ألية آثار سلبية
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نتيجة اإلقرار العشوائي ،ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى أهم ضوابط االنفاق الحكومي في الفرع األول والعوامل
المؤثرة فيه من خالل الفرع الثاني.

 .1.5.1ضوابط اإلنفاق الحكومي
يقصد بضوابط اإلنفاق الحكومي التي يتم االستناد إليها في إقرارها ،والتي تحدد النوع والحجم األمثل من
النفقات الحكومية بشكل يدعم ويزيد من مشروعيتها اقتصاديا واجتماعيا (خلف.)0222 ،

أوال :ضابط المنفعة:

يقصد بضابط المنفعة أن يكون الغرض من النفقات الحكومية هو تحقيق أكبر منفعة ممكنة ،ويعتبر هذا

الضابط قديما في الفكر االقتصادي ومحل اتفاق بين االقتصاديين التقليديين والحديثين (ناشد ،)0222 ،إذ ال
يمكن تبرير النفقة الحكومية إال بمقدار المنافع والمزايا التي تترتب عليها ،وبذلك فإن قيام الدولة باإلنفاق

الحكومي في مجال معين يتطلب منها دراسة متطلبات االقتصاد المحلي ومقدار الحاجة لمختلف المشاريع ،إذ

يتم المفاضلة بينها وفق األولويات واختيار المشاريع االقتصادية التي تحقق أكبر منفعة عامة بالكم ،الحجم،

النوع ،والتوقيت المناسبين ،وتتحقق أكبر منفعة عامة عند مراعاة الدولة بتوجيه نفقاتها حسب حاجة المناطق
الجغرافية والمناطق المختلفة وكذلك بتوجيهها إلى جميع أفراد المجتمع دون اقتصارها على بعض األفراد أو

توجيهها للمصالح الخاصة بهم إال في الحاالت االستثنائية كتوجيه النفقات الحكومية لفئة متضررة من الكوارث

الطبيعية (أسماء ،)0202 ،والمنفعة تتعدد سواء كانت منفعة اقتصادية أو اجتماعية (ناشد.)0222 ،

وفكرة اإلنفاق الحكومي وتحديده ينطوي على صعوبات كثيرة خاصة إذا ما أخذنا اآلثار العديدة لإلنفاق

الحكومي سواء اقتصادية أو غير اقتصادية ،ظاهرة أو مخفية ،حاضرة أو مستقبلية ،مباشرة أو غير مباشرة،

مما يتصعب معه قياسها على وجه الدقة ،ومن الممكن استرشاد باتجاهين رئيسيين حول تحديد وقياس المنفعة
(الهيتي ،وآخرون:)0222 ،

 .0االتجاه الشخصي :يتم قياس المنفعة من هذا االتجاه من خالل مقارنة بين الناتج االجتماعي المتولد
عن ممارسة الحكومة والناتج المتولد نتيجة ترك هذا اإلنفاق بيد األفراد ،لكن يالقي هذا االتجاه بعض
الصعوبات في إجراء المقارنة (محمد.)0202 ،

 .0االتجاه الموضوعي :وفقا لهذا االتجاه يتم مالحظة معدالت النمو االقتصادي ،والزيادة المحققة في الدخل
القومي ومقارنتها مع نسبة تزايد النفقات الحكومية ،حيث أنه إذا كان هناك تزايد مساير للزيادة في
النفقات الحكومية فإن هذا اإلنفاق يعتبر ذو منفعة ،والعكس إذا كان تزايد النفقات ليس له أثر على

النمو االقتصادي فهذا يعتبر إنفاق في غير موضعه وال يعود بالنفع على المجتمع ،وبالرغم من سهولة

تطبيق هذا المعيار إال أن ما يعاب عليه هو اهتمامه فقط بالمنفعة من جانبها االقتصادي وعدم األخذ
بعين االعتبار لجانبها االجتماعي (أسماء.)0202 ،

ومع عدم وجود معيار علمي محدد لقياس المنفعة الناتجة عن اإلنفاق الحكومي وتقديرها على وجه الدقة ،إال

أنه يمكن القول بوجه عام أن تحقيق أقصى منفعة عامة للمجتمع ،يتوقف على عاملين أساسيين:
06

 الدخل النسبي أي نصيب الفرد من الدخل القومي
 طريقة توزيع الدخل على األفراد

فكلما زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباين بين دخول األفراد كلما أدى ذلك إلى تحقيق رفاهية لألفراد،

وينبغي على الدولة لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية أن تتجه سياسة في الحصول على ايراداتها وفي إنفاقها

نحو العمل على زيادة الدخل القومي ،وتقليل التباين بين دخول األفراد عن طريق نقل القوة الشرائية من
األشخاص ذوي الدخول العالية إلى أصحاب الدخول الضعيفة (حشيش ،)0110 ،وتكون زيادة الدخل القومي

من خالل العمل على تحسين اإلنتاج بزيادة القوى المنتجة من جهة ،وتنظيم اإلنتاج من جهة أخرى.

ثانيا :ضابط االقتصاد

يقصد باالقتصاد بالنفقة استخدام أقل نفقة ممكنة ألداء نفس الخدمة (ناشد )0222 ،وتحقيق أقصى منفعة
عامة ،إال أن االقتصاد في النفقات الحكومية ال يعني الحد أو التقليل منها ،ولكن يقصد به حسن وكفاءة

استخدام الموارد المالية وعدم اإلسراف والتبذير ،والسعي إلى تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة ،فالتبذير يؤدي

إلى ضياع األموال العامة دون أن يترتب عليها أي منفعة كان من الممكن أن تولد قيمة مضافة أو تحمل
منفعة لالقتصاد وهذا متفشي في الدول النامية بسبب انخفاض الرقابة السياسية بصورة خاصة وتتمثل مظاهر

اإلسراف في دفع مرتبات وأجور موظفين زائدين عن الحاجة واإلسراف في مشتريات للحكومة غير ضرورية،
كما يؤدي اإلسراف والتبذير من جانب اإلدارة المالية في الدولة إلي زعزعة الثقة فيها ومحاولة المكلفين والممولين

من التهرب من أداء الضرائب ،لهذا تدعو الحاجة إلى توجيه وترشيد االنفاق الحكومي ويتطلب ذلك تعاون
وتضافر جهود كافة األجهزة التنفيذية والتشريعية واحكام الرقابة في شتى القطاعات على أسس معينة تتمثل في
مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية بحيث ال تتحمل الدولة نفقات عامة إال إذا كانت ضرورية تماما ،وبالقدر الالزم

فقط ،فضال عما يمكن أن تؤديه أجهزة اإلعالم والرقابة المختلفة من أدوار هامة في إيجاد رقابة حازمة وفعالة
على عمليات اإلنفاق الحكومي بما يضمن توجيه النفقات الحكومية على األوجه النافعة (محمد.)0202 ،

ويكون ترشيد االنفاق الحكومي باإللتزام بالمبادئ التالية( :ناشد)0222 ،

 .1تحديد الحجم األمثل لإلنفاق الحكومي :إن وجود سلطة تصدر قرار اإلنفاق الحكومي بيد الدولة ال يعني
ذلك تماديها في الزيادة من حجمها ،وانما يستند على تحقيق حجم أمثل يحقق أكبر قدر ممكن من

المنفعة العامة للمجتمع بما هو متاح ومخصص لها من موارد مالية.

 .2إعداد دراسات الجدوى للمشروعات :يتضمن تحديد العديد من العناصر منها :التكاليف االستثمارية،
الدراسة التسويقية ،ربحية المشروع ،خطة التمويل المقترحة ...إلخ ،وتعتبر دراسات الجدوى من أهم
الوسائل الممكنة لتحقيق وتسيير اإلنفاق الحكومي وخاصة في ظل اإلنفاق االستثماري كونها تتمثل في

مشاريع عامة يسهل من خاللها تحديد االحتياجات والتكاليف من جهة ،واألرباح والمزايا الناتجة عنها

من جهة أخرى (كريم. )0202 ،
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 .3تجنب اإلسراف والتبذير :إن تعدد أشكال اإلسراف والتبذير في ميدان النفقات الحكومية تحتم العمل على
تجنبها لكونها تفقد اإلنفاق الحكومي مبررات وجودها.
ولكون ضابط االقتصاد من أهم قواعد وضوابط اإلنفاق الحكومي ،فهناك يمكن استخدامها لقياس ضابط

االقتصاد وهي (الهيتي ،وآخرون:)0222 ،

 مؤشر إنتاجية اإلنفاق الحكومي :وهو يعبر عن العالقة بين الناتج االجتماعي المتولد عن اإلنفاق
الحكومي والموارد المالية المنتجة للناتج االجتماعي ،أي كلما تم تقليص الموارد المالية لهذا الناتج زادت

إنتاجية اإلنفاق الحكومي.

 مؤشر اإلنفاق الحكومي االستثماري :ويرتكز هذا المؤشر على قياس ما يلي:
 مدى قدرة المشروع االستثماري على استيعاب العمالة الوطنية. -مدى قدرة المشروع على توفير رصيد العمالت األجنبية.

 مدى قدرة المشروع االستثماري على سد احتياجات السوق المحلية.يرتكز هذا المؤشر على النقاط الثالث السابقة كمقياس لمدى نجاعة وأهمية اإلنفاق الحكومي على الوضع

االقتصادي واالجتماعي أم أنه مجرد هدر وتبذير للمال العام ليس له أي تأثير من الناحية االقتصادية

واالجتماعية.

ثالثا :ضمانات التحقق من استمرار المنفعة واالقتصاد في اإلنفاق الحكومي
إن ضابطي المنفعة واالقتصاد لن يحققا الفعالية المطلوبة منهما إال إذا ضمنهما ضابط آخر وهو الرقابة

على اإلنفاق الحكومي ،ويتوجب على ذلك وضوح الجانب القانوني إلجراء اإلنفاق الحكومي في كامل مراحله
وتحديد صالحيات كل سلطة في هذا المجال كل سلطة في هذا المجال ،كما يجب أن يكون اإلنفاق الحكومي
مستوفيا إلجراءات تحقيقه وصياغته وتنفيذه على النحو المبين في القوانين واللوائح والق اررات المالية األخرى.

الرقابة على اإلنفاق يمكن أن تمارسها ثالث جهات وهي اإلدارة ،الهيئات السياسية وجهات أخرى مستقلة

ومتخصصة ،وعادة ما تأخذ ثالثة أشكال وهي (حشيش:)0110 ،

 .0الرقابة االدارية :وهي الرقابة التي تتوالها و ازرة المالية على باقي المصالح الحكومية بواسطة المراقبين
والمحاسبيين العاملين في مختلف الو ازرات والمصالح والهيئات ،وتشمل الرقابة اإلدارية التأكد صرف
األموال من طرف المؤسسات المالي يتم ضمن االعتماد المالي المخصص لها وهي تتم قبل تنفيذ اإلنفاق

الحكومي .وفي واقع األمر أن هذا النوع ال يكون ذا فعالية في ترشيد اإلنفاق الحكومي ،إذ أنها رقابة
إدارة على نفسها وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها اإلدارة نفسها ،حيث غالبا ال تميل إلى تقييد حريتها
وهو ما يجعل اإلنفاق الحكومي يبتعد في تسييره عن مبدأ الرشادة والعقالنية االقتصادية (ناشد.)0222 ،

 .0الرقابة التشريعية (البرلمانية) :وهي التي تمارسها السلطات التشريعية والنيابية ،ودور البرلمان ال يقتصر

الرقابة في تنفيذ االعتمادات المقررة في الميزانية العامة للدولة ،وانما يمتد أيضا ليشمل الرقابة على حجم
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اإلنفاق الحكومي وتخصيصاته ،وتتم المصادقة على الحساب الختامي بعد التأكد من توافر عناصر
اإلنفاق الحكومي األساسية وضوابطه (ناشد.)0222 ،

هذا النوع من الرقابة ،برغم أهميته إال أنه قليل الفعالية ،خاصة في الدول النامية حيث يلجأ البرلمان إلى مناصرة
اإلدارة حتى لو كانت مخطئة.

 .3الرقابة المحاسبية (المستقلة) :هي التي تقوم بها أجهزة متخصصة مهمتها األساسية الرقابة على أوجه
اإلنفاق الحكومي بصورة خاصة ،وتتولى التأكد من أن جميع عمليات اإلنفاق العام قد تمت على الوجه

القانوني ،وفي حدود قانون الميزانية والقواعد الملية السارية ،وقد تكون هذه الرقابة سابقة لعملية صرف
النفقات أو الحقة عليها (ناشد. )0222 ،
 .1.5.2محددات اإلنفاق الحكومي:
يثير موضوع حدود اإلنفاق الحكومي إشكالية كبيرة ومعقدة في تحديد النسبة التي تستقطع من الدخل القومي

لتوجيهها إلى اإلنفاق الحكومي بحيث ال يجوز للدولة أن تتخطاها.

وفي هذا المجال لقد استقر الفكر التقليدي ،لفترة من الزمن ،على تحديد نسبة معينة ( 10%أو  )15%من

الدخل القومي توجه لإلنفاق الحكومي ال يجوز تجاوزه ،ورغم أهمية التأكيد على ضرورة قيام عالقة بين حجم
اإلنفاق الحكومي والدخل القومي ،فإن الفكر المالي التقليدي وقع في خطأ منهجي ذلك ألن تحديد سقف أو
نسبة معينة من الدخل لإلنفاق معناه التعامل مع اقتصاد ساكن عديم الحركة فضال عن إغفاله لمسألة أساسية
هي حجم النفقات الحكومية في أي دولة تقرره مجموعة من االعتبارات الموضوعية ذات عالقة وطيدة بالدولة

ذاتها ،لهذا فإن تحديد نسبة معينة من الدخل القومي للنفقات الحكومية الذي يناسب دولة معينة قد ال يصلح

لدولة أخرى بحكم االختالف في الهيكل االقتصادي واالجتماعي والفلسفة السياسية لكل منهما ،ناهيك عن عدم
صالحية ذلك للدولة نفسها بين مرحلة ومرحلة تطور أخرى ،لهذا يصبح من الضروري اإلقرار بأن حجم اإلنفاق

الحكومي في دولة معينة وخالل فترة زمنية محددة تحكمه مجموعة من العوامل (شامية  ،وآخرون،)0112 ،

وأهم هذه العوامل:

.1

الفلسفة السياسية للدولة:

إن األيديولوجيات السائدة في دولة معينة تؤثر على حدود اإلنفاق ،فإذا كانت االيديولوجية الفردية هي

السائدة في الدولة فإن حجم اإلنفاق الحكومي وتنوعه يقل بالنسبة القومي ،وتبرير ذلك أن دور الدولة في ظل
هذه األيديولوجية يقتصر على قيامها بوظائفها التقليدية وباألنشطة التي تعزف عنها النشاط الخاص (الدولة

الحارسة) ،أما ماعدا ذلك من أنشطة فمتروك لحرية األفراد في ممارسة نشاطهم ألن ذلك يؤدي إلى زيادة
إنتاجيتهم ورفاهيتهم.

في ظل األيديولوجية التدخلية (الدولة المتدخلة) ،فالبد للدولة أن تتدخل في العديد من األنشطة االقتصادية،

التي كان من الممكن أن يقوم بها النشاط الخاص ،كاستغالل بعض المشروعات اإلنتاجية ،وتقديم الخدمات
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المجانية...إلخ ،إذ يترتب على ذلك ارتفاع حجم اإلنفاق الحكومي لمواجهة الزيادة في األنشطة التي تقوم بها
الدولة باإلضافة إلى زيادة تنوعها.

أما في ظل األيديولوجية الجماعية (الدولة المنتجة) حيث تقوم الدولة بمعظم األنشطة االقتصادية إضافة

إلى قيامها بدورها التقليدي ،فإن زيادة حجم اإلنفاق الحكومي بشكل كبير وترتفع نسبتها إلى الحد الذي تكاد
تتطابق فيه مع الدخل القومي ذاته ،وتتعدد أنواع هذه النفقات بقدر حاجات األفراد باإلضافة على حاجات الدولة

ذاتها ،وتظهر هذه األيديولوجية في ظل الدولة المنتجة أي ذات النمط االشتراكي (ناشد)0222 ،

بينما في ظل الدولة الحديثة وازدياد وظائفها لتمتد إلى المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي ،تدعيم تخصيص

الموارد واعادة توزيع الدخول ،فقد أدى ذلك إلى تطور حجم اإلنفاق الحكومي بشكل جعلها من متطلبات أي
سياسة اقتصادية (الهيتي ،وآخرون)0222 ،
.0

مستوى النشاط االقتصادي
تعتبر العوامل االقتصادية من أبرز العوامل المحددة لحجم اإلنفاق الحكومي ،فمستوى النشاط االقتصادي

يخضع للعديد من التقلبات وذلك وفقا لحركة الدورة االقتصادية والتي تؤثر في رسم حدود اإلنفاق الحكومي،
فنالحظ أن مستوى النشاط االقتصادي يظهر لنا الوضعية االقتصادية السائدة في الدولة ،وبالتالي يمكن مالحظة
العالقة بين حجم اإلنفاق الحكومي وحالة النشاط االقتصادي من خالل إبراز العالقة بين اإلنفاق الحكومي

والطلب الفعلي ،ألن اإلنفاق الحكومي يكون ذلك الجزء من الطلب الفعلي الكلي الخاص بطلب الدولة ،فاإلنفاق

الحكومي يؤثر بصورة كبيرة في نسبة هذا الطلب ،ففي حالة الركود التي تتمثل بانخفاض مستوى الطلب الفعلي

في االقتصاد ،عن المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل ،فإن األمر يتطلب رفع مستوى الطلب الفعلي إلى
المستوى الذي يقضي على البطالة ،ويحقق التشغيل الكامل ،وذلك بزيادة حجم اإلنفاق الحكومي إلى المستوى
الذي يرفع الطلب الفعلي في االقتصاد إلى المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل مع األخذ باالعتبار فيما إذا

كان االقتصاد متقدما أو ناميا (شامية  ،وآخرون. )0112 ،
أما في حاالت الرخاء التي يزيد فيها الطلب الفعلي عن العرض الكلي في الحالة التي يكون فيها اإلنتاج

غير مرن وتترجم عادة بارتفاع معدالت التضخم فإن األمر يتطلب تخفيض الطلب الفعلي أي تخفيض اإلنفاق
الحكومي إلى المستوى الذي يتوافق مع حجم العرض الكلي ،ويعالج الضغوط التضخمية ويقللها بما يضمن

تحقيق االستقرار االقتصادي.
.3

العوامل المالية
تعتبر العوامل المالية من أهم العوامل المحددة لحجم اإلنفاق الحكومي ،فاإليرادات العامة للدولة هي بمثابة

قيد لحجم اإلنفاق الحكومي ،وهو ما يطلق عليها بالمقدرة المالية الوطنية ،فهي تبين مدى قدرة الدولة في
الحصول على الموارد المالية الضرورية لتغطية نفقاتها العامة فهذه المقدرة التي ترسم حدود اإلنفاق الحكومي،
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فهي تظهر السيولة المتاحة للدولة والتي على أساسها يتم وضع حجم النفقات العامة ،ويؤثر على المقدرة المالية
للدولة عاملين رئيسيين وهما (الهيتي ،وآخرون:)0222 ،

 المقدرة التكليفية الوطنية والتي تستند باألساس على الحصيلة الضريبية.


المقدرة االفتراضية الوطنية سواء كان االفتراض من مصادر داخلية أو مصادر خارجية.

واضافة إلى تحصيل الدولة إليراداتها من الضرائب والقروض ،فإن المساعدات الدولية تلعب دو ار كبي ار كإيرادات
مالية خارجية في تمويل اإلنفاق الحكومي للعديد من الدول النامية بالخصوص ،وذلك النخفاض الحصيلة

الضريبية فيها بسبب ضعف نشاطاتها االقتصادية وانخفاض دخول األفراد وأرباح المؤسسات ،وعدم قدرتها

على االقتراض لغياب الضمانات الكافية التي تمكنها من الحصول على القروض (الوادي ،وآخرون.)0222 ،
 .1.6ظاهرة تزايد اإلنفاق الحكومي و أسبابه
تعتبر ظاهرة الزيادة المتصاعدة في حجم اإلنفاق الحكومي من أكثر الظواهر المالية المعروفة والشائعة
وفي اقتصاديات المالية العامة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ،وان كانت هذه الزيادة في اإلنفاق

الحكومي تختلف من دولة إلى أخرى ،وقد يكون لهيمنة الفلسفة الكينزية ودعمها لمنهج تدخل الدولة في النشاط
االقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا ،وعقد االستقالل والتنمية في ستينات القرن الماضي
في الدول النامية هو السبب الرئيسي لبروز هذه الظاهرة ،ويعتبر العالم األلماني (أدولوف واجنر) أول من

الحظ وشخص ظاهرة تزايد النفقات العامة لذلك يطلق على التزايد المستمر في اإلنفاق الحكومي الذي يعكس

حجم الدولة " قانون واجنر" والذي ينص على أنه كلما حقق مجتمع من المجتمعات معدال معينا من النمو

االقتصادي فإن ذلك يؤدي الى اتساع نشاط الدولة وهذا يعمل على زيادة اإلنفاق العام بمعدل أكبر من الزيادة
الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج القومي " (العلي ،)0222 ،و من خالل هذا المطلب سنتعرف على

مختلف األسباب الظاهرية والحقيقية التي تقف وراء هذا التزايد المطرد.
 .1.6.1األسباب الظاهرية لزيادة اإلنفاق الحكومي:

المقصود باألسباب الظاهرية هي تلك األسباب التي تؤدي إلى زيادة رقم اإلنفاق عدديا ،دون أن يقابله

زيادة حقيقية وفعلية في حجم الخدمات المقدمة أو تحسين مستواها (القيسي ،)0222 ،بعبارة أخرى هي التي
ال يقابلها أي زيادة مباشرة في متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة من خالل مشاريعها

وأعمالها ،فهي زيادة حسابية رقيمة في اإلنفاق وتتمثل بشكل واضح في انخفاض قيمة النقود وتغيير أساليب
المحاسبية الحكومية واتساع إقليم أو مساحة الدولة.

ترجع األسباب المؤدية إلى زيادة اإلنفاق الحكومي إلى ثالثة عوامل رئيسية:
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 .1تدهور قيمة النقود:
أصبح تدهور قيمة النقود مظه ار من مظاهر الحياة االقتصادية في العصر الحديث ،ولم تفلت منه دولة
من الدول ،مما دفع االقتصاديين إلى القول أن التضخم أصبح ظاهرة لصيقة بالحياة االقتصادية (شامية ،
وآخرون. )0112 ،

ويقصد بتدهور قيمة النقود انخفاض قوتها الشرائية مما يؤدي إلى نقص مقدار السلع والخدمات التي يمكن

الحصول عليها بذات العدد من الوحدات النقدية عن المقدار الذي كان من الممكن الحصول عليه من قبل،

وهي الظاهرة التي يمكن أن تفسر ارتفاع أثمان السلع والخدمات ،فالدولة تدفع عددا من الوحدات النقدية بشكل
أكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات وتعتبر الزيادة هنا زيادة

ظاهرية إذ ال يترتب عليها أي زيادة في المنفعة الحقيقية أو زيادة في أعباء التكاليف العامة على األفراد.

ومن المالحظ بصفة عامة أن قيمة القود آخذه باالنخفاض بصورة مستمرة وان كانت نسبة التدهور تختلف

من دولة إلى أخرى ،ويعد تدهور قيمة النقود السبب األساسي للزيادة في اإلنفاق الحكومي في العصر الحديث.

 .2اختالف طرق المحاسبة المالية:

إن االختالف في طرق إعداد الحسابات المالية له دور كبير في تزايد النفقات الحكومية وهذه الزيادة تكون
ظاهرية وذلك نتيجة االنتقال من قواعد الميزانية الصافية الى طريقة الميزانية اإلجمالية ،ألن طريقة الميزانية

الصافية كانت تسمح لبعض اإلدارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تحصل في نفس الوقت على ايرادات

عامة الحق في خصم نفقات التحصيل وبذلك ال تورد الى الميزانية العامة إال المبالغ الصافية ،مما يؤدي إلى
ظهور النفقات الحكومية بأقل من حقيقتها ،أما في ظل اتباع مبدأ أو وحدة أو عمومية الميزانية العامة الذي

يقضي بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة وايراداتها دون تخصيص في الميزانية العامة ،ظهرت نفقات عامة

كانت تنفق فيما قبل ولم تكن تظهر في الميزانية ،ومن ثم فإن الزيادة في اإلنفاق الحكومي في هذه الحالة يعد

ظاهرة اقتضاها تغيير طرق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثة (ناشد. )0222 ،
 .3اتساع إقليم الدولة وزيادة عدد السكان:

إن التساع إقليم الدولة نتيجة استرجاع الدولة لسيادتها الحكومية على بعض المناطق يزيد عدد السكان مما

يتطلب من الدولة الرفع من نفقاتها الحكومية لتشمل سكان المساحة اإلقليمية الجديدة لكن دون أي زيادة في

متوسط نصيب الفرد من النفقات الحكومية ،إال أن الزيادة في النفقات في هذه الحالة تكون زيادة ظاهرية لعدم
حدوث أي زيادة في النفع العام ،أما إذا تأثر متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي تكون الزيادة حقيقية

(قندوسي.)0202 ،
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 .1.6.2األسباب الحقيقية لزيادة اإلنفاق الحكومي:
يقصد بالزيادة الحقيقية لإلنفاق الحكومي زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة عن هذا اإلنفاق ،أي ارتفاع متوسط
نصيب الفرد من السلع والخدمات العامة ،وترجع إلى أسباب عديدة تختلف األهمية النسبية لكل منها بحسب

الظروف التي يكون عليها درجة التقدم في كل دولة ،وهذه األسباب هي:
 .1األسباب المذهبية:

يقصد بها األسباب التي ترتبط بالتطور التاريخي لدور الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية من الدولة

الحارسة إلى الدولة المتدخلة (ناشد ،)0222 ،فبعد الحرب العالمية الثانية سادت الفلسفة التدخلية التي أدى

إلى زيادة تدخل الدولة في الدول الرأسمالية على وجه التحديد ،في الحياة االقتصادية وقيامها العديد من األنشطة

التي كانت تعد من قبل النشاط الخاص ،مما ترتب عليه زيادة في حجم النفقات الحكومية زيادة مطلقة بالنسبة

إلى الدخل القومي في ذات الوقت.

ولم يكن الحال مختلفا في الدول االشتراكية حيث تنتشر األيديولوجيات الجماعية ،إذ تقوم الدولة بكافة العمليات

اإلنتاجية األمر الذي أسفر على زيادة اإلنفاق الحكومي إلى درجة اقترابه من الدخل القومي (قندوسي.)0202 ،
 .2األسباب االقتصادية:

من أهم العوامل االقتصادية التي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي وزيادة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية
وكذلك تصاعد موجة التنافس الدولي.

زيادة الدخل القومي تشجع الدولة على زيادة مقدار ما تقتطعه منه في صورة تكاليف أو أعباء عامة وبالتالي

فان هذه الموارد المتاحة تشجع الدولة على زيادة حجم نفقاتها وبالتالي التوسع في انجاز المشاريع االقتصادية
العامة بقصد الحصول على موارد لتمويل خزانة الدولة وكذلك دعم معدالت النمو االقتصادي.

ومن ناحية أخرى فإن تعرض اقتصاديات الدول لفترات من الكساد ينجم عنها آثار ضارة يحتم على الدولة

القيام بزيادة حجم اإلنفاق الحكومي لرفع مستوى الطلب الكلي إلى الحد الذي يسمح بتحقيق العمالة الكاملة في

حدود الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي (أسماء.)0202 ،

كما يعتبر التنافس الدولي في المجال االقتصادي عامل كبير وراء تزايد النفقات الحكومية وذلك من خالل

تقديم مختلف الحكومات لإلعانات والمساعدات للمشروعات العامة والخاصة لتشجيعها على تحسين القدرة

التصديرية ورفع الجودة والنوعية للسلع المصدرة ،ولتمكين المشروعات من الصمود في وجه المنافسة األجنبية
في األسواق الوطنية (حشيش.)0110 ،
 .3األسباب االجتماعية:

تعد األسباب االجتماعية عامل مهم في زيادة حجم اإلنفاق الحكومي ومن أبرز هذه األسباب :زيادة
معدالت النمو الديمغرافي وتركز السكان في المدن والمراكز الصناعية ،هذا ما يساهم بشكل مباشر في تزايد

النفقات الحكومية لتغطية الطلب الفعلي المتزايد على الخدمات التعليمية ،الصحية ،الثقافية ،وخدمات النقل

...إلخ ،ويرجع ذلك إلى أن حاجات السكان في المدن أكبر وأعقد من حاجات سكان الريف ،باإلضافة إلى
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زيادة نمو الوعي االجتماعي ،كنتيجة النتشار التعليم ومن ثم ازدياد وعي األفراد بحقوقهم فأصبحوا يطالبون
الدولة بوظائف لم تكن معروفة من قبل ،كالتأمين ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها ،وقد
ترتب على ذلك زيادة اإلنفاق الحكومي بصورة عامة (ناشد.)0222 ،
 .4األسباب السياسية:

يرجع السبب في زيادة اإلنفاق الحكومي إلى تطور األيديولوجيات السياسية سواء داخليا أو خارجيا ،حيث

تكمن األسباب الداخلية على وجه الخصوص في انتشار مبادئ الديمقراطية والعدالة االجتماعية وزيادة اهتمام

الدولة بالطبقات المحدودة الدخل ،باإلضافة إلى النظام السائد الذي يدفع إلى التوسع في المشروعات االجتماعية
وفي مجال الخدمات التي تقدمها الدولة لألفراد ،مما يترتب عليه زيادة في اإلنفاق الحكومي.
أما على الصعيد الخارجي فإن تطور العالقات الدولية ذات المصالح االقتصادية والسياسية والرغبة في

توسيع الدور الدولي وزادت أهمية التمثيل الدبلوماسي باإلضافة الى طلبات العضوية في المنظمات الدولية،
كل هذا وراء تخصيص جزء النفقات الحكومية في إطار الميزانية العامة للتكفل بهذه االحتياجات ،وشهد هذا

النوع من اإلنفاق تنامي ملحوظ مع زيادة درجة انفتاح الدولة على الخارج.

كما تشغل النفقات العسكرية بندا هاما في التزايد المطرد لإلنفاق الحكومي ،ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجي
السريع في هذا المجال مما يدفع الدولة إلنفاق مبالغ طائلة لمدها بأحدث األساليب والمخترعات العسكرية بهدف

حماية منشآتها ومواطنيها من خطر الغزو الخارجي (أسماء.)0202 ،
 .5األسباب المالية:

تتمثل هذه األسباب في عنصرين أساسيين هما (بركات ،وآخرون:)0112 ،

 سهولة االقتراض :إن تطور سوق االئتمان في العصر الحديث أدى إلى كثرة لجوء الدولة إلى
القروض العامة للحصول على ما يلزمها لسداد أي عجز في إيراداتها ،مما يسفر على ارتفاع
حجم اإلنفاق الحكومي ألن خدمة الدين تستلزم دفع األقساط والفوائد.

 توفر فائض في االيرادات العامة :يحدث الفائض في اإليرادات العامة نتيجة سوء تقدير النفقات
الواجب على الدولة تغطيتها والذي يعتبر من العيوب كونه يحمل األشخاص أعباء إضافية عند
التحصيل ،كما أنه يشجع الدولة على اإلنفاق أكثر عن طريق خلق أبواب إضافية.
 .6األسباب اإلدارية:
أدى التوسع في وظائف الدولة ومهامها إلى اتساع الجهاز اإلداري وارتفاع عدد العاملين فيه كما صاحب
ذلك ارتفاع في حجم المستلزمات السلعية والخدمية الالزمة لتسيير هذا الجهاز ،ومما ال شك فيه أن هذا التوسع
يؤدي إلى ازدياد في نفقات الدولة سواء في شكل أجور ومرتبات أو ثمنا لمشتريات الدولة.

يمكن أيضا أن نشير إلى الزيادة الواضحة في نفقات اإلدارة الحكومية في الدول النامية ،وذلك نتيجة سوء

التنظيم اإلداري للحكومة وانخفاض انتاجيتها وتعقيد إجراءاتها وضعف الشعور بالواجب وعدم الحرص على
24

أموال الدولة ،بجانب اإلسراف والتبذير والنفقات المظهرية الكبيرة التي يحاط بها كبار الموظفين (قندوسي،
.)0202

 .1.7اآلثار االقتصادية لإلنفاق الحكومي
إن أهمية دراسة اإلنفاق الحكومي تكمن في آثاره االقتصادية على مختلف جوانب الحياة االقتصادية
واالجتماعية إذ تعتبر في الوقت الراهن أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق

األهداف المرغوبة وعلى جميع األصعدة اجتماعية كانت أو اقتصادية أو سياسية ،ويمكن أن تكون هذه اآلثار

آثار مباشرة أو غير مباشرة.

 .1.7.1اآلثار المباشرة لإلنفاق الحكومي:
هي تلك النتائج التي تحدثها النفقات الحكومية بصورة فورية وأولية وتطول هذه اآلثار أو النتائج عدة

متغيرات اقتصادية أهمها :الناتج القومي ،االستهالك وتوزيع الدخل.

أوال :أثر اإلنفاق الحكومي على الناتج القومي

تؤثر النفقات الحكومية على الناتج القومي من خالل تأثيرها على حجم الطلب الكلي الفعلي ألن النفقات

التي تنفذها الدولة تشكل جزءا مهما من هذا الطلب الذي تزاد أهميته كلما زاد حجم تدخل الدولة في النشاط

ا القتصادي واالجتماعي وعلى هذا األساس فإن تأثر الطلب الكلي الفعلي بالنفقات الحكومية باإليجاب الذي

يؤثر بدوره في زيادة حجم اإلنتاج القومي وحجم التشغيل ،ويتوقف ذلك على مدى مرونة الجهاز اإلنتاجي الذي
تتميز به الدول المتقدمة بخالف الدول النامية التي تعاني من تخلف جهازها اإلنتاجي (أسماء ،)0202 ،كما

تحدث النفقات الحكومية آثا ار مباشرة في اإلنتاج القومي من خالل تأثيرها في قدرة ورغبة األفراد على العمل

واالدخار واالستثمار وانتقال عناصر اإلنتاج وذلك على الشكل التالي :

 .1أثر اإلنفاق الحكومي على رغبة وقدرة األفراد على العمل ،االدخار واالستثمار:
هناك من النفقات الحكومية التي ترفع من قدرة األفراد على العمل من خالل رفع الكفاءة واألهلية المهنية،
وتأخذ هذه النفقات الحكومية شكال نقديا وعينيا (شامية  ،وآخرون.)0112 ،

فالنفقات العامة النقدية كاإلعانات النقدية العائلية والمعاشات التي يستفيد منها األفراد مباشرة ،أما الشكل العيني

للنفقات الحكومية ،كالخدمات الصحية والتعليمية واإلسكانية ،فكل هذه النفقات تزيد من كفاءة وقدرة الفرد على

العمل وبالتالي زيادة دخولهم ومن ثم زيادة الدخل المخصص لالدخار من هذه الدخول (شامية  ،وآخرون،

.)0112

كما تعتبر النفقات الحكومية على المرافق العامة التقليدية كالدفاع الخارجي واألمن والقضاء ضرورية

لإلنتاج ،فهذه المرافق تهيء الظروف التي يصعب بدونها اإلنتاج ،فهي توفر والطمأنينة لألفراد لقيامهم بالنشاط
اإلنتاجي ،ومن جهة أخرى فإن زيادة النفقات الحكومية تؤدي إلى امكانية األفراد على االدخار وتزيد قدرة األفراد
على االستثمار إذا وضعت تلك المدخرات القابلة لالستثمار في أيدي الهيئات العامة والخاصة التي تعمل في
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ميدان االستثمار ،وبالتالي فان تأثير النفقات الحكومية في قدرة األفراد على العمل ،وكذلك في قدرتهم على
االدخار واالستثمار ،لينتقل ليصيب اإلنتاج القومي (محمد.)0202 ،
 .2أثر اإل نفاق الحكومي على انتقال عناصر اإل نتاج:
تؤدي النفقات الحكومية إلى انتقال عناصر اإلنتاج من فرع إنتاجي إلى فرع آخر أو من مكان إلى آخر

نتيجة ضرورات ظرفية أو أبعاد تنموية كتحويل عناصر االنتاج من قطاعي الزراعة والصناعة مثال إلى ميدان

اإلنتاج الحربي في حالة الحروب (بركات ،)0113 ،أو زيادة أهمية القطاع العام وتوجيه القطاع الخاص نحو
بعض االستخدامات التي يعزف عنها كمشاريع البحث العلمي والتدريب والصحة نظ ار لصعوبة وضخامة

االستثمارات والعراقيل االدارية وقلة األرباح فيها وبالتالي فإن قيام الدولة بهذه المشاريع وتركيزها على إشباع

الحاجات العامة يكون له أثر على اإلنتاج القومي لتساهم في بعث االنتعاش االقتصادي ،كما أن توجيه االنفاق

الحكومي صوب إنتاج السلع والخدمات ذات المنفعة الكبيرة للمواطن يزيد الطلب عليها مما يكون له أثر إيجابي

على اإلنتاج القومي من خالل انتقال وسائل االنتاج إلى إنتاج هذه السلع والخدمات.

ثانيا :أثر اإلنفاق الحكومي على االستهالك

يؤثر اإلنفاق الحكومي على االستهالك بصورة مباشرة من خالل عدة جوانب:

 .0نفقات االستهالك الحكومي :وهي النفقات التي تقوم بصرفها الدولة لشراء سلع وخدمات متنوعة أو
لوازم ضرورية لسير المرافق العامة (أسماء )0202 ،كصيانة المباني الحكومية وشراء اآلالت والمواد
األولية الالزمة لإلنتاج أو ألداء الوظائف العامة ،كما يعد هذا النوع من النفقات نوعا من تحويل
االستهالك من األفراد إلى الدولة إذ تقوم األخيرة بتوزيع خدمات وسلع مجانا أو بمقابل جزئي بدال من

توزيع دخول أكبر على األفراد تمكنهم من استهالك هذه السلع والخدمات (محمد.)0202 ،

 .0أثر نفقات االستهالك الخاصة بدخول األفراد :يظهر أثر هذه النفقات عندما تخصص الدولة جزء من
النفقات الحكومية للرواتب واألجور لموظفيها الحاليين والسابقين مقابل ما يؤديه هؤالء من أعمال مما

يؤدي الى زيادة االستهالك والذي بدوره يؤدي إلى زيادة اإلنتاج من خالل أثر المضاعف ،وبطبيعة
الحال فإن الجزء األكبر من هذه الدخول ينفق إلشباع الحاجات االستهالكية الخاصة من سلع وخدمات،
وتعد هذه النفقات من قبيل النفقات المنتجة ألنها تعتبر مقابل لما يؤديه هؤالء األفراد من أعمال وخدمات

(طاقة ،وآخرون. )0222 ،

ثالثا :أثر اإلنفاق الحكومي على توزيع الدخل القومي (ناشد:)0222 ،
يقصد بتوزيع الدخل القومي الكيفية التي يوزع بها بين طبقات وفئات المجتمع ،ونصيب كل طبقة أو فئة

منه ،وكقاعدة عامة ،يتحدد نمط توزيع الدخل القومي بطبيعة طريقة اإلنتاج.

فبالنسبة للمجتمع الرأسمالي يقوم باإلنتاج على أساس الملكية الفردية لوسائل االنتاج والعمل المحدد األجر

ومدى سيطرة الوحدة اإلنتاجية على السوق ،وبالتالي فإن هذه العوامل تؤثر على أسس توزيع الناتج الصافي

بين الطبقات والفئات االجتماعية المختلفة على النحو اآلتي:
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 .0العمل وانتاجيته :وتتحدد اإلنتاجية على أساس أن الهدف هو تدريب العمال وتحسين امكانياتهم اإلنتاجية،
ويتم ذلك من خالل التعليم والتدريب الفني وتحسين ظروف المعيشة ،فكلما ارتفع مستوى العامل التعليمي
والفني وتحسنت ظروف معيشته كلما زادت إنتاجيته.

 .0الملكية الفردية لوسائل االنتاج :أصبح الرأسمالي ذا قوة اقتصادية تجعله يختص بجزء من الناتج
االجتماعي الصافي ،وكلما زاد ما يمتلكه من وسائل االنتاج كلما زادت قوته وسيطرته االقتصادية ،ومن
ثم يحصل على جزء أكبر من الناتج االجتماعي الصافي بالمقارنة بغيره األقل قوة والعكس صحيح.

 .3النفوذ الشخصي أو السياسي :وهو الذي يسمح لبعض الفئات بالحصول على دخل أكبر ال يتناسب
مع عملهم أو مع ما تحت سيطرتهم من وسائل اإلنتاج (ناشد.)0222 ،

وهذه العوامل قد تؤدي الى انعدام العدالة التوزيعية للدخل لصالح الرأسمالي الذي يمتلك وسائل إنتاج أكبر أو
يتمتع بنفوذ شخصي على حساب الطبقة الكادحة.

حيث يساهم تحديد السياسة المنتهجة في الدولة في التعرف على أثر اإلنفاق الحكومي على نمط توزيع

الدخل القومي ،إذ أن ما قد تنتجه الدولة بشأن تقليل التفاوت بين الدخول من خالل منح إعانة للطبقات محدودة
الدخل قد يضيع مفعوله بإتباع سياسة إيراديه معينة ،كفرض ضرائب مثال على هذه الطبقات ،ولذلك البد من

التنسيق بين السياسة اإلنفاقية واإليرادية.

 .1.7.2اآلثار الغير مباشرة لإلنفاق الحكومي:
إن آثار سياسة اإلنفاق الحكومي ال تقتصر على المباشرة فقط بل سوف تتفاعل فيما بعد وبفعل عامل

الزمن لتولد تأثي ار غير مباش ار على االستهالك واالنتاج من خالل أثري المضاعف والمعجل أو ما يعرف على
التوالي باالستهالك المولد واالستثمار الغير مولد.

إذ تؤثر النفقات الحكومية بشكل مباشر على االستهالك وبشكل غير مباشر على اإلنتاج بفعل أثر المضاعف،
غير أنها تؤثر بشكل مباشر على اإلنتاج وغير مباشر على االستهالك بفعل أثر المعجل ،وسوف نبين أثر

المضاعف وأثر المعجل فيما يلي:
 .1أثر المضاعف

يعتبر كينز أول من أشار لمبدأ المضاعف ،إذ تعرف العالقة بين الزيادة في الدخل الوطني والزيادة في
االستثمار بمضاعف ،غير أن فكرة المضاعف وتحليل أثره ال ترتبط حصريا باالستثمار في الفكر االقتصادي
الحديث بل يمكن أن تتعداه إلى ظواهر اقتصادية أخرى كاالستهالك أو اإلنفاق الحكومي.

فقد استعمل كينز فكرة المضاعف من أجل إظهار أثر االستثمار المستقل (الذاتي) في الدخل القومي أو

بمعنى آخر ركز كينز على إظهار أثر االستثمار المستقل أو التلقائي في الدخل القومي من خالل ما يؤدي

إليه االستثمار من زيادة االستهالك المولد في االقتصاد القومي ،والذي يؤدي بدوره الى زيادة الدخل القومي
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بأضعاف الزيادة األولية في االستثمار المستقل وهو ما يطلق عليه مضاعف االستثمار ،والذي يعبر عن
العالقة بين الزيادة في االستثمار المستقل والزيادة في الدخل القومي (ذهب.)0202 ،

كما أن فكرة المضاعف تستند على أنه عندما يزداد اإلنفاق الحكومي فإن جزء منه يوزع على شكل أجور

ومرتبات واعانات بحيث يقوم األفراد بتخصيص جزء من هذه الدخول إلنفاقها على احتياجاتهم االستهالكية

المختلفة.

أما الجزء الباقي منه فيوجه إلى االدخار وفقا للميل الحدي لالدخار واالستهالك ،والدخول التي توجه

لإلنفاق على االستهالك تؤدي الى خلق دخول جديدة لفئات أخرى وتقسم ما بين االستهالك واالدخار ،والدخل
الذي يوجه إلى االدخار ينفق منه جزء في االستثمار ،وبذلك تستمر حلقة توزيع الدخول من خالل ما يعرف

بدورة الدخل التي تتمثل في اآلتي:
شكل ( )1.2دورة الدخل

اإلنتاج

االستهالك

الدخل

اإلنتاج

المصدر من إعداد الباحثة بناء على دراسة (محمد)0202 ،

وما تجدر االشارة له هنا أن زيادة االنتاج والدخل ال تتم بنفس مقدار الزيادة في اإلنفاق ولكن بنسب مضاعفة،

ولذلك سمي بالمضاعف.
 .2أثر المعجل

يقصد بالمعجل في التحليل االقتصادي أثر الزيادة في اإلنفاق أو نقصه على حجم االستثمار ،حيث أن

الزيادات المتتالية في الطلب على السلع االستهالكية يتبعها على نحو حتمي زيادات في االستثمار والعالقة
بين هاتين الزيادتين يعبر عنها بمبدأ المعجل (ناشد)0222 ،
فالمعجل يوضح أثر التغير في االستهالك على االستثمار

𝑐∆
𝐼∆

غير أن أثر المعجل يرتبط بتقديرات منتجي السلع االستهالكية تجاه الطلب المتوقع من حيث ديمومته أم
أنه طلب مؤقت ال يدفعهم إلى زيادة حجم استثماراتهم ،كما أنه يتوقف على األسلوب الفني للعملية اإلنتاجية
أو اختالفه من قطاع آلخر باإلضافة إلى مستوى القدرات اإلنتاجية ومدى توفرها ،فضال عن مخزون السلع

االستهالكية فإذا توفر هذ المخزون حد من أثر المعجل.
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المبحث الثاني

النـمـو االقتصـادي
يعتبر النمو االقتصادي من أهم المؤشرات االقتصادية الكلية وهدف أي سياسة اقتصادية ،التي حازت

على اهتمام االقتصاديين بمختلف مذاهبهم وأزمانهم ،بحكم أنه من جهة يعكس األداء االقتصادي للدولة بصفة
عامة ومن ثم يبرز الوضعية االقتصادية ،ومن جهة أخرى يعبر عن مدى تحسن رفاهية أفراد المجتمع ،وبالتالي
يكون للنمو االقتصادي مدلول اجتماعي واقتصادي ،لذلك فإن تحقيق معدالت نمو مرتفعة وقابلة لالستمرار

يمثل هدفا مركزيا وأساسيا في خطط التنمية االقتصادية لمختلف الدول وبشكل خاص في الدول النامية.
 .1.1تعريف النمو االقتصادي:

إن تعريف النمو االقتصادي يتطلب مجال واسع نظ ار ألهميته في التحليل االقتصادي وكذلك يتطلب تحديد

المتغير الذي على أساسه يقاس ،وكذلك تحديد الفترة التي من خاللها ترغب في تحديد وقياس قيمة هذا المتغير،
وعلى هذا األساس فللنمو عدة تعاريف يمكن ذكرها على سبيل المثال ال الحصر:

يعرفه فيليب بيرو :هو االرتفاع المسجل من خالل فترة زمنية عادة ما تكون سنة أو فترات زمنية متالحقة

لمتغير اقتصادي توسعي هو الناتج المحلي الصافي الحقيقي (مصطفى ،وآخرون.)0111 ،

أما كوسوف فيقول :أن النمو االقتصادي هو التغير المسجل في حجم النشاط االقتصادي (مصطفى ،وآخرون،
.)0111
كما يعرف النمو االقتصادي بأنه تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي الحقيقي

خالل فترة زمنية معينة ،ويقاس النمو االقتصادي بمعدل النمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي (عجمية،
وآخرون)0223 ،
وهو أيضا كما عرفه كوزنتس بأنه ظاهرة كمية تعتمد على مقدار الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي

الحقيقي وذلك لمدة طويلة (القادر)0223 ،

كما عرفه ميشيل تودارو على أنه القدرة على تقديم مختلف السلع للسكان بصورة وبشكل متزايد وتكون قائمة
على التقدم التكنولوجي والتعديالت األيدولوجية التي يتطلبها النمو (الخطيب.)0202 ،
من خالل التعاريف السابقة ،يمكن أن نستنتج التعريف التالي للنمو :هو االرتفاع السنوي المسجل كنسبة مئوية

في الناتج المحلي الحقيقي.

ويبرز لنا من هذا التعريف والتعاريف السابقة األخرى أن النمو االقتصادي هو:
 متغير كمي يقيس التغير النسبي في حجم الناتج المحلي الحقيقي.GDP
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 متغير يعبر عن التوسع االقتصادي ،ولهذا ارتبط تعريفه بالناتج المحلي الحقيقي الذي يعبر فعال عن
المقدرة االقتصادية والتوسع االقتصادي.

 يعتبر االرتفاع واالنخفاض في معدالت النمو االقتصادي معب ار في الغالب عن تحسن أو تدهور في
النشاط االقتصادي.
 .1.2أنواع النمو االقتصادي (صبيح:)0222 ،
 .1.2.1النمو التلقائي:
هو ذلك النمو الذي يحدث بصفة تلقائية وعفوية بفعل القوى الذاتية المتاحة دون إتباع التخطيط

العلمي إذ يتم ببطء تدريجي ورغم مروره في بعض األوقات بهزات عنيفة وقصيرة المدى بفعل الدورات
االقتصادية إال أنه يتميز بصفة االستم اررية ،ويكون دور الدولة فيه دو ار مساعدا ومكمال للسوق.
 .1.2.2النمو العابر:
يحدث هذا النمو نتيجة عوامل طارئة وغير مستمرة عادة ما تكون خارجية ،تحدث نتيجة التحسن
المفاجئ والمؤقت في التجارة الخارجية للدولة ،وعادة ما يسود هذا النمط في معظم الدول النامية.
 .1.2.3النمو المخطط:
ينتج النمو المخطط عن عملية تخطيط شاملة لالقتصاد القومي ،ويكون إطار هذا النمو هو سيادة
الملكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج األساسية والتخطيط المركزي الشامل ،حيث ينمو االقتصاد الوطني

بناء على خطة شاملة ويتصف باالستم اررية ،كما يرتبط هذا النمو ارتباطا وثيقا بقدرات المخططين
ﹰ
وواقعية الخطط المرسومة وفعالية التنفيذ والمتابعة (أسماء.)0202 ،
 .1.3العوامل االقتصادية المحددة للنمو االقتصادي:
إن النمو االقتصادي يتولد نتيجة دمج مجموعة من العوامل سواء كانت اقتصادية أو فنية أو اجتماعية أو

ثقافية أو سياسية ،ألن العملية اإلنتاجية تعتمد على عناصر اإلنتاج من خالل زيادة الموارد المستخدمة في

العملية اإلنتاجية ،وتطوير هذه اإلنتاجية لتحسن نوعية العمل واستخدام التكنولوجيا المتطورة ونظم إدارية حديث،
وتطبيق سياسات حكومية أكثر مرونة وفعالية ،ونحن هنا بصدد دراسة العوامل االقتصادية التي تعمل على

إحداث النمو االقتصادي فسنتناول أهم هذه العوامل وهي:
 .1.3.1تراكم رأس المال:
ينقسم رأس المال لقسمين ،األول هو رأس المال المادي والمتمثل في مخزون اآلالت والمعدات ،والمواد
المستخدمة في اإلنتاج ،والقسم الثاني رأس المال البشري المتمثل في القوى العاملة الماهرة والمتدربة التي
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تأخذ شكل قوة العمل ،وينتج التراكم الرأس مالي عندما يخصص جزء من الدخل الحالي كادخار لكي يتم
استثماره حتى يزداد نمو الدخل والناتج المستقبلي (تودارو.)0222 ،
 .1.3.2السكان ونمو القوى العاملة:
يعتبر النمو السكاني وبالتالي الزيادة في قوة العمل المنتجة عامال إيجابيا لحث النمو االقتصادي فزيادة

قوة العمل تعني زيادة أكبر في عدد العمال المنتجين هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى زيادة السكان تعني
زيادة في االستهالك وبالتالي زيادة حجم السوق ،ومع ذلك يوجد خالف فيما إذا كان النمو االقتصادي،
حيث يتوقف تأثير النمو السكاني على قدرة النظام االقتصادي على استيعاب وتوظيف العمالة اإلضافية

(تودارو.)0222 ،

 .1.3.3التقدم التكنولوجي:
يعد التقدم التقني والتكنولوجي من أهم العناصر الهامة التي تعمل على رفع معدل النمو االقتصادي

في المجتمع ،ويعتبر التقدم التكنولوجي من أهم العوامل التي تعبر عن مجموع النظم الحديثة والتقنيات

المتطورة التي تستعمل في اإلنتاجي والتي تتضمن السرعة في التطوير ،وزيادة مستوى البحث والمعرفة
الفنية والتطوير يؤدي إلى زيادة عوامل االنتاج باالستغالل األمثل لكل عنصر من عناصر اإلنتاج ،هذا

ما ينعكس إيجابيا على التطور االقتصادي وبالتالي ارتفاع معدالت النمو االقتصادي (أسماء.)0202 ،
 .1.3.4الموارد الطبيعية:
تعد قلة أو وفرة الموارد الطبيعية كالمياه ،األرض الصالحة للزراعة ومصادر الطاقة كالبترول والغاز
والثروات المعدنية األخرى ،في المجتمع أحد المحددات الهامة لزيادة معدل النمو االقتصادي ولكن توفر

الموارد الطبيعية في دولة ما ال يعني حدوث نمو اقتصادي بالضرورة ،وانما يكون مرهون باالستغالل

األمثل لهذه الموارد الطبيعية.
 .1.4قياس النمو االقتصادي:

ي عتبر النمو االقتصادي مؤش ار صريحا عن حقيقة األداء االقتصادي ،وتتوضح من خالله العالقة بين كل

من المدخالت والمخرجات في االقتصاد ،ومن هذا المنطلق تكمن أهمية قياس النمو االقتصادي والتي تختلف

بين العديد من الدول ألسباب عديدة تتعلق بتوفر البيانات واإلحصائيات ،وكذلك كيفية بناء المؤشرات واألساس
المعتمد في ذلك.
وتقديرات النمو االقتصادي هي انعكاس باألساس لتقديرات حجم الناتج في االقتصاد ،بحكم أن النمو

االقتصادي هو عبارة عن التغير النسبي السنوي في حجم الناتج ،وبالتالي تبرز ثالث طرق لتقدير حجم الناتج

ترجع باألساس إلى تساوي حجم الناتج مع حجم الدخل وحجم اإلنفاق.
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 .1.4.1طريقة القيمة المضافة:
تعرف القيمة المضافة أنها االرتفاع في قيمة الناتج عن استعمال سلع ما في عملية اإلنتاج
وتقدر حسابيا كما يلي:
القيمة المضافة لمنتج ما = قيمة المنتج النهائي – قيمة المنتجات الوسيطة
وتعتبر طريقة القيمة المضافة من أكثر الطرق داللة وتعبي ار عن حجم الناتج المحصل عليه من عملية
اإلنتاج ،كونها تتفادى االزدواجية في الحساب (كريم.)0202 ،
 .1.4.2طريقة الدخل (أسماء: )0202 ،
يمكن تعريف إجمالي الدخل المحلي بأنه مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي ساهمت في العملية

اإلنتاجية في االقتصاد المحلي ،أما صافي الدخل المحلي فيتكون من (عمل ،رأس مال ،تنظيم ،وريع)،

ما يالحظ أن هذه العناصر تعطينا قيمة الدخل المحلي بتكلفة عناصر االنتاج ،مما يعني أن:
الدخل المحلي بتكلفة عناصر اإلنتاج = قيمة الناتج المحلي بتكلفة عناصر اإلنتاج
الوسيطة
 .1.4.3طريقة اإلنفاق (أسماء:)0202 ،

من خالل هذه الطريقة يتم احتساب كافة المبالغ التي يتم إنفاقها من قبل الهيئات الخاصة والعامة

على شراء السلع والخدمات المنتجة في االقتصاد خالل فترة زمنية معينة ،ويتساوى اإلنفاق مع إجمالي
الدخل في االقتصاد المحلي ،وتفسير ذلك أن أي عملية إنفاق أي شراء سلع وخدمات معينة يقوم بها

طرف معين ،يتولد منها دخل لطرف آخر هو البائع حيث يكون هذا اإلنفاق هو نفسه دخل ،وبالتالي بما

أن اإلنفاق يساوي الدخل ،والدخل يساوي الناتج المحلي اإلجمالي.
فإن اإلنفاق الكلي:
حيث:

)𝑴 𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + (𝑿 −

𝒀 :الناتج المحلي اإلجمالي

𝑪 :اإلنفاق االستهالكي الخاص الذي يشمل جميع المبالغ التي تنفق من قبل األفراد لشراء مختلف المستلزمات
االستهالكية.

𝑰 :اإلنفاق االستثماري يتضمن كافة المخصصات المالية التي تقوم المؤسسات الخاصة بصرفها من أجل زيادة
رصيد المجتمع من األصول الرأسمالية.
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𝑮 :اإلنفاق الحكومي يمثل كافة االعتمادات الممنوحة للسلطات المركزية من أجل القيام بمهامها الرئيسية حيث
ينفق على تسيير مختلف األجهزة اإلدارية ويسعى لتحقيق األمن واالستقرار االقتصادي واالجتماعي.
)𝑴  : (𝑿 −صافي اإلنفاق الخارجي حيث تمثل الصادرات إنفاق الدول األخرى على السلع والخدمات المنتجة
محليا وبالتالي تعتبر جزء من الناتج المحلي ،أما الواردات فهي ال تنتج محليا لذلك تطرح من الناتج المحلي.

كما أن يمكن قياس التغير الحاصل في حجم النشاط المحلي الذي يعبر عن النمو االقتصادي ،يتم من خالل

دراسة مؤشرات االقتصاد المحلي التي تعبر عن ذلك النشاط ،من أهم تلك المؤشرات:
 .1المعدالت النقدية للنمو االقتصادي:

وهي معدالت النمو التي يتم حسابها استنادا إلى التقديرات النقدية لحجم االقتصاد الكلي ،أي بعد تحويل
المنتجات العينية والخدماتية لما يعادلها بالعمالت النقدية المتداولة ،وبالرغم من التحفظات على هذا األسلوب

التي ترجع في الغالب إلى سوء التقدير ،إغفال أثر التضخم أو إغفال نسب التحويل فيما بين مختلف العمالت
إال أنه اليزال من أفضل وأسهل األساليب المتاحة ،ويمكن التمييز بين معدالت النمو (حمدان: )0200 ،
أ -معدالت النمو باألسعار الجارية:

وهو قياس النمو باستخدام العملة المحلية بالبلد ،وتنتشر بياناته سنويا ،وهكذا يمكن قياس معدالت النمو

السنوي استنادا لهذه البيانات وهذا األسلوب يناسب دراسة معدالت النمو المحلية لفترة قصيرة.
ب -معدالت النمو باألسعار الثابتة:

نظ ار ألن األسعار الجارية ال تعبر عن الزيادة في اإلنتاج المحلي أو الدخل الرتفاع األسعار وظهور

التضخم المالي  ،األمر الذي استلزم تعديل البيانات استنادا لألرقام القياسية لألسعار ،ويتم تقديرها باألسعار
الثابتة بعد إزالة التضخم ويكون ذلك عند قياس معدالت النمو االقتصادي طويل األجل.
ج -معدالت النمو باألسعار الدولية:

عند إجراء الدراسات االقتصادية الدولية المقارنة يجب تحويل العمالت المحلية ،ألنه ال يتم استخدام

العمالت المحلية بل يتم استخدام عملة واحدة عادة ما تكون الدوالر األمريكي ،نظ ار الختالف تحويل أسعار
العمالت من بلد إلى أخرى ،ويستخدم هذا األسلوب خاصة في مجال التجارة الخارجية.
 .2المعدالت العينية للنمو االقتصادي:

مع األثر الكبير الرتفاع معدالت ازدياد السكان في الدول النامية بدرجة تتماثل نمو الدخل ،ومن هذه
المعدالت نصيب الفرد من الناتج المحلي ،وأيضا نصيبه ومن الدخل المحلي ،وأيضا في مجال الخدمات مثل

نصيب الفرد من التعليم والصحة والتغذية.
 .3مقارنة القوة الشرائية:

تستخدم المنظمات والهيئات الدولية عند نشرها تقاريرها الخاصة بالنمو االقتصادي المقارن لبلدان العالم
مقياس قيمة الناتج المحلي مقوما بسعر الدوالر األمريكي ،حيث أن القيمة الخارجية لسعر الصرف لدولة ما
يتحدد وفق قوتها الشرائية في السوق المحلية بالنسبة لقوتها الشرائية في األسواق الخارجية ،بمعنى أن حجم
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السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل وحدة واحدة من عملته المحلية مقارنا بالقدرة الشرائية
للعمالت في البلدان األخرى ،ويتم ترتيب البلدان من حيث درجة التخلف والتقدم بناء على هذا المقياس (محمد،
.)0202

 .1.5نظريات النمو االقتصادي:
لقي النمو االقتصادي باعتباره أهم المتغيرات االقتصادية وأكثرها داللة وتعبي ار على األداء االقتصادي

اهتماما كبي ار من طرف االقتصاديين ،الذين طوروا في هذا اإلطار عدة نماذج ونظريات مفسرة في مجملها
لظاهرة النمو االقتصادي ومنها:

 .0النمو االقتصادي في الفكر التقليدي
 .0النمو االقتصادي في الفكر الحديث

.1.5.1النمو االقتصادي في الفكر التقليدي:
يعتبر الفكر التقليدي بشقيه الكالسيكي والنيوكالسيكي من أهم أوائل اتجاهات الفكر االقتصادي تطرقا

للنمو االقتصادي ،إذ أبرز المعالم األولى لقيام نظرية النمو االقتصادي وتطورها ،وفتح المجال أما ظهور
اتجاهات جديدة لنظرية النمو االقتصادي.

أ -التحليل الكالسيكي للنمو االقتصادي:
يعتبر االقتصاديون الكالسيك أصحاب السبق في تفسير النمو االقتصادي إذ استند التحليل الكالسيكي

على عدة فرضيات أهمها المنافسة التامة ،التشغيل الكامل للموارد ،ونادى الكالسيك بمبدأ الحرية االقتصادية

وعدم تدخل الدولة إال للحماية ولتحصيل الضرائب ،ومن أبرز مفكرين هذه المدرسة "آدم سميث" عام ،1776

"توماس مالتوس" عام  ،1798و"دافيد ريكاردو" عام .1817
 .1نظرية آدم سميث:

يرى آدم سميث أن أساس عملية النمو االقتصادي يكمن في تقسيم العمل الذي تبرز أهميته في أنه

يحد من تناقص اإلنتاجية الحدية لعوامل اإلنتاج ،كما أن تقسيم العمل يعد شكال من أشكال اإلدارة والتنظيم

في قيام عملية اإلنتاج وهو ما يعتبر عامال إيجابيا ،كما يعتبر آدم سميث أن مسألة النمو االقتصادي هي
مسألة تراكمية ،وبذلك هو يستند الى التحليل الديناميكي في عملية التوازن ،إذ أن تراكم رؤوس األموال المنتجة
والذي يعتبر كفائض في اإلنتاج يزيد حجم االستثمارات الجديدة ،ويعتبر أن المحرك األساسي للنمو االقتصادي

هو تراكم رأس المال ومصدره االدخار الذي يستثمر بعد ذلك (كريم.)0202 ،

كما ربط آدم سميث بين تقسيم العمل والفعالية الذي ينتج عنه حجم كبير من اإلنتاج وبين حجم السوق

الذي يعطل حركة النمو االقتصادي لذلك فهو ينادي بحرية التجارة والتبادل الدولي من أجل تصريف المنتجات
في األسواق العالمية (قندوسي.)0202 ،
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 .2نظرية توماس مالتوس:
يعتبر مالتوس االقتصادي الوحيد الذي أكد على مكانة الطلب في التأثير على حجم اإلنتاج حيث أكد
في نظريته المتعلقة بالسكان على أهمية الطلب الفعال بالنسبة للنمو والتنمية ،إذ لم يؤمن بقانون ساي القائل

بأن العرض يخلق الطلب الخاص به.

كما أبرز أثر النمو السكاني على النمو االقتصادي وبين أنه يجب أن يزيد نمو الناتج في االقتصاد في

االقتصاد المحلي على نمو عدد السكان حتى يكون هناك نمو إيجابي حقيقي وليس مجرد نمو ظاهري لو زاد

معدل نمو السكان على معدل الناتج في االقتصاد المحلي.

ويؤكد مالتوس أن النمو السكاني يكون تأثيره إيجابيا على النمو االقتصادي إذا كان يخلق الطلب الفعال

للوصول إلى معدالت عالية من النمو االقتصادي ،ويبرز مالتوس أنه يوجد معدل لالدخار الذي ال يؤثر سلبا
على االستهالك من جهة ،ويعتبر مقابل أقصى مستوى لالستثمار من جهة أخرى وهو "المعدل األمثل

لالدخار" لكن زيادة معدل االدخار عن هذا المستوى تؤدي إلى الحد من اإلنفاق االستهالكي بشكل يحول من
نمو جانب العرض وبالتالي الحيلولة دون تطور مستوى االستثمار (كريم.)0202 ،
 .3نظرية دافيد ريكاردو:

عمل ريكاردو على تعميق أفكار المدرسة الكالسيكية وجعلها أكثر قوة ويعتبر ريكاردو من أبرز كتاب
المدرسة الكالسيكية بعد سميث ،ومن أهم أفكاره حول عملية النمو أنه يعتبر األرض هي أساس أي نمو

اقتصادي ومن ذلك يرى أن الزراعة هي من أهم القطاعات االقتصادية الذي يخضع لقانون تناقص الغلة،
لتوفيرها الغذاء للسكان الذين تتزايد أعداده م  ،ورأى أن االنسان قادر على تعويض تناقص الغلة ،ومن هذا

المنطلق فكر في كيفية استخدام تقنيات حديثة في عملية اإلنتاج  ،لكنه رأى أن ذلك يكون ممكنا في القطاع

الصناعي أكثر منه في القطاع الفالحي.

كما رأى أن تزايد النمو السكاني بشكل أكبر يؤدي الى استعمال األقل خصوبة في عملية اإلنتاج ،وهذا ما

يؤدي الى تناقص الدخل المكون من أرباح ،أجور وريع وهذا ما يؤثر سلبا على عملية اإلنتاج وبالتالي النمو
االقتصادي ،وهذا ما يؤكد التأثير السلبي لنمو السكان المتزايد لدى الكالسيك.

وقسم ريكاردو المجتمع الى ثالثة طبقات ليحلل النمو من خالل العالقة التي تنشأ نتيجة توزيع الدخل على

هذ الطبقات الثالثة وهي (أسماء:)0202 ،

 الرأسماليون :فحسب ريكاردو فإن الرأسماليين يلعبون الدور األهم في عملية النمو االقتصادي حيث أنهم
يحاولون البحث عن أسواق واسعة وزيادة في األرباح مما ينعكس إيجابيا على النمو االقتصادي من

خالل إعادة استثمار هذه األرباح في مشاريع جديدة.

 العمال :فيمثلون األداة التي من خاللها تتم العملية اإلنتاجية.

 مالك األراضي والعقارات :فتبرز أهميتهم في توفير أساس عملية االنتاج وهي األرض.
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ب -التحليل النيوكالسيكي للنمو االقتصادي:
على غرار الكالسيك لم يتوان االقتصاديون النيوكالسيك في محاولة تفسير كيفية سير آلية النمو
االقتصادي ،فانطالقا مما جاء به سابقوهم من الكالسيك ،طور النيوكالسيك آليات جديدة للنمو االقتصادي
تخلت عن الجمود والنطاق الضعيف الذي كانت تدور فيه أفكار الكالسيك ،حيث أدخلوا بالخصوص العامل

التكنولوجي واالبتكارات في سير العملية االنتاجية.
النموذج النيوكالسيكي "سولو سوان":

جاء هذا النموذج بناء على أبحاث كل من االقتصادي "روبرت سولو" في كتابه "مساهمات في نظرية

النمو االقتصادي" عام  ،1956واالقتصادي "تريفور سوان" التي جاءت في كتابه " النمو االقتصادي وتراكم
رأس المال " عام  ،1956وذلك محاولة منهما لتفسير الشواهد التاريخية لمعدالت النمو االقتصادي في العالم
 ،حيث قاموا بتوسيع مفهوم رأس المال حيث شمل رأس المال البشري بعدما انحصر في رأس المال المادي،

على اعتبار أن استهالك رأس المال البشري من طرف أي فرد ال يؤثر بالضرورة على المقدار المتاح منه
لآلخرين ،كما أنه قابل للتوسع بصفة أسرع منه بالنسبة لرأس المال المادي شريطة اقترانه بالتكنولوجيا وبالتالي
إحداث النمو االقتصادي ،ففي غياب التقدم التكنولوجي وحسب مبدأ المردودية ل أرس المال فإن النمو بالنسبة

للفرد سوف يؤول الى التوقف.

ويقوم هذا النموذج النيوكالسيكي "سولو سوان" على مجموعة من الفرضيات (قندوسي: )0202 ،

 االقتصاد مغلق وينتج سلعة واحدة وبالتالي فإن الدخل يساوي الناتج واالستثمار يساوي االدخار ،وال
وجود للتجارة الدولية.

 االقتصاد متكون من قطاعين :قطاع العائالت وقطاع المؤسسات وتسوده المنافسة الكاملة بين
المتعاملين.

 ثبات عوائد االنتاج واهتالك رأس المال.

 ثبات معدل نمو السكان ،واعتبار معدل االدخار ثابت.
 االدخار وتكنولوجيا اإلنتاج متغيران خارجيان.
 .1.5.2النمو االقتصادي في الفكر الحديث:
عرفت نظريات النمو االقتصادي تطورات عديدة ساهمت إلى حد كبير في مسايرة الواقع االقتصادي وتفسير

عملية النمو ،ونستعرض منها ما يلي:

أ -النظرية الكينزية للنمو االقتصادي :اعتمد كينز بشكل كبير على دراس أفكار التقليديين ومعرفة جوانب
الخلل فيها مقارنة بالواقع االقتصادي ،إذ عرف بمعارضته لقانون ساي الذي يقوم على مبدأ "الطلب
يخلق العرض" ،ومن هنا تظهر مشكلة االقتصاد التي تكمن في جانب الطلب وليس العرض.
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ومن هذا المنطلق اهتم كينز بتحفيز الطلب الفعال الذي اعتبره هو أساس عملية النمو االقتصادي من خالل
اإلنفاق الحكومي على مختلف االستثمارات المنتجة بصفتها المحرك الرئيسي للدخل المحلي ،فالقيام باستثمارات

جديدة يساهم في زيادة اإلنتاج والدخل المحلي ومن ثم رفع معدالت النمو االقتصادي وتحسين المستوى

المعيشي ،وهو بذلك يشير إلى امكانية تدخل الدولة في النشاط االقتصادي والذي اعتبره ضرورة حتمية ال
مناص لها في إطار سياستها المالية بحكم عجز آلية السوق عن اإلدارة التلقائية لالقتصاد ،إذ يؤكد كينز على

أهمية دور الدولة في تحقيق التوازن االقتصادي ،وبذلك فهو يبرز تحوال كبي ار في الفكر الرأسمالي الذي يرفض
تدخل الدولة في النشاط االقتصادي (كريم.)0202 ،
ب -نموذج هارود-دومار في النمو االقتصادي  :يعتبران من المدرسة الكينزية ومن األوائل الذين أحدثوا
التحليل االقتصادي الكلي في المدى الطويل ،وجاء هذا النموذج باألساس ليوجه إلى الدول النامية
التي ينخفض فيها معدالت النمو االقتصادي ،حيث يركز نموذج هارود-دومار في النمو االقتصادي

على دراسة حلقة االنتاج والدخل واإلنفاق من خالل الدور المزدوج لالستثمار :حيث أن زيادة االستثمار
من ناحية تخلق طلب فعال ألن االستثمار يعتبر جزاء من اإلنفاق الكلي للمجتمع ،ومن ناحية أخرى

فإن االستثمار يزيد القدرة اإلنتاجية لالقتصاد القومي من السلع والخدمات.

ومن أهم االفتراضات التي بني عليها نموذج هارود -دومار (قندوسي:)0202 ،
 االدخار يمثل نسبة ثابتة من الدخل المحلي.

 الميل الحدي لالدخار يساوي الميل المتوسط لالدخار.

 يعتبر االستثمار بأنه الزيادة في الطاقة االنتاجية والمتمثلة في مخزون رأس المال.
 هناك تطابق بين االستثمار المحقق واالدخار المحقق باعتباره شرطا للتوازن.

 عرض العمل من المفروض أن يزيد بمعدل ثابت ( )nوالذي يسمى بمعدل النمو الطبيعي أو معدل النمو
الديمغرافي وال يوجد تفرقة بين الزيادة العامة للسكان وزيادة اليد العاملة.

 ثبات كل من سعر الفائدة ،معامل رأس المال ،المستوى العام لألسعار ،نسبة رأس المال والعمل في
المدخالت االنتاجية (محمد.)0202 ،

 غياب التجارة الخارجية (اقتصاد مغلق) والتدخل الحكومي في النشاط االقتصادي.

وحدد نموذج هارود-دومار ثالثة أنواع من النمو االقتصادي:
 النمو الفعلي أو الحقيقي والمحقق في االقتصاد.
 النمو المرغوب فيه أو معدل النمو التوازني.
 النمو الحقيقي الذي يحقق التشغيل الكامل.

ج -نظرية مراحل النمو لروستو (تودارو:)0222 ،
يشير روستو في نظريته حول النمو االقتصادي والتي ظهرت في كتابه "مراحل النمو االقتصادي" سنة

 1960الى أن االنتقال من التخلف الى النمو ما هو إال عملية مرحلية يجب أن تمر بها كافة المجتمعات
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كما ،أكد روستو أن هذه المراحل ليست إال نتائج عامة مستنبطة من األحداث الضخمة التي شهدها التاريخ
الحديث وقد لخصها فيما يلي:
 .1مرحلة المجتمع التقليدي

تتشابه هذه المرحلة بنفس سمات عصر ما قبل التاريخ "العصر الحجري" ،وتكون فيها الدولة شديدة التخلف
ومن مظاهر هذه المرحلة محدودية اإلنتاج نظ ار العتمادها على وسائل بدائية ،واالعتماد بشكل كلي على الناتج

الزراعي الذي يوجه جزء كبير منه لالستهالك العائلي ،كما وتركز القوة في يد االقطاعيين المعدومين من

السلطة المركزية مما أدى الى اندالع حروب وصراعات قبلية ،وأكد روستو أن هذه المرحلة تكون عادة طويلة
نسبيا وبطيئة الحركة.

 .2مرحلة التهيؤ لال نطالق
تعد هذ المرحلة الثانية من مراحل النمو عند روستو وتعتبر مرحلة انتقالية يتم من خاللها ترشيد اقتصاديات

الدول المتخلفة ومحاولة التخلص من البطيء الشديد الذي يتسم به تطور مجتمعاتها ،ومن مظاهرها حدوث
تغيرات اقتصادية ،اجتماعية وسياسية ساهمت في ظهور نظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو ،أسهم ذلك

إ لى ظهور تحوالت هيكلية في القطاعات غير الزراعية كقطاع التجارة وقطاع النقل ،وعكس ذلك على ازدياد
االستثمارات في البنى التحتية وخاصة في مجال التعليم والخدمات والنقل ،كما أدى إلى بروز دور االنتاج
الصناعي لتوفير السلع محليا بدال من االستيراد إلى جانب القطاع الزراعي مما يؤدي إلى انخفاض عمالة

الزراعة واالنتقال التدريجي للعمالة من المناطق الريفية إلى مراكز المدن.

ومن أهم ما يميز هذه المرحلة ظهور وتنامي عمليات االدخار ،التي تسمح بتزايد االستثمارات نتيجة ظهور

البنوك والمؤسسات المالية.
 .3مرحلة الالانطالق

تعد هذه المرحلة أساسية وحاسمة من مراحل النمو االقتصادي وهي المرحلة الثالثة ،إذ يتمكن فيها المجتمع

من القضاء على كافة الحواجز التي تقف في طريق نموه ،وحسب روستو تحدث تغيرات بارزة في هذه المرحلة
من أهمها ازدهار القطاع الصناعي بحيث يصبح ركيزة االقتصاد المحلي ،باإلضافة إلى حدوث تغي ارت كبيرة

في اإلنتاج بما يؤدي إلى ارتفاع الناتج الحقيقي للفرد ،كما تعتبر هذه المرحلة قصيرة نسبيا مقارنة بالمراحل

األخرى.

 .4مرحلة النضج
في هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصاديا ،وتظهر بعد  60سنة تقريبا من ابتداء سنة االنطالق ،ومن

مظاهرها ظهور تكنولوجيا حديثة تسمح بإقامة صناعات أكثر تطورا ،ارتفاع نسبة العمالة الماهرة والمدربة في

االقتصاد ،أما على صعيد العالقة مع العالم الخارجي تزداد في هذه المرحلة درجة االنفتاح على الخارج ويسجل

الميزان التجاري فائض لصالح االقتصاد الوطني.
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 .5مرحلة االستهالك الوفير
تعد آخر وأرقى مراحل النمو التطور ،إذ تتميز بارتفاع األجور إلى حد بلوغ مستويات عالية من الرفاه وهذا
ما زاد في التوجه إلى تركيز المجتمع إلى انتاج السلع الكمالية والسلع االستهالكية.

على الرغم من الصدى الكبير الذي لقيته هذه النظرية إال أنه وجه انتقادا رئيسيا لها أنه ينظر للدول المتقدمة

في أبعد نقطة على مسار التقدم قياسا بالدول النامية فلم تنظر الى التفاوت بين الدول الغنية والدول الفقيرة في

معدالت النمو ،وبناء على ذلك من المفترض أن تكون كل االقتصاديات مرت أو على وشك المرور في نفس
المراحل المتعاقبة ،غير أن الرؤية التاريخية غير واضحة ،فاالقتصادات ربما ال تمر في بعض المراحل أو أنها
تخمد في مراحل معينة وربما تتراجع.
 .1.5.3نظريات ونماذج النمو الداخلي:
ظهرت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات حين ابتعد العديد من االقتصاديين عن افتراضات النظرية
النيوكالسيكية بسبب أداءها الضعيف فيما يخص تفسير النمو االقتصادي في األجل الطويل والتي أرجعت

اختالف معدالت النمو في االقتصادي بين الدول إلى العامل التكنولوجي الذي تختلف مستوياته من دولة الى
أخرى ،فاقتصرت النظرية النيوكالسيكية على اعتبار العامل التكنولوجي متغي ار خارجيا ،وهذا ما لم يكن مقنعا

ومتوافقا مع الواقع االقتصادي ،ومن هنا في منتصف الثمانينات انطلقت األبحاث حول النمو االقتصادي لتأخذ

بعدا آخر فانطلقت من فكرة أن محددات النمو االقتصادي على المدى الطويل كالسياسة االقتصادية مثال
تعتبر عوامل رئيسية للنمو االقتصادي ،كما أنها خرجت عن نطاق ما جاء به النموذج النيوكالسيكي "سولو

س وان" فيما يتعلق بكون العامل التكنولوجي عامل خارجي ،وبالتالي فقد كانت مساهمات حديثة تهدف الى
اع تبار أن النمو االقتصادي على المدى الطويل يتحدد بعوامل داخلية ولهذا السبب سميت بنظريات ونماذج
النمو الداخلي (كريم.)0202 ،

فقد اهتمت نماذج النمو الداخلي بتحديد أربعة عوامل رئيسية تؤثر على معدل النمو وهي (كريم:)0202 ،

 رأس المال المادي :يشير رومر ألهمية تراكم رأس المال المادي ألنه ال يخضع إلى خاصية ثبات غلة
الحجم إذا لم يكن هناك رأس مال بشري ،ولكن قد تكون له غلة حجم متزايدة بفعل األثر اإليجابي

لعمليات االستثمار ،إذ أن البنى التحتية تساهم في حركة السلع والخدمات وبالتالي يكون لها تزايد في
غلة الحجم على المدى الطويل.

 تدخل الدولة :أبرزت نظريات النمو الداخلي الدور الكبير الذي تلعبه الدولة من خالل استثماراتها في
البنى التحتية والتي تؤدي الى رفع انتاجية القطاع الخاص.

 عمليات البحث والتنمية :يرى رومر أن عمليات البحث والتنمية تتميز بغلة حجم متزايدة ،ويعتبرها "سلعة
ال تزاحمية" إذ يشير إلى أن عملية اإلنتاج تتأثر بشكل كبير بعمليات اإلبتكار ونشاطات البحث العلمي
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في المخابر والتي يتولى القيام بها هيئات ومؤسسات هدفها من ذلك تحقيق الربح ،وهذا ما يزيد من أثرها
اإليجابي على النمو االقتصادي.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مساهمة العامل التكنولوجي في عملية اإلنتاج والذي يتكون نتيجة لعمليات

البحث العلمي والتنمية التي تقوم بها كافة المؤسسات ،والذي يفسر إلى حد كبير االختالف في معدالت
النمو االقتصادي بين الدول بحكم اختالف مستوى التقدم التكنولوجي بين الدول والذي يرجع باألساس

إلى نسبة اإلنفاق على عمليات البحث العلمي والتنمية إلى الناتج القومي.

 رأس المال البشري :وهو عبارة عن المخزون المعرفي والتأهيل الذي يتمتع به األفراد ،حيث تشير نظرية
النمو الداخلي إلى أنه شيء إرادي يخضع إلى رغبة األفراد في التعلم والرقي ،تبرز أن اإلنتاجية المتولدة

عن رأس المال البشري في القطاع الخاص لها أثر إيجابي ،وذلك بحكم أن ذلك يزيد من تراكم رأس
المال البشري في االقتصاد المحلي ويساهم في تطور إنتاجية االقتصاد الوطني.

ال تزال نظريات النمو الداخلي قيد التطوير ،لذلك سنتطرق الى بعض النماذج دون األخرى ونكتفي فقط بنموذج

. Barro1990، Lucas 1988، Romer 1986
أوال :نموذج رومر ()Romer 1986

حاول رومر تقديم نموذج يعتمد على التقدم التكنولوجي كمتغير داخلي ،إذ اعتبر االستثمار في رأس المال

المادي هو أحد عوامل النمو الداخلي ألنه يمارس تأثي ار مباش ار وغير مباشر على االقتصاد من خالل التأثيرات

الخارجية للتقدم التكنولوجي ،وذلك بافتراضه فرض رئيسي هو إدخال المعرفة كأحد مدخالت دالة االنتاج
وتمتعها بتزايد اإلنتاجية الحدية على عكس نموذج صولو الذي اعتمد على تناقص العائد لرأس المال وعليه

يركز رومر في بناء نموذجه على الفرضيات التالية:

 .0التعلم بالممارسة أو التمرن وذلك يعني أن األرباح تأتي من خالل االستثمار في رأس المال البشري مما

يؤدي لزيادة اإلنتاج إذ تعمل معظم المؤسسات على مراكمة المعرفة الناتجة عن قيامها بمختلف

االستثمارات ،وبالتالي تنعكس هذه العملية إيجابيا على زيادة الطاقة االنتاجية ومن ثم تحقيق نمو في
الناتج الحقيقي اإلجمالي.

 .0المعرفة التكنولوجية المتاحة للمؤسسة تعتبر سلع جماعية تسمح لها باإلندماج في سوق المعلومات مع
مختلف المؤسسات األخرى ،أي من حق أي مؤسسة االستفادة منها بدون أي تكلفة ،بمعنى أن أي ابتكار

يجب أن ينشر ويوزع في السوق.

يمكن القول أن نموذج رومر أعطى نظرة جديدة للنمو الذاتي مستندا على االنعكاس اإليجابي لآلثار الخارجية
لتكنولوجية مؤسسة معينة على باقي المؤسسات األخرى ،هذا ما يضمن استمرار النمو على المدى البعيد ،كما
فسر رومر اختالف معدالت النمو بين البلدان بأن الدول التي لها قدرة كبيرة اكتساب المعرفة واالستفادة من
التكنولوجيا التي تحصل في العالم الخارجي هي الدول التي تنمو بوتيرة أسرع على المدى البعيد (أسماء،

.)0202
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ثانيا :نموذج لوكس (:)Lucas 1988
المصدر الثاني لنظرية النمو الداخلي قدمت من طرف لوكس في نموذجه الذي عالج االستثمار في رأس
المال البشري ،فقد أرجع لوكس تباين معدالت النمو بين الدول الى االختالف الذي شهده مستوى تراكم رأس

المال البشري لديها ،كما ربط مخزون رأس المال بمستوى االقتصاد حيث أن المجتمعات المتطورة تحوي أفرادا
يتمتعون برأس مال جيد ،وقد تم ايعاز النمو إلى تراكم مخزون رأس المال البشري من خالل تخصيص األفراد

للوقت الالزم والكافي قصد تجميع المعرفة والكفاءة والتطوير ما يؤدي في النهاية لتطوير رأس مالهم البشري.

يعتمد هذا النموذج على جملة من الفرضيات تلخص كما يلي (محمد:)0202 ،

 .0يعتقد لوكس أن االقتصاد يتركب من قطاعين ،األول هو قطاع إنتاج السلع والخدمات ،أما القطاع الثاني
فهو قطاع يهتم بتكوين رأس المال البشري.

 .0الفرد يتعلم بنفسه مستعمال الوقت والمهارة المكتسبة.
ثالثا :نموذج بارو ()Barro 1990
لقد تناولت نظريات النمو الداخلي شرح العالقة بين اإلنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي على

المدى الطويل من خالل إدخال النفقات الحكومية المنتجة كمتغير مفسر لنمو الناتج المحلي إضافة إلى كل
من التكنولوجيا ،رأس المال ،العمل ،فقد صاغ االقتصادي ) Barro (1990نموذج يفسر التأثير اإليجابي
لإلنفاق العام ليس على مستوى المتغيرات االقتصادية فحسب بل أيضا على مستوى معدل النمو االقتصادي

يؤثر تمويل هذه النفقات سلبا على النمو.

من خالل هذا النموذج اهتم بارو بدور النفقات الحكومية (نشاط الدولة) كعامل للنمو االقتصادي الداخلي

من خالل االستثمار في رأس المال العام في البنية التحتية ،كما وجد بارو انخفاض في اإلنتاجية الكلية لعوامل
اإلنتاج وذلك بسبب انخفاض االستثمار العام ،ويعتبر بارو من األوائل الذين عالجوا االستثمار العام في البينة

التحتية والتأثيرات الخارجية ،وانطلق بارو من فكرة بسيطة مفاده أن النفقات الموجهة للبنية التحتية مثل بناء

الطرق أو شبكة االتصاالت تجعل النشاط اإلنتاجي أكثر فعالية (قندوسي.)0202 ،
واعتمد بارو في نموذجه على جملة من الفرضيات (أسماء:)0202 ،

 .0يفترض بارو أن السلعة العامة تتميز بخاصية عدم التنافس وأنها قابلة لالستعمال من طرف جميع أفراد
المجتمع ،إذ أن الحكومة تشتري جزء من اإلنتاج وتستعمل مشترياتها من أجل عرض الخدمات العمومية
مجانا ،وهذا يثير مشكلة التمويل من قبل القطاع الخاص ،فالنشاط الخاص ليس بديال لتمويل الدولة،
لهذا تفرض الدولة ضريبة من أجل إنتاج هذا النوع من السلع.

 .0يعتمد هذا النموذج على دالة انتاج من نوع  ،Cobb − Douglasذات مردودية ثابتة  Yتمثل الناتج
الداخلي على الفئة التشغيلية الكلية G ،تمثل النفقات الحكومية الكلية على الفئة التشغيلية الكلية ،أما

Kو  Aفترمزان إلى رأس المال الخاص على الفئة التشغيلية الكلية ومستوى التكنولوجيا على التوالي
وتكون بالصيغة التالية:

𝛼 𝐺 )𝛼𝑦 = 𝐴𝐾 (1−
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 .3يفترض أيضا النموذج أن تمويل اإلنفاق الحكومي يتم بالكامل من الضرائب.
بالنسبة لبارو فإن النفقات الحكومية تفرض تأثيرين متعاكسين ،األول هو أن رأس المال العام يجعل

رأس المال الخاص أكثر انتاجية ،ويحد من تناقص اإلنتاجية الحدية تدريجيا عندما يزيد الدخل ،أما الثاني
فهو تأثير النفقات الحكومية وهي الضريبة بحيث لها تأثير سلبي على إنتاجية رأس المال الخاص ،ألنها
تقلل من عائدها الخاص وتقتطع جزءا دخلها (قندوسي.)0202 ،

كان هدف هذا النموذج نمذجة العالقة بين النفقات الحكومية المنتجة والنمو االقتصادي في المدى

الطويل بحيث تضمن دور الدولة من خالل السياسة االقتصادية الموجهة نحو التأثيرات الخارجية لتحقيق

النمو األمثل الذي عجز عن تحقيقها القطاع الخاص.
 .1.6العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي:

تعد مسألة تأثير اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي من المسائل الرئيسية لفهم كافة األبعاد التي قد

تؤثر على النمو االقتصادي ،وذلك بسبب الدور الرئيسي والحكومي الذي يلعبه اإلنفاق الحكومي كسياسة مالية
في يد الدولة للتدخل في االقتصادي واعادة التوازن وتحقيق أهداف الدولة ،ومن خالله يمكن أيضا استقراء واقع

ومستقبل التوظيف ،وحجم الطلب الكلي ،واتجاهات التكوين الرأسمالي واتجاهات األسعار والتي تعد بشكل عام
مرآة للنمو االقتصادي.

كما يعد اإلنفاق الحكومي محركا للنمو االقتصادي من خالل مساهمته في زيادة القدرات اإلنتاجية لالقتصاد

المحلي ،وذلك إذا ما وجه بصورة صحيحة نحو قطاعات االقتصاد المهمة ،وبخالف ذلك فإن توجيه اإلنفاق
العام نحو قطاعات اقتصادية غير حيوية وال تدر إيرادات لدعم الموازنة الحكومية يؤدي إلى حدوث عجز في

موازنة الدولة ،ومن ثم قد يتسبب في حصول الركود االقتصادي.

يعد موضوع اإلنفاق الحكومي وعالقته بالنمو االقتصادي من الموضوعات الهامة التي بحثت من جوانب

متعددة ومختلفة ،فعلى سبيل المثال يشير (عبدهللا ،وآخرون )0203 ،إلى أن معدل النمو يتحقق من خالل

اإلنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم التي كلها بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الفرد واالنتاجية كما

أشار إلى تأثير اإلنفاق على األسعار حالة توزيع الدخل وحالة البطالة كله ينصب في النهاية إلى تحسين ورفع

الناتج المحلي ،كما أكد أتباع المدرسة الكينزية على أهمية وفعالية اإلنفاق الحكومي في تحفيز النشاط االقتصادي
من خالل تأثيره على الطلب الكلي ،كما أن قيام الدولة ببناء البنى التحتية وانتاج السلع العامة سيساهم في

المدى الطويل في زيادة معدل النمو في االقتصاد لكونها عوامل ذات أثر إيجابي على إنتاجية القطاع الخاص.
أما من وجهة نظر المدرسة التقليدية الجديدة فترى عدم وجود مثل هذه الفعالية لسببين وهما أثر المزاحمة

ومبدأ التساوي لريكاردو ،فبالنسبة ألثر المزاحمة ينقسم هذا األثر إلى نوعين وهما المزاحمة المباشرة الناتجة عن

قيام الدولة بأنشطة منافسة للقطاع الخاص ،والمزاحمة غير المباشرة والناتجة عن تمويل جزء من اإلنفاق
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الحكومي عن طريق االقتراض وما يصاحب ذلك من ارتفاع في سعر الفائدة وبالتالي انخفاض في الطلب الكلي
نتيجة لذلك ،ويزداد أثر المزاحة غير المباشرة مع زيادة حساسية الطلب الكلي لتغيرات سعر الفائدة.

والواقع أن فاعلية اإلنفاق الحكومي كأداة للتأثير على النشاط االقتصادي تعتمد على عوامل أهمها درجة

انفتاح االقتصاد ،فاإلنفاق الحكومي في حالة االقتصاد المنفتح على العالم الخارجي ذو فعالية في التأثير على

النشاط االقتصادي ،كما أن اإلنفاق الحكومي سيكون أكثر فعالية في حاالت قصور الطلب الكلي ،وانخفاض
المزاحمة ،ووجود سياسة نقدية مصاحبة تعمل على خفض أثر المزاحمة ،وقدرة الحكومة على سداد الدين العام،
وردة الفعل اإليجابية لإلنفاق االستهالكي واالستثماري للقطاع الخاص ألي تغير في اإلنفاق الحكومي.

أما من ن احية طبيعة أثر اإلنفاق الحكومي ،فإنه يمكن القول بشكل عام أن لإلنفاق الحكومي أثر إيجابي

على الناتج المحلي في حالة وجود طاقة إنتاجية تضخمية محدودة تساهم في استقرار أسعار الفائدة مع غياب

أي قيود تمويلية على الدولة ،في حين أن لإلنفاق الحكومي أث ار عكسيا على الناتج المحلي في حالة وجود

مزاحمة مباشرة أو غير مباشرة ،وصعوبة تمويل الدين العام وزيادة عدم اليقين وما يصاحبه من زيادة االدخار
واستجابة عكسية لكل من اإلنفاق االستهالكي واالستثماري للقطاع الخاص (العمر.)0202 ،

بينما حدد بارو في نموذجه المعدل األمثل لتدخل الدولة الذي يوازن بين األثر الحدي اإليجابي لإلنفاق

وانتاجية القطاع الخاص ،وبالتالي فإن سياسة اإلنفاق الحكومي تؤثر على نمو الناتج من خالل تأثيرها على

البنية التحتية التي تساهم في زيادة إنتاجية القطاع الخاص ،أي أن اإلنفاق له أثار إيجابية على النمو االقتصادي
في المدى الطويل عن طريق زيادة إنتاجية القطاع الخاص وهو ما يشار إليه باألثر الدخيل.

وبالتالي يتوقف أثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي على مدى غلبة أي نوع من نوعي األثرين المتعارضين:

أثر المزاحمة في األجل القصير أو األثر الدخيل في األجل الطويل.
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خالصة:
ساهم تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي وازدياد وظائفها لتشمل الجانب االجتماعي إلى ازدياد حجم
النفقات العامة ،فتخضع سياسة اإلنفاق الحكومي إلى جملة من الضوابط والمحددات تجنبا لعدم الرشادة ونقص

الفعالية ،لكن ذلك لم يمنع من زيادة حجم النفقات الحكومية العامة بسبب تعدد الحاجات العامة التي ال حصر
لها ،إذا يكون الهدف منها زيادة على تطوير الجانب االجتماعي من صحة وتعليم هو تحسين الوضعية
االقتصادية وتحسين متغيرات االقتصاد الكلي وذلك باستهداف الرفع من معدالت النمو االقتصادي التي إن

تحققت فإن ذلك يعني تحسن باقي المؤشرات من عمالة وانتاج واستثمار.

حيث أن للنمو االقتصادي أهمية كبيرة في تحليل الواقع االقتصادي لكل بلد على اعتباره مؤشر يعكس

اتجاه تطور النشاط االقتصادي وبالتالي فهو يمدنا بنظرة عامة حول باقي المتغيرات األخرى التي ترتبط به ولو

بشكل نسبي.

كما يمكن اعتبار النمو االقتصادي كنتيجة حتمية لتفاعل جملة من العوامل االقتصادية وغير اقتصادية

أهمها عوامل اإلنتاج :العمل رأس المال ،التكنولوجيا ،إضافة إلى عوامل مالية سياسية وحتى بيئية تؤثر على
حجم الناتج الوطني ومن ثم على النمو االقتصادي ،لكن ذلك لن يكون بتحقيق مزايا إنتاجية وفقط ألن التكاليف

البيئية والصحية هي في تزايد مستمر األمر الذي يجعل عملية النمو االقتصادي رهينة قدرة البلد على زيادة

اإلنفاق الحكومي وتحملها عبء الزيادة في التكاليف والتضحيات في المستقبل.

انطالقا من تطور نظريات ونماذج النمو االقتصادي والتي اختلفت في نظرياتها وتفسيرها لعملية النمو ،فقد

مرت النظريات االقتصادية بمرحلتين :المرحلة األولى ما قبل النظرية الكينزية كان االعتماد على التحليل
النظري لعوامل النمو االقتصادي ،ولم تحاول تفسير العالقة بين هذه العوامل والنمو االقتصادي بشكل كمي،

ومرحلة ما بعد كينز بدأت المحاوالت في بناء النماذج االقتصادية ،ومن أبرز هذه النماذج نموذج هارد دومار،

الذي وجهه بانتقاد من س ولو الذي قدم نموذجا جديدا بإدخال عامل التكنولوجيا معتب ار أن التطور التكنولوجي
عامال خارجيا ال يمكن تفسيره.

فهدف سولو للبحث عن أسباب التفاوت الحاص بين الدول الغنية والدول الفقيرة ،وتوصل إلى أنه كلما كان

في دولة ما تطور تقني وتراكم رأس مالي كبيرين ونمو سكاني ضعيف ساعدهما على التطور ،كما توصل

لفكرة التقارب بين الدول أي مكن للدول النامية اللحاق بالدول الغنية في المدى البعيد.

وجاءت نماذج النمو الداخلي لتعالج المشاكل التي واجهها نموذج سولو باإلضافة للبحث عن وسائل

وسياسات تطور العامل التقني ،وتوصلت النماذج العتبار التقدم التقني كمتغير داخلي في نماذج النمو

االقتصادي ،كما أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في عملية النمو.
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الفصل الثاني

عرض و تحليل الدراسات السابقة

تقديـــــــم
لم يعد اإلنفاق الحكومي مجرد تخصيص نقدي تستخدمه الحكومة من أجل القيام بواجباتها السيادية
المؤطرة في مجال إشباع الحاجات العامة ،وانما أصبح اليوم أداة هامة من أدوات السياسة المالية تستخدم
لتحقيق جملة من الغايات سواء تلك التي وجدت الدولة من أجلها أو التي استجدت بفعل التطور الذي شهده

دورها في مختلف مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسة ،وبسبب هذا التطور الذي لحق كينونة

اإلنفاق الحكومي ،فقد شهدت ساحة البحث العلمي خالل العقود الخمسة المنصرمة بزوغ العديد من الدراسات
تناولته بالبحث والتحليل ومن زوايا متعددة وخاصة لناحية اآلثار التي يتركها هذا اإلنفاق على صفحات

المجتمع بقصد رئيس هو تشخيص المجاالت التي يؤثر فيها ،وطبيعة هذا التأثير من أجل تجنب اآلثار غير

المرغوبة وتفعيل اآلثار المفضلة ،وتتجلى أهمية هذه الدراسة في تحديد العالقة بين المتغيرات التي من خاللها
يمر أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي مثل " االنفتاح التجاري ،المساعدات االنمائية الخارجية،

االستثمار األجنبي المباشر ،نمو السكان ،وتكوين رأس المال اإلجمالي " وعالقة هذه المتغيرات على النمو
االقتصادي متمثال بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وقد كان محور العديد من الدراسات التي أعطت

نتائج متباينة فمنها من أكد على فعالية اإلنفاق الحكومي في تحقيق النمو االقتصادي ومنها من عارض هذه

الفكرة  ،ومنها من رأى بعدم وجود عالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي.

بناء على ما تقدم فإننا سنتطرق في هذا الفصل إلى نقد واستعراض مكثف ألهم الدراسات التي بحثت في
هذا المضمار ،إضافة إلى عرض ملخص لهذه الدراسات في جدول لتوضيح الدراسات ونوع البيانات والنماذج
القياسية وأهم المتغيرات والنتائج التي خلصت اليها هذه الدراسات ،وتساعد مراجعة الدراسات السابقة في
استخالص أفضل النماذج الممكنة واختيار الوكالء التي تستخدمها تقنيات االقتصاد القياسي وبذلك سوف
تساعدنا في اشتقاق النموذج القياسي وتحديد أهم المتغيرات والمنهجيات القياسية المالئمة للوصول إلى هدف
الدراسة من خالل تحليل العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي وهذا الجزء القياسي سوف نتطرق
إليه في الفصل الرابع من الدراسة .
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عرض وتحليل األدبيات السابقة
 .2.1العرض النقدي للدراسات السابقة
حاولت العديد من الدراسات التطبيقية السابقة تحليل أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي ،بمعنى أكثر

دقة حاولت اختبار عالقة السببية التي يمكن أن تكون بين المتغيرات االقتصادية الكلية من أجل إثبات ما

جاء في النماذج والتحليالت النظرية ،وتبقى النتائج التطبيقية المتعلقة بهذه السببية متضاربة بشكل كبير جدا.

فهناك البعض من هذه الدراسات التطبيقية أظهرت أن النفقات هي المسبب في النمو في حين أكدت دراسات

أخرى أن النمو هو المسبب للنفقات كما اختلفت هذه النتائج من بلد ألخر ،أيضا هناك من وجد أن السببية
تتم في اتجاه واحد وهناك من أثبت أنها تتم في اتجاهين ،إضافة لذلك فهناك من وجد أن النفقات الحكومية

لها أثر على النمو في المدى القصير والبعض اآلخر أثبت أثرها في المدى الطويل وآخرون أثبتوا أن ال أثر
لها إطالقا ،وقد حصرنا تلك النتائج في النقاط التالية:
 .2.1.1العالقة السلبية بين اإل نفاق الحكومي والنمو االقتصادي:

أشار كل من مكيد ومعوشي ( )2014في دراسة لهم عن أثر اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي على
النمو االقتصادي في الجزائر إلى أن اإلنفاق الحكومي لالستهالك النهائي ال يؤثر بشكل ملفت على الناتج

الوطني كما أظهروا بأنه مرتفع عن الحجم األمثل وانتاجيته سالبة وبالتالي يؤثر سلبا على النمو االقتصادي،
وقد توصل إليها أيضا المطوري ( )0202في دراسة أجراها على العراق باستخدام نموذج بارو وقد أثبت فيها
أن لإلنفاق الحكومي االستهالكي أثر سالب وغير معنوي على النمو االقتصادي ألنه غير منتج كما وجد كل

من ) Alice &Kamal (2015في دراسة أجريت على كل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا حيث
كانت في كندا والمملكة المتحدة اإلنفاق الحكومي يؤثر سلبا على النمو االقتصادي حيث يمكن أن تعزى الزيادة

في اإلنفاق الحكومي إلى تأثير مكتظ للغاية على االستثمار الخاص مما يقدم تفسي ار لألثر السلبي لإلنفاق
الحكومي على النمو االقتصادي بينما في الواليات المتحدة لم تظهر الزيادة في اإلنفاق الحكومي أي أثر على
النمو االقتصادي ،وقد تبين أن هناك عالقة سلبية سببية بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في دراسة

أجراها ). Gabri et al (2014

 .2.1.2العالقة اإليجابية بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي:
أشار بارو( )0112في دراسة له عن أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في نموذج بسيط
ويفترض نموذج واحد من نماذج النمو الداخلي وقد توصل إلى وجود أثر إيجابي لإلنفاق الحكومي على النمو

االقتصادي ،كما أكد عليوة ( )2016على أن اإلنفاق الحكومي له تأثير معنوي موجب حيث أن زيادة اإلنفاق
الحكومي من مصروفات جارية أو استثمارية موجهة نحو أغراض التنمية والنمو االقتصادي يؤدي إلى تحقيق

المجتمع معدال مرتفعا من النمو االقتصادي في مصر ،وقد رأى كل من أدريوش وعبد القادر ( )2012في
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دراستهم على الجزائر أن لإلنفاق الحكومي العام أثر معنوي موجب في األجل القصير يؤدي إلى زيادة اإلنفاق
الحكومي وأن النمو هو الذي يحدد ويوجه النفقات العامة خاصة في المدى الطويل ،كما وجد كل من عمران
وأحمد ( )2013بأن هنالك عالقة طردية موجبة بين اإلنفاق العام بشقيه الخدمي والتنموي حيث زيادة اإلنتاج

من خالل اإلنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم التي كلها بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الفرد واإلنتاجية
وكذلك تأثير اإلنفاق على األسعار حالة توزيع الدخل وحالة البطالة كله ينصب في النهاية إلى تحسين ورفع

الناتج المحلي ،وقد أشار ) Sabra & Eltalla (2016إلى أن اإلنفاق الحكومي الذي هو بديل لالنضباط
المالي له عالقة إيجابية مع النمو مما يعكس المصدر الرئيسي للنمو االقتصادي ،وقد رأت Nabila et al

) (2011أن اإلنفاق على الخدمات االقتصادية والمجتمعية له أثر إيجابي على النمو االقتصادي ،وقد اتضح
أن هناك أثر إيجابي كبير لإلنفاق الحكومي االستهالكي على النمو االقتصادي في دراسة كل & Sofdari

) ،Mantazeri (2012واختبر كداوي ( )2005أثر العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في
سلطنة عمان وتوصل إلى أن لإلنفاق الحكومي تأثيرات إيجابية جمة على الناتج المحلي وبصرف النظر عن

الشكل الذي يتخذه.

وقد تنطبق هذه العالقة اإليجابية بين النمو االقتصادي واإلنفاق الحكومي على االقتصاد الفلسطيني وتبدو

منطقية ألن اإلنفاق الحكومي يشكل نسبة ال بأس بها من الطلب المحلي الفلسطيني مما يؤدي إلى زيادة نصيب

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مما يعكس المصدر الرئيسي للنمو االقتصادي في االقتصاد الفلسطيني.

ومن جهة أخرى فإن عديد من االقتصاديين يرون أن األثر اإليجابي لإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي

له حدود وال يستمر مع الزيادة في اإلنفاق الحكومي ،إال أن اإلنفاق الحكومي االستثماري له أثر موجب على
النمو االقتصادي وذلك بحدود معينة لهذا اإلنفاق وبعد أن يتجاوز الحد سوف يصبح أثره سلبي على النمو

المطوري (.)2014
 .2.1.3عدم وجود عالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي:
اتضح أن ال أثر للسياسة المالية متمثلة في اإلنفاق الحكومي على الناتج القومي اإلجمالي اإلسمي وأنها

غير فعالة على األقل في المدى الطويل طالما أن الزيادة في اإلنفاق الحكومي ممولة عن طريق إصدار النقود
المدارة في دراسة أجراها الهيتي وأيوب ( ،)2012كما أوضح كل من عمران وم ارد ( )2011في دراستهم الى

عدم وجود أثر معنوي لإلنفاق الحكومي االستهالكي على معدل البطالة ،كما أوضح كل من & Attaria

) Javedb (2013في دراسة أجريت على باكستان أن كل من النفقات الحكومية الجارية واإلنمائية غير دالة
احصائيا وأنه ال توجد عالقة سببية بين اإلنفاق الحكومي الحالي والناتج المحلي اإلجمالي ،كما أظهرت نتائج

دراسة ) Alice & Kamal (2015على الواليات المتحدة أن الزيادة في اإلنفاق الحكومي لم تظهر أي نتائج
على النمو االقتصادي .
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كما اختبرت الدراسات السابقة باإلضافة ألثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي أثر العديد من متغيرات
االقتصاد الكلي على النمو االقتصادي وعلى اإلنفاق الحكومي.
يساهم االستثمار األجنبي المباشر مساهمة كبيرة في دفع عجلة النمو االقتصادي في البلدان النامية باعتباره
مصد ار هاما لتمويل الحكومات من خالل اجتذاب المزيد من رؤوس األموال األجنبية التي تعمل على زيادة
اإلنفاق الحكومي والتقليل من معدالت البطالة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلد المضيفة ،أجرى العديد من
الباحثين العديد من الدراسات للتحقيق في تأثير االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي وزيادة
اإلنفاق الحكومي.
اختبر عليوة ( )0202أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في مصر متمثال بالناتج
المحلي اإلجمالي من خالل سالسل زمنية في الفترة  0202-0112وخلص إلى وجود أثر معنوي موجب
لالستثمار األجنبي المباشر في اتجاه النمو االقتصادي وذلك من خالل توسيع نشاطات الشركات الدولية في
االندماج واالستفادة من الموارد الطبيعية والبنية التحتية مما يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي للدولة ،وكانت
النتيجة مماثلة لدراسة ( Sabra & Sartawi )2015حيث أكدوا على وجود أثر إيجابي لالستثمار األجنبي
المباشر على النمو االقتصادي في فلسطين ،وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها الباحثة من
خالل التحليل القياسي في الفصل الرابع.
بينما أشار حمانة وبن معزو ( )2012في دراسة على الجزائر إلى أثر تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
بأن لها تأثير سلبي في األجل الطويل على النمو االقتصادي وذلك بسبب الطبيعة الريعية لالقتصاد الجزائري
حيث أن غالبية االستثمارات األجنبية المباشرة تنشط قطاع المحروقات مما يؤدي إلى تنوع تدفقات االستثمارات
األجنبية المباشرة .
وتعتبر المساعدات واإلعانات الخارجية أداة مهمة وحيوية في سياسة الدولة لتحقيق أعلى مستويات من
النمو االقتصادي كما تهدف إلى تنشيط األسواق وزيادة الرفاهية وتساعد أيضا في توليد اإليرادات للحكومة مما
يؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي وهذا ينعكس إيجابا على النمو االقتصادي وهذا ما توصلت إليه بعض
الدراسات التي اختبرت العالقة بين المساعدات والنمو االقتصادي ،إال أن بعضها خلص إلى أثر سلبي
للمساعدات الخارجية على النمو االقتصادي وهي النتيجة التي توصل إليها(Sabra & Sartawi )2015
في دراسة لهم للكشف عن أثر المساعدات الخارجية على النمو االقتصادي في فلسطين وأثبتت الدراسة وجود
أثر سلبي للمساعدات على النمو وذلك يرجع إلى البيئة السياسية السيئة في فلسطين التي أدت إلى توجيه
المساعدات نحو اإلنفاق االستهالكي ،وتوجيه السلطة الفلسطينية كافة المساعدات التي تتلقاها إلى تلبية
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احتي اجات اإلغاثة اإلنسانية بدال من زيادة الطاقة اإلنتاجية وهذا ما يدل على وجود المرض الهولندي في
فلسطين ،كما سيتضح معنا في التحليل القياسي في الفصل الرابع.
ويعتبر مجموع السكان (رأس المال البشري) عامال مهما في تحقيق النمو االقتصادي إذا تم استثماره بشكل،
واال فإنه سيكون مشكلة خطيرة تكافح طريقة التنمية االقتصادية من خالل معدالت البطالة ،وقد فحص كداوي
( )2005في دراسة له عن عالقة اإلنفاق الحكومي باألداء االقتصادي في سلطنة عمان من خالل سالسل
زمنية  1980-2002أثر السكان على النمو االقتصادي وكشف أن تأثير السكان سالبا ومنخفض المعنوية
مما يشير إلى عدم وجود تناسب بين فرص التشغيل وتزايد عدد السكان ،وتتماثل هذه النتيجة مع دراسة
( Auteri et al )2003فقد كشف أن معدل النمو السكاني يرتبط بمعدل نمو سلبي يؤدي إلى انخفاض معدل
نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،وقد تنطبق هذه النتيجة على الحالة الفلسطينية نتيجة الزيادة المضطردة في
السكان وعدم تناسب هذه الزيادة مع سوق العمل وفرص التشغيل مما يؤدي إلى تزايد معدالت البطالة.
بينما أشارت دراسة السيد ( )2015إلى وجود أثر إيجابي لنمو السكان على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
ويشير االنفتاح التجاري عموما إلى إزالة الحواجز التجارية أمام التجارة الدولية للسلع والخدمات ،وهو يعتبر
محركا فعاال لتحسين األداء االقتصادي ،وقد تباينت نتائج الدراسات بين األثر السلبي واإليجابي لالنفتاح
االقتصادي على النمو االقتصادي.
وقد بحثت طالب ( )2015أثر االنفتاح التجاري على النمو االقتصادي في الجزائر وخلصت الدراسة إلى
قيمة مؤشر االنفتاح االقتصادي تؤدي إلى تراجع معدل الدخل الفردي الحقيقي ممثال بالنمو االقتصادي،
وتماثلت النتيجة مع دراسة حمانة وبن معزو ( )0203في قياس العالقة بين التحرير المالي والنمو االقتصادي
في الجزائر باستخدام مؤشر  KAOPENوتوصلت إلى وجود عالقة سلبية بين االنفتاح التجاري والنمو
االقتصادي وذلك يرجع إلى أن الجزائر ليست بلد منتجة لمواد مصنعة في صورتها النهائية.
وقد بحث ( Sabra & Sartawi )2015تأثير االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي في فلسطين
أظهرت الدراسة عالقة سلبية بين االنفتاح االقتصادي والنمو ،وذلك يرجع لالعتماد الكبير على المساعدات
واستخدام المساعدات لتمويل الفجوة بين الطلب وانتاج اسلع المتداولة ،مما يعكس القيود اإلسرائيلية والبيئة
السياسية السيئة التي تعيش فيها األراضي الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى توصل كل من ( Sabra & Eltalla )2016إلى وجود أثر إيجابي لالنفتاح االقتصادي
على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي كوكيل للنمو االقتصادي.
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كما أن زيادة االنفتاح االقتصادي تؤدي إلى زيادة اجتذاب االستثمارات األجنبية المباشرة وزيادة حجم الواردات
والصادرات التي من شأنها زيادة مصادر تمويل للحكومة مما ينعكس على زيادة اإلنفاق الحكومي.
يعتبر معدل التضخم ظاهرة نقدية تنجم عن زيادة الطلب وما يترتب عنها من تدفق نقدي بصورة أكبر من
المعروض السلعي ،وتنعكس معدالت التضخم المرتفعة سلبا على النمو االقتصادي وهي ما توصلت إليه معظم
الدراسات التي بحثت في أثر التضخم على النمو االقتصادي.
فقد بحثت دراسة المطوري ( )0202عن أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في إطار نموذج
بارو ،وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لمعدل التضخم على النمو االقتصادي ،وتماثلت هذه النتيجة
مع نتيجة دراسة ( Attaria& Javedb )2013حيث أشاروا لوجود أثر سلبي لمعدل التضخم على النمو
االقتصادي ،حيث يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي كما أظهرت النتائج إلى
وجود عالقة سببية أحادية االتجاه من معدل التضخم إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
وقد تنطبق هذه النتيجة على االقتصاد الفلسطيني فقد يؤثر التضخم سلبا على النمو االقتصادي نتيجة عدم
استقرار األوضاع االقتصادية في األراضي الفلسطينية مما يؤثر على ق اررات االستثمار واالدخار وبالتالي يعمل
على تخفيض الطلب الكلي الذي يؤدي إلى الركود االقتصادي وذلك ينعكس على النمو االقتصادي للبالد.
يعتبر تكوين رأس المال وسيلة رئيسية للتقدم التكنولوجي ومحددا رئيسيا لنمو اإلنتاجية ،وصوال إلى تحقيق
معدالت عالية من النمو االقتصادي.
فقد أشارت دراسة السيد ( )2015األثر اإليجابي لتراكم رأس المال على الناتج المحلي اإلجمالي والنمو
االقتصادي ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة مكيد ومعوشي ( )0202فقد توصلت ألثر إيجابي لتراكم رأس
المال على النمو االقتصادي ،وقد تنطبق هذه النتيجة على االقتصاد الفلسطيني نتيجة تعدد مصادر األموال
الموجهة لألراضي الفلسطينية من استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات محلية مما يؤدي إلى توسيع الطاقة
اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني ،كما توصلت دراسة الصوص والجلبي ( )0200إلى وجود عالقة طردية
قوية بين العجز وتكوين رأس المال حيث أن زيادة العجز تؤدي إلى زيادة المدخرات القومية وذلك ينعكس على
زيادة االستثمار القومي ،ومن جهة أخرى هناك نسبة كبيرة من العجز المالي في الموازنة توجه إلى مشاريع
استثمارية مما يؤدي إلى تراكم رأس المال القومي.
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 .2.2ملخص الدراسات السابقة:
اعتمدت الدراسات السابقة منهجيات كثيرة وفي أقطار مختلفة وفترات متباينة ،لذلك ارتأيت تصنيفها في جدولين،
األول خاص بالدراسات التي أجريت باللغة العربية ،والثاني خاص بالدراسات األجنبية وفيما يلي عرض مختصر
للدراسات السابقة والتي سينجم عنها تحديد أهم المتغيرات واشتقاق النموذج االقتصادي الخاص بالدراسة.
جدول ( )2.1ملخص الدراسات العربية
الدراسة

نوع
البيانات

عليوة

سالسل
زمنية
(1990
)-2014

االسلوب
القياسي

المتغير التابع

OLS

()2016

النمو
االقتصادي
متمثال بـ
(الناتج المحلي
االجمالي)

المتغير
المستقل

العالقة

تفسير العالقة

الدعم
الحكومي

+

اإلنفاق
الحكومي
مطروحا
منه الدعم
الحكومي

أشارت النتائج إلى تأثير معنوي موجب للدعم
الحكومي على النمو االقتصادي ،حيث أن زيادة قيمة
الدعم الحكومي بمكوناته المختلفة من دعم مباشر
للسلع والخدمات األساسية ودعم غير مباشر للهيئات
االقتصادية العامة إلخ ،تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي
اإلجمالي.

+

يوجد أثر معنوي موجب ،حيث أن زيادة االنفاق
الحكومي من مصروفات جارية أو استثمارية موجهة
نحو أغراض التنمية والنمو االقتصادي يؤدي إلى
تحقيق المجتمع معدال مرتفعا من النمو االقتصادي

حجم
العمالة

+

قيمة
الصادرات

+

االستثمار
المحلي

+

استثمار
أجنبي
مباشر

+

استهالك
نهائي

+
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يوجد أثر معنوي موجب ،زيادة حجم العمالة تؤدي إلى
زيادة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل التوسع في
فرص التشغيل التي تؤدي لزيادة النمو االقتصادي.
يوجد أثر معنوي موجب ،زيادة حجم الصادرات الكلية
(خدمية وسلعية) تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي
اإلجمالي
يوجد أثر معنوي موجب ،زيادة قيمة االستثمار المحلي
تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي االجمالي الذي يؤدي
إلى زيادة االزدهار والنمو االقتصادي في الدولة.
يوجد أثر معنوي موجب لالستثمار األجنبي المباشر
في اتجاه الناتج المحلي اإلجمالي حيث زيادة هذا النوع
من االستثمارات من خالل توسيع نشاطات الشركات
الدولية من خالل االندماج واالستحواذ بهدف االستفادة
من الموارد الطبيعية أو البنية التشريعية في الدولة
المضيفة يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي للدولة
يوجد أثر معنوي موجب لالستهالك النهائي في اتجاه
الناتج المحلي االجمالي ،حيث زيادة االستهالك
النهائي تؤدي إلى التوسع في النشاط االقتصادي الذي
يؤدي بدوره إلى رفع معدل النمو االقتصادي.

الدراسة

نوع
البيانات

االسلوب
القياسي

المتغير التابع

المتغير
المستقل

الناتج المحلي
اإلجمالي

المزروعي

سالسل
زمنية

()2012

)1990)2000

المصادر
الرئيسية للناتج
المحلي
اإلجمالي
OLS

+

+

اإلنفاق
الحكومي

المصادر
الثانوية للناتج
المحلي
اإلجمالي

OLS
أدريوش
وعبد

القادر
)(2012

سالسل
زمنية

اختبار
سببية
جرانجر
المطورة
(تودا ياما
موتو )

+

إجمالي
اإلنفاق
العام
الحكومي

منهج
الحدود
ARDL

العالقة

+

Expen

النمو
االقتصادي
متمثل في
الناتج المحلي
اإلجمالي
الحقيقي

نصيب الفرد
من إجمالي
اإلنفاق العام
الحكومي
الحقيقي

+

تفسير العالقة

يؤثر اإلنفاق العام إيجابيا وبصورة معنوية على
الناتج المحلي االجمالي ،حيث كلما زاد اإلنفاق
الحكومي أدى إلى توسع النشاطات االقتصادية في
كافة القطاعات مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي
اإلجمالي
هناك تأثي ار معنويا من قبل اإلنفاق الحكومي العام
تجاه كل مصدر من مصادر الناتج المحلي
االجمالي الرئيسية ،حيث تؤدي زيادة اإلنفاق
الحكومي إلى زيادة ناتج القطاعات المالية وغير
مالية ،خدمات منزلية ،خدمات حكومية وكلها تؤدي
إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي
هناك تأثي ار معنويا من قبل اإلنفاق الحكومي تجاه
كل مصدر من مصادر الثانوية للناتج المحلي
االجمالي ،حيث أن زيادة اإلنفاق الحكومي يؤدي
إلى زيادة ناتج كل نشاط من النشاطات االقتصادية
الثانوية (نشاط الصناعة ،الزراعة ،الكهرباء ..إلخ)
التي بدوره يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي االجمالي
تشير النتائج إلى وجود أثر معنوي موجب للنمو
االقتصادي على حجم اإلنفاق الحكومي في األجل
القصير حيث زيادة النمو االقتصادي تؤدي الى زيادة
اإلنفاق الحكومي ،وأن النمو االقتصادي هو الذي
يحدد ويوجه النفقات العامة خاصة في المدى الطويل
حيث زيادة النفقات العامة هو نتيجة الرتفاع الناتج
المحلي االجمالي.
تشير النتائج إلى وجود أثر معنوي موجب بنسبة
قليلة لنصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي الى الناتج
المحلي اإلجمالي ،حيث زيادة نصيب الفرد تؤدي
الى زيادة النمو االقتصادي.

Expenper

نسبة مجموع
اإلنفاق العام
الحكومي

+

يوجد أثر معنوي موجب بنسبة أقل لنسبة مجموع
اإلنفاق العام الحكومي للفترة السابقة.

Exgdp

GDP

اإلنفاق
االستهالكي
العام النهائي
الحقيقي
Fonc

نصيب الفرد
من الناتج
المحلي
اإلجمالي
الحقيقي
Pergdp
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+

يوجد أثر معنوي موجب بنسبة قليلة لنصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي على النمو
االقتصادي

الدراسة

أبو عيدة
()2015

نوع
البيانات

االسلوب
القياسي

سالسل

اختبار
سببية
جرانجر

زمنية
)1995(2013

المتغير التابع

الناتج المحلي
اإلجمالي
GDP

OLS

المتغير
المستقل

العالقة

اإلنفاق
الحكومي
اإلجمالي
GGEX

+

النفقات
الحكومية
التطويرية
DGEX

+

النفقات
الحكومية
الجارية
CGEX

عمران و
أحمد
()2013

بيانات

سنوية
)1995)2012

OLS

بيانات

الجهني
)(2006

سنوية
)1986(2002

OLS

الناتج المحلي
اإلجمالي
(النشاط
االقتصادي)

اإلنفاق العام

معدل التغير
في األصول
االجنبية إلى
إجمالي أصول
المصارف
التجارية
DBFA
معدل التغير
في األصول
االجنبية إلى معدل التغير
إجمالي أصول في العجز
مؤسسة النقد
السنوي
العربي
لإلنفاق
السعودي
الحكومي
إلى اجمالي
DSFA
معدل التغير
الناتج
في العائد على
القومي
األصول في
GDGDP
النظام
المصرفي
الخاص
DBROA
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+

+

+

تفسير العالقة
توجد عالقة إيجابية بين المتغيرين حيث أن زيادة
اإلنفاق الحكومي اإلجمالي تؤدي إلى زيادة الناتج
المحلي اإلجمالي وهذه النتيجة منطقية مع الحالة
الفلسطينية ألن اإلنفاق الحكومي يشكل نسبة ال بأس
بها من الطلب الكلي الذي يؤدي لزيادة الناتج
اإلجمالي.
توجد عالقة إيجابية أحادية الجانب بين النفقات
الحكومية التطويرية باتجاه الناتج المحلي اإلجمالي،
حيث زيادة النفقات على المشاريع التطويرية تؤدي
إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
توجد عالقة موجبة باتجاهين بين اإلنفاق الحكومي
الجاري والنمو االقتصادي ( ،)GDPحيث كلما زاد
الناتج المحلي زاد اإلنفاق الجاري ،حيث أن النفقات
الجارية تستحوذ على نسبة كبيرة من اإلنفاق
الحكومي الذي يؤدي إلى زيادة النشاط االقتصادي،
هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي.
توجد عالقة طردية موجبة بين اإلنفاق العام بشقيه
الخدمي والتنموي والنشاط االقتصادي ،حيث أن زيادة
اإلنتاج من خالل اإلنفاق على الخدمات العامة
كالصحة والتعليم التي كلها بدورها تؤدي إلى زيادة
كفاءة الفرد واإلنتاجية وكذلك تأثير اإلنفاق العام على
األسعار حالة توزيع الدخل وحالة البطالة كله ينصب
في النهاية إلى تحسين ورفع الناتج المحلي اإلجمالي،
باإلضافة إال أن هناك عوامل أخرى تتمثل بالسياسة
النقدية والسياسات الزراعية والمناخ وسياسات
االستثمار وغيرها تؤدي زياداتها إلى زيادة وتحسين
النشاط االقتصادي.
ارتفاع معدل العجز في اإلنفاق الحكومي السنوي
يؤثر إيجابا على المصارف التجارية إلى إجمالي
األصول ،حيث ارتفاع معدل العجز في اإلنفاق
الحكومي سوف يؤدي إلى ارتفاع ربحية المصارف
التجارية (معدل العائد على االصول)

-

معدل العجز في اإلنفاق الحكومي السنوي يؤثر
سلبا على معدل االصول األجنبية إلى إجمالي
أصول مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أن
زيادة معدل العجز تؤدي انخفاض في معدل
األصول األجنبية إلى إجمالي الموجودات

+

يؤثر معدل العجز السنوي في اإلنفاق الحكومي إلى
إجمالي الناتج على ربحية النظام المصرفي الخاص
بشكل ايجابي حيث أن ارتفاع معدل العجز في
اإلنفاق يؤدي الى ارتفاع معدل الربحية في النظام
الخاص

الدراسة

نوع
البيانات

األسلوب
القياسي

المتغير
التابع

الناتج
المحلي
غير
النفطي
()NY

بيانات
سنوية
)1970)2004

العمر
))2010

أسلوب
االنحدار
التلقائي
للكمية
الموجهة
()VAR
باستخدام
طريقة
المربعات
الصغرى
OLS

الناتج
الزراعي
()A

المتغير
المستقل

العالقة

اإلنفاق
االستهالكي
()GC

+

اإلنفاق
االستثماري
()GI

+

اإلنفاق
التحويلي
()GTR

-

()GC

+

()GI

-

((GTR

+

()GC
الناتج
الصناعي
غير
النفطي
()M

الناتج
الخدمي
()S

-

()GI

+

((GTR

-

()GC

+

()GI

+

((GTR

-
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تفسير العالقة

اإلنفاق االستهالكي له تأثير إيجابي طردي على الناتج
المحلي غير النفطي ويتحول إلى عكسي بعد مرور 2
سنوات ،بمعنى أن زيادة اإلنفاق االستهالكي تؤدي إلى
زيادة الناتج المحلي غير النفطي.
اإلنفاق االستثماري يأتي في المقدمة له تأثير إيجابي
طردي على الناتج المحلي االجمالي حيث يتناقص بعد
 02سنوات ،حيث زيادة اإلنفاق االستثماري تؤدي إلى
ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي.
يأتي في المرتبة الثانية بتأثير عكسي ،حيث زيادة
اإلنفاق التحويلي تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي
غير النفطي.
اإلنفاق االستهالكي يأتي في المرتبة الثالثة بتأثير
طردي في البداية يتحول سلبي في األمد المتوسط ثم
طردي مرة أخرى في األمد الطويل ،بمعنى أن زيادة
اإلنفاق االستهالكي تؤدي إلى زيادة الناتج الزراعي
وبعد مدة يؤدي إلى انخفاض الناتج الزراعي ومن ثم
يعود مرة أخرى لزيادة الناتج الزراعي.
يأتي اإلنفاق االستثماري بالمرتبة الثانية بتأثير عكسي
الناتج الزراعي ،حيث أن زيادة اإلنفاق االستثماري
تؤدي إلى انخفاض الناتج الزراعي.
يأتي اإلنفاق التحويلي بتأثير طردي على الناتج
الزراعي ،حيث زيادة اإلنفاق التحويلي تؤدي إلى زيادة
الناتج الزراعي.
اإلنفاق االستهالكي يأتي في المرتبة الثالثة بتأثير
عكسي ،حيث زيادة اإلنفاق االستهالكي تؤدي الى
انخفاض الناتج غير النفطي
اإلنفاق االستثماري يأتي في المقدمة بصافي تأثير
طردي مع فترات من التأثير العكسي ،حيث أن زيادة
اإلنفاق االستثماري تؤدي إلى زيادة الناتج الصناعي
غير النفطي.
اإلنفاق التحويلي يأتي في المرتبة الثانية بتأثير
عكسي ،حيث زيادة االنفاق التحويلي تؤدي إلى
انخفاض الناتج الصناعي غير النفطي.
يتأثر هذا القطاع طرديا باإلنفاق االستهالكي ثم يبدأ
بالتناقص ومن ثم يتحول إلى عكسي بالسنوات الثالث
األخيرة ،زيادة اإلنفاق االستهالكي تؤدي إلى زيادة
الناتج الخدمي.
اإلنفاق االستثماري يأتي بالمرتبة الثالثة بتأثير طردي،
حيث أن زيادة النفقات االستثمارية تؤدي إلى زيادة
الناتج الخدمي.
يأتي اإلنفاق التحويلي في المرتبة الثانية بتأثير
عكسي ،حيث أن زيادة النفقات التحويلية تؤدي إلى
انخفاض الناتج الخدمي.

الدراسة

مي علي
))2016

الغالبي
()2011

سالمي
()2015

نوع
البيانات

سالسل
زمنية
)2000)2012

سالسل
زمنية
)1975(2010

سالسل
زمنية
)1970(2013

األسلوب
القياسي

المتغير
التابع

OLS

حجم الناتج
المحلي
اإلجمالي
في السوادان
باألسعار
الثابتة
(النمو
االقتصادي)

قانون
فاجنر
OLS

أنجل
وجرانجر
لتحليل
التكامل
المشترك
منهج

السببية
Granger

اإلنفاق
الحكومي
()EXP

المتغير
المستقل

االستثمار
المحلي في
مشروعات
البنية التحتية
التكوين
الرأسمالي
الثابت
(استثمارات
قطاع عام،
استثمارات
قطاع خاص)
االتجاه العام
لحجم
االستثمار
المحلي
(عنصر
الزمن)
اجمالي ناتج
محلي حقيقي
 /عدد السكان
(حصة الفرد
الواحد من
الناتج
الحقيقي)

العالقة

+

أثبتت النتائج وجود ارتباط خطي موجب بين النمو
االقتصادي وحجم االستثمار المحلي في
مشروعات البنية التحتية بمساهمة عالية من
القطاع الخاص ومساهمة منخفضة من القطاع
العام ،حيث زيادة االستثمار المحلي في مشاريع
البنية التحتية يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي
االجمالي

+

أثبتت النتائج وجود ارتباط طردي بين الزمن
واالستثمار المحلي اإلجمالي حيث يتزايد االستثمار
مع الزمن لكن بشكل ضعيف

+

) ) GDPC

اإلنفاق
الحكومي
كنسبة من
الناتج
الداخلي
الخام
G/GDPt

متوسط
نصيب الفرد
من إجمالي
الناتج المحلي
الحقيقي
y/n

OLS
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+

عالقة سببية إيجابية في األجلين القصير والطويل
تتجه من الناتج المحلي الحقيقي إلى اإلنفاق
الحكومي بمعنى أن الزيادة في النمو االقتصادي
يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إلى
زيادة الحاجة الى زيادة اإلنفاق الحكومي والى زيادة
الموارد المتاحة للقطاع الحكومي لتمويل هذه الزيادة
في اإلنفاق عن طريق الموارد االضافية الناتجة من
النمو االقتصادي.

تشير النتائج إلى وجود دالئل لعالقة توازنيه في
المدى الطويل بين اإلنفاق الحكومي والنمو
االقتصادي ،كما تشير إلى وجود أثر للسببية في
كال االتجاهين.

الدراسة

الصوص
والجلبي
))2012

نوع
البيانات

سالسل
زمنية

)1977(2006

األسلوب
القياسي

أسلوب
تحليل
االنحدار
البسيط

المتغير
التابع

جانبي
الموازنة
اإلنفاق
الحكومي

المتغير
المستقل

العالقة

+

واإليرادات
العامة

+

الدخل
القومي

+

الناتج
المحلي
اإلجمالي

+

االستهالك
الكلي

+

تكوين
رأس المال

+

العجز
المالي

االدخار
الكلي

+

الدين العام
الخارجي

+

الدين العام
الداخلي

+

المستوى
العام
لألسعار

+

النمو
االقتصاد
ي
(نمو
الناتج
المحلي
باألسعار
الجارية )
متغير
الزمن T

تفسير العالقة

أثبتت الدراسة أن هناك عالقة طردية قوية بين العجز
واإلنفاق الحكومي ،فزيادة العجز المالي يكون نتيجة زيادة
توجه جزء من هذا العجز الى اإلنفاق الحكومي مما يؤدي
إلى زيادة اإلنفاق الحكومي.
هناك عالقة طردية بين العجز واإليرادات العامة ،هذا
يعني أن هناك أثر للعجز المالي على جانبي الموازنة
العامة
هناك عالقة طردية إيجابية قوية بين العجز المالي والدخل
القومي ،حيث أن اإلنفاق االستثماري اإلضافي يولد زيادة
في الدخل القومي أكبر من حجم ذلك اإلنفاق ،وبالتالي
يؤدي العجز في الموازنة الى أث ار مضاعفا في الدخل
القومي.
هناك عالقة قوية إيجابية بين العجز المالي والناتج المحلي
االجمالي ،حيث أن توجيه العجز المالي في الموازنة يؤدي
إلى زيادة الناتج المحلي االجمالي من خالل تحويل عناصر
االنتاج إلى القطاعات التي تشجعها الحكومات وبالتالي
تنتقل من قطاع إلى اخر ومن منطقة إلى اخرى بما يتالءم
مع تحقيق الناتج المحلي اإلجمالي.
هناك عالقة قوية للعجز المالي على االستهالك الكلي،
حيث أن جزء من هذا العجز يحول الى الطلب الكلي على
السلع والخدمات من قبل الجهاز الحكومي الذي يؤدي إلى
زيادة االستهالك القومي ومن جهة أخرى يحول جزء من
العجز إلى دخول األفراد مما يؤدي إلى زيادة االستهالك
القومي.
هناك عالقة طردية قوية بين العجز وتكوين رأس المال
حيث أن زيادة العجز تؤدي إلى زيادة المدخرات القومية
وذلك ينعكس على في زيادة االستثمار القومي ،ومن جهة
أخرى هناك كثير من العجز المالي في الموازنة يوجه إلى
مشاريع استثمارية مما يؤدي إلى تراكم رأس المال القومي
هناك عالقة طردية بين العجز في الموازنة واالدخار ،حيث
ان االنفاق العام يزيد وبالتالي عجز الموازنة من دخول
األفراد وبالتالي زيادة القدرة على االدخار ولذلك مع زيادة
العجز تزيد المدخرات القومية.
وجود عالقة طردية ضعيفة بين العجز والدين العام
الخارجي وهذا يعني عدم وجود أثر للعجز على الدين
الخارجي.
هناك عالقة طردية بين العجز والدين العام الداخلي يعني
هناك أثر للعجز على الدين العام الداخلي.
توجد عالقة طردية بين العجز والمستوى العام لألسعار هذا
يعني عدم وجود أثر للعجز على المستوى العام لألسعار
ووجود أثر للعجز في زيادة التضخم ،فإن زيادة النفقات
تؤدي الى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع مستوى العام
لألسعار.

ال
يوجد
أثر

ال يوجد ارتباط بين العجز والنمو وهذا يدل على عدم
وجود أثر للعجز على النمو في الناتج المحلي ،لكن ال
يتم األخذ بالنتيجة لعدم وجود داللة احصائية ،حيث ان
زيادة العجز تؤدي الى زيادة االدخار واالستثمار والدخل
االمر الذي ينعكس على زيادة الدخل القومي وبالتالي
ارتفاع معدل النمو االقتصادي بشكل عام.

+

أثبتت الدراسة أن العجز المالي يتزايد ويتغير مع مرور
الزمن
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الدراسة

دليلة

طالب
()2015

نوع
البيانات

األسلوب
القياسي

المتغير
التابع

سالسل
زمنية
(-1980
)2012

طريقة
المربعات
الصغرى
المصححة
كليا

النمو
االقتصادي
ممثال في
(معدل
الدخل
الفردي
الحقيقي)

(FullyModified
)OLS

المتغير
المستقل

العالقة

مؤشرات
االنفتاح
االقتصادي
OPi
ويشمل
مؤشر
الصادرات
إلى الناتج
المحلي
االجمالي
)(OP1
مؤشر
الواردات
إلى الناتج
المحلي
االجمالي
()OP2
مؤشر درجة
االنفتاح
التجاري
)(OP3
مخزون رأس
المال
المادي
((Cs

-

+

-

-

تراكم رأس
المال
البشري
متمثل في
قوة اليد
العاملة
( )Lf

+

األراضي
القابلة
للزراعة
)(Ar1

-
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تبين أن كل من مؤشر الصادرات الى الناتج المحلي
االجمالي مرن وأنه كلما ارتفعت قيمة مؤشر
الصادرات أدى إلى تراجع معدل الدخل الفردي
الحقيقي.

وجود عالقة موجبة بين الواردات والنمو االقتصادي،
حيث أن زيادة استيراد السلع التكنولوجية الحديثة
واستخدامها في العمليات اإلنتاجية والتنموية تهدف
إلى دفع عجلة االنتاج الوطني ودخول األسواق
العالمية ومنه رفع وتيرة النمو االقتصادي.
مؤشر درجة االنفتاح االقتصادي الى معدل الدخل
الحقيقي مرنة وأنه كلما ارتفعت قيمة مؤشر درجة
االنفتاح تراجع معدل الدخل الفردي الحقيقي
تبين أن مخزون رأس المال المادي مرن بالنسبة الى
معدل الدخل الفردي ،والسبب في ذلك تعثر الخطط
االستثمارية على مستوى االقتصاد الكلي مما أدى إلى
زيادة كبيرة في اإلنفاق االستهالكي الحكومي ولم يرافق
ذلك تحسن في الخدمات الحكومية مما يشكل مزاحمة
لإلنفاق االستثماري وهذا يؤدي إلى انخفاض معدل
النمو االقتصادي.
توجد عالقة طردية بين قوة اليد العاملة ومعدل الدخل
الحقيقي الفردي ،حيث أن الزيادة في رأس المال
البشري سوف تؤدي إلى ارتفاع معدل الدخل الحقيقي
الفردي من خالل البرامج التي قامت بها السلطات
العمومية للحد من تفاقم مشكلة البطالة ،ومواجهة
االختالل الحاد في سوق العمل الذي بدوره يؤدي إلى
ارتفاع معدل النمو العام على المدى البعيد
نسبة األراضي القابلة للزراعة سالبة ومرنة وتدل على
العالقة العكسية بين هذه النسبة ونصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي ،ويعود ذلك الى غياب رؤية
واضحة لكيفية تنمية وتطوير الفالحة الجزائرية رغم
الموارد التي تتوفر عليها البالد وبسبب ما تعانيه
الفالحة من اختالل وهشاشة التوازن البيئي ومحدودية
األراضي الصالحة للزراعة.

الدراسة

نوع
البيانات

االسلوب
القياسي

المتغير التابع

المتغير
المستقل

العالقة

مؤشر
التحرير
المالي

-

)(KAOPEN

حمانة

وبن معزو

سالسل
زمنية
)1970(2010

OLS

()2013

النمو
االقتصادي
متمثال بـ
حصة الفرد
من إجمالي
الناتج
المحلي
الحقيقي
()RGDP

نسبة
التدفقات
الواردة من
االستثمار
األجنبي إلى
إجمالي
الناتج
المحلي
الحقيقي

-

()FDI

نسبة
إجمالي
الصادرات
والواردات
إلى إجمالي
الناتج
المحلي
الحقيقي

-

))TRADE

الشهري
ومحمد
))2011

سالسل
زمنية
(-1980
)2011

OLS

المديونية
الخارجية
( ،)Yمقاسا
بمؤشر
إجمالي
رصيد الدين
الخارجي
بالمليون
دوالر
باألسعار
الثابتة

االنفتاح
التجاري
()x1

+

عدد السكان
()X2

-

النمو
االقتصادي
()X3
حركة
رؤوس
األموال إلى
الخارج
()X4
أسعار
الفائدة
()X5
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+
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وجود عالقة عكسية على المدى الطويل بينه وبين
النمو االقتصادي وهي معنوية ،وهذا يعني أن التدفقات
الواردة من االستثمار األجنبي على المدى الطويل له
تأثير سلبي على النمو االقتصادي ،حيث ارتفاع مؤشر
التحرير المالي يؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي
االستثمار األجنبي له تأثير سلبي في األجل الطويل
على مستويات النمو االقتصادي ،يعود ذلك إلى
الطبيعة الريعية لالقتصاد الجزائري ،حيث أن غالبية
االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر تنشط في
قطاع المحروقات الشي الذي يدعو إلى تنويع تدفقات
االستثمارات األجنبية المباشرة ،وذلك عبر تنظيم
زيارات متبادلة للمستثمرين األجانب ،وتعريفهم
بالتسهيالت والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين

توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين االنفتاح
التجاري والنمو االقتصادي ويعود السبب في سلبية
العالقة إلى ان الجزائر ليست بلدا منتجا لمواد
مصنعة في صورتها النهائية.
تشير الدراسة إلى أن االنفتاح التجاري له تأثير إيجابي
معنوي على المديونية ،الخارجية وبينهم عالقة طردية
حيث كلما زاد االنفتاح التجاري أدى إلى زيادة المديونية
الخارجية
تشير الدراسة إلى وجود عالقة سلبية عكسية بين عدد
السكان والمديونية حيث أنه إذا انخفض عدد السكان
يؤدي إلى زيادة المديونية
تشير الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين النمو
االقتصادي والمديونية حيث زيادة النمو تؤدي إلى
زيادة المديونية الخارجية

تشير النتائج إلى وجود سالسل زمنية غير ساكنة
وبالتالي تم استبعاد المتغيرين حركة رؤوس االموال
وأسعار الفائدة.

الدراسة

عمران
ومراد
)) 2011

نوع
البيانات

سالسل
زمنية
مقطعية
)1990)2010

األسلوب
القياسي

النماذج
الديناميكية
طريقة
المربعات
الصغرى
المعممة

المتغير
التابع

معدل
البطالة
UR

GLS

العالقة

المتغير
المستقل

معدل النمو
السنوي
لنصيب
الفرد من
الناتج
المحلي
اإلجمالي
كمؤشر
للنمو
االقتصادي
GPC
معدل نمو
السكان
PAG
نسبة
االستهالك
الحكومي
(اإلنفاق
العام)
كمؤشر
للتدخل
الحكومي
GGFCE

السيد
))2015

سالسل
زمنية

OlS

النمو
االقتصادي
ويمثله
الناتج
المحلي
اإلجمالي
))Y

-

غير
معنوي

وغير
معنوي
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تشير الدراسة إلى وجود أثر سالب وشديد المعنوية بين
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل
البطالة ،حيث تؤدي زيادة معدل نمو نصيب الفرد من
الناتج إلى تخفيض معدل البطالة في الدول العربية
خالل الفترة ،وأن معدل النمو االقتصادي في الدول
العربية يلعب دور كبير في امتصاص معدالت البطالة
من خالل زيادة التشغيل في االقتصاد

عدم وجود أثر معنوي لنمو السكان على معدل البطالة

تشير النتيجة إلى عدم وجود أثر معنوي لإلنفاق
الحكومي على معدل البطالة

تشير النتائج إلى عدم وجود ارتباط معنوي بين معامل
التفاوت في
جيني والنمو االقتصادي ،وأيضا أي ارتفاع أو
توزيع الدخل
غير انخفاض في معامل جيني ال يؤثر على النمو أي أنه
يعبر عنه
معنوي ال يوجد له تأثير على النمو االقتصادي ،أنه كلما
بمعامل
كانت قيمة معامل جيني صغيرة كانت عدالة توزيع
جيني
الدخل أفضل.
X1
تشير النتيجة إلى وجود ارتباط قوي وتأثير معنوي
إيجابي لالستهالك النهائي على النمو االقتصادي،
االستهالك
زيادة االستهالك النهائي يؤدي إلى توسع النشاط
النهائي
+
االقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل النمو
X2
االقتصادي.
التراكم الرأسمالي له تأثير إيجابي ،حيث زيادة التراكم
التراكم
الرأسمالي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي
الرأسمالي
+
ومن ثم يظهر تأثيره اإليجابي في النمو االقتصادي.
X3
اإليرادات العامة للدولة متغير معنوي إحصائيا إذ يؤثر
اإليرادات
إيجابيا في الناتج المحلي اإلجمالي حيث زياداتها
للدولة
العامة
+
تؤدي إلى قدرة الدولة على تحقيق نشاطاتها التنموية
()X4
وتغطية نفقاتها العامة.
معنوي إحصائيا حيث زيادة عدد السكان يؤدي إلى
عدد السكان
+
زيادة الناتج المحلي اإلجمالي
()X5
اإلنفاق العام مؤثر قوي حيث أن اإلنفاق في أغلبه
إنفاقا على األنشطة االستثمارية التي تزيد من إنتاجية
اإلنفاق العام
الدولة مما يؤثر باإليجاب في الناتج المحلي اإلجمالي
+
()X6
ومن ثم ارتفاع معدالت النمو االقتصادي.
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الدراسة

المطوري

نوع
البيانات

األسلوب
القياسي

سالسل
زمنية

OLS

))2014

مكيد
و

معوشي
()2014

سالسل
زمنية

انحدار
متعدد

المتغير
التابع

المتغير
المستقل

العالقة

نسبة اإلنفاق
الحكومي
إلى الناتج
+
المحلي
اإلجمالي
))gt
نسبة اإلنفاق
االستثماري
إلى الناتج
+
المحلي
اإلجمالي
))gk
نسبة اإلنفاق
االستهالكي
إلى الناتج
المحلي
االجمالي
))gh
معدل
التضخم
معدل النمو
))Inf
اإليرادات
االقتصادي
النفطية إلى
))gy
إجمالي
+
اإليرادات
الضريبية
))Or
متغير وهمي
يمثل
الحصار
والحروب
وتغيير
النظام الذي
مر به
العراق
))DUM
اإلنفاق
الحكومي
االستهالكي
Y
النهائي ))G
الناتج
إجمالي
المحلي
تكوين رأس
اإلجمالي
+
المالي
(النمو
االقتصادي) الثابت ))K
))L
+
العمل
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تفسير العالقة

تشير النتائج إلى أن تأثير اإلنفاق الحكومي إيجابي
على النمو االقتصادي في المقادير القليلة ،حيث زيادة
اإلنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي.
اإلنفاق الحكومي االستثماري له أثر موجب على النمو
االقتصادي وذلك بحدود معينة لهذا اإلنفاق وبعد أن
يتجاوز اإلنفاق الحكومي االستثماري الحد سوف يكون
له أثر سلبي على معدل النمو

تشير النتائج إلى أن األثر سالب وغير معنوي لإلنفاق
االستهالكي ألنه إنفاق غير منتج
هناك تأثير سلبي لمعدل التضخم على النمو
االقتصادي ،حيث ارتفاع معدل التضخم يؤدي انخفاض
معدل النمو االقتصادي
توجد عالقة إيجابية بين اإليرادات النفطية الى اجمالي
اإليرادات الضريبية وهي معنوية ،حيث زيادة اإليرادات
النفطية تؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي.

تشير النتائج إلى أن هشاشة االستقرار السياسي تؤدي
والتزال الى تدهور البيئة والمناخ االستثماري.

تشير النتائج أن اإلنفاق الحكومي الموجه لالستهالك
النهائي ال يؤثر بشكل ملفت على الناتج الوطني ،كذلك
أظهرت بأنه زائد عن الالزم وانتاجيته سالبة وبالتالي
يؤثر على النمو االقتصادي سلبا.
أظهرت النتائج أن لكل من رأس المال والعمل أثر
إيجابي على النمو االقتصادي ،فزيادة كل من رأس المال
والعمل يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي
وبالتالي النمو االقتصادي

الدراسة

كداوي
))2005

نوع
البيانات

األسلوب
القياسي

سالسل

زمنية
(1980)2002

OLS

المتغير
التابع

الناتج
المحلي في
سلطنة
عمان
(النمو
االقتصادي)
Y

االنحدار
الذاتي
للمتجهة

الهيتي
وأيوب
))2012

داغر

وعلي
))2015

سالسل
زمنية

سالسل
زمنية

)1970)2004

()VAR

اختبار
سببية
جرانجر

سببية
جرانجر
نموذج
االنحدار
البسيط

المصدر  :إعداد الباحثة

المتغير
المستقل

العالقة

اإلنفاق
الحكومي
G
المستوى
العام
لألسعار
CPI
الصادرات
في الناتج
المحلي
االجمالي
E
االستثمار
القومي

I
معدل النمو
السنوي
للسكان
P
اإلنتاجية
Z
الزمن
T
عرض
النقود M1

الناتج
القومي
اإلجمالي
االسمي
()GNB

))GDP
النمو
االقتصادي

اإلنفاق
الحكومي
))G
اإلنفاق العام
على
مشروعات
البنية
التحتية
االسكان
والمرافق
المواصالت
والنقل
الكهرباء
والمياه
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+
ال
يوجد
أثر

+

تفسير العالقة

تشير النتائج إلى وجود أثر إيجابي ومعنوي لإلنفاق
الحكومي على الناتج المحلي ،إذ أن زيادة االنفاق
تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي.
لم يظهر وجود أثر معنوي للمستوى العام لألسعار
على الناتج المحلي ،ألن االسعار في سلطنة عمان
ال تؤثر كثي ار على المتغيرات ألن التضخم الموجود
من النوع السلس وذي الحد الواحد.
يوجد أثر موجب للصادرات على الناتج المحلي،
حيث زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الناتج.

+

يوجد أثر موجب لالستثمار على الناتج المحلي،
حيث زيادة االستثمار تؤدي إلى زيادة الناتج.

-

ظهر أثر السكان سالب ومنخفض المعنوية ،مما
يشير إلى عدم وجود تناسب بين فرص التشغيل
وتزايد السكان

+
+

+
فعالية
عدم
فعالية

عالقة
سببية

يوجد أثر موجب لإلنتاجية ،حيث زيادة اإلنتاجية
تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي.
تشير النتائج إلى تزايد الناتج المحلي بكل سنة ،حيث
تنمو المتغيرات االقتصادية مع مرور الزمن.
أثبتت النتائج أن زيادة عرض النقود تؤدي إلى ارتفاع
مستوى الطلب الكلي والذي ينتج عنه زيادة في الناتج
ومن ثم ارتفاع في األسعار فيما إذا كان الطلب الكلي
أكبر من العرض الكلي وبالتالي زيادة الناتج القومي
اإلجمالي االسمي وهذه النتائج تؤكد أن فعالية
السياسة النقدية عن السياسة المالية ،فالسياسة المالية
تكون غير فاعلة على األقل في األجل الطويل طالما
أن الزيادة في اإلنفاق الحكومي غير ممولة عن طريق
اصدار النقود المدارة.

تشير النتائج إلى وجود تأثير وعالقة سببية تتجه
من  Gإلى  ،GDPأي أن اإلنفاق العام على
مشروعات البنية التحتية يسبب فعال النمو
االقتصادي ،حيث تساهم مشروعات البنية التحتية
بما يقارب  %01من الناتج المحلي اإلجمالي لكافة
األنشطة االقتصادية .

جدول ( )2.2ملخص الدراسات االجنبية

الدراسة

& Auteri
Costantini
)(2003

نوع
البيانات

بيانات
سنوية

)1970(1995

األسلوب
القياسي

OLS

المتغير
التابع

معدل نمو
الناتج
المحلي
اإلجمالي
Gy

المتغير
المستقل

القيمة
األولية لكل
شخص في
سن العمل
y0
معدل
االستهالك
ᵹ
نمو السكان
N

العالقة
-

-

-

استثمارات
رأس المال
المادي
الخاص
SK

+

استثمار
رأس المال
المادي العام
SKG

+

القيمة
األولية
لحصة
السكان في
سن العمل
SH
المتوسط
السنوي
لحصة
التحويالت
الحكومية
في إجمالي
الناتج
المحلي للفرد
STR
معدل نمو
التحويالت
الحكومية
GTR
معدل التقدم
التقني
GA
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+

تفسير العالقة

تشير النتائج إلى وجود عالقة عكسية بين معدل
نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب كل شخص
من الناتج المحلي اإلجمالي في سن العمل
يرتبط معدل االستهالك بمعدل نمو سلبي ،من حيث
زيادة معدالت االستهالك يؤدي إلى انخفاض معدل
النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
يرتبط معدل النمو السكاني بمعدل نمو سلبي ،حيث
تؤدي زيادة معدالت النمو السكاني إلى انخفاض
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
لرأس المال المادي تأثير إيجابي قوي نسبيا على نمو
الناتج ،وتؤدي زيادة قيمة رأس المال إلى زيادة
االستثمار وزيادة التنمية ،وبالتالي ارتفاع معدالت
النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ،مما يؤدي إلى
نمو اقتصادي أعلى
ارتفاع معدل االستثمار في رأس المال العام والموجه
نحو االستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى ارتفاع
معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث
أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين
االستثمار في رأس المال العام ومعدل النمو
أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي كبير لرأس المال
البشري في تعزيز النمو وزيادته ،حيث أن الزيادة
في رأس المال البشري تؤدي إلى ارتفاع معدل
النمو االقتصادي

-

-

-

تؤدي زيادة تحويالت المدفوعات إلى انخفاض
معدل النمو على المدى الطويل ألنها تطالب بشراء
السلع والخدمات ،باإلضافة إلى ذلك ،ستظهر
التشوهات طويلة األجل في مدفوعات التحويل ،مما
يؤثر سلبا على النمو ويؤدي إلى انخفاضه،
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تحويالت النفقات ذهبت
إلى قطاعات غير منتجة مثل النقل والتعليم ،مما
أدى إلى تأثير سلبي على النمو
يرتبط معدل التقدم التقني بمعدل النمو سلبا ،حيث
زيادة مستوى التقدم ،يؤدي إلى انخفاض معدل النمو
في المناطق النامية

الدراسة

نوع
البيانات

األسلوب
القياسي

2SLS
Sabra
&
Eltalla

لوحة
بيانات
غير
متوازنة

Attari
&
Javed

سالسل
زمنية

اختبار جذر
الوحدة

)(2013

(1980)2010

اختبار
التكامل
المشترك

)(2016

Dynamic
panel data
GMM
systems

المتغير
التابع

نصيب
الفرد
الواحد
من الناتج
المحلي
اإلجمالي
GDPC
االدخار
المحلي
اإلجمالي
SAV

اختبار ديكي
فولر

صافي
المساعدات
اإلنمائية
والمعونات
الرسمية
المتلقاه
AID
االنفتاح
التجاري
OPEN
االدخار
المحلي
االجمالي
SAV
نصيب
الفرد الواحد
من الناتج
المحلي
اإلجمالي
GDPC
إجمالي
تكوين رأس
المال INV
االنضباط
المالي
FD

اإلنفاق
الحكومي
G

OLS
اختبار سببية
جرانجر

المتغير
المستقل

الناتج
المحلي
اإلجمالي
()Y

العالقة

-

+

-

أظهرت النتائج أن المساعدات الخارجية لها تأثير
سلبي على النمو والمدخرات المحلية ،وتشير
النتائج إلى أن زيادة المساعدات الخارجية تؤدي
انخفاض النمو وتقليل المدخرات المحلية ،وأن
المساعدات الخارجية ال تكمل المدخرات المحلية
وتزاحم المدخرات المحلية في البلدان الثمانية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
االنفتاح له عالقة إيجابية مع معدل النمو
االقتصادي حيث يهدف صناع القرار إلى مشاركة
أكبر في التجارة الدولية مما يؤدي إلى زيادة
معدالت النمو االقتصادي
تظهر النتائج وجود عالقة سلبية بين المدخرات
المحلية والنمو االقتصادي مع وجود المعونة
الخارجية ،األمر الذي له أيضا تأثير سلبي على
النمو ،ويبدو أن المساعدات الخارجية تزاحم
المدخرات المحلية بدال من تكميلها ،وقد يمثل
التأثير السلبي للمدخرات المحلية على النمو
اتصاال سيئا باالستثمار (قد يمول استثمارات
منخفضة اإلنتاجية) أو قد يمثل األموال
(المدخرات) المهربة في الخارج.

اإلنفاق الحكومي ،الذي هو بديل لالنضباط
+
المالي ،له عالقة إيجابية مع النمو ،وتشير النتائج
إلى أن زيادة اإلنفاق الحكومي من المتوقع أن تزيد
النمو االقتصادي ،مما يعكس المصدر الرئيسي
للنمو االقتصادي.
تؤثر النفقات الحكومية إيجابيا على الناتج المحلي
اإلجمالي ،حيث تؤدي الزيادة في اإلنفاق
الحكومي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي والنمو
+
االقتصادي والعالقة طويلة األجل بينهما ،وهناك
أيضا عالقة سببية في اتجاه واحد
ال توجد عالقة سببية بين اإلنفاق الحكومي الحالي
غير
والناتج المحلي اإلجمالي ،وتشير النتائج إلى أنه
دالة
إحصائيا غير مهم إحصائيا

نفقات جارية
حكومية
GC
نفقات
إنمائية
حكومية
GD

غير
دالة
إحصائيا

معدل
التضخم P

-

64

تفسير العالقة

ال توجد عالقة سببية بين اإلنفاق الحكومي
االنمائي والناتج المحلي اإلجمالي ،وتشير
النتائج أيضا إلى أنه غير مهم احصائيا
يؤثر معدل التضخم سلبا على النمو االقتصادي،
حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض النمو
االقتصادي وانخفاض معدل الناتج المحلي
اإلجمالي ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة سببية
أحادية االتجاه من معدل التضخم إلى الناتج
المحلي اإلجمالي.

الدراسة

نوع
البيانات

األسلوب
القياسي

المتغير
التابع

سالسل

اختبارات
السببية
القصيرة
والطويلة
المدى
جرانجر مع
نموذج
تصحيح
أخطاء
المتجهات

الناتج
المحلي
اإلجمالي
()GDP

المتغير
المستقل

الديون

Dritsaki
)(2013

زمنية
)1960(2011

الخارجي
FD

(النمو
االقتصادي)

الصادرات
EXP

تحويالت
العاملين
المستخدمة

Meyer
&
Shera

panel
data

)(2016

(1999)2013

OLS

نمو نصيب
الفرد من
الناتج
المحلي
االجمالي

إجمالي
تكوين رأس
المال
نفقات
االستهالك
النهائي
المنزلي
نسبة
االلتحاق
بالمدارس
التجارة
النمو
السكاني
سعر
الصرف
الحقيقي

الدين
الحكومي
DEBT i
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العالقة

تفسير العالقة

عالقة
سببية
من
اتجاه
واحد

على المدى الطويل هناك عالقة سببية في
اتجاه واحد من النمو االقتصادي إلى الدين
الخارجي ،وتأثر الديون الخارجية فعال في
الناتج القومي في اليونان على المدى القصير
وأصبحت تتزايد بشكل كبير وخطير

عالقة
سببية
من
اتجاه
واحد

+

تشير نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سببية من
جانب واحد على المدى القصير) (EXPللنمو
االقتصادي ،وهو أمر ذو أهمية كبيرة
لالستراتيجيات اإلنمائية للصادرات البلدان
النامية ،ألنها تسببت في الصادرات والنمو
االقتصادي ،والنمو سيكون شرطا ضروريا
للبالد لتوسيع صادراتها أكثر ،والصادرات تؤثر
بالفعل على الناتج الوطني في اليونان على
المدى القصير ،حيث ارتفاع معدل الصادرات
مهم لزيادة النمو االقتصادي.
وتشير النتائج إلى وجود أثر إيجابي للتحويالت
المالية على النمو االقتصادي ،وتؤدي إلى زيادة
النمو االقتصادي وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي
من خالل االستخدام األمثل للتحويالت من أجل
االستثمار واالستهالك اإلنتاجيين

-/+

+

+

+

-

وتؤدي نسبة عالية من االستهالك النهائي إلى
زيادة الطلب وبالتالي زيادة اإلنتاج واالستثمار،
وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى النمو
االقتصادي
تؤدي زيادة رأس المال البشري إلى زيادة نمو
الناتج المحلي اإلجمالي وتحسين منطقة
أجويتسا
ارتفاع معدالت االستيراد والتصدير أي زيادة
التجارة المتنامية (االنفتاح االقتصادي) ،يؤدي
إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة النمو
االقتصادي
زيادة معدل النمو السكاني الذي يمثله رأس
المال البشري ،يؤدي إلى انخفاض الناتج
المحلي اإلجمالي وانخفاض النمو االقتصادي
غير مهم احصائيا

-/+

-

ويؤدي تراكم الدين الحكومي إلى عجز كبير في
اقتصاد الدولة ،مما يؤدي إلى انخفاض النمو
االقتصادي

األسلوب
القياسي

الدراسة

نوع
البيانات

Sabra
&
Sarta
wi

سالسل
زمنية

OLS

)(2015

(1995)2013

2SLS

المتغير
التابع

المتغير
المستقل

صافي
المساعدة
اإلنمائية
الرسمية

العالقة

-

()AID



نصيب
الفرد الواحد
من الناتج
المحلي
اإلجمالي
GDPC
االدخار
المحلي
SAV

إجمالي
المدخرات
المحلية
()SAV
نصيب
الفرد من
الناتج
المحلي
اإلجمالي
GDPC
االستثمار
األجنبي
المباشر
FDI
النمو
السكاني
POP

االنفتاح
االقتصادي
OPEN

Yuk
)(2005

سالسل
زمنية
(1830)1993

اختبار سببية
جرانجر
OLS

()LGDPT
سجل الناتج
المحلي
اإلجمالي

حصة
اإلنفاق
الحكومي

-

+

LSEXPO
RTST
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االعتماد على المساعدات حيث تم استخدام
المعونة لتمويل الفجوة بين الطلب وانتاج السلع
المتداولة ،مما يعكس القيود اإلسرائيلية والبيئية
السياسية ،مثل اإلغالق ،وارتفاع تكلفة النقل،
وتدفقات تدفقات المحافظات والصادرات والتدفق
واالزدحام في سوق العمل المحلية من جانب
واحد يؤدي بدوره الى انخفاض النمو االقتصادي
نجد عالقة سلبية بين المدخرات المحلية والنمو
االقتصادي في وجود المعونة الخارجية ،األمر
الذي له أيضا أثر سلبي مع النمو ،حيث تعمل
المعونة الخارجية على مزاحمة المدخرات المحلية
بدال من إكمالها ،فالمدخرات المحلية تؤثر سلبا
على النمو قد تمثل عالقة سيئة مع االستثمار
(قد تمول استثمارات منخفضة اإلنتاجية) أو
تمويل مدفوع بالطلب للسلع غير المتداولة
والمستوردة ،ألن المدخرات المحلية ال تستطيع
تلبية متطلبات االستثمار واإلنتاج ،مما يسبب
ضعف اإلنتاج المحلي.
يؤثر االستثمار األجنبي المباشر والنمو
السكاني تأثي ار إيجابيا على النمو االقتصادي

+

-

+

LSGOVE
XTP

حصة
الصادرات

تفسير العالقة

+

أظهرت النتائج العالقة السلبية بين النمو
االقتصادي واالنفتاح التجاري ،وهذا يدل على
االعتماد على المساعدات حيث تم استخدام
المعونة لتمويل الفجوة بين الطلب وانتاج السلع
المتداولة ،مما يعكس القيود اإلسرائيلية والبيئية
السياسية ،مثل اإلغالق ،وارتفاع تكلفة النقل،
وتدفقات تدفقات المحافظات والصادرات والتدفق
واالزدحام في سوق العمل المحلي ،واالتحاد
الجمركي من طرف واحد.
تشير النتائج إلى أن اإلنفاق الحكومي يرجع إلى
النمو االقتصادي ،أي بزيادة اإلنفاق الحكومي،
يزداد نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،وتشير
النتائج إلى أن حجم الحكومة يؤدي إلى زيادة
النمو االقتصادي في المملكة المتحدة.
تشير النتائج إلى وجود عالقة ثنائية بين النمو
االقتصادي والصادرات في المملكة المتحدة ،كما
أن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة في الناتج
المحلي اإلجمالي

الدراسة

نوع
البيانات

االسلوب
القياسي

المتغير
التابع

المتغير
المستقل

العالقة

اإلنفاق
الحكومي

-

()ge

Alice
&
Kamal
))2015

معدل
النمو
السنوي
للناتج
المحلي
اإلجمالي
الحقيقي
(مستوى
اإلنتاج)

سالسل

زمنية
)1975(2012

OLS

Durden
&
Elledge
)(1988

بيانات
المقطع
العرضي
لعام
1982

OLS

()Y

إجمالي
الناتج
المحلي

إجمالي
تكوين
رأس المال
))K

+

إجمالي
االيرادات
الضريبية
()T

-

كمية
العمل
ليس له
(النمو
أثر
السكاني)
()L
إجمالي
القوة
+
العاملة
المستخدمة
رأس المال
+
الموارد
+
البشرية
الحكومة
+
اإلجمالية
مجموع
العمالة
+
الحكومية
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 الواليات المتحدة :تشير النتائج إلى أن الزيادة فياإلنفاق الحكومي لم تظهر أي نتائج على النمو
االقتصادي.
 المملكة المتحدة وكندا :يؤثر اإلنفاق الحكومي سلباعلى النمو االقتصادي ،حيث يمكن أن تعزى الزيادة إلى
تأثير مكتظ للغاية على االستثمار الخاص ،مما يقدم
تفسي ار لألثر السلبي لإلنفاق الحكومي على النمو
االقتصادي.
 الواليات المتحدة :تشير النتائج إلى أن إجمالي تكوينرأس المال الثابت يؤثر بشكل إيجابي على معدل النمو،
حيث تؤدي الزيادة في إجمالي رأس المال إلى زيادة
معدل النمو
 كندا :تشير النتائج إلى أن الزيادة في إجمالي تكوينرأس المال الثابت تؤدي إلى زيادة كبيرة في اإلنتاج.
 المملكة المتحدة :ال تؤثر الزيادات في تكوين رأسالمال على النمو االقتصادي.
 الواليات المتحدة :تشير النتائج إلى أن الزيادة فياإليرادات الضريبية تؤدي إلى انخفاض معدل نمو الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي.
 كندا :زيادة اإليرادات الضريبية تؤدي إلى انخفاضمعدل النمو
 المملكة المتحدة :تشير النتائج إلى أن الزيادة فياإليرادات الضريبية ،ال تؤثر على النمو االقتصادي
ليس له داللة احصائية

تشير النتائج إلى أن ارتفاع مستويات العمالة الحكومية
يكون له عموما أثر إيجابي وكبير على الناتج
اإلجمالي للبلد ،حيث يبدو أن مستويات العمالة
الحكومية والمحلية لها تأثير أكبر ،ويدعم البديل األول
للنموذج النتائج التي تم استعراضها ،غير أن األثر
اإليجابي للحجم المطلق للحكومة يمكن أن يقابله
عالقة سلبية بين نمو نظام األفضليات المعمم والحجم
النسبي للحكومة.

الدراسة

نوع
البيانات

Nabila
et al

بيانات

)(2011

سنوية
)1974)2008

األسلوب
القياسي

المتغير
التابع

اختبار
جذر
الوحدة

سجل النمو
االقتصادي

اختبار
التكامل
المشترك

EGT

المتغير
المستقل

رأس المال
البشري
اإلنفاق
على
التعليم
والصحة
HCT
اإلنفاق
الحكومي
على
القانون
والنظام
LAWT
اإلنفاق
الحكومي
على
الدعم
SUBT
اإلنفاق
على
الخدمات
االقتصاد
ية
واالجتماع
ية
ECST
االنفتاح
التجاري
Open

حجم
الحكومة
Sabra
)(2016

panel
data
(1977)2013

2SLS
GMM

OPEN
Growth

العالقة

+

تشير النتيجة الى وجود عالقة إيجابية بين رأس
المال البشري والنمو االقتصادي ،حيث يؤدي
المزيد من اإلنفاق على التعليم والصحة إلى زيادة
النمو االقتصادي

-

تشير النتائج إلى وجود عالقة سلبية وهامة بين
القانون والنظام والنمو االقتصادي نظ ار ألن القانون
والنظام غير منتجين والتضخم الذي يعيق عملية
النمو

-

تشير النتائج إلى وجود عالقة سلبية بين الدعم
والنمو االقتصادي ألن اإلعانات غير منتجة
وتؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي

+

توجد عالقة إيجابية بين الخدمات االقتصادية
والمجتمعية والنمو االقتصادي ،ألن زيادة اإلنفاق
على الخدمات االقتصادية والمجتمعية يؤدي إلى
زيادة النمو

+

نمو
السكان
POP
النمو
االقتصاد
ي
Growth

-

-

POP
Growth

+

OPEN

+
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توجد عالقة إيجابية بين االنفتاح التجاري وحجم
الحكومة ،حيث يؤدي االنفتاح المتزايد إلى زيادة
حجم الحكومة ،وفي الوقت نفسه فإن الزيادة في
حجم الحكومة لها تأثير قوي ،مما يؤدي إلى زيادة
االنفتاح التجاري وزيادة حصة اإلنفاق الحكومي إلى
زيادة الناتج والواردات من خالل اإلنفاق االستهالكي
الحكومي النهائي
تشير النتائج إلى وجود عالقة سلبية بين حجم
الحكومة وحجم السكان
توجد عالقة سلبية بين حجم الحكومة والنمو
االقتصادي حيث يؤدي زيادة اإلنفاق الحكومي إلى
انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي ،مما يشير إلى أن الحكومات في العينة
تجاوزت الحجم األمثل
هناك عالقة سلبية بين االنفتاح وحجم البلد
توجد عالقة إيجابية بين النمو االقتصادي واالنفتاح
التجاري ،حيث يؤدي االنفتاح المتزايد إلى زيادة
صافية في نمو الناتج ،مما يشير إلى أن االقتصاد
األكثر انفتاحا أكثر جاذبية لالستثمار األجنبي
المباشر ويخترق المزيد من األسواق األجنبية.

الدراسة

Mehdi
&

نوع
البيانات

االسلوب
القياسي

المتغير
التابع

سالسل

نماذج
االنحدار
السلس

نمو الناتج
المحلي
اإلجمالي
()GY

زمنية
Shoorekchali
)1960)(2012
(2009

STR

سالسل
 Chipaumireزمنية
مقطعية
et al
)(2014
)1990(2010

اختبار
سببية
جرانجر
اختبار
التكامل
المشترك
جوهانسن
اختبار
جذر
الوحدة

النمو
االقتصاد
ي
الحقيقي
))GDP

المتغير
المستقل

نمو
االستثمار
الثابت
()GK
النمو
السكاني
()GL
اإلنفاق
االستهالكي
()GS
اإلنفاق
الحكومي
الحقيقي
()GOV
المعروض
من المال
الحقيقي
() M
مستوى
االستثمار
الحقيقي
)(I

العالقة

+

+
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تشير النتائج إلى أن التفاوت في حجم الحكومة
وتأثير مختلف المعامالت يؤثر سلبا على النمو
االقتصادي ،حيث تؤدي الزيادة في اإلنفاق
الحكومي إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي
توجد عالقة إيجابية حيث تشير النتائج إلى أن
الزيادة في القوى العاملة تؤدي إلى زيادة النمو
االقتصادي

+

تشير النتائج إلى أن زيادة ونمو االستهالك له
أثر إيجابي كبير على النمو االقتصادي

-

وهناك عالقة سلبية سببية بين اإلنفاق الحكومي
والنمو االقتصادي ،حيث تؤدي الزيادة في
اإلنفاق الحكومي إلى انخفاض النمو االقتصادي

-

+

يظهر عالقة سلبية طويلة األمد حيث يؤدي زيادة
المعروض النقدي إلى انخفاض الناتج المحلي
اإلجمالي ويؤدي إلى ضغوط تضخمية على
االقتصاد تؤثر على اإلنتاج الوطني وبالتالي النمو
االقتصادي
توجد عالقة إيجابية على المدى الطويل ،حيث
زيادة في االستثمارات تؤدي إلى زيادة إنتاج البالد،
ويشير أيضا إلى أن أي صدمة في النمو
االقتصادي أو االستثمار يستغرق وقتا طويال
للتكيف وال يسيطر عليها فورا.

المصدر  :من إعداد الباحثة

 .2.3التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل العرض النقدي لألدبيات والدراسات حول أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي يتضح

أن نتائج الدراسات جاءت متباينة إلى حد ما من حالة إلى حالة ،ومن أسلوب قياسي إلى آخر ،ومن مؤشر

إلى آخر ،وأوضحت عدة أمور من أهمها أن العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي احتلت أهمية
بالغة وقد تعددت الدراسات التي بحثت التي بحثت في اتجاه العالقة وقوتها وتنوعت في مختلف الدول ،كما

أن الدراسات السابقة تؤكد بكل وضوح أن هناك جدال واسعا بين الباحثين والمهتمين إذ أن بعض الدراسات
أثبتت وجود عالقة سببية بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي ،وبعضها أثبتت العكس ،بينما وجد رأيا آخر
لم يتوصل إلى وجود إثبات العالقة بكال من االتجاهين ،كما نجد أن معظم الدراسات توصلت إلى أثر إيجابي
لإلنفاق الحكومي في زيادة معدل النمو االقتصادي في الدول التي أجريت عليها الدراسة ،بينما كان أثره سلبا

على النمو في حال تم توجيه هذا اإلنفاق إلى القطاعات الغير المنتجة كالتعليم والصحة وأيضا بسبب اختالف
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحسب طبيعة النظام االقتصادي السائد في كل دولة ،فمنها من

تحدث عن اتجاه وطبيعة العالقة بين النفقات العمومية والنمو االقتصادي ،ومنها من اهتم بإثبات صحة قانون

فاجنر في تحديد العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي وحجم الحكومة وتحديد أهمية ومكونات
69

اإلنفاق الحكومي ودوره في تحسين النشاط االقتصادي ،وما ستضيفه هذه الدراسة إجراء تحليل قياسي ألثر
اإلنفاق الحكومي باإلضافة إلى كافة المتغيرات االقتصادية التي يمر من خاللها اإلنفاق الحكومي مثل إجمالي
تراكم رأس المال واالستثمار األجنبي المباشر والمساعدات الخارجية واالنفتاح االقتصادي باإلضافة إلى معدل

التضخم وحجم السكان ممثال عن حجم القوى العاملة ومدى أهمية هذه المتغيرات على النمو االقتصادي

الفلسطيني ،باإلضافة إلى معرفة أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية على النمو االقتصادي التي
مرت بها فلسطين من عام  1994حتى  ،2015باستخدام ثالث طرق للقياس وبأساليب ومنهجيات قياسية

متطورة ،طريقة  ،Simultaneous Equationsوطريقة  ،Multiple Regressionوطريقة Simple

 Regressionالتي اعتمد عليها االقتصادي بارو في دراسته( ،)0112وسوف يتم عرض هذا الجزء القياسي
بالفصل الرابع من الدراسة ،وبالتالي نطمح إلى تقديم األثر الكلي لإلنفاق الحكومي بأنواعه والمؤشرات التي تمر

من خالله على النمو االقتصادي في فلسطين ،وسد النقص الواضح في هذا المجال في المكتبات الفلسطينية.

71

الفصل الثالث
التحليل الوصفي للمؤشرات الكلية في االقتصاد الفلسطيني

تقديـــــــم
شهدت الفترة ( )2015-1994تطورات سياسة واقتصادية واجتماعية ،مازالت انعكاساتها على االداء
االقتصادي بشكل عام ،وعلى معدل البطالة وانتشار الفقر ومستويات المعيشة للمواطن الفلسطيني ،كذلك
يواجه االقتصاد الفلسطيني بنية تحتية مدمرة بفعل االحتالل اإلسرائيلي ،فبعد تسلم السلطة الفلسطينية زمام
األمور بدء االقتصاد الفلسطيني في التطور والتقدم بسبب موافقة المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي
للسلطة الفلسطينية لتأهيل البنية التحتية ،والبناء المؤسساتي لدفع عجلة النمو االقتصادي إلى األمام ،ثم ما
لبث أن عاد االقتصاد الفلسطيني إلى التدهور في أعقاب أحداث العمليات ضد إسرائيل عام  ،1996حيث
شددت السلطات االسرائيلية االغالق للمعابر والحدود ،ثم شهد االقتصاد الفلسطيني حالة من التحسن خالل
الفترة (.)1999-1997
ومع بداية انتفاضة األقصى عام  2000تدهور االقتصاد الفلسطيني بشكل مأساوي نتيجة االجراءات
والممارسات اإلسرائيلية حتى عام  ،2002ومع بداية عام  2004وعودة الهدوء النسبي لألراضي الفلسطينية
عاد االقتصاد الفلسطيني لحالة التحسن ،ثم ما لبث أن عاد االقتصاد الفلسطيني لحالة من التدهور في أعقاب
االنتخابات التشريعية عام  2006وفوز حركة حماس ،واجهت المؤشرات الرئيسية الفلسطينية انخفاضا حادا
بسبب رفض إسرائيل تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية من العائدات الضريبية ،وتقليص المساعدات الدولية،
وفرض حصار مالي وسياسي ،األمر الذي ترتب عليه عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها ألكثر من
خمسة عشر شه ار ،مما أدى إلى تدهور األوضاع االقتصادية ،واستمر الحصار المالي والسياسي حتى منتصف
عام .2007
ثم حدث االنقسام السياسي الفلسطيني عام  ،0222وبعدها نشبت الحروب المتكررة على قطاع غزة خالل
األعوام  0222و 0200و 0202لتلحق خسائر بشرية ومادية كبيرة ،واألوضاع السياسية تمثل أيضا نقاط
ضبط في المؤشرات الفلسطينية الرئيسية.
ويتناول هذا الفصل تحليل أهم المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني مثل نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي ،واالستثمار األجنبي المباشر ،والمساعدات الخارجية ،ثم نعرض مفهوم اإلنفاق الحكومي،
وواقع اإلنفاق الحكومي ومكوناته الجاري والتطويري في فلسطين.
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 .3.1نظرة عامة على المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني:
هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خاللها تحديد أداء االقتصاد الفلسطيني منها :حجم الناتج
المحلي اإلجمالي ،نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ،البطالة ...إلخ.
 .3.1.1الناتج المحلي اإلجمالي
وهو مجموع القيمة المضافة االجمالية من جانب جميع المنتجين المقيمين في االقتصاد باإلضافة الى أي
ضرائب على المنتجات وناقص أي إعانات غير مدرجة في قيمة المنتجات (مؤشرات التنمية ،بيانات البنك

الدولي) ،ويعد الناتج المحلي اإلجمالي أحد أهم مؤشرات النمو االقتصادي الذي يعكس وضع األداء االقتصادي
وعلى مدى تقدمه أو تراجعه.

جدول ( )3.1الناتج المحلي اإلجمالي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي (ثابت)2004،
2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
3441 3932 4335 4741 4379 3830 3340 3300 3080

السنة
GDP
)(M $
8.26 14.3 14.6 1.21 7.14
نمو
--%GDP
2010 2009 2008 2007 2006 2005
السنة
6122 5663 5212 4913 4609 4796
GDP
)(M $
8.6
8.1
8.6
6
6.6
10.7
نمو
%GDP
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني www.pcbs.gov.ps

2003
3923

2004
4329

-8.5

-9.2

-12.4

14

10.3

2011
6882

2012
7314

2013
7477

2014
7463

2015
7719

12.4

6.2

2.2

-0.18

3.4

معدل النمو من احتساب الباحثة

نالحظ من الجدول أن االقتصاد الفلسطيني ط أر عليه تحسنا ملحوظا في الناتج المحلي اإلجمالي خالل

الفترة  1994حتى  1999وذلك الستقرار األوضاع السياسية في المنطقة تزامنا مع قدوم السطلة الفلسطينية،
والتي جاءت عقب اتفاق أوسلو عام  ،1994واستمر هذا التقدم حتى العام  ،1999ولكن ومع اندالع انتفاضة

األقصى عام  2000واجه أداء االقتصاد الفلسطيني نقطة تحول إلى اتجاه مخالف جراء الممارسات اإلسرائيلية
من تدمير المصانع ،واغالق المعابر والحدود ومنع حركة البضائع والسلع والمواد األولية إلى األراضي

الفلسطينية ،مما انعكس سلبا على أداء االقتصاد الفلسطيني ،حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة  %8.5مقارنة

بعام  .1999كما اتسمت الفترة ( )2002-2000بارتفاع معدالت البطالة وارتفاع االستهالك النهائي،

وانخفاض االستثمار في األراضي الفلسطينية ،وانخفاض مساهمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحلي

الحقيقي ،وبعد ذلك من المالحظ أنه بدأ يتزايد الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات  2003و 2004و2005
حيث شهدت هذه السنوات العديد من التحوالت السياسية واالقتصادية حيث تم االفراج عن األموال المحتجزة

لدى الجانب االسرائيلي وتخفيف القيود المفروضة على حركة السلع والبضائع ،وبحلول عام  2006ونجاح
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حركة حماس في االنتخابات التشريعية تراجع األداء في االقتصاد الفلسطيني نتيجة حدوث االنقسام الفلسطيني
والحصار الذي فرضه العالم الخارجي على قطاع غزة وتقطيع أوصال المدن في الضفة الغربية ،مما أدى إلى

تراجع معظم مؤشرات االقتصاد الفلسطيني ،حيث انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة  %3.8مقارنة بعام
 ،2005وفي العام  2007استمر الناتج المحلي اإلجمالي بالزيادة حتى عام  2011وذلك بسبب االصالحات

المالية واالقتصادية التي أجرتها الحكومة الفلسطينية المدعومة بالمساعدات الخارجية التي أسهمت في تحسين

المناخ االستثماري باإلضافة إلى انخفاض القيود اإلسرائيلية المفروضة على حركة األفراد والتجارة بين األراضي
الفلسطينية والعالم الخارجي ،وارتفاع دخول البضائع عبر األنفاق من مصر بعد تولي حكم الرئيس محمد

مرسي ،حيث نما الناتج المحلي اإلجمالي في تلك السنوات بمعدل  ،%6.6و ،%6و ،% 8.6و %12.4على
التوالي ،وبعد ذلك بدأ الناتج المحلي اإلجمالي باالنخفاض خاصة بعد إغالق األنفاق ووصول الرئيس عبد
الفتاح السيسي إلى حكم مصر في العام  2014بمعدل  ،%0.18إال أنه بدأ يرتفع مرة أخرى في عام 2015
بمعدل . %3.4
شكل ( )3.1نمو الناتج المحلي اإلجمالي للسلطة الفلسطينية ،خالل الفترة ()2015-1994
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.1

ويشير تطور الناتج المحلي اإلجمالي لحالة من التذبذب ،ويرجع ذلك إلى األوضاع السياسية السائدة والى

االقتصاد الفلسطيني الذي بات رهينا لالقتصاد اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى االنقسام الداخلي وعدم تحقيق
المصالحة وعدم االستغالل األمثل للمساعدات الخارجية ،وتعتبر هذه األسباب هي المحرك لعجلة نمو االقتصاد

الفلسطيني.

 .3.1.2نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
إن نصيب الفرد هو واحد من العديد من الوكالء الذين يقيسون النمو االقتصادي ومؤش ار للرفاه الذي يتمتع

به األفراد داخل المجتمع ،ويعتبر نصيب الفرد في فلسطين من المستويات المتدنية والتي هي من ضمن
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الشريحة الدنيا للدخل المتوسط حسب تصنيفات البنك الدولي (مؤشرات التنمية العالمية ،بيانات البنك الدولي)،
ويستخدم عادة ألن من السهل حسابه ،إلى إمكانية مقارنته مع المستويين المحلي والدولي.
جدول ( )3.2نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي (ثابت)4002،
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
السنة
1358 1267 1143 1345 1526 1723 1645 1487 1369 1434 1438
GDPc
)(US $
7.1 10.8
-15 -11.8 -11.4
4.7 10.6
8.6 -4.5 -0.2
نمو %
--2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
السنة
1744 1737 1793 1807 1752 1606 1529 1449 1406 1360 1459
GDPc
)(US $
0.4 -3.2 -0.7
3.1
9
5
5.5
3
3.3 -6.7
7.4
نمو %
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني www.pcbs.gov.ps

معدل النمو من احتساب الباحثة

يبين الجدول السابق تذبذب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة ،فقد بدأ في عام
 1994بشكل مرتفع واستمر في الزيادة حتى العام  ،1999ويعود ذلك إلى االستقرار السياسي ،ثم بدأ
باالنخفاض من  1723في عام  1999الى  1526دوالر أمريكي في عام  2000حيث انعكس األثر

اإليجابي للتحوالت التي شهدتها األراضي الفلسطينية على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك تزامنا

مع اندالع انتفاضة األقصى واغالق سوق العمل اإلسرائيلي في وجه العمالة الفلسطينية ،واستمر االنخفاض
في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حتى عام  2002بمعدل  %12.4األمر الذي انعكس على أداء

االقتصاد الفلسطيني ،ثم ارتفع مرة أخرى في األعوام  2003و 2004و ،2005وسجل معدل نمو نصيب

الفرد انخفاضا بمقدار  %6.7خالل عام  ،2006متأث ار بالتراجع في النشاط االقتصادي نتيجة للظروف
السياسية واالقتصادية المترتبة على فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ،ويعزى هذا التراجع الى وقف

المساعدات الخارجية وفرض الحصار الشامل على قطاع غزة ،وفي عام  2007بدأ نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي باالزدياد مرة أخرى حتى عام  ،2011ولكن في عام  2012انخفض نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي نتيجة إغالق معظم األنفاق التجارية ،حيث حقق نموا سالبا في األعوام  2013و2014
بنسبة  %0.7و ،%3.2وعاد لالرتفاع مرة أخرى بمعدل قليل .%0.4
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شكل ( )3.2نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للسلطة الفلسطينية ،خالل الفترة ()2015-1994
15
10
5
0

%

-5
-10
-15
-20

years

المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.2

 .3.1.3إجمالي تكوين رأس المال
يعبر تكوين رأس المال اإلجمالي (االستثمار المحلي اإلجمالي سابقا) من نفقات على اإلضافات إلى األصول

الثابتة لالقتصاد باإلضافة إلى التغيرات الصافية في مستويات المخزون (مؤشرات التنمية العالمية،البنك الدولي)
جدول ( )3.3إجمالي تكوين رأس المال وإجمالي رأس المال إلى الناتج المحلي اإلجمالي (ثابت،4002،مليون دوالر)
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
السنة
رأس المال 1234 1151 1117 877 1035 1312 1874 1361 1186 1051 1046
% GDP

31.6

31.4

30.9

31

39.5

30.2

26.3

25.4

28.4

26.5

السنة
رأس المال
% GDP

2006
1138
24.6

2007
888
18

2008
1199
23

2009
1393
24.5

2010
1354
22.1

2011
1326
19.2

2012
1578
21.5

2013
1644
21.9

2014
1415
18.9

2015
1549
20

25.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني www.pcbs.gov.ps

يبين الجدول السابق أن إجمالي تكوين رأس المال مر بمراحل من التذبذب حيث شهد زيادة في العام

 1995واستمر في الزيادة إلى العام  1999نتيجة استقرار األوضاع السياسية وهو أفضل مستوى في تلك
الفترة حيث وصل إلى  ،1874ومع اندالع انتفاضة األقصى انخفض إجمالي تكوين رأس المال من  1874في
عام  1999إلى  1312حيث كان للعامل السياسي أثر قوي على تكوين رأس المال فاستمر في االنخفاض

حتى عام  ،2002ثم عاد مرة أخرى لالرتفاع في عام  2003حتى عام  ،2005ويليه عام  2006الذي

انخفض فيه إلى  1138بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية واستمر في االنخفاض في عام 2007
حيث انخفض بنحو  250مليون دوالر أمريكي مقارنة مع السابق ،ثم عاد ليرتفع بشكل طفيف خالل الفترة
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من  2008إلى  ،2013وانخفض في عام  2014حيث وصلت نسبته من الناتج المحلي اإلجمالي إلى
 %18.9وذلك بسبب استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني ،خاصة في الحرب األخيرة
على قطاع غزة ،وعاد مرة أخرى ليرتفع في عام  2015بحوالي 134مليون دوالر مقارنة بعام .2014

ويرتبط ضعف التكوين الرأسمالي اإلجمالي في فلسطين عموما باألوضاع السياسية غير مستقرة واالفتقار
إلى المدخرات المحلية التي من المفترض أن تمول االستثمارات المحلية.
شكل ( )3.3إجمالي تكوين رأس المال كنسبة من الناتج المحلي ،خالل الفترة ((2015-1995
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.3

 .3.1.4الدين العام
يشير الدين العام إلى مخزون كامل من االلتزامات التعاقدية الحكومية المحددة المدة لآلخرين في تاريخ

معين ،وهو يشمل االلتزامات المحلية واألجنبية (مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي) ،تلجأ الحكومة إلى
االقتراض لتمويل إنفاقها العام عندما تكون ايراداتها المحلية غير كافية ،لكن يجب التعامل مع هذا النوع من

اإليرادات بعناية أكبر بسبب األعباء المقترنة على بالديون.
جدول رقم ( )3.4الدين العام ونسبة الدين العام إلى  ،GDPالقيمة بالمليون دوالر
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
السنة
1002
849
749
872
863
648
548
403
258
الدين العام 96
23.1 21.4 21.1 21.8 20.0 15.2 13.5 10.7
7.6
2.9 %GDP
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
السنة
الدين العام 2537 2216 2376 2482 2212 1882 1736 1557 1451 1092
20.0 17.4 19.0 22.0 21.1 21.1 23.9 23.3 26.4
22.2 %GDP
المصدر :سلطة النقد الفلسطينية .http://www.pma.ps/

2005
1196
24.8
2016
2483
18.5

يوضح الجدول السابق حجم الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية ونسبتها في الناتج المحلي االجمالي

على مر السنوات ،فيبين أنه منذ وصول السلطة الفلسطينية والدين العام في تزايد إذ في عام  1995بلغ حجمه

96مليون دوالر واستمر في التزايد حيث وصل في عام  1996إلى  258مليون دوالر وخالل هذه الفترة،
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حاولت السلطة الفلسطينية اإلنفاق في مجاالت البنية التحتية ودعم وبناء المؤسسات الفلسطينية باالعتماد على
مواردها الخاصة وعلى المساعدات الخارجية التي تتلقاها من الخارج ،غير أن الدين العام تضاعف ليصل

إلى  872مليون دوالر في عام  2001وذلك بسبب اندالع انتفاضة األقصى وسياسات التدمير التي انتهجتها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية ،وفي عام  2002و  2003انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج

المحلي اإلجمالي إلى حوالي  %21.1و %21.4على التوالي ،إال أنه عاد إلى االرتفاع مرة أخرى في عام

 ،2004واستمر باالرتفاع حتى عام  2012حيث وصلت قيمته إلى  2482مليون دوالر وذلك نتيجة الحروب
المتكررة على قطاع غزة في عامي  2008و 2011وانتهاج السياسات التدميرية من قبل االحتالل اإلسرائيلي
بالضفة الغربية ،وبعد ذلك بدأ الدين العام باالنخفاض حتى عام  2014إذ بلغت قيمته  2216مليون دوالر
واستمر في تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض حتى عام .2016
شكل رقم ( )3.4حجم الدين العام للسلطة الفلسطينية في الفترة ()2015-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.4

 .3.1.5التضخم
التضخم هو ارتفاع في المستوى العام لألسعار بصورة مستمرة ويتعدى في االرتفاع في األجور ويترتب
عليه فائض في الطلب أكبر من الكميات المعروضة ،وتحدث ظاهرة التضخم غالبا بسبب االختالل بين أسعار

السلع وبين أسعار عناصر االنتاج ،حيث أن التغير في الرقم القياسي لألسعار يساوي معدل التضخم ،ويؤدي

االرتفاع في المستوى العام لألسعار إلى انخفاض القوة الشرائية مما يؤدي لتردي األوضاع المعيشية ألصحاب
الدخول المنخفضة ،وانخفاض معدل االدخار وانخفاض الصادرات ألنها ستصبح أغلى نسبيا ،ويعاني االقتصاد
الفلسطيني من استمرار عملية التضخم ويعتبر التضخم تضخما مستوردا أي أن معظم السلع يتم استيرادها من

الخارج والسيما من إسرائيل ،كما أنه يتأثر بالعديد من المتغيرات ،أهمها مستوى الدخل الفردي ،ومستويات

التضخم في إسرائيل ،وأسعار صرف الشيقل االسرائيلي مقابل العمالت األخرى وخاصة الدوالر األمريكي
والدينار األردني.
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جدول رقم ( )3.5التضخم ،مؤشر أسعار المستهلك (ثابت)4002،
السنة
الرقم
القياسي
---التضخم%
2006
السنة
108.1
الرقم
القياسي
التضخم3.84 %
المصدر :الجهاز
1995
63.93

1996
70.86

1997
75.86

1998
80.1

1999
84.54

2000
86.9

2001
87.97

2002
92.99

2003
97.08

2004
100

2005
104.1

10.8
2007
110.2

7.09
2008
121

5.58
2009
124.3

5.54
2010
129

2.80
2011
132.7

1.22
2012
136.4

5.71
2013
138.7

4.40
2014
141.1

3
2015
143.1

4.11

3.75

2.88

2.78

1.72

1.73

1.43

2.75
9.89
1.86
المركزي لإلحصاء الفلسطيني www.pcbs.gov.ps

يوضح الجدول السابق أن معدل التضخم كان مرتفع في عام  1996حيث بلغ معدله  %10.8وبدأ

باالنخفاض حتى وصل إلى أدني قيمة له في عام  2001حيث بلغ معدله  %1.22ويعود السبب في ذلك
التراجع في معدالت التضخم الفلسطينية ،إلى انخفاض أسعار الواردات من إسرائيل وتراجع معدالت التضخم
في إسرائيل ،بينما عاد لالرتفاع مرة أخرى حتى عام  2003ويعود ذلك لظروف زيادة الطلب المحلي وتخفيف

الحصار اإلسرائيلي عن مناطق السلطة الفلسطينية و أيضا بسبب انخفاض الدخل الفردي الحقيقي الذي تزامن
مع انتفاضة األقصى وارتفاع معدالت البطالة ،وفي عام  2004انخفض من  %4.40الى  ،%3أما في عام

 2005فقد ارتفع معدل التضخم ليصل إلى  %4.11وذلك بسبب ارتفاع أسعار الواردات من إسرائيل ،أما

في العام  2006فقد انخفض معدل التضخم إلى  %3.84على الرغم من تراجع األداء االقتصادي في األراضي

الفلسطينية بشكل عام ،وذلك نتيجة التطورات التي شهدها سوق العمل الفلسطيني وانخفاض في الدخل الفردي،
بينما انخفض معدل التضخم في عام  2007الى  %1.86وذلك نتيجة االرتفاع الكبير في أسعار السلع

االستهالكية وعلى وجه التحديد المحروقات وأسعار السلع الغذائية ،وقد يكون سبب انخفاض معدل التضخم

خالل الفترة  2007-2006جراء توقف المساعدات والمنح الخارجية وانقطاع الرواتب واألجور بسبب االنقسام
الفلسطيني ،وفي عام  2008ارتفع معدل التضخم بنسبة  %8وذلك بسبب ارتفاع األسعار العالمية بعد دخول

االقتصاد العالمي في مرحلة من الركود بسبب األزمة المالية العالمية ،أما في عام  2009فقد انخفض معدل
التضخم واستمر باالنخفاض حتى السنوات األخيرة وذلك بسبب االنخفاض في األسعار الدولية لبعض السلع.
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شكل رقم ( )3.5معدل التضخم باألراضي الفلسطينية خالل الفترة ((2015-1995
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.5

 .3.1.6صافي المساعدات اإلنمائية والمساعدات الرسمية الواردة ()ODA
تتألف المساعدات اإلنمائية والمساعدات الرسمية الصافية  Official Development Assistantمن
مدفوعات للقروض المقدمة بشروط ميسرة (بعد خصم مدفوعات أصل الدين) ومنح مقدمة من الوكاالت الرسمية

ألعضاء لجنة المساعدات اإلنمائية ،والمؤسسات المتعددة األطراف ،والبلدان غير األعضاء في لجنة

المساعدات اإلنمائية لتعزيز التنمية االقتصادية والرفاهية في البلدان واألقاليم المدرجة في قائمة لجنة المساعدات
اإلنمائية من المستفيدين من المساعدات اإلنمائية الرسمية (مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي) ،وقد نشأ

برنامج المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية مرافقا التفاقية أوسلو حيث تم االتفاق على تمويل السلطة
الفلسطينية من أجل النهوض بها وتنفيذ مشاريع تنموية وهو ما تم منذ ذلك التاريخ ،حيث تولى البنك الدولي

مسؤولية اإلشراف على تمويل مشاريع تنموية باألراضي الفلسطينية عن طريق األموال التي تقوم الدول المانحة
بتقديمها للفلسطينيين وفق آلية يتم اعتمادها من خالل البنك الدولي وفي ظل إشرافه على تمويل هذه المشاريع
والذي كان له تأثير واضح في سياسات السلطة الفلسطينية في المجاالت المختلفة ،كما قام المجتمع الدولي
بتقديم مساعدات اقتصادية متنوعة للشعب الفلسطيني ومن عدة جهات سواء حكومية أو أهلية أو دولية وهدفت

تلك المساعدات إلى تقوية ومساعدة االقتصاد الفلسطيني لموجهة تبعات االحتالل سواء االقتصادية أو اإلنسانية
جدول رقم ( )3.6صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية والمساعدات الرسمية الواردة (ثابت،2013 ،مليون دوالر)
1995
1994
السنة
726.2
713.2
ODA
2002
2001
السنة
1535.3 1626.7
ODA
2009
2008
السنة
2977.7 2513.8
ODA
المصدر(:مؤشرات التنمية العالية ،البنك الدولي) http://www.worldbank.org
1996
806.9
2003
1422.5
2010
2636.6
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1997
931.5
2004
1449.7
2011
2417.3

1998
945.8
2005
1244.1
2012
2035.2

2000
1999
1071.5
862.1
2007
2006
1853.9 1599.5
2014
2013
2480.7 2601.3

يبين الجدول السابق مقدار المساعدات الدولية التي قدمت للسلطة الفلسطينية ،ففي بداية نشأت السلطة
الفلسطينية قامت الدول المانحة بتقديم المساعدات من أجل نهوض السلطة ومساعدتها على التطور االقتصادي
ومساعدتها في تغطية نفقاتها إذ لم تكن السلطة الفلسطينية قادرة على تغطية نفقاتها في تلك الفترة بدون الدعم

الخارجي فكان حجم المساعدات مرتفعا خالل الفترة  1998-1994والسيما في مجال الهياكل السياسية ،وفي
عام  1999انخفض حجم المساعدات اإلنمائية الرسمية حيث بلغت  862.1مليون دوالر ،مما أدى إلى ارتفاع
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وانخفاض معدل البطالة وتحسن األوضاع االقتصادية واالجتماعية

في فلسطين بشكل عام ،ولكن مع اندالع انتفاضة األقصى واكب ذلك تدني وتراجع مستويات الدخل والمعيشة

عندما بدأت سلطات االحتالل بإعادة احتالل األراضي التي وضعت تحت والية السلطة ،وفرض نظام االغالق

وطرد العاملين الفلسطينيين من السوق اإلسرائيلية والذي أدى إلى تراجع االقتصاد بشكل حاد وتراجع االيرادات
العامة وارتفاع النفقات الحكومية بشكل سريع وذلك لمواجهة االحتياجات المتزايدة لتشغيل العاطلين عن العمل

وتوفير كافة الخدمات األساسية للمواطنين ،مما حدا بالدول المانحة لزيادة مساعداتها خالل الفترة -2001

 2003كما أدى لخلق المزيد من االحتياجات لزيادة أكبر في حجم المساعدات ،والسيما في مجال اإلغاثة

والطوارئ ،إال أن بعد فوز حركة حماس انخفضت المساعدات في عامي  2005-2004لتصل إلى 1244.1

مليون دوالر ،إال أنها عادت مرة أخرى لالرتفاع خالل الفترة  2009-2006وخاصة بعد حرب  2008على
غزة حيث وصلت أعلى مبلغ عام  2009والذي بلغ  2977.7مليون دوالر أمريكي ،لكن بعد ذلك بدأ
باالنخفاض في عام  2010حيث انخفض إلى  2636.6مليون دوالر ،واستمر بعد ذلك باالنخفاض حتى

عام  2012الذي بلغت فيه حجم المساعدات  2035.2مليون دوالر ،ثم عاد ليرتفع مرة أخرى بعد حرب

 ،2012وانخفض في عام  2014بحوالي  120.6مليون دوالر مقارنة بالعام السابق ،وفيما يلي شكل يوضح
تطور حجم المساعدات الذي سبق شرحه .
شكل رقم ( )3.6حجم المساعدات الرسمية  ODAالواردة خالل الفترة ()2014-4992
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وبالرغم من أهمية المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني ومن االعتماد الكبير عليها في وضع االقتصاد
الفلسطيني على مسار النمو االقتصادي والتنمية المستديمة ،إال أن هذه المساعدات قد فشلت في تحقيق ذلك

نتيجة الظروف السياسية السيئة التي ساهمت اسرائيل في خلقها من االعتداءات على المناطق الزراعية
والصناعية ،وسلسلة الحروب التي قامت بشنها واإلغالقات والفصل وغيرها ،أي أن المشاكل االقتصادية
واالجتماعية في فلسطين ال تقوم المساعدات االقتصادية بحلها ،بل العكس من ذلك حيث تقوم الدول المانحة
باستبدال الدعم السياسي بالدعم المادي للفلسطينيين والتغاضي عن الخروقات اإلسرائيلية واالكتفاء فقط بتقديم

المساعدات والقروض ألن المساعدات تحد من التدهور العميق في األوضاع المعيشية للفلسطينيين ،والتدهور

الذي يشكل خط ار كبي ار على أمن اسرائيل.
 .3.1.7االستثمار األجنبي المباشر

يشير االستثمار األجنبي المباشر إلى تدفقات رأس المال االستثماري المباشر في التقارير االقتصادية ،وهو

مجموع رأس المال ،واعادة استثمار األرباح ،ورأس المال اآلخر (مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي)،
ويعتبر استقطاب االست ثمارات األجنبية يمثل جانب مهما من السياسات االقتصادية للدول لما لها من فوائد

هامة على اقتصاديات الدولة المضيفة بما فيها اإلسراع في عمليات التنمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وخلق

فرص عمل وزيادة الصادرات ،كما تساهم من خالل زيادة تدفقات النقد األجنبي المضافة إلى حساب العمليات

الرأسمالية في الميزان ،ومن خالل اإلمكانات التي ستوفرها الشركات لدخول أسواق التصدير ،وفي دعم ميزان

المدفوعات ،والتقليل من احتماالت حدوث أزمات مالية وعجز في تسديد الديون الخارجية ،وزيادة الدخل القومي
كون االستثمارات األجنبية مصدر مهم للضرائب التي تحصل عليها الدولة من الشركات األجنبية ،كما تلعب

دو ار أساسيا في عملية تنمية الدولة المضيفة لها وزيادة معدالت نموها االقتصادي.

جدول ( )3.7صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ( ،)FDIstockالقيمة بالمليون دوالر
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
السنة
1560 1513 1464 1446 1437 1418 1356 1167 949 786
حجم التدفقات 609
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
السنة
حجم التدفقات 2486 2487 2459 2336 2328 2175 1959 1658 1607 1578
المصدر :منظمة األونكتاد (UNCTAD.org )UNCTAD

يبين الجدول السابق حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة على األراضي الفلسطينية حيث كان

حجم االستثمار منخفض في بداية نشأة السلطة الفلسطينية إذ بلغت قيمته  609مليون دوالر ،وبدأ يرتفع
بشكل مستمر ومتزايد وبعد اندالع انتفاضة األقصى في عام  2000ارتفع حجمه عن بداية نشأة السلطة

الفلسطينية بحوالي  809مليون دوالر أمريكي واستمر بالزيادة بشكل طفيف حتى عام  2008إذ وصلت قيمته

إلى  1658مليون دوالر أمريكي ،وبعد حرب  2008ارتفع حجم االستثمار األجنبي المباشر بشكل كبير في
عام  2009حيث زاد حجم االستثمار بقيمة  301مليون دوالر أمريكي وذلك كان لمحاولة إعادة بناء البنى

التحتية التي دمرتها الحرب اإلسرائيلية ،واستمر بعد ذلك بالزيادة خالل السنوات  2009و 2010و2011
82

بشكل كبير ،واستمر في الزيادة بشكل طفيف خالل الفترة  ،2011 2014بينما انخفض في عام  2015بنسبة
قليلة جدا  2486مليون دوالر.
شكل ( )3.7صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  FDIstockخالل الفترة ()4041-4991
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.7

 .3.1.8البطالة
تشير البطالة إلى النسبة من القوة العاملة العاطلة عن العمل ولكنها متاحة للعمل وتبحث عنه (مؤشرات

التنمية العالمية ،البنك الدولي) ،ويعاني االقتصاد الفلسطيني من تشوهات هيكلية قلصت من قدرته على
امتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل ،مما أدى إلى زيادة معدل البطالة ،وحاولت السلطة الفلسطينية في

بدايتها تخفيف حدة البطالة من خالل العديد من التدابير واإلجراءات ،إال أن تأثير هذه االجراءات ظل محدودا

بسبب تردي األوضاع االقتصادية جراء الممارسات اإلسرائيلية واغالقها لسوق العمل مما كان له أثر واضح
على انخفاض معدالت التشغيل ،التي أدت إلى تراجع حجم الطلب الكلي والخارجي على السلع والخدمات

وارتفاع مخاطر االستثمار ،ويعتبر معدل البطالة في األراضي الفلسطينية من المعدالت المرتفعة مقارنة بدول
العالم .
جدول ( )3.8معدل البطالة في األراضي الفلسطينية
1999 1998 1997 1996 1995
السنة
البطالة11.8 14.4 20.3 23.8 18.2 %
2010 2009 2008 2007 2006
السنة
البطالة23.7 24.5 26.6 21.7 23.7 %
المصدر :سلطة النقد الفلسطينية .http://www.pma.ps/

2005 2004 2003 2002 2001 2000
23.5 26.8 25.5 31.2 25.3 14.3
2016 2015 2014 2013 2012 2011
26.9 25.9 26.6 23.4 23.0 20.9

والجدول أعاله يشير إلى تذبذب في معدالت البطالة من سنة إلى أخرى خالل الفترة ()1998-1995
وصوال إلى أدنى مستوى لها في عام  2009حيث بلغ معدلها  ،%11.8بسبب عمل القوى العاملة الفلسطينية
في إسرائيل ،ولكن مع بداية اندالع انتفاضة األقصى في عام  2000واتباع إسرائيل سياسة اإلغالقات المتكررة،
83

وتشديد الحصار على قطاع غزة واعادة احتالل العديد من المدن في الضفة الغربية أدى إلى ارتفاع معدل
البطالة خالل الفترة ( )2002-2000بحوالي  %19.4عن عام  ،1999وفي عام  2004ارتفع بحوالي 1.3
عام  ،2003أما خالل الفترة  2006-2005شهدت نوع من االستقرار في معدل البطالة حوالي  ،%23بينما

ارتفع معدل البطالة في عام  2005بحوالي  %5عن مقارنة بعام  2007وذلك بسبب الحرب اإلسرائيلية على
قطاع غزة في عام  2008وتذبذب األوضاع السياسية ،أما خالل الفترة  2013-2009شهدت الفترة استجابة

محدودة للتحسن الذي ط أر على أداء االقتصاد الفلسطيني حيث بلغ متوسط معدل البطالة في تلك الفترة حوالي

 ،%23أما في عام  2014فقد ارتفع معدل البطالة عن العام السابق بحوالي  %2.9وذلك بسبب الحرب على

قطاع غزة في عام  ،2014بينما انخفضت في عام  2015حيث بلغ معدلها  25.9ثم عادت لترتفع إلى عام

 2016إذ بلغ معدلها  %26.9وذلك بسبب اشتداد الحصار على قطاع غزة واغالق المعابر واألحداث المتكررة
في الضفة الغربية ومنع وصول العمال ألماكن عملهم إلى إسرائيل هذه األسباب أدت إلى ارتفاع معدالت
البطالة بشكل عام في األراضي الفلسطينية.
شكل ( )3.8معدل البطالة في األراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2016-1995
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 .3.1.9التجارة الخارجية "الميزان التجاري"
يمثل الميزان التجاري قيمة جميع السلع وغيرها من خدمات السوق التي تلقتها وقدمت من والى بقية العالم

(مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي) ،حيث تعتبر التجارة الخارجية قناة هامة لتوفير السلع األساسية للسوق

المحلية ،باإلضافة إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد من خالل خلق فرص عمل جديدة ،كما وتعتبر
الصاد ارت مصد ار رئيسيا للعمالت األجنبية ،بينما تعتبر الواردات مصد ار لفقدان العملة األجنبية مقابل زيادة
عرض العملة المحلية ،وبالتالي فإن أداء العملة المحلية مقابل العمالت األجنبية يعتمد على الفرق بين الصادرات

والواردات ،فزيادة الواردات على الصادرات يؤدي إلى زيادة عرض العملة المحلية وبالتالي انخفاض سعر

صرفها .ومنذ نشأة السلطة الفلسطينية وحتى وقتنا الحاضر يعاني قطاع التجارة الفلسطينية من تشوهات هيكلية
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عميقة ناجمة عن سياسات سلطات االحتالل حيث سجل الميزان التجاري عج از مستم ار ومتواصال طوال فترة
( ،)2016-1995ويشكل العجز التجاري السمة الهيكلية الرئيسية لميزان المدفوعات الفلسطيني.
جدول ( )3.9الصادرات والواردات ونسبتهم بالناتج المحلي االجمالي والعجز التجاري ،القيمة بالمليون دوالر
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
السنة
515
477
615
885
751
734
650
546
562
الصادرات
13.0
13.4
15.4
20.5
17.6
18.1
17.3
16.0
نسبة الصادرات 17.1
2516 2233 2696 2895 3363 2885 2746 2497 2441
الواردات
63.4
62.8
67.3
67.1
78.7
70.9
73.0
73.3
نسبة الواردات 74.4
-2001 -1755 -2080 -2010 -2611 -2151 -2095 -1951 -1879
العجز
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
السنة
2172 2071 1871 1799 1367 1133 1165 1066
736
الصادرات
17.1
16.6
16.6
17.2
15.3
15.6
17.5
19.4
نسبة الصادرات 15.0
7208 6804 6299 5723 5264 4943 4645 4284 3683
الواردات
56.7
54.5
55.9
54.7
59.1
68.0
69.6
77.8
نسبة الواردات 75.0
-5036 -4732 -4428 -3923 -3897 -3809 -3480 -3217 -2947
العجز
المصدر :سلطة النقد الفلسطينية

2005 2004
723
596
15.0
13.8
3573 3137
74.0
72.5
-2850 -2540
2016 2015
2432 2338
18.2
18.4
7602 7537
56.7
59.5
-5170 -5199

.http://www.pma.ps/

تظهر بيانات الجدول أن الصادرات من السلع والخدمات خالل الفترة  1999-1995ارتفعت مع تحسن
المؤشرات االقتصادية الفلسطينية مثل الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد وانخفاض معدل البطالة ،أما

الواردات فكانت مرتفعة خالل الفترة  2000-1995وبعد عام  2000ومع اندالع انتفاضة األقصى انخفضت
كل من الواردات والصادرات واستمرت باالنخفاض حتى عام  ،2003وبعد عام  2003وحتى عام 2006

زادت نسبة الصادرات والواردات ،وبعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية قيمة العجز في الميزان التجاري
واستمرت باالرتفاع حتى عام  ،2016ويعاني الميزان التجاري الفلسطيني من عجز مستمر ومتواصل طوال

الفترة  ،2016-1995وذلك بسبب ضيق قاعدة الصادرات ومحدودية تنوعها وضآلتها مقارنة بالواردات وذلك

نتيجة محدودية السوق الفلسطيني والعراقيل والمعوقات التي تضعها إسرائيل إضافة إلى القيود المفروضة
بأشكالها المتعددة على استيراد المواد الخام والتي تقلل من فرص تنويع وتعزيز اإلنتاج وعلى خلفية ضعف

القاعدة اإلنتاجية المحلية نشأت سوق استهالكية وارتكزت بشكل رئيسي في تلبية االحتياجات األساسية على
الواردات من الخارج مما زاد من اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات ،في عام  1995كانت قيمة العجز

حوالي  1879مليون دوالر أمريكي ،بينما انخفضت قيمة العجز في عام  2002بحوالي  325مليون دوالر

أمريكي عن عام  ،2001بينما ارتفعت قيمة العجز في عام  2003بحوالي  246مليون دوالر أمريكي عن
عام  2002واستمر بالزيادة بمعدالت كبيرة حتى عام  2015إذ وصلت قيمة العجز إلى  5199مليون دوالر،
ثم انخفضت في عام  2016بحوالي  29مليون دوالر عن العام السابق .
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شكل ( )3.9الصادرات ،الواردات ،العجز التجاري خالل الفترة ()2016-1995
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ويبين مؤشر االنفتاح االقتصادي األهمية النسبية للتجارة الخارجية حيث يبين درجة انكشاف االقتصاد على

العالم الخارجي ومدى ارتباطه به أو درجة انفتاحه عليه ،وفي الحالة الفلسطيني فإن درجة االنفتاح االقتصادي
تقيس درجة انكشاف االقتصاد الفلسطيني وتبعيته لالقتصاد االسرائيلي ،وذلك بسبب أن  %80من إجمالي

التجارة الخارجية الفلسطينية تتم مع إسرائيل ،وهذا ما يدلل على أن االقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد تابع

لالقتصاد اإلسرائيلي ،وأن إسرائيل تقوم باحتكار السوق الفلسطينية لتسويق منتجاتها.
 .3.2النفقات الحكومية للسلطة الفلسطينية:

يعتبر اإلنفاق الحكومي من أهم أدوات السياسة المالية التي تلعب دو ار هاما في تحديد التطو ارت االقتصادية
في أي بلد ،ويشمل اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة العامة (االستهالك الحكومي العام) جميع النفقات
الحكومية الجارية لشراء السلع والخدمات بما في ذلك تعويضات الموظفين ،ويشمل أيضا معظم النفقات على

الدفاع واألمن الوطنيين ،ولكنه يستثني النفقات العسكرية الحكومية التي تشكل جزءا من تكوين رأس المال
الحكومي (مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي).

يعتبر اإلنفاق الحكومي أحد أدوات السياسة المالية التي تستخدمها السلطة الفلسطينية ،وينعكس تأثيرها على

أداء الموازنة العامة ،كما تشكل النفقات الجارية النصيب األكبر من إجمالي النفقات الحكومية ،وهي نفقات

غير مرنة بمعنى أنه ال يمكن تخفيضها ألنها ضرورية كنفقات الرواتب واألجور والنفقات التحويلية التي تعتبر

إغاثية ألفراد الشعب الفلسطيني.
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السنة
النفقات
الحكومية
نسبة إلى
%GDP
السنة
النفقات
الحكومية
نسبة إلى
%GDP

4991
635

جدول ( )3.10تطور النفقات الحكومية للسلطة الفلسطينية ،القيمة بالمليون دوالر
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1528 1635 1293 1437 1667 1181 1090 1130 1072

2005
2281

2.91

21

1.92

1.92

1.9.

229.

2.92

2.92

.29.

2291

..92

2006
1707

2007
2877

2008
3487

2009
3375

2010
3200

2011
3254

2012
3258

2013
3419

2014
3606

2015
3588

2016
3828

2.

2292

..9.

2.92

2191

..91

..92

.29.

.292

..9.

---
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نسبة النفقات إلى  %GDPمن احتساب الباحثة

تتم عملية اإلنفاق الحكومي في السلطة الفلسطينية بعملة الشيقل اإلسرائيلي في معظم اإلنفاق ،وذلك ألن
السلطة الفلسطينية تقوم بدفع النفقات الجارية التي تأخذ النصيب األكبر من إجمالي النفقات الحكومية بالشيقل

اإلسرائيلي ،وذلك للقيام بدفع األجور والرواتب لموظفي القطاع الحكومي ،وهناك جزء من النفقات الحكومية
تصرف بالدوالر األمريكي والدينار األردني من أجل تغطية النفقات وشراء األصول الثابتة.

ونالحظ من الجدول السابق أن النفقات الحكومية في تزايد حيث بلغت قيمتها  1.072مليون دوالر أمريكي
وارتفعت بحوالي 232مليون دوالر عن عام  0112حيث بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي %01.0
وارتفعت في عام  1996إلى  ،%30واستمرت بالتزايد حتى عام  2000حيث وصلت إلى  1.667مليون

دوالر ،وتدهور االقتصاد الفلسطيني في أواخر عام  2000وانخفضت النفقات في عام  2001و  2002بحوالي
 374مليون دوالر عن عام  ،2000وهذا يرجع لألزمة المالية التي نجمت عن التراجع الحاد لالقتصاد
الفلسطيني جراء انتفاضة االقصى واحتالل إسرائيل للمدن الفلسطينية بالضفة الغربية واحتجاز إسرائيل

للمستحقات المالية الفلسطينية مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى النشاط االقتصادي وانخفاض المنح
والمساعدات من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية ،بينما يتضح أن متوسط حجم اإلنفاق في عام -2001

 2002زاد عن نظيره في الفترة  2000-1996وهو ما يفسر على أن الحكومة اتبعت سياسة مالية توسعية
في جانب اإلنفاق الحكومي ،أما في الفترة  2005-2003فقد نمت النفقات لتصل إلى  2281مليون دوالر
في عام  2005ويعود سبب النمو في النفقات النتظام تحويل ايرادات المقاصة من الجانب اإلسرائيلي ودفع

السلطة لمتأخراتها من الديون للقطاع الخاص ،وتطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفي القطاع العام،
باإلضافة إلى استحداث بند الرعاية االجتماعية ،أما في عام  2006فقد انخفضت النفقات الحكومية لتصل

إلى  ،1707ويرجع ذلك إلى الحصار الدولي وتوقف المساعدات الدولية عن الشعب الفلسطيني بعد فوز حركة
حماس باالنتخابات التشريعية ،وحصار إسرائيل المالي للسلطة الفلسطينية مما أدى إلى توقف رواتب الموظفين
العموميين لفترة طويلة ،ثم شهدت النفقات الحكومية زيادة كبيرة لتصل إلى  2877مليون دوالر بزيادة مقدارها
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 1170مليون دوالر عن عام  ،2006أما في عام  2010فقد تراجعت النفقات بحوالي  175مليون دوالر عن
عام  2009وبلغت نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي  ،%52.2واستمرت النفقات في الزيادة خالل الفترة

 2014-2011زيادة طفيفة السيما مع المساعدات المقدمة من الجهات المانحة ،وبعد شن االحتالل اإلسرائيلي
الحرب األخيرة على غزة في عام  2014أدى إلى انخفاض حجم النفقات في عام  2015بحوالي  18مليون

دوالر عن العام السابق ،إال أن النفقات شهدت ارتفاعا كبي ار في عام  2016وصل إلى  3828مليون دوالر.
شكل( )3.10حجم الناتج المحلي اإلجمالي وحجم النفقات الحكومية خالل الفترة ()2015-1995
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 .3.2.1هيكل النفقات الحكومية للسلطة الفلسطينية:
يتكون هيكل النفقات الحكومية للسلطة الفلسطينية من نوعين رئيسيين هما النفقات الجارية والنفقات
التطويرية ،فالنفقات الجارية تشمل :نفقات الرواتب واألجور ،ونفقات جارية غير الرواتب واألجور كالنفقات
التشغيلية والتحويلية ،وكذلك صافي االقراض ،أما النفقات التطويرية فتشمل النفقات التطويرية الممولة من
الخزينة ونفقات تطويرية ممولة من الدول المانحة لتمويل رواتب وأجور المشاريع واالستشارات.
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شكل ( )3.11هيكل النفقات الحكومية الفلسطينية
النفقات الحكومية
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المصدر :من إعداد الباحثة بناء على تقسيمات مركز اإلحصاء الفلسطيني

 .3.2.2النفقات الجارية والتطويرية
السنة
النفقات الجارية

جدول ( )3.11تطور النفقات الجارية والتطويرية للسلطة الفلسطينية ،القيمة بالمليون دوالر
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1426 1994 1528 1240 1041 1097 1198 942 854 867 829

النفقات
التطويرية
النفقات الجارية 77.4
إلجمالي النفقات
22.6
النفقات
التطويرية
إلجمالي النفقات
2007
السنة
النفقات الجارية 2567
310
النفقات
التطويرية
النفقات الجارية 89.2
إلجمالي النفقات
10.8
النفقات
التطويرية
إلجمالي النفقات
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
3412 3445 3250 3047 2960 2927 3190 3272
176 160 168 211 294 272 185 215

2016
3612
216

93.8
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91.5

91.0

93.5

95.1

95.5

95.1

94.3

6.2
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8.5
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6.5

4.9

4.5

4.9

5.7
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83.5
16.5
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يتضح من الجدول أن النفقات الجارية تهيمن على النفقات الحكومية حيث أنها تشكل حوالي ثالثة أرباع

النفقات الحكومية ،والربع المتبقي نفقات تطويرية ،حيث يبين الجدول أن نسبة النفقات الجارية إلى إجمالي

اإلنفاق الحكومي بدأت في عام  1996بنسبة  %77.4والنفقات التطويرية كانت نسبتها  %22.6الممولة من
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الخزينة والممولة من المنح والمساعدات الخارجية وذلك بسبب تزايد حجم المعونات والمساعدات الخارجية
المقدمة للسلطة الفلسطينية ،واستمرت النفقات الجارية باالرتفاع حتى بلغت أعلى قيمة لها إذ تم توجيه كافت
الموارد المالية من خزينة الحكومة والمساعدات الخارجية التي تدعم السلطة إلى النفقات الجارية حيث بلغت

نسبتها إلى إجمالي اإلنفاق الحكومي في عام  2004إلى  %100ولم تحظى النفقات التطويرية في تلك السنة

بأي تمويل ،وبقيت تتذبذب النفقات الجارية والتطويرية من إجمالي النفقات العامة خالل الفترة ،2008-2005
بتزايد نسبة النفقات الجارية وكانت نسبة النفقات التطويرية ضئيلة جدا خالل تلك الفترة .

وخالل الفترة  2012-2009انخفض حجم المنح والمساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية ،ولكن قابله

مساهمة من الخزينة في النفقات التطويرية ،وخالل الفترة  2015-2013شهدت النفقات الجارية استق ار ار
حيث بلغت نسبتها خالل تلك الفترة تقريبا  %95من إجمالي النفقات الحكومية في الموازنة العامة الفلسطينية،
وعانت النفقات التطويرية من هبوط كبير جدا مقارنة بالنفقات الجارية لتصل أقل من  ،%5أما في عام

 2016فشهد انخفاض طفيف على النفقات الجارية حيث بلغت نسبته إلى إجمالي النفقات الحكومية %94.3
وشهدت النفقات التطويرية أيضا ارتفاع طفيف بمعدل  %0.8عن عام .2015
شكل ( )3.12نسبة النفقات الجارية والتطويرية إلجمالي النفقات الحكومية خالل الفترة ()2016-1996
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 .1النفقات الجارية:
تشمل النفقات الجارية نفقات األجور والرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين ،ونفقات

للوزرات
غير األجور للسلطة الفلسطينية ،وتشمل النفقات الجارية كل من النفقات التشغيلية والنفقات التحويلية ا
والمؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية األخرى للسلطة الفلسطينية ،وتشمل النفقات الجارية أيضا صافي االقراض،
والرواتب واألجور ،وفيما يلي توضيح لتطور بنود النفقات الجارية:

91

أ -الرواتب واألجور للسلطة الفلسطينية
وهي تشمل المبالغ المدفوعة للرواتب األساسية للموظفين المدنيين أو العسكريين المثبتين على أي و ازرة
أو سلطة رسمية أو هيئة أو مؤسسة ،وذلك حسب التشريعات المرعية في ديوان الموظفين العام وأجور العمال
والعالوات ،وتستحوذ الرواتب واألجور على غالبية النفقات الجارية ،حيث يساهم االرتفاع في فاتورة الرواتب

واألجور على الحد من مرونة السياسة المالية ،ومن قدرتها في تحقيق التوازن بين أوجه اإلنفاق المختلفة ،أو

تحقيق وفر في اإليرادات الجارية لتمويل النفقات التطويرية.

جدول ( )3.12نفقات األجور والرواتب ونسبتها من النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية ،القيمة بالمليون دوالر
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
السنة
األجور والرواتب 658 1001 870 743 659 679 621 518 466 470 403
الرواتب واألجور 46.1 50.2 56.9 59.9 63.3 61.9 51.9 55.0 54.6 54.2 48.6
من النفقات
الجارية%
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
السنة
األجور والرواتب 1927 1759 1899 1813 1557 1677 1563 1467 1770 1369
الرواتب واألجور 53.4 51.6 55.1 55.8 51.1 56.7 53.4 46.0 54.1 53.3
من النفقات
الجارية%
المصدر :سلطة النقد الفلسطينية ،القيمة بالمليون دوالرhttp://www.pma.ps/.

يبين الجدول ( )3.12أن اإلنفاق على األجور بدأ بحوالي  403مليون دوالر أمريكي وبلغت نسبته من

النفقات الحكومية حوالي  ،%48.6وفي عام  2001زادت نسبة اإلنفاق على األجور بزيادة مقدارها 276
مليون دوالر عن عام  ،2001ويرجع ذلك إلى أن السلطة الفلسطينية اضطرت لزيادة التوظيف الحكومي ،مما

أدى لزيادة اإلنفاق على الرواتب واألجور إلى حوالي  %61.9من إجمالي النفقات الجارية ،أما في عام 2006
انخفضت الرواتب الى  658مليون دوالر وكانت نسبتها من اإلنفاق الجاري حوالي  ،%46.1وذلك بسبب

امتناع إسرائيل من تحويل إيرادات المقاصة للحكومة الفلسطينية وهذا ما أدى إلى عدم حصول الموظفين على
رواتبهم في تلك الفترة ،بينما واصل ارتفاع نفقات األجور حتى عام  2008وبعد التي شنتها اسرائيل على قطاع
غزة في عام  2008انخفض معدل االنفاق على الرواتب بسبب الحصار المالي الذي فرضته إسرائيل وعجز

موازنة السلطة الفلسطينية عن تغطية كافة النفقات حيث بلغت نسبة نفقات األجور إلى النفقات الجارية ،%46

وفي عام  2010ارتفعت نسبة األجور بحوالي  %7.4عما كانت عليه في  2009إذ وصل حجم النفقات على

األجور إلى  1563مليون دوالر في  ،2010وذلك بسبب ازدياد عدد موظفين السلطة الفلسطينية واضافة على

العالوات الممنوحة للموظفين بدل غالء المعيشة والعالوات السنوية ،ومع ازدياد أعداد الموظفين من 150000

موظفي في عام  2005إلى  189000موظفي في  2007وذلك بسبب العقود غير القانونية والخروقات لشروط

التوظيف ،أدى ذلك لزيادة نفقات الرواتب واستمرت الزيادة في النفقات حتى عام  2014حيث وصلت نسبتها
إلجمالي النفقات الجارية حوالي  ،%55.1بينما انخفضت في عام  2015بحوالي  %3.5عن العام السابق

وعادت مرة أخرى لالرتفاع في عام  2016إلى %53.4
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شكل ( )3143نسبة نفقات األجور والرواتب إلجمالي النفقات الجارية خالل الفترة ()2016-1996
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ب -النفقات غير الرواتب واألجور وهي تشمل:

 النفقات التشغيلية وهي التي تشمل المصاريف التي تنفق على الو ازرات وأجهزة السلطة الفلسطينية،وكذلك تشمل مصاريف المياه والكهرباء والهاتف ،ونفقات السفر في مهمات رسمية.

 النفقات التحويلية وهي مصاريف الضمان االجتماعي والتي تدفعها الحكومة لهيئة التأمين والمعاشاتعن موظفين السلطة الفلسطينية ،وأيضا تشمل مصاريف الرعاية االجتماعية والمساعدات والتعويضات

التي تقدمها السلطة الفلسطينية للموطنين المتضررين.

 نفقات رأسمالية عادية وهي تشمل مصاريف شراء األثاث المكتبي ،والتجهيزات ألجهزة السلطةالفلسطينية.

وقد تم جمع النفقات التشغيلية والنفقات التحويلية في موازنة السلطة الفلسطينية ضمن نفقات غير األجور

والجدول التالي يوضح حجم نفقات غير األجور خالل الفترة ()2016-1996

جدول ( )3.13نفقات غير األجور ونسبتها من النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية ،القيمة بالمليون دوالر
السنة

1996

النفقات غير
األجور
نسبة غير األجور
من النفقات
الجارية%
السنة
النفقات غير
األجور
نسبة غير األجور
من النفقات
الجارية%

1997

1998

1999

2001

2000

2002

2003

2004

2005

2006

426

397

372

423

577

417

382

324

501

649

392

51.4

45.8

45.4

45.0

48.1

38.1

36.7

40.1

43.1

49.8

53.9

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

663

1415 1352 1259 1225 1212 1142 1120 1349 1055

46.7

46.6

45.9

المصدر :سلطة النقد الفلسطينية
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46.6

48.9

43.3
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44.2

44.9

48.4

يبين الجدول السابق ارتفاع النفقات غير األجور في بدايتها عام  1996حيث بلغ حجمها  426مليون
وواصلت ارتفاعها حتى عام  2000إذ وصلت نسبتها إلى  %48.1ويعزى هذا النمو إلى زيادة النفقات

التحويلية التي صرفت على العاطلين عن العمل والفقراء ،وأن السلطة لجأت الى انتظام في دفع مخصصات
النفقات التحويلية (شبكة األمان االجتماعي ،والمساعدات االجتماعية للمحتاجين) والتي تزايدت مع ارتفاع نسبة

الفقر والبطالة ،بينما انخفضت في عام  2001نتيجة تراجع في أداء االقتصاد الفلسطيني بسبب الظروف
السياسية واالقتصادية التي عصفت باألراضي الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى  ،2000واستمرت

باالنخفاض حتى عام  2003حيث وصلت نسبتها من النفقات الجارية الى  ،%40.1وعاد االقتصاد الفلسطيني

للتنامي في أداءه مرة أخرى ما بعد عام  2004حيث بدأت النفقات ترتفع مرة واستمرت باالرتفاع حتى عام
 2009حيث بلغت أعلى نسبة لها  ،%54ثم انخفضت النفقات في عام  2010واستمرت باالنخفاض والتذبذب
حتى عام  2013حيث بلغ متوسط معدلها خالل تلك الفترة تقريبا . %48

شكل ( )3142نفقات غير األجور إلجمالي النفقات الجارية خالل الفترة ()2016 -1996
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ت -صافي االقراض:
يشمل هذا البند من النفقات الجارية التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها بشكل مباشر إلى شركة الكهرباء

في غزة ،لتسديد المستحقات المترتبة على شركة توزيع كهرباء غزة نتيجة إحجام المشتركين عن دفع أثمان

الكهرباء ،باإلضافة إلى األموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية بشكل غير مباشر (تخصم مستحقات السلطة

لدى إسرائيل) لصالح شركة الكهرباء القطرية االسرائيلية وذلك لتسديد المستحقات المترتبة على هيئات الحكم

المحلي في الضفة (ماس ،العدد األول)2004:
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السنة

جدول ( )3.14نفقات غير األجور ونسبتها من النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية ،القيمة بالمليون دوالر
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

صافي االقراض
نسبة صافي
االقراض
إلجمالي اإلنفاق
الحكومي%
السنة
صافي االقراض
نسبة صافي
االقراض
إلجمالي اإلنفاق
الحكومي%
المصدر :سلطة

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

173.0
10.6

157.0
10.3

344.0
15.1

2007
535
18.6

2008
446.9
12.8

2009
374.0
11.1

2010
243.3
7.6

2011
139.9
4.3

2012
277.2
8.5

2013
211.2
6.2

2014
287.4
8.0

2015
300.5
8.4

2016
269.8
7.0

376.0
22.0
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يبين الجدول ( )3.14تطور صافي االقراض خالل الفترة ( ،)2016-1996حيث يتضح أن بند صافي

االقراض في عام  2003بلغت نسبته الى إجمالي النفقات الحكومية  ،%10.6وشهد ارتفاعا في عام 2005
بحوالي  171مليون دوالر أمريكي عن عام ويعتبر بند صافي االقراض أحد الجوانب األساسية التي وضعت
السلطة الفلسطينية أمام مزيد من الضغوط اإلنفاقية ،ومصدر قلق فيما يتعلق بسالمة األداء المالي للسلطة

الفلسطينية ،واستمر بند صافي االقتراض باالرتفاع حتى عام  2006إذ بلغت ذروتها ووصلت نسبتها إلى
إجمالي اإلنفاق الحكومي  ،%22وفي العام  2011شكل بند صافي اإلقراض انخفاضا بحوالي  % 17.7عن
العام  2006حيث بلغت  139.9مليون دوالر ،ومن ثم بدأ باالرتفاع مرة أخرى حتى عام  ،2015ثم عاد
لالنخفاض في عام حيث وصلت نسبته إلى إجمالي اإلنفاق الحكومي إلى  ،%7وقد عملت السلطة الفلسطينية
على الحد من تعاظم هذا البند وتقنيته من خالل تحسن تحصيل فواتير المرافق من قبل المجالس المحلية،

وتبني عدد من السياسات التحفيزية تشجيعها على االلتزام بدفع المستحقات المترتبة عليها.

شكل ( )3141صافي اإلقراض إلجمالي اإلنفاق الحكومي خالل الفترة ()2016-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.14
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 .2النفقات التطويرية:
وهي تشمل جميع أنواع النفقات التي تنفق على مشاريع البينة التحتية مثل الطرق وشبكات المياه والمجاري
والمباني الحكومية ،وتشمل هذه النفقات أيضا رواتب وأجور وتكاليف الدراسات واألبحاث واالستشارات ،وتكاليف

شراء المعدات وغيرها من النفقات التي تنفق ضمن إطار المشاريع التطويرية (صبيح ،)2007،وتمول النفقات
التطويرية من خالل المنح والمساعدات المقدمة من الدول ألغراض البينة التحتية الفلسطينية.

إن بعض المشاريع التطويرية قد توقفت بسبب العدوان اإلسرائيلي ،أو بسبب اجراءات الحصار واإلغالق التي
أدت إلى توقف العديد من المشاريع التطويرية العامة ،كما أن الضائقة المالية الحادة وزيادة الضغوط اإلنفاقية

الجارية ،اضطرت الدول المانحة والسلطة الفلسطينية إلى إعطاء األولوية لتغطية النفقات الجارية األولوية في
التمويل ،ولذلك توجه غالبية المعونات الخارجية إلى تمويل ودعم االنفاق الجاري خصوصا النفقات التحويلية،
وبرامج التشغيل الطارئ ،والمساعدات االجتماعية لمواجهة االرتفاع الحاد في معدالت البطالة التي يعاني منها

الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل اإلسرائيلي.

جدول ( )3.15النفقات التطويرية الممولة من الخزينة والمساعدات ،القيمة بالمليون دوالر
السنة
النفقات التطويرية
ممولة من الخزينة

1996
242
0.0

1997
262
0.0

ممولة من المنح
والمساعدات
السنة
النفقات التطويرية

2007
310

2008
215

ممولة من الخزينة

0.0

0.0

ممولة من المنح
والمساعدات

1998
235
0.0

1999
239
0.0

2000
469
13.0

2001
340
22.0

2002
252
23.0

2003
395
36.0

359.0 229.0 318.0 456.0 239.4 235.8 262.3 242.3

215.0 310.0

2009
185

0.0

281.0 287.0

2011
294

2012
211

2013
168

2014
160

2016 2015
216 176

125.5 194.0 139.1

56.0

61.6

-40.1

86.8

62.1

201.0 106.8 155.0 169.0

89.7

154.4

46.8

2010
272

2005 2004
287
0.0
0.0
0.0

78.8

2006
281
0.0

المصدر :الموقع االلكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء ، www.pcbs.gov.psوسلطة النقد الفلسطينية

يالحظ من الجدول أن النفقات التطويرية قد انقسمت إلى قسمين ،األول بتمويل من خزينة السلطة ،والثاني
ممول من المنح والمساعدات الدولية ،ويتضح أن حجم النفقات التطويرية يتذبذب خالل فترة الدراسة ويعود ذلك

إلى ارتفاع وانخفاض حجم المساعدات والمنح المخصصة لدعم المشاريع التطويرية ،ويتضح من الجدول أن
النفقات التطويرية بدأت في العام  1996بحوالي  242مليون دوالر وكانت ممولة من المنح والمساعدات الدولية
التي كانت توجه للسلطة الفلسطينية ،واستمرت النفقات التطويرية باالرتفاع حتى عام  2000حيث بلغت قيمتها

 469مليون دوالر مولت بجزء قليل من الخزينة الفلسطينية بحوالي  13مليون دوالر والجزء الباقي  456مليون
دوالر من الدول المانحة ،وانخفضت في عام  2001بسبب اندالع انتفاضة األقصى في عام  2000وانخفاض
حجم الدعم المالي المقدم من الدول المانحة ،تباين حجم المنح والمساعدات تخصص بأولوية أكبر لدعم الموازنة
وليس لتمويل النفقات التطويرية ،على الرغم من ضآلة المبالغ التي يتم تخصيصها من موازنة السلطة الفلسطينية
لالنفاق التطويري إال أن هذه المبالغ لم تسلم من التخفيض جراء تزايد الضائقة المالية التي عانت منها السلطة
95

الفلسطينية خالل عام  2004األمر الذي أدى إلى انخفاض المبالغ المخصصة لهذا النوع من اإلنفاق ،وفي
ظل أزمتها المالية قامت باستخدام كامل المبالغ التي حصلت عليها من المنح والمساعدات من الدول المانحة
في تأمين جزء من نفقاتها المتكررة ،دون أن تخصص منه أي شي للنفقات التطويرية حيث بلغت أدنى قيمة له

 0وذلك بسبب فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية في عام  ،2004األمر الذي انعكس سلبي على مجمل
التكوين الرأسمالي والنمو المستقبلي في األراضي الفلسطينية ،وعادت لالرتفاع مرة أخرى في عام  2005حتى

عام  2007إذ بلغت قيمتها  310مليون دوالر ولم تكن خالل تلك الفترة ممولة من الخزينة بل تم االعتماد
على النفقات التطويرية الممولة من المساعدات والمنح الخارجية ،وانخفضت خالل الفترة ( )2009-2008إلى

 185مليون دوالر وذلك بسبب الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة والحصار اإلسرائيلي واغالق المعابر مما
أدى إلى انخفاض قيمة المساعدات التي تمول النفقات التطويرية إلى  46.8مليون دوالر ،ثم تضاعفت النفقات
التطويرية الفعلية خالل عام  2011لتصل إلى  294مليون دوالر ،ثم بدأت تنخفض النفقات التطويرية حتى
عام  2014وذلك يعزى وذلك يرجع للحروب المتكررة على قطاع غزة اضافة إلى القيود االسرائيلية المفروضة

على حرية الحركة وعلى مستوردات المواد األولية الخاصة بالمشاريع التطويرية والتعقيدات المتصلة بإجراءات

االستيراد لمثل هذه المواد والتي تسبب إعاقة والغاء العديد من المشاريع ،باإلضافة إلى توجيه كافة التمويل إلى

النفقات الجارية التي حظيت بنسبة أكبر من النفقات لتطويرية ،وبدأت باالرتفاع بشكل تدريجي في عامي
 2015و 2016لتصل إلى  216مليون دوالر.
شكل ( )3143إجمالي النفقات التطويرية الممولة من الخزينة والمساعدات خالل الفترة ()2016-1996
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المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدول رقم ()3.15

ويوضح الشكل السابق تطور حجم إجمالي النفقات التطويرية الممولة من الخزينة باإلضافة إلى النفقات

التطويرية الممولة من المساعدات خالل الفترة ( )0202-0112كما تم توضيحه بالشرح السابق.
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خالصة:
مما سبق يالحظ أن أداء االقتصاد الفلسطيني مر بمراحل مختلفة حسب الظروف السياسية التي

تمر بها المنطقة ،حيث تذبذب متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتعرض االقتصاد
الفلسطيني للعديد من التشوهات واالختالالت نتيجة للممارسات والسياسات اإلسرائيلية خالل الفترة

( ،)2015-1994وكانت التشوهات في هياكل اإلنتاج ،حيث انخفضت مساهمة القطاعات اإلنتاجية
في الناتج المحلي اإلجمالي ،التي عادة ما تكون مساهمتها ذات فعالية أكبر في تحفيز االقتصاد وتحقيق

النمو.
وتعتبر النفقات الحكومية أكثر تعقيدا للسلطة الفلسطينية ،وذلك بسبب ما تعانيه السلطة والشعب

الفلسطيني على حد سواء من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ،فتقوم السلطة الفلسطينية بتوجيه نفقاتها

إلصالح ما تم تدميره من االحتالل اإلسرائيلي ،إما بتعويض المتضررين أو إعادة بناء منازلهم ،فجميعها
نفقات غير اعتيادية تلجأ السلطة لتغطيتها على حساب النفقات التطويرية ،األمر الذي يحول دون تقدم

ملحوظ في تنمية االقتصاد الفلسطيني ،ويتضح أن التطورات التي طرأت على الموازنة العامة للسلطة

الفلسطينية ارتبطت بالظروف السياسية التي مرت بها األراضي الفلسطينية وردة الفعل االسرائيلية تجاه

تلك الظروف ،فاستغلت إسرائيل ذلك في تحكمها في جزء كبير من ايرادات المقاصة والناجمة عن

الضرائب الغير مباشرة للسلطة الفلسطينية البتزاز الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا ،وأدى ذلك إلى تذبذب
النفقات الحكومية خاصة والمؤشرات االقتصادية عامة ،مما أدى إلى ضعف وترهل االقتصاد الفلسطيني
وعدم قدرته على النهوض.

كما شهد النمو االقتصادي الفلسطيني تدني في معدالته ،بسبب سياسة التعنت اإلسرائيلي من حصار
واغالق ،مما أدى إلى ارتفاع في األسعار وانتشار البطالة والفقر ،واالعتماد الكبير على المساعدات
الخارجية وانخفاض اإلنتاجية المحلية ،وتدني المدخرات المحلية.
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الفصل الرابع
تحليل اإلنفاق الحكومي وأثره على االقتصاد الفلسطيني

تقديـــــــم
تعد مسألة تأثير اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي من المسائل الرئيسية لفهم كافة األبعاد التي قد
تؤثر على النمو االقتصادي ،وذلك بسبب الدور الرئيسي والحكومي الذي يلعبه اإلنفاق الحكومي كسياسة مالية
في الدولة للتدخل في االقتصاد واعادة التوازن وتحقيق أهداف الدولة من خالل التحكم بحجم اإلنفاق ،وحجم

الطلب الكلي ،واتجاهات التكوين الرأسمالي واتجاهات األسعار ،والتأثير على مكونات الدخل وتخفيض الفقر
وتشجيع الصادرات والتي تعد بشكل عام مرآة للنمو االقتصادي.

وفي ظل التزايد المستمر لإلنفاق الحكومي في معظم دول العالم وخاصة النامية منها ،نجد أن هنالك العديد
من الدراسات التي حاولت تفسير شكل العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي الذي ما هو إال انعكاس

لطبيعة االقتصاد السائدة ،كما أن حجم الدولة يرتبط مع حجم اإلنفاق الحكومي فالعديد من الدول ذات الحجم

الصغير تكون ذات حجم نفقات حكومية كبير نسبة لحجم الناتج على العكس من الدول كبيرة الحجم والتي

يكون لديها حجم نفقات حكومية أقل نسبيا لحجم الناتج اإلجمالي ،وعلى اعتبار أن فلسطين دولة نامية وصغيرة

نسبيا فإننا بصدد اختبار العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي فيها.

لذلك تسعى الباحثة إلى استخدام العديد من النماذج القياسية الختبار العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو
االقتصادي في فلسطين باستخدام االقتصاد القياسي إذ تتفق مختلف النظريات االقتصادية على أهمية اإلنفاق

الحكومي في عملية النمو االقتصادي ،لهذا يتم بناء النظريات االقتصادية على مجموعة من الفرضيات بين
متغيرات عديدة بقصد فهم الظواهر االقتصادية ،والتنبؤ بحدوثها من خالل إيجاد قيم عددية الختبار قوة

المتغيرات المستقلة في تفسير سلوك المتغير التابع ،ويساعد التحليل القياسي متخذي الق اررات وصانعو السياسات
على عقد المقارنات بين القيم العديدة للمعلمات المقدرة ،واتخاذ القرار السليم في التخطيط االقتصادي.

وتستعرض الباحثة في هذا الفصل منهجية تحليل البيانات االقتصادية ،واألساليب القياسية التي تم االعتماد
عليها خالل دراسة وتحليل البيانات االقتصادية التي تتعلق بنموذج الدراسة ،للوصول إلى الهدف االساسي لهذه

الدراسة الذي يتلخص في التحليل القياسي ألثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في ظل االوضاع

السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي مرت بها فلسطين في الفترة ( ،)2015-1994وذلك باستخدام أساليب

التحليل ،والتحليل القياسي المتمثل في عملية التقدير والفحص لنموذج الدراسة ،والتي تستخدم في دراسة تأثير

المتغير المستقل االنفاق الحكومي على المتغير التابع النمو االقتصادي ،ومن ثم الخروج بالنتائج ومحاولة تقديم

توصيات تساهم في ترشيد اإلنفاق الحكومي نحو االستخدام األمثل للوصول إلى النمو االقتصادي.
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 .4.1النموذج القياسي "اشتقاق وبناء النموذج":
من أجل اشتقاق النموذج القياسي الذي سيتم اعتماده في هذه الدراسة ،البد من مراجعة وعرض أهم المتغيرات
االقتصادية التي استخدمتها الدراسات السابقة باإلضافة لإلنفاق الحكومي في تحديد ودراسة عالقتهم وأثرهم على
النمو االقتصادي ،للوقوف على أهمية كل متغير وعالقته بالنمو االقتصادي ،لذلك سيتم تقسيم هذه النقطة إلى

جزئيين األول يتعلق بوصف متغيرات الدراسة مع اإلشارة للدراسات السابقة التي استخدمت كل متغير ومنها يتم
اشتقاق النموذج القياسي ،والثانية سيتم فيها بناء النموذج القياسي وفقا لهذه المتغيرات.
 .4.1.1اشتقاق النموذج القياسي
استخدمت الدراسات التطبيقية السابقة باختالف منهاجياتها ،العديد من المتغيرات والمؤشرات االقتصادية
التي لها عالقة بالنمو االقتصادي ،حيث يتأثر النمو االقتصادي بالعديد من المتغيرات االقتصادية ،ومن أجل

تحديد أثر هذه المتغيرات على النمو االقتصادي ،يمكن إيجاز أهم هذ المتغيرات المؤثرة على النحو التالي:
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )𝑪𝑷𝑫𝑮( 𝒂𝒕𝒊𝒑𝒂𝑪 𝒓𝒆𝑷 𝑷𝑫𝑮

وهو يسمى أيضا معدل الدخل الفردي ،كما ويعتبر من أهم المؤشرات االقتصادية الذي يقيس درجة النمو
االقتصادي في بلد ما وأثره االجتماعي ،وهو يتم من خالل قسمة قيمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد

السكان ،وهو يستعمل لقياس مستوى الرفاه االجتماعي لمواطني الدولة ،كما أنه يعطي انعكاسا لمستوى إمكانيات
الدولة االقتصادية فكلما كان نصيب الفرد مرتفعا تكون الدولة قوية اقتصاديا والعكس ،ويعتبر نصيب الفرد هو

واحد من العديد من الوكالء الذين يقيسون النمو االقتصادي ،ويعتبر نصيب الفرد في فلسطين من المستويات

المتدنية والتي هي من ضمن الشريحة الدنيا للدخل المتوسط حسب تصنيفات البنك الدولي (مؤشرات التنمية

العالمية ،بيانات البنك الدولي) ،كما استخدمته دراسة كل من( ،ادريوش وعبد القادر ،2012الغالبي ،2011
9)Sabra & Eltalla 2016 ، Meyera et al. 2016 ،Sabra & Sartawi 2015
 اإل نفاق الحكومي )𝑬𝑮( 𝒆𝒓𝒖𝒕𝒊𝒅𝒏𝒆𝒑𝒙𝑬 𝒕𝒏𝒆𝒎𝒏𝒓𝒆𝒗𝒐𝑮
يشمل اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة (االستهالك الحكومي العام) يضمن جميع النفقات الحكومية
الجارية لشراء السلع والخدمات بما في ذلك تعويضات الموظفين ،ويشمل أيضا النفقات على الدفاع واألمن

الوطنيين ،ولكنه ال يشمل النفقات العسكرية الحكومية التي تشكل جزءا من تكوين رأس المال الحكومي (مؤشرات

التنمية العالمية ،البنك الدولي) ،ويعتبر اإلنفاق الحكومي أداة مهمة وفعالة من أدوات السياسة المالية حيث
تعمل السياسة المالية على ضبط والتحكم في جماح اإلنفاق الحكومي وصوال إلى توجيه اإلنفاق لألنشطة

االقتصادية والتنموية وتحقيق االهداف التي ينشدها االقتصاد من خالل تأثيره على الطلب الكلي ،كما تساهم
الدولة من خالل اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية وانتاج السلع العامة في زيادة معدل النمو في االقتصاد

على المدى الطويل لكونها ذات أثر إيجابي على إنتاجية القطاع الخاص ،باإلضافة إلى ذلك فإن التوسع في

اإلنفاق الحكومي يؤدي إلى جذب االستثمار الخاص ويشجعه ،كما له تأثير قوي على جذب االستثمار األجنبي
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المباشر ،أما في حالة استمرار التوسع في التدخل الحكومي بحيث يؤدي الخروج عن الحد األمثل لها وتجاوزها
إلى جلب آثار عكسية على النمو االقتصادي فإن اإلنفاق الحكومي سوف يتحول إلى أنشطة أقل إنتاجية تعوق
النمو االقتصادي بسبب مزاحمة االستثمار العام للقطاع الخاص مما ينعكس على إنتاجية القطاع الخاص

وبالتالي انخفاض النمو االقتصادي ،ومن المتوقع أن يؤثر اإلنفاق الحكومي إيجابا على النمو االقتصادي،

(عليوة  ،2016مكيد ومعوشي  ،2007الغالبي ،2011السيد  ،2015المطوري  ،2014كداوي Wing ،2005
9)Sabra & Haroun 2016 ،Barro 1990، Nabila et al. 2011،Yuk 2005
 تكوين أرس المال )𝑭𝑪𝑮( 𝒏𝒐𝒊𝒕𝒂𝒎𝒓𝒐𝑭 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒑𝒂𝑪 𝒔𝒔𝒐𝒓𝑮
تكمن أهمية التكوين الرأسمالي في الدور الذي يقوم به في تعزيز الطاقة اإلنتاجية كما أنه وسيلة رئيسية

للتقدم التكنولوجي ومحددا رئيسيا لنمو اإلنتاجية ،إذ ينتج من تخصيص جزء من الدخل الحالي كادخار لكي يتم

استثماره حتى يزداد نمو الدخل والناتج المستقبلي ،وهو ما يمكن من تحقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي،

كما يتطلب من الدول توفير الحجم األمثل من التكوين الرأسمالي لتحقيق النمو االقتصادي إذ تتجسد حالة النمو
في عملية شاملة من تكوين رأس المال واقامة ديناميكية اقتصادية واجتماعية إلدامة وزيادة تراكم رأس المال

للفرد الواحد بأشكاله المختلفة( ،علي  ،2016الصوص والجلبي  ،2012السيد  ،2015مكيد ومعوشي ،2007
9)Alice et al. 2015 ، Meyera et al. 2016 ،Sabra & Eltalla 2016
 االنفتاح االقتصادي )𝒏𝒆𝒑𝑶( 𝒔𝒔𝒆𝒏𝒏𝒆𝒑𝑶
االنفتاح االقتصادي هو مجموع الصادرات والواردات الى الناتج المحلي اإلجمالي  ،GDPويعبر عن
ذلك رياضيا:

مجموع الصادرات  +مجموع الواردات
الناتج المحلي االجمالي

ويفترض أن تقضي زيادة االنفتاح االقتصادي الى زيادة حجم السوق إضافة إلى تسهيل تدفق االستثمارات
االجنبية المباشرة وبالتالي ينعكس ذلك على أثر قوي على النمو االقتصادي ( ،)Sabra 2011حيث يعتبر

االنفتاح على األسواق سيؤدي إلى ازدهار التبادل التجاري ،هذا األخير الذي يتميز بدوره المهم في اإلنتاج،
والدخل القومي ،والتكوين الرأسمالي ،وتوزيع أنماط االستثمارات وقدرتها على االستيراد تعتمد بشكل كبير على

قدرتها على التصدير الكفؤ للمنافسة وبذلك تصل الدول إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي بينما في حالة

االعتماد على الواردات بشكل كبير فإنه يؤثر سلبا على النمو االقتصادي ،كما في الحالة الفلسطينية فبسبب
االعتماد الكبير على المساعدات والمعونات الخارجية وتوجيهها نحو االستهالك وكذلك حجم اإلنفاق االستهالكي

الكبير أدى ذلك إلى زيادة الواردات بشكل أكبر مقارنة مع الصادرات ،فزيادة االنفتاح التجاري ينعكس سلبا على
نمو االقتصاد الفلسطيني ،إضافة إلى ذلك فان زيادة االنفتاح االقتصادي يؤدي إلى زيادة الصدمات الخارجية

التي تسبب تقلبا في الدخل واالستهالك ،هذا التقلب يمكن تخفيض وتيرته من خالل زيادة حجم النفقات الحكومية

التي تأتي من الضرائب( ،حمانة وبن معزو  ،2012الشهري ومحمد Saratawi & Sabra 2015 ،2011
9)Sabra & Eltalla 2016 ،
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 السكان )𝑷𝑶𝑷( 𝒏𝒐𝒊𝒕𝒂𝒍𝒖𝒑𝒐𝑷
هو متغير يعبر عن رأس المال البشري المتاح إضافة إلى أنه يعبر عن حجم السوق حيث تعني زيادة
السكان زيادة في قوة العمل والقوى البشرية من خالل زيادة حجم األسواق المحلية وعليه تم إضافته في النموذج
للوقوف على اتجاه وقوة العالقة بين حجم السوق ومستوى اإلنفاق باإلضافة إلى تطور عالقة واتجاه العالقة

بين تطور حجم رأس المال البشري واالنفاق الحكومي والنمو االقتصادي ،فالزيادة في معدل النمو السكاني تؤدي

إلى انخفاض النمو االقتصادي في حالة كون رأس المال البشري غير مؤهل وغير مستغل ،كما أن زيادة عدد
السكان يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات االجتماعية كالتعليم والصحة وبالتالي مزيد من اإلنفاق الحكومي

لتغطية هذه الجوانب( ،الشهري ومحمدSofdari et al. 2012 Alice et al. 2015 ،Sabra 2016 ،2011

.) Auteri et al. 2003 ،

 المساعدات واإلعانات )𝑫𝑰𝑨( 𝒅𝒊𝑨 𝒏𝒈𝒊𝒆𝒓𝒐𝑭
تعتبر اإلعانات أداه مهمة وحيوية في سياسة الحكومة لتحقيق مستويات أعلى من النمو االقتصادي من

خالل القضاء على الفجوة بين االدخار واالستثمار ،كما وتهدف اإلعانات اإلنمائية إلى تعزيز ودعم النمو
االقتصادي وتنشيط األسواق وزيادة الرفاهية وتساعد أيضا في توليد االيرادات للحكومة ويكون أثرها موجبا على

النمو االقتصادي ،كما أنها يمكن تؤثر سلبا على النمو االقتصادي قد يكون راجعا إلى بيئة سياسية سيئة
باإلضافة إلى أنها تعتبر أقل فائدة خاصة للبلدان ذات مستويات الدخل المنخفضة جدا حيث يتم استخدام جزء

كبير جدا من هذه المساعدات من قبل الدول التي تلقت هذه المساعدات في تلبية احتياجات اإلغاثة االنسانية

بدال من زيادة الطاقة اإلنتاجية وزيادة تراكم أرس المال مما يؤثر سلبا على النمو االقتصادي إضافة إلى ذلك
قد يرجع األثر السلبي للمساعدات على النمو االقتصادي كما في الحالة الفلسطينية من خالل تعزيز وجود

المرض الهولندي ومزيد من االعتمادية على المساعدات لتغطية حجم الواردات الكبيرSabra et al.2015(،
.)Sabra et al. 2016
 االستثمار األجنبي المباشر )𝑰𝑫𝑭( 𝒕𝒏𝒆𝒎𝒕𝒔𝒆𝒗𝒏𝑰 𝒕𝒄𝒆𝒓𝒊𝑫 𝒏𝒈𝒊𝒆𝒓𝒐𝑭
يعد االستثمار األجنبي المباشر من أهم مميزات االقتصاد المعاصر القائم على مقومات اقتصاد السوق إذ
له تأثير على البلدان المصدرة والبلدان المضيفة ،حيث تكمن أهميته بالدور الذي يقوم فيه حيث يعتبر المحرك

الرئيسي لعملية النمو االقتصادي ،من خالل استكمال النقص الذي قد يوجد في رؤوس األموال المحلية وذلك
من خالل قدرته على نقل التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتطوير اإلمكانيات لتدريب العمالة الوطنية مما يزيد من

فرص التشغيل ورفع إنتاجية األفراد والمؤسسات في الدولة المضيفة وبالتالي تحسين النشاط االقتصادي للوصول

إلى النمو االقتصادي( ،عليوة  ،2016حمانة وبن معزو .)Sabra et al. 2015 ، 2012
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 معدل التضخم )𝑭𝑵𝑰( 𝒆𝒕𝒂𝑹 𝒏𝒐𝒊𝒕𝒂𝒍𝒇𝒏𝑰
يفسر التضخم على أنه ظاهرة نقدية تنجم عن زيادة الطلب وما يترتب عليه من تدفق نقدي بصورة أكبر من
المعروض السلعي ،فزيادة التدفق النقدي وزيادة اإلنفاق الحكومي تؤدي إلى رفع معدل التضخم وهذا بالضرورة

يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة ،مما يؤثر سلبا على االستثمار واإلنتاجية الذي ينعكس سلبا على النمو االقتصادي،

(الصوص والجلبي  ،2012حمانة وبن معزو  ،2012المطوري  ،2014كداوي Attaria et al. ،2005
9)2013
ويوضح الجدول التالي متغيرات الدراسة ووكيلها ،ويوضح عالقتها وتفسير هذه العالقة حسب النتيجة المتوقع

الحصول عليها من التحليل القياسي:
م
1

المتغير
النمو
االقتصادي
Growth
اإلنفاق
الحكومي
GE
االنفتاح
االقتصادي
OPEN

4

االستثمار
األجنبي
المباشر
FDIstock

5

المساعدات
واإلعانات
AID

6

تكوين رأس
المال GCF
السكان POP

8

التضخم INF

2

3

7

المصدر :من إعداد

جدول ( )4.1العالقات المتوقعة بين المتغيرات
العالقة
تفسير العالقة
الوكيل
من المتوقع أن يؤثر النمو االقتصادي إيجابا على اإلنفاق الحكومي،
نصيب الفرد من +
فارتفاع معدل النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة االنتاج وزيادة
الناتج المحلي
اإليرادات للحكومة مما ينعكس على زيادة اإلنفاق الحكومي9
اإلجمالي GDPC
من المتوقع أن يكون اإلنفاق الحكومي له تأثير إيجابي على النمو
اإلنفاق
+
االقتصادي فمزيد من اإلنفاق قد يؤدي إلى زيادة النمو9
االستهالكي
الحكومي العام
 -/+من المتوقع أن يكون لالنفتاح االقتصادي تأثير سلبي على النمو فزيادة
(الصادرات +
االنفتاح يخفض النمو وذلك بسبب توسيع قاعدة الواردات وانخفاض
الواردات)
الصادرات نتيجة انخفاض الطاقة اإلنتاجية ،كما أن من المتوقع أن
GDP/
يؤثر االنفتاح إيجابا على اإلنفاق الحكومي فزيادة االنفتاح تؤدي
للمزيد من اإلنفاق الحكومي9
من المتوقع أن تؤدي زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة إلى زيادة
رصيد االستثمار +
معدل النمو االقتصادي ،حيث تؤدي زيادة قيمة الصادرات من هذا
األجنبي المباشر
االستثمار بشكل أكبر من قيمة الواردات إلى حدوث فائض في الميزان
وبالتالي زيادة المقبوضات وتدفق العمالت االجنبية مما يؤثر ايجابا
على ميزان المدفوعات
حجم المساعدات  -/+من المتوقع أن تؤثر المعونات سلبا على النمو االقتصادي فمزيد من
المساعدات يؤدي إلى انخفاض النمو ،وذلك بسبب استخدام جزء كبير
واالعانات
من هذه المساعدات في تلبية احتياجات اإلغاثة اإلنسانية بدال من زيادة
االنمائية المتلقاة
الطاقة اإلنتاجية ،وهذا ما يدل على وجود المرض الهولندي في
االقتصاد الفلسطيني9
كما أن من المتوقع أن تؤثر المساعدات على اإلنفاق الحكومي إيجابا
فزيادة المساعدات تؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي9
من المتوقع أن يؤثر تكوين رأس المال إيجابا على النمو االقتصادي
إجمالي التكوين
+
الرأسمالي
 -/+من المتوقع أن تكون زيادة عدد السكان لها تأثير سلبي على النمو
اجمالي عدد
االقتصادي ،وتأثيرا إيجابيا على اإلنفاق الحكومي
السكان
من المتوقع أن يؤثر التضخم سلبا على النمو االقتصادي
مؤشر أسعار
المستهلك
الباحثة
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 .4.1.2منهجية الدراسة "𝒚𝒈𝒐𝒍𝒐𝒅𝒐𝒉𝒕𝒆𝑴"
قدمت األدبيات االقتصادية العديد من المنهجيات المستخدمة في تحليل أثر اإلنفاق الحكومي على النمو
االقتصادي فاختلفت هذه المنهجيات واألساليب في تطبيقها من دولة ألخرى حسب طبيعة النظام االقتصادي
والسياسي في كل دولة ،ونظ ار ألهمية طبيعة العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي إذ ال يمكن تحليلها

إال بإتباع منهجية تجريبية قياسية ،وهذا ما سيتم توضيحه في هذا الفصل ،لذا فإن المنهجية االفضل من وجهة
نظر الباحثة التحليل القياسي باستخدام أساليب القياس الحديثة التي سوف توضح أثر العالقة بين اإلنفاق
الحكومي باإلضافة إلى مجموعة من المتغيرات يمر أثرها من خالل اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي

في فسطين ،ويمكن اعتبار دراسة كل من )(، )Barro,1990عليوة )sabra,2016( ،)2016 ،نموذجا لهذه

الدراسة بمعنى أ ننا سنبني التحليل الكمي لهذه الدراسة وفقا لما جاءت به هذه الدراسات ،أي أننا سوف نعتمد
على ثالث طرق للقياس:

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑅 𝑒𝑙𝑝𝑚𝑖𝑆 
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑅 𝑒𝑙𝑝𝑖𝑡𝑙𝑢𝑀 
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑀 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑢𝑞𝐸 𝑠𝑢𝑜𝑒𝑛𝑎𝑡𝑙𝑢𝑚𝑖𝑆 
لتحديد أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي وتقييم أثر السياسة المالية على معدل النمو االقتصادي

باستخدام البرنامج اإلحصائي  Stata 12عن طريق تقدير معلمات هذه النماذج والقوة التفسيرية لها ،وما تبقى
يمكن إيعازه إلى العوامل االخرى.
 .4.2بناء النموذج القياسي:
باالعتماد على عرض وتحليل الدراسات السابقة تم اشتقاق النموذج القياسي وأهم المتغيرات االقتصادية

التابعة والمستقلة التي سوف نعتمد عليها في تقدير العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي الفلسطيني.

ويمكن صياغة الدالة على النحو التالي:

)𝐹𝑁𝐼 𝐺𝐷𝑃𝑐 = 𝑓 (𝐺𝐸، 𝑂𝑃𝐸𝑁، 𝐹𝐷𝐼، 𝐴𝐼𝐷، 𝐺𝐶𝐹، 𝑃𝑂𝑃،
حيث أن


) 𝒄𝑷𝑫𝑮( المتغير المستهدف" المتغير التابع " وهو مؤشر النمو االقتصادي ممثال بنصيب

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
أما المتغيرات المستقلة تشمل على:

 : (𝑮𝑬) اإلنفاق الحكومي

 : (𝑶𝑷𝑬𝑵) االنفتاح التجاري ،وتعبر سياسة االنفتاح التجاري "حجم التجارة الخارجية إلى الناتج"
 : (𝑭𝑫𝑰) يعبر عن االستثمار األجنبي المباشر
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 : (𝑨𝑰𝑫) يعبر عن المساعدات واإلعانات
 : (𝑮𝑪𝑭) إجمالي تكوين رأس المال
 : (𝑷𝑶𝑷) حجم السكان

 : (𝐈𝐍𝐅) معدل التضخم
وبتحويل الدالة إلى صيغة خطية تأخذ شكل النموذج التالي :
𝑫𝑰𝑨 𝐧𝐥 𝟒𝜷 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑬 + 𝜷𝟐 𝐥𝐧 𝑶𝑷𝑬𝑵 + 𝜷𝟑 𝐥𝐧 𝑭𝑫𝑰 +
𝜺 + 𝜷𝟓 𝐥𝐧 𝑮𝑪𝑭 + 𝜷𝟔 𝐥𝐧 𝑷𝑶𝑷 + 𝜷𝟕 𝐥𝐧 𝑰𝑵𝑭 +
 .4.3البيانات وفترة الدراسة:
تم تجميع بيانات السالسل الزمنية "𝑠𝑒𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑇" الخاصة باالقتصاد الفلسطيني ( (2015-1994وعليه

تكون طول السلسلة  22سنة وعدد المشاهدات  22مشاهدة ،وتم الحصول على بيانات المتغيرات من مصادر
مختلفة وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي  ، http://www.worldbank.orgوبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء

الفلسطيني  ، www.pcbs.gov.psومنظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )𝐷𝐴𝑇𝐶𝑁𝑈(
 ، www.UNCTAD.orgوتم الحصول عليهم باألسعار الثابتة بالدوالر ،مع اإلشارة إلى أنه تم أخذ اللوغاريتم
الطبيعي لجميع المتغيرات لضمان العالقة الخطية بين المتغيرات وتجنب االزدواج الخطي فيما بينهما وتقليل

تشتت البيانات.

 .4.4األسلوب القياسي
بما أننا بصدد قياس أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في فلسطين فإننا سوف نستخدم في قياس
األثر نموذج االنحدار الخطي البسيط "𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑅 𝑟𝑎𝑒𝑛𝑖𝐿 𝑒𝑙𝑝𝑚𝑖𝑆"  ،باإلضافة إلى استخدام

االنحدار الخطي المتعدد "𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑅 𝑒𝑙𝑝𝑖𝑡𝑙𝑢𝑀" في قياس أثر اإلنفاق الحكومي باإلضافة إلى

المتغيرات التي يمر من خاللها أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي حيث يتم تقدير النماذج باستخدام
طريقة المربعات الصغرى العادية ( ،)OLSوبما أن المتغيرات ترتبط مع بعضها البعض بنسب متفاوتة فإن
نموذج المعادالت اآلنية "𝑙𝑒𝑑𝑜𝑀 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑢𝑞𝐸 𝑠𝑢𝑜𝑒𝑛𝑎𝑡𝑙𝑢𝑚𝑖𝑆" يعتبر األنسب لمواجهة حدوث أي

ارتباط بين المتغيرات لذا سوف نستخدم طريقة ) (2SLSلعالج هذه المشكلة باإلضافة إلى طريقة ()3SLS

.)SUR( ،)OLS(،

 .4.4.1نموذج االنحدار الخطي البسيط ”𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑅 𝑟𝑎𝑒𝑛𝑖𝐿 𝑒𝑙𝑝𝑚𝑖𝑆 "
بناء على ما تقدم فإن الباحثة ستقوم في هذه الدراسة من خالل إجراء االنحدار البسيط حيث يعتبر االنحدار

البسيط أحد األساليب االحصائية التي تستخدم في قياس العالقات االقتصادية ،حيث يختص بقياس العالقة بين
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متغير ما يسمى بالمتغير التابع ومتغير آخر ،ويعتبر من أبسط أنواع نماذج االنحدار(عطية  ،)2004وقد تم
استخدامه الختبار نموذج االقتصادي بارو( )1990الذي استخدمه في دراسته لقياس أثر اإلنفاق الحكومي

كمتغير مستقل على النمو االقتصادي كمتغير تابع ،وقد اعتمدنا على هذا النموذج كون اإلنفاق الحكومي يؤثر
بشكل كبير بالناتج ولوجود نموذج معتمد في األدبيات االقتصادية ،على الرغم من كون االنحدار البسيط غير
مالئم للتفسير عموما حيث ال يوجد عادة متغير واحد يمكن أن يفسر النمو ،لذلك ووفقا لهذا النموذج سيتم

صياغة النموذج االقتصادي على النحو التالي:

)𝟏( 𝒍𝒆𝒅𝒐𝑴
)𝟏( … … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑬 +
حيث أن  :GDPCنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ويفضل استخدامه ألنه يأخذ نصيب السكان
قيد النظر وهو وكيل للنمو االقتصادي :GE ،يعبر عن حجم اإلنفاق الحكومي ،وتعبر  :𝛽1معلمة متغير

النموذج : 𝛽0 ،الحد الثابت  : 𝜀 ،حد الخطأ .

 .4.4.2نموذج االنحدار المتعدد " 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑔𝑒𝑅 𝑒𝑙𝑝𝑖𝑡𝑙𝑢𝑀 "
يوضح االنحدار المتعدد العالقة الدالية بين متغير تابع واحد وعدد من المتغيرات التفسيرية (عطية ،(2004

حيث يوضح أ ثر العالقة بين المتغيرات محل الدراسة على المتغير التابع النمو االقتصادي ،ويعتبر األنسب

للتعبير عن واقع الحياة االقتصادية لكونه يحتوي على أكثر من متغير تفسيري ،ويمكن صياغة النموذج على

النحو التالي:

)𝟐( 𝒍𝒆𝒅𝒐𝑴
)𝟐( … … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑬 + 𝜷𝟐 𝐥𝐧 𝑨𝑰𝑫 + 𝜷𝟑 𝐥𝐧 𝑭𝑫𝑰𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 +
باإلضافة إلى المتغيرات في النموذج ( )1حيث  :GDPCنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليGE ،
 :يعبر عن حجم اإلنفاق الحكومي ،تم إضافة كل من المتغيرات التالية في النموذج ( )2لتحديد أثرها على

النمو االقتصادي : GCF ،إجمالي تكوين رأس المال :AID ،صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية والمعونات
الرسمية المتلقاة : FDIstock ،رصيد االستثمار األجنبي المباشر 𝛽3 ،𝛽2 ، 𝛽1 ،معلمات متغيرات النموذج،
 : 𝛽0الحد الثابت : 𝜀 ،حد الخطأ.

)𝟑( 𝒍𝒆𝒅𝒐𝑴
)𝟑( … … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑬 + 𝜷𝟐 𝐥𝐧 𝑮𝑪𝑭 + 𝜷𝟑 𝐥𝐧 𝑨𝑰𝑫 + 𝜷𝟒 𝐥𝐧 𝑰𝑵𝑭 +
وقد قمنا ببناء نموذج آخر يشمل المتغيرات التالية : GDPC ،نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي،
 : GEحجم االنفاق الحكومي : GCF ،إجمالي تكوين رأس المال : AID ،صافي المساعدات اإلنمائية

الرسمية والمعونات الرسمية المتلقاة ،كما تم إضافة  : INFمعدل التضخم الختبار أثره على النمو االقتصادي
في النموذج ( 𝛽4 ، 𝛽3 ،𝛽2 ، 𝛽1 ،)3معلمات متغيرات النموذج  : 𝛽0 ،الحد الثابت : 𝜀 ،حد الخطأ.
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)𝟒( 𝒍𝒆𝒅𝒐𝑴
)𝟒( … … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑬 + 𝜷𝟐 𝐥𝐧 𝑮𝑪𝑭 + 𝜷𝟑 𝐥𝐧 𝑷𝑶𝑷 +
كما قمنا أيضا ببناء نموذج ( )4وتم إضافة إليه  : POPيعبر عن حجم السكان مؤش ار للعمالة نظ ار

ألهميته على النمو االقتصادي :GDPC ،نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :GE ،حجم اإلنفاق
الحكومي : GCF ،إجمالي تكوين رأس المال : AID ،صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية والمعونات الرسمية
المتلقاة 𝛽3 ،𝛽2 ، 𝛽1 ،معلمات متغيرات النموذج  : 𝛽0 ،الحد الثابت : 𝜀 ،حد الخطأ.
 .4.4.3أسلوب المعادالت اآلنية "𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑢𝑞𝐸 𝑠𝑢𝑜𝑒𝑛𝑎𝑡𝑙𝑢𝑚𝑖𝑆"

تقدير النمو االقتصادي في معادلة واحدة قد ينتج عنه تحيز بين بعض المتغيرات التفسيرية ،لذلك ستقوم

الباحثة في هذه الدراسة بتقدير المعادالت باالعتماد على نماذج المعادالت اآلنية وذلك باستخدام طرق Two
)Ordinary Least ،Three Stage Least Squares (3SLS) ،Stage Least Squares (2SLS

) . Seemingly Unrelated Equations (SUR) ،Squares (OLSووفقا لهذه الطرق سوف نستخدم
كل من النمو االقتصادي واإلنفاق الحكومي كمتغيرات تابعة وتستخدم كمتغيرات مستقلة في المعادالت في

نموذج آني للكشف عن العالقات المتبادلة بين المتغيرات ،وسيتم بناء النماذج االقتصادية وتقدير كل من معادلة

النمو االقتصادي  GDPCومعادلة اإلنفاق الحكومي  )2( ، )1( GEآنيا على النحو التالي :

)𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 (𝟓) 𝐸𝑄 (1
)𝟏( … … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑬 + 𝜷𝟐 𝐥𝐧 𝑮𝑪𝑭 + 𝜷𝟑 𝐥𝐧 𝑨𝑰𝑫 +
)𝐸𝑄 (2

)𝟐( … 𝛖 𝐥𝐧 𝑮𝑬 = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 + 𝜷𝟐 𝐥𝐧 𝑨𝑰𝑫 + 𝜷𝟑 𝐥𝐧 𝑶𝑷𝑬𝑵 + 𝜷𝟒 𝐥𝐧 𝑷𝑶𝑷 +
 :GDPCنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي :GE ،حجم اإلنفاق الحكومي : GCF ،إجمالي تكوين
رأس المال : AID ،صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية والمعونات الرسمية المتلقاة : OPEN ،تعبر عن
االنفتاح االقتصادي : POP ،يعبر عن حجم السكان ،وتعبر كل من  ،𝛽4 ، 𝛽3 ،𝛽2 ، 𝛽1عن معلمات متغيرات
النموذج ،و تمثل  εو υحد الخطأ 𝛽0 ،و  𝛼0تمثل الحد الثابت.
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 .4.5النتائج:
 .4.5.1تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط "" Simple Linear Regression
تهدف دراستنا لمعرفة أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في فلسطين ،وقد استخدمنا طريقة المربعات
الصغرى العادية بالتطبيق على بيانات البحث ،وكانت نتائج تقدير النموذج كما في الجدول اآلتي:
جدول ( )4.2النتائج التجريبية لتقدير OLSنموذج االنحدار الخطي البسيط (نموذج )Barro
Variable
Coefficient
Std. Err
٭٭٭0.312
0.039
𝑬𝑮 𝐧𝐥
)(7.82
1.052
0.851
Constant
)(1.24
Prob > chi2 =0.0085

Breusch-Godfrey

Prob > chi2 = 0.41

Breusch-Pagan

Prob > Z = 0.021
Obs = 22

Shapiro-Francia
𝑹𝟐 = 0.75

Prob > F = 0.000
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من الجدول أعاله يتبين أن النموذج الخطي العام المقدر هو:
)𝟏( … … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝟏. 𝟎𝟓 + 𝟎. 𝟑𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑬 +
قمنا بتحليل العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي من خالل نموذج االنحدار البسيط

باستخدام طريقة  OLSوتبين النتائج في النموذج األول كما هو في الجدول ( (4.2أن اإلنفاق الحكومي

له داللة إحصائية موجبة عند  %1في اتجاه نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،وأنه كلما زادت
قيمة اإلنفاق الحكومي بمقدار  %1زاد نصيب الفرد من الناج المحلي اإلجمالي بحوالي  % 0.31بمعنى
أنه لإلنفاق الحكومي أثر ايجابي ومعنوي على النمو االقتصادي ،وكذلك قيمة المعنوية االحصائية

( )Prob > Fللنموذج ككل ( )0.000وهي أصغر من  0.05وبالتالي النموذج له داللة إحصائية ،كما
و يظهر معامل التحديد  0.75 R2أي أن اإلنفاق الحكومي يؤثر بنصيب الفرد من الناتج المحلي

اإلجمالي بنسبة  %75أما  %25األخرى فتعود لمتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج ،ولهذا نحن نعتقد
بوجود متغيرات أخرى تؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
وقد تم إجراء عدة اختبارات لفحص جودة النموذج ،فقد أظهرت نتائج اختبار ((Breusch-Godfrey

للتأكد من عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين البواقي ( (autocorrelationأم ال أن المعنوية االحصائية تساوي
 ،0.0085وهذا يدل على وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين البواقي في النموذج وبالتالي نرفض الفرضية العدم

التي مفادها عدم وجود ارتباط ذاتي في النموذج ،ولحل هذه المشكلة تم استخدام أسلوب )،(Prais- Winsten
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ويعتبر من أحدث الطرق المستخدمة لحل مشكلة االرتباط كانت القيمة األصلية )0.86 (Durbin-Watson
وبعد التعديل أصبحت  1.59كما ارتفعت قيمة معامل اإلنفاق الحكومي من  0.31إلى  ، 0.358كما أشارت
نتيجة اختبار ( (Breusch-Paganللتأكد من عدم ثبات تباين حد الخطأ ) )Hetroskedasticityأم ال أن

المعنوية االحصائية  Prob > chi2تساوي  ،0.41وبالتالي نقبل الفرضية العدم والتي مفادها عدم ثبات تباين
حد الخطأ في النموذج ،أخي ار تم اختبار ) (Shapiro-Franciaلفحص التوزيع الطبيعي للبواقي وأشارت النتيجة

أن المعنوية االحصائية  Prob > Zمعنوي عند  %1وبالتالي نقبل الفرضية العدم التي مفادها أن البواقي تتبع
التوزيع الطبيعي في النموذج ،وبالتالي فإن نتائج االختبارات تشير إلى صحة وخلو النموذج من المشاكل التي

قد تواجهه.

 .4.5.2تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد " " Multiple Regression
يبين الجدول التالي نتائج تقدير ثالث نماذج على حده ،باإلضافة إلى ذلك نقدم مقارنة بين التقديرات المختلفة،
وهذا يوفر المزيد من الفهم للعالقات بين المتغيرات ومزيد من المتانة كما هو في الجدول وكانت معلمات

اإلنفاق الحكومي قريبة جدا ومتطابقة لنموذج االنحدار البسيط نموذج (بارو).

جدول ( )4.3النتائج التجريبية لتقدير  OLSنموذج االنحدار المتعدد

)Model(4
Coefficient Std. Err
٭٭٭0.280
0.614
)(4.57
٭٭٭0.394
0.052
)(7.52
-

-

OLS
𝒄𝑷𝑫𝑮 𝐧𝐥
)Model(3
Coefficient Std. Err
٭٭٭0.261
0.053
)(4.86
٭٭٭0.315
0.495
)(6.35
٭٭٭-0.127
0.036
)(3.53
-

-

-

0.015

0.137

٭٭-0.278
)(2.03
٭-2.50
)(1.73

-

٭٭-0.031
)(2.06
-

1.05

-1.83
)(1.74

1.44

)Model(2
Coefficient
Std. Err
٭٭٭0.248
0.990
)(2.51
-

Estimation
Method
𝑬𝑮 𝐧𝐥
𝑭𝑪𝑮 𝐧𝐥
𝑫𝑰𝑨 𝐧𝐥

0.050

٭٭٭-0.352
)(7.04
٭٭٭0.430
)(3.72
-

𝑭𝑵𝑰 𝐧𝐥

-

-

𝑷𝑶𝑷 𝐧𝐥

1.48

٭٭٭6.71
))4.51

Constant

0.115
-

𝑰𝑫𝑭 𝐧𝐥

Prob > chi2 = 0.56

Prob > chi2 = 0.86

Prob > chi2 = 0.97

Prob > chi2 = 0.91

Prob > chi2 = 0.68

Prob > chi2 = 0.37

BreuschGodfrey
BreuschPagan

Prob > F = 0.58

Prob > F = 0.16

Prob > F = 0.076

Ramsey

7.29
𝑹 = 0.95
Obs = 22

2.88
𝑹 = 0.92
Obs = 18

11.7
𝑹 = 0.91
Obs = 20

𝟐

𝟐

VIF

𝟐
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لقد قمنا بتحليل العالقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 𝑐𝑃𝐷𝐺 والمتغيرات الهامة التي تؤثر
عليه في ثالثة نماذج عن طريق االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  ،OLSوكانت المعادالت كالتالي :
)𝟐( … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = 𝟔. 𝟕𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟒 𝐥𝐧 𝑮𝑬 − 𝟎. 𝟑𝟓 𝐥𝐧 𝑨𝑰𝑫 + 𝟎. 𝟒𝟑 𝐥𝐧 𝑭𝑫𝑰𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 +
𝑫𝑰𝑨 𝐧𝐥 𝟐𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = −𝟏. 𝟖𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟔 𝐥𝐧 𝑮𝑬 + 𝟎. 𝟑𝟏 𝐥𝐧 𝑮𝑪𝑭 − 𝟎.
)𝟑( … … 𝜺 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟏 𝐥𝐧 𝑰𝑵𝑭 +
)𝟒( … … 𝜺 𝐥𝐧 𝑮𝑫𝑷𝒄 = −𝟐. 𝟓𝟎 + 𝟎. 𝟐𝟖 𝐥𝐧 𝑮𝑬 + 𝟎. 𝟑𝟗 𝐥𝐧 𝑮𝑪𝑭 − 𝟎. 𝟐𝟕 𝐥𝐧 𝑷𝑶𝑷 +
تشير النتائج في النماذج السابقة كما هو في الجدول ( )4.3أن لإلنفاق الحكومي له داللة إحصائية موجبة
عند  %1في اتجاه نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للنماذج الثالثة ،وفي الوقت نفسه كلما زادت قيمة

اإلنفاق الحكومي بمقدار %1يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  %0.24للنموذج

الثاني ،و %0.26للنموذج الثالث ،و %0.28للنموذج الرابع بمعنى أنه لإلنفاق الحكومي أثر إيجابي ومعنوي
على النمو االقتصادي للنماذج الثالثة وهو ما يتفق مع النموذج األول نموذج بارو ،حيث تتجلى أهمية اإلنفاق

الحكومي من الناحية االقتصادية في كونه عامال مهما في دعم وتحقيق االستقرار االقتصادي من خالل

مساهمته الفعالة بشكل مباشر في تحقيق النمو االقتصادي كونه يؤدي إلى زيادة حجم التشغيل والحد من

البطالة وتوليد دخول جديدة في االقتصاد المحلي التي تساهم في زيادة الطلب الكلي ورفع حجم الناتج المحلي،
كما يمكن أن يكون اإلنفاق الحكومي على المشاريع اإلنتاجية مثل البنية التحتية المادية والبشرية تعزي از للنمو،
أما من الناحية االجتماعية فإن اإلنفاق الحكومي في شكل تحويالت حكومية واعانات اجتماعية يعتبر أداة هامة

في إعادة توزيع الدخول ،ومن ثم فهو يجنب من توسع الفجوة بين الطبقات االجتماعية والمحافظة بالخصوص
على تواجد الطبقة المتوسطة بشكل رئيسي انطالقا من كونها المحرك الرئيسي للنشاط االقتصادي ،ويساعد

اإلنفاق الحكومي في الحفاظ على القانون والنظام في البلد الضروري للنمو االقتصادي المستدام.

وتؤثر المساعدات الخارجية تأثي ار سلبيا على النمو االقتصادي ولها داللة إحصائية هامة عند  %1للنموذج

الثاني والثالث ،حيث تشير النتائج إلى أن كل زيادة بنسبة  %1في المساعدات الخارجية تؤدي إلى تخفيض
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %0.35للنموذج الثاني ،و %0.12للنموذج الثالث ،وذلك

نتيجة االعتماد الكبير على المساعدات الخارجية في اإلنفاق التي توجه إلى اإلغاثات اإلنسانية بدال من توجيهها
إلى االستثمار مما يعزز وجود المرض الهولندي في فلسطين كما أدى االعتماد على المساعدات الخارجية

إلى تراجع اإلنتاج وانخفاض الصادرات ،وهذا ما أدى إلى تراجع النشاط االقتصادي وانخفاض النمو االقتصادي.
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كما أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة لها تأثير إيجابي على نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي وذات داللة إحصائية عند  %1للنموذج الثاني ،حيث تشير النتائج إلى أن كل زيادة بنسبة %1

في االستثمار األجنبي المباشر تؤدي لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  ،%0.43وذلك
لما يؤديه االستثمار األجنبي المباشر في اعتباره مصد ار لتكملة رأس المال البشري والتغير التكنولوجي في

االقتصاد ألنه يحفز على استخدام تكنولوجيا أكثر حداثة بواسطة الشركات المحلية ،باإلضافة إلى دوره في

تدريب العمالة حيث يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج وتحفيز النمو االقتصادي في فلسطين.

كما ويؤثر إجمالي تكوين رأس المال تأثي ار إيجابيا على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عند %1

للنموذج الثالث والرابع ،حيث تشير النتائج إلى أن كل زيادة بنسبة  %1في إجمالي تكوين رأس المال تؤدي
لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي بنسبة  %0.31للنموذج الثالث و %0.39للنموذج
الرابع حيث يمكن اعتباره أهم مصدر للنمو االقتصادي لالقتصاد الفلسطيني ،حيث تؤدي زيادة تراكم رأس المال

إلى توسيع الطاقة االنتاجية ثم انعكاس ذلك على زيادة الدخل وارتفاع معدالت النمو االقتصادي.

أظهرت النتائج القياسية للنموذج الثالث أن التضخم له تأثير سلبي على النمو االقتصادي وذات داللة

احصائية عند  ،%5فزيادة التضخم بنسبة  %1يؤدي لتخفيض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 ،0.031والسبب يرجع إلى أن التضخم المصاحب الرتفاع األسعار يؤدي النخفاض القوة الشرائية للنقود
وبالتالي انخفاض الطلب الكلي الذي يؤثر بدوره سلبا على االستثمار وبالتالي مزيد من االنخفاض في النمو

االقتصادي.

كما أظهرت النتائج أن عدد السكان له تأثير سلبي على النمو االقتصادي وذات داللة إحصائية عند مستوى

معنوية عند  %1للنموذج الرابع ،فزيادة عدد السكان بمقدار  %1يؤدي النخفاض النمو االقتصادي بنسبة
 %0.27وهذا يرجع إلى طبيعة تكوين رأس المال البشري حيث يعتبر العديد من السكان ذات مؤهالت غير
مطابقة لسوق العمل والتناقض بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ،األمر الذي يؤدي إلى اعتبارهم

عبئ على كاهل الحكومة وبالتالي الحاجة لمزيد من اإلنفاق وبرامج الرعاية االجتماعية.

كما ويظهر معامل التحديد  R2لهذا للنموذج الثاني  0.91مما يعني أن المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة

 %91على المتغير التابع نصيب الفرد و %9األخرى ترجع الى متغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج ،وكانت
 R2للنموذج الثالث  0.92مما يعني أن المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة  %92على المتغير التابع نصيب
الفرد و %8األخرى ترجع إلى متغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج ،وكانت  R2للنموذج الرابع  0.95مما

يعني أن المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة  %95على المتغير التابع نصيب الفرد و %5األخرى ترجع إلى

متغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج ،كما أن القيمة المعنوية االحصائية ( )Prob > Fللثالثة نماذج ككل

( )0.000و هي أصغر من  0.05وبالتالي النماذج لها داللة إحصائية.
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ولقد قمنا بإجراء عدة اختبارات لفحص جودة النماذج التي تتم من خالل اختبار المشاكل المتعلقة باالنحدار
(اختبار ثبات تباين البواقي ،اختبار االرتباط الذاتي للبواقي ،اختبار مشكلة االرتباط الخطي المتعدد ،اختبار
وجود متغيرات مهملة في النموذج) وكانت نتائج االختبارات كالتالي:

تم إجراء اختبار  Breusch-Paganللكشف عما إذا كان هناك مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ

 Hetroskedasticityأم ال ،بلغت المعنوية االحصائية ) (Prob > chi2للنموذج الثاني  ،0.37وكان

النموذج الثالث  ،0.68والنموذج الرابع  0.91وجميعها أكبر من  ،0.05نستنتج أن النماذج الثالثة ليس لديها
مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ ،وبالتالي نقبل الفرضية العدم التي مفادها عدم ثبات تباين البواقي.

وقد تم اختبار  Breusch-Godfreyللتأكد من عدم وجود مشكلة ارتباط البواقي  autocorrelationأم ال،

فكانت قيمة اختبار النموذج الثاني المعنوية االحصائية ) (Prob > chi2تساوي  ،0.97وكانت قيمة النموذج

الثالث  ،0.86وكانت قيمة النموذج الرابع  0.56وجميعها أكبر من  ،0.05نستنتج أن النماذج الثالثة ليس
لديها مشكلة ارتباط ذاتي بين البواقي ،وبالتالي نقبل الفرضية العدم التي مفادها عدم وجود ارتباط متسلسل بين

البواقي.

كما تم اختبار  Ramsey Testللكشف عما إذا كانت متغيرات مهملة بالنماذج أم ال ،فكانت قيمة المعنوية

االحصائية ) (Prob > Fللنموذج الثاني  ،0.076وكانت قيمة النموذج الثالث  ،0.16وقيمة النموذج الرابع

 0.58وكانت جميعها أكبر من  ،0.05فإننا نستنتج أن نماذجنا الثالثة تخلو من مشكلة وجود متغيرات مهملة،
وبالتالي نقبل الفرضية العدم التي مفادها عدم وجود متغيرات مهملة.

وأخي ار قد تم اختبار  (Variance Inflation Factor) VIFللتأكد من عدم وجود مشكلة ارتباط خطي

متعدد Multicollinearityأم ال ،بلغ متوسط معامل تضخم التباين في النموذج الثاني  11.72أقل من 30
أما إذا كان أعلى من  30فتصبح مشكلة تحتاج لمعالجة ( ،)Kennedy,2003وكانت قيمة النموذج الثالث

 ،2.88وكانت قيمة النموذج الرابع  7.29أقل من  ،10نستنج من ذلك أن النماذج الثالثة ليس لديها مشكلة
ارتباط خطي متعدد ،وبالتالي نقبل الفرضية العدم التي مفادها عدم وجود مشكلة ارتباط خطي متعدد.

 .4.5.3تقدير المعادالت اآلنية ""Simultaneous equations

يبين الجدول التالي نتائج تقدير معادلتين في وقت واحد ،حيث تم استخدام نموذج المعادالت اآلنية الذي

يوضح لنا المزيد من الفهم للعالقات التبادلية بين المتغيرات وهذا ما ال يمكن توضيحه بطريقة  ،OLSكما

يسمح لنا بإدخال متغيرات وسيطة أخرى و مزيد من المتانة وتعزيز للنتائج .
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جدول ( )4.4النتائج التجريبية لتقديرات EQ (1&2) ،Model (5) ، (2SLS-3SLS-OLS-SUR
SUR

3SLS

OLS

Estimation Method
)EQ (1
المتغير التابع
𝒄𝑷𝑫𝑮 𝐧𝐥

2SLS

Coefficient
R2 =0.96

R2 =0.96

R2 =0.96

R2 =0.96

Obs =21
٭٭٭0.38
)(8.76
٭٭٭-0.17
))4.92
٭٭٭0.26
)(5.84
٭٭٭-2.48
)(3.17

٭٭٭0.31
))6.19
٭٭٭-0.12
))3.19
٭٭٭0.33
))6.15
٭٭٭-3.45
)(3.78

٭٭٭0.28
)(4.29
٭٭٭-0.10
)(2.15
٭٭٭0.35
))5.73
٭٭٭-3.78
)(3.85

٭٭٭0.28
)(3.86
٭٭-0.10
)(1.93
٭٭٭0.35
)(5.15
٭٭٭-3.78
)(3.46

المتغيرات
المشاهدات
المستقلة
𝑬𝑮 𝐧𝐥
𝑫𝑰𝑨 𝐧𝐥
𝐥𝐧 𝑮𝑪F
Constant
)EQ (2
المتغير التابع
𝑬𝑮 𝐧𝐥

Coefficient
R2 =0.97

R2 =0.97

Obs =22
٭٭٭1.19
٭٭٭1.32
))6.64
)(8.76
٭٭٭0.35
٭٭٭0.39
))2.92
)(4.03
٭٭٭0.62
٭٭٭0.47
))2.47
)(2.30
٭٭٭0.99
٭٭٭0.73
))2.46
))2.27
٭٭٭-13.07
٭٭٭-10.4
))3.43
))3.35
المصدر :مخرجات برنامج Stata 12

R2 =0.97

R2 =0.97

Obs =21
٭٭٭1.04
)(5.78
٭٭0.30
))2.81
٭٭٭0.65
))2.92
٭٭٭1.22
))3.25
٭٭٭-14.5
))4.16

المشاهدات

٭٭٭1.05
)(5.07
٭٭٭0.31
()2.50
٭٭٭0.67
)(2.59
٭٭٭1.20
)(2.77
٭٭٭-14.5
)(3.63

المتغيرات
المستقلة

𝒄𝑷𝑫𝑮 𝐧𝐥
𝑫𝑰𝑨 𝐧𝐥
𝑵𝑬𝑷𝑶 𝐧𝐥
𝑷𝑶𝑷 𝐧𝐥
Constant

مالحظة :٭٭٭ معنوي عند  ،%1٭٭عند  ، %5٭ عند  ، %10األرقام بين األقواس هي قيمة  T&Zالمحسوبة .

تشير النتائج في تحليل المعادالت اآلنية إلى عدم وجود اختالف كبير عن نتائج المعادلة الواحدة

في تقدير طريقة  ،OLSكما تشير نتائج الجدول ( )4.8إلى وجود تقارب بالنتائج بين المتغيرات في

جميع طرق التقدير المستخدمة للتحليل ).(2SLS-3SLS-OLS-SUR

 .4.5.3.1أثر متغيرات االقتصاد الكلي على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المعادلة األولى
يؤثر اإلنفاق الحكومي تأثي ار إيجابيا على نصيب الفرد وهو ذو داللة احصائية عند  %1في كل نماذج

المعادالت اآلنية ،وتبين النتائج في نموذج ) )2SLSفي المعادلة األولى أن زيادة  %1من اإلنفاق الحكومي
يزيد نصيب الفرد بنسبة  %0.28وهي نفس النسبة التي حصلنا عليها من تقدير نموذج ) ،(3SLSأما نموذج
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( )OLSفكانت النسبة  ،%0.31وباستخدام نموذج ) (SURفكانت النسبة  %0.38وتشير النتائج إلى أن
اإلنفاق الحكومي معنوي إحصائيا في جميع طرق تقدير المعادالت اآلنية المستخدمة عند  %1ويؤثر إيجابيا

على النمو االقتصادي ،وتتشابه هذه النتيجة مع نموذج االنحدار البسيط ،و نموذج االنحدار المتعدد في
).Model ( 2 , 3 , 4

وتؤثر المساعدات الخارجية سلبا على النمو االقتصادي المتمثل بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

حيث تشير نتائج تقدير طريقة كل من ( (2SLS-3SLSأن زيادة حجم المعونة الخارجية بنسبة  %1تؤدي
إلى انخفاض النمو االقتصادي بنسبة  %0.10وهي ذات داللة احصائية عند  %5بطريقة  ،2SLSوعند

 %1بطريقة ) ،(3SLSوهي ذات داللة احصائية عند  %1بطريقة ) )OLS-SURوتؤدي زيادة المساعدات
إلى تخفيض النمو االقتصادي بنسبة  %0.12و %0.17على التوالي ،وتتماثل هذه النتيجة مع تحليل االنحدار

المتعدد في). Model (2 , 3
ويؤثر تراكم رأس المال تأثي ار إيجابيا على نصيب الفرد حيث يؤدي زيادة تراكم رأس المال إلى زيادة نصيب

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بطريقتي ) (2SLS-3SLSبنسبة  ،%0.35وبنسبة  %0.33بطريقة
) ،)OLSوبنسبة  %0.26بطريقة ) (SURوهو ذات داللة احصائية عند  %1في جميع الطرق ،وهي نفس
النتيجة التي توصلنا إليها في تحليل االنحدار المتعدد في).Model (3

و R2للمعادلة األولى في جميع طرق التقدير للمعادالت اآلنية المستخدمة لتحليل العالقة بين المتغيرات
االقتصادية ونصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي  0.96وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر %0.96
من المتغير التابع وهو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والنسبة المتبقية  %4ترجع إلى متغيرات أخرى

غير مدرجة بالنموذج.

 .4.5.3.2أثر متغيرات االقتصاد الكلي على االنفاق الحكومي في المعادلة الثانية
يؤثر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تأثي ار إيجابيا على اإلنفاق الحكومي حيث تشير إلى أن

زيادة نصيب الفرد بنسبة  1%يؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي بنسبة  %1.05بطريقة ) ،(2SLSوبنسبة

 ،(3SLS) %1.04ويزيد نصيب الفرد اإلنفاق الحكومي بطريقة ) (OLSبنسبة  ،%1.19وبنسبة %1.32
باستخدام ) ،(SURوهو ذات داللة إحصائية بداللة  %1و تأثيره إيجابي على اإلنفاق الحكومي بجميع الطرق.

تؤثر المساعدات الخارجية تأثي ار إيجابيا على اإلنفاق الحكومي حيث تؤدي زيادة المساعدات الخارجية بنسبة

 %1إلى زيادة اإلنفاق الحكومي بنسبة  %0.31بطريقة ) ،(2SLSوبنسبة  %0.30بطريقة ) ،)3SLSوبنسبة
 %0.35بطريقة ) ،(OLSوبنسبة  %0.39بطريقة ) ،)SURوهي ذات داللة إحصائية عند  %1بالطرق
األربعة.
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كما ويؤثر االنفتاح االقتصادي (مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات المقاسة كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي) تأثي ار إيجابيا على اإلنفاق الحكومي ،فزيادة االنفتاح التجاري بنسبة  %1تزيد اإلنفاق

الحكومي بنسبة  %0.67بطريقة ) ،(2SLSوبنسبة  %0.65بطريقة ) )3SLSوبنسبة %0.62
بطريقة ) ،(OLSوبنسبة  %0.47بطريقة ) ،(SURوهي ذات أهمية إحصائية عند  %1بكافة الطرق

المستخدمة.

ويؤثر حجم السكان تأثي ار إيجابيا على اإلنفاق الحكومي حيث تشير النتائج إلى أن زيادة في مجموع السكان

تزيد اإلنفاق الحكومي بنسبة  %1.2بطريقتي ) ، (3SLS) ،(2SLSوبنسبة  %0.99بطريقة )،(OLS

وبنسبة  %0.73بطريقة ) ،(SURوهو ذات داللة إحصائية عند  %1عند كافة طرق التقدير ،ويرجع ذلك

إلى الزيادة السكانية المضطردة في فلسطين مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع وعلى البنية التحتية

االجتماعية كالصحة والتعليم وهذا ما يتوجب على الدولة توفيره وتوسيع قاعدة اإلنفاق لتحقيق متطلبات السكان.
و R2للمعادلة الث انية في جميع طرق التقدير للمعادالت اآلنية المستخدمة لتحليل العالقة بين المتغيرات
االقتصادية واإلنفاق الحكومي هي  0.97وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر %0.97من المتغير التابع

وهو اإلنفاق الحكومي و %3ترجع لمتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج.

تشير النتائج السابقة إلى أن معامالت المتغيرات التالية :اإلنفاق الحكومي ،المساعدات الخارجية ،باستخدام

نموذج ) (SURكانت أفضل مقارنة مع باقي نماذج المعادالت اآلنية ،أما معامل تراكم رأس المال في نموذجي
) (3SLS-2SLSفكان أفضل مقارنة مع باقي النماذج اآلنية ،حيث تفسر القيمة األكبر من التغير في المتغير
التابع (النمو االقتصادي).

أما معامالت متغيرات النمو االقتصادي والمساعدات فكانت أفضل باستخدام( )SURمقارنة مع باقي
النماذج اآلنية ،أما متغير االنفتاح االقتصادي فكانت معامالت نموذج ) )2SLSأفضل من باقي النماذج اآلنية
االخرى ،وبخصوص متغير عدد السكان فكان معامل نموذج ) )3SLSأفضل ،حيث تفسر القيمة األكبر من

التغير في المتغير التابع (اإلنفاق الحكومي).
كما تشير النتائج إلى وجود عالقة تبادلية بين النمو االقتصادي واإلنفاق الحكومي ،بمعنى أن زيادة النمو

االقتصادي تؤدي زيادة الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره الى زيادة الحاجة إلى المزيد من اإلنفاق الحكومي ،كما
يؤدي النمو االقتصادي إلى زيادة إيرادات الدولة من خالل مصادر التمويل المختلفة مثل المساعدات الخارجية

التي ترتبط إيجابا مع اإلنفاق الحكومي ،واالستثمار األجنبي المباشر الذي تؤدي زيادتهم إلى زيادة رأس المال
وبالتالي زيادة اإلنفاق الحكومي ،وبالتالي فإن زيادة اإلنفاق الحكومي على المشاريع االستثمارية والبنى التحتية

في المدى الطويل تعمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية التي تعزز قوة المنافسة في السوق المحلية وزيادة الصادرات

إلى الخارج وجلب االستثمارات األجنبية المباشرة ورؤوس األموال ،وبالتالي توفير فرص عمل للسكان العاطلين
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عن العمل وتوفير أقصى درجات الرفاه االجتماعي واالقتصادي وتحسين النشاط االقتصادي في المجتمع وذلك
ينعكس إيجابا على النمو االقتصادي.
 .4.6الخالصة واالستنتاجات
تشير النتائج السابقة إلى وجود عالقة إيجابية بين اإلنفاق االستهالكي الحكومي العام والنمو االقتصادي،

مما يدل على أن زيادة االستهالك الحكومي تزيد النمو االقتصادي ،وتبدو هذه النتيجة منطقية في الحالة

الفلسطينية ألن اإلنفاق الحكومي يشكل نسبة ال بأس بها من الطلب المحلي األمر الذي يؤدي إلى زيادة نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وهذا يعني أن الحكومة تستطيع أن تجني إيرادات عامة بشكل أكبر ،والنتيجة

تنعكس على زيادة اإلنفاق الحكومي اإلجمالي ،وعليه فإن اإلنفاق الحكومي يعتبر من المتغيرات المهمة

واألساسية والمصدر الرئيسي للنمو االقتصادي لالقتصاد الفلسطيني الذي يدعم بدوره فكرة أن الطلب العام

ينعش اإلنتاج ويؤكد الهياكل االقتصادية بمشاركة الحكومة في زيادة اإلنتاج من خالل تأثير اإلنفاق الجاري

على الخدمات العامة وبصفة خاصة في المجاالت التي يستفيد منها الفئات الغير غير القادرة أو الفئات محدودة
الدخل مثل خدمات االسكان والتعليم والصحة والزراعة واألجور والمعاشات مما يزيد الطلب المحلي ويزيد دور

الدخل خصوصا إذا كان على السلع المنتجة محليا ،كما يؤدي اإلنفاق االستثماري إلى التأثير على النمو من

خالل تأثيره على رأس المال والفن اإلنتاجي والبنية التحتية ،والتي من شأنها أن تعزز النمو االقتصادي

الفلسطيني كما يتضح أن هناك أثر لإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي الفلسطيني بينما ال توجد سياسة

مالية رصينة متبعة من قبل الحكومة وذلك ألن الضرائب المباشرة محددة تبعا التفاق باريس االقتصادي بينما

الضرائب غير المباشرة فهي ضعيفة ويشكل اقتصاد الظل نسبة كبيرة من االقتصاد الفلسطيني ،كما أنه ال يوجد
تعزيز لإليرادات المحلية ،كما أثبتت هذه النتيجة صحة الفرضية األولى القائلة بوجود عالقة طردية بين اإلنفاق

الحكومي والنمو االقتصادي ،وتقاربت نتائج تقدير اإلنفاق الحكومي في جميع النماذج التطبيقية المستخدمة في
التحليل نموذج االنحدار البسيط (بارو) ونموذج االنحدار المتعدد ونموذج المعادالت اآلنية ،وجاءت هذه النتيجة

متوافقة مع النتيجة التطبيقية التي توصل إليها كل من )( ،(Barro,1990عليوةSabra and ( ،)2016،
9)Haroun 2016
 وأظهرت النتائج إلى وجود أثر موجب لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على اإلنفاق الحكومي،
بمعنى أن الزيادة في النمو االقتصادي وكلما حقق المجتمع معدال معينا من النمو االقتصادي يستتبع

ذلك اتساع نشاط الدولة ،أي يؤدي إلى زيادة الطلب الذي يؤدي بدوره إلى الحاجة لزيادة االنفاق الحكومي
والى زيادة الموارد المتاحة للقطاع الحكومي لتمويل هذه الزيادة في اإلنفاق الحكومي عن طريق الموارد
اإلضافية الناتجة من النمو االقتصادي ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الغالبي ،)2011،ودراسة (أبو

عيدة.)2015،

 وأوضحت النتائج وجود أثر سلبي للمساعدات الخارجية على النمو االقتصادي ،على الرغم من أهمية
المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في للوصول إلى النمو االقتصادي إال أنه كان لها أث ار سلبيا على
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النمو ،يمكن أن يكون السبب في ذلك راجعا إلى البيئة السياسية السيئة في فلسطين ،التي أدت بدورها
إلى تخصيص مصادر اقتصادية متمثلة بتوجيه مساعدات أكبر نحو اإلنفاق االستهالكي ،حيث يتم
استخدام جزء كبير من المساعدات الخارجية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية إلى حد كبير في تلبية

احتياجات اإلغاثة اإلنسانية بدال من زيادة الطاقة اإلنتاجية وتراكم أرس المال المادي ،هذا ما يعكس
غياب قدرة الحكومة على استثمار أموال التمويل الخارجي مما يفسر بشكل منطقي األزمات المتكررة في

دفع الرواتب ،وهذا ما يدل على وجود المرض الهولندي في االقتصاد الفلسطيني كما أشار & (Sabra

) Sartawi ,2015وتتفق هذه النتيجة مع توقعاتنا وصحة الفرضية القائلة بوجود عالقة سلبية بين

المساعدات الخارجية والنمو االقتصادي.

 بينما كان للمساعدات والمعونة الخارجية أثر إيجابي على اإلنفاق الحكومي في ) EQ (1في النتائج
التجريبية لنموذج المعادالت اآلنية ،ويرجع تفسير ذلك إلى أن اإلنفاق الحكومي والذي يشكل اإلنفاق

الجاري الجزء األكبر منه يغطى من الموارد المتاحة للسلطة والتي تتمثل باإليرادات الضريبية والغير

ضريبية ولكن نتيجة للحجم الكبير لإلنفاق الحكومي بدرجة أكبر من اإليرادات فإن الموازنة العامة
الفلسطينية تعاني من عجز شبه دائم على مر السنين فبالتالي يتم تغطية هذا العجز من خالل المساعدات

المقدمة للسلطة من الدول المانحة المختلفة لذلك فإن الغرض من المساعدات هو تمويل موازنة السلطة،
وبالتالي فإن زيادة هذه المساعدات يشجع السطلة على زيادة إنفاقها في المجاالت المختلفة وتثبت هذه
النتيجة صحة الفرضية القائلة بوجود عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي.

 وأشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابي لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي ،حيث

يمكن تفسير هذا األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر لما يقدمه من خدمات للنمو االقتصادي
وتخفيف أعباءه ومساهمته في توظيف العمالة الوطنية والتقليل من معدالت البطالة ،عالوة على أنه

يساهم بشكل كبير في نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة وزيادة اإلنفاق على البحوث والتطوير وزيادة رأس

المال وزيادة حجم اإلنفاق ،كما أن االستثمار األجنبي المباشر ساهم مساهمة كبيرة في دفع عجلة النمو
االقتصادي في البلدان النامية وأصبح مجاال للتنافس بين الدول وساحة للتسابق المحموم نحو اجتذاب

المزيد منها كما تثبت هذه النتيجة صحة الفرضية القائلة بوجود عالقة طردية بين االستثمار األجنبي

المباشر والنمو االقتصادي وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصل إليها (عليوة،(2016،

).)Sabra & Sartawi , 2015

 وتشير النتائج لألثر االيجابي لتراكم رأس المال على النمو االقتصادي ،ويرجع السبب في ذلك إلى أنه
كلما زاد حجم السكان أصبحت الحاجة أكبر إلى زيادة التراكم الرأسمالي لتوسيع الطاقة االنتاجية الالزمة
لتحريك عجلة النمو االقتصادي ،ويعتمد معدل النمو االقتصادي الناتج من التراكم الرأسمالي على كفاءة

االستثمارات ،سواء من االستثمارات األجنبية المباشرة أو االستثمار المحلي ،وجاءت النتيجة حسب
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توقعاتنا بوجود أثر إيجابي لتراكم رأس المال ،وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها،
(السيد.)Alice and kamal, 2015 ( ، (Sabra and Haroun, 2016( ، )2015،
 وتشير النتائج إلى وجود أثر سلبي ومعنوي لمعدل التضخم على النمو االقتصادي وهو يتوافق مع النظرية
االقتصادية والوضع الفلسطيني فهو ينشأ بسبب عدم التأكد من األوضاع االقتصادية في المستقبل فيؤثر

ذلك على ق اررات االستثمار ومن ثم يقل حجم االستثمار ،كما تتأثر أيضا ق اررات المدخرين خاصة عندما
يتوقعون استمرار الزيادة باألسعار نظ ار النخفاض قيمة المدخرات ،كما أن أصحاب الدخول المنخفضة
أي العمال يقل حماسهم للعمل بسبب انخفاض دخولهم مع ارتفاع األسعار ،ويعمل التضخم على تقليل

الطلب الكلي ومن ثم إلى الركود االقتصادي وهذا ما يؤثر سلبا على النمو االقتصادي للبالد ،وتتفق هذه

النتيجة مع توقعاتنا والفرضية القائلة بوجود عالقة سلبية بين معدل التضخم والنمو ،ومع دراسة

(المطوري& Javedb 2013( ،)2014،

1 )Attaria

 كما وأظهرت النتائج تأثي ار سلبيا للسكان على النمو االقتصادي ،مما يشير إلى عدم وجود تناسب فرص
التشغيل وتزايد البطالة والفقر وهذا يتوافق مع الحالة الفلسطينية التي تعاني من ارتفاع معدالت البطالة
وانخفاض مهارة وكفاءة العمالة االمر الذي يؤدي النخفاض معدالت النمو االقتصادي ،وتتفق هذه النتيجة

مع توقعاتنا ومع دراسة (كداوي  ،)2005،ودراسة (.)Auteri et al. 2003

 بينما كان أثر ايجابي للسكان على اإلنفاق الحكومي ،وذلك يرجع إلى أن الزيادة في حجم السكان سوف
يؤدي إلى ارتفاع الطلب على البنية التحتية االجتماعية وهذا يتطلب من الحكومة المزيد من اإلنفاق على

التعليم والصحة واألجور والشؤون االجتماعية وكافة الخدمات العامة التي يطلبها السكان ،وكلما ارتفع
عدد السكان فإنه بالتالي يرتفع العبء على الدولة ويزيد اإلنفاق الحكومي على السكان الغير مؤهلين أو
العاطلين عن العمل وتثبت هذه النتيجة صحة الفرضية القائلة بوجود عالقة إيجابية بين حجم السكان

واإلنفاق الحكومي.

 كما أشارت نتائج تقدير المعادالت اآلنية ) EQ (2لوجود أثر إيجابي لالنفتاح االقتصادي على اإلنفاق
الحكومي ،وهذا ما يدل على أن االقتصاد األكثر انفتاحا يكون أكثر جاذبية لالستثمار األجنبي المباشر،
وزيادة الواردات التي من شأنها أن تزيد مصادر التمويل للحكومة التي تساعد في تخفيض أزمة اإلنفاق

الحكومي ،وتثبت هذه النتيجة صحة الفرضة القائلة بوجود عالقة طردية لالنفتاح االقتصادي واإلنفاق

الحكومي ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (.)Sabra,2016
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 .4.7التوصيات
 91يجب على صانع السياسة ومتخذ القرار الفلسطيني مواصلة البحث عن مصادر للتمويل الحكومي،
وخاصة المحلية منها من أجل تقليل آثار التقلبات الخارجية على االقتصاد الفلسطيني ،إضافة إلى
العمل على تقليل الحجم الكبير القتصاد الظل من خالل تنظيم السوق9
 .0ضرورة توجيه اإلنفاق الحكومي وضبطه ضمن اإلمكانات والمصادر المالية المتاحة محليا مع العمل
على مكافحة الفقر والبطالة من خالل اإلنفاق التطويري ودعم القطاعات اإلنتاجية التي تلعب دور
بارز في خلق فرص العمل مثل قطاع االنشاءات والقطاع الصناعي والزراعي.

 .3توجيه اإلنفاق الحكومي نحو البنية التحتية المادية واالجتماعية المحفزة للنمو االقتصادي.
 .2اتباع سياسة مالية رصينة محفزة النمو االقتصادي وانتهاج سياسة رشيدة إلدارة النفقات الحكومية

متمثلة بزيادة حجم االنفاق الحكومي وتوجيه هذه الزيادة لتعمل على تحفيز القطاعات االقتصادية

الرئيسية المسببة للنمو االقتصادي بشكل يجعل هذا اإلنفاق أداة لتحفيز النشاط االقتصادي وتحقيق
النمو االقتصادي.

 .2تعزيز العوامل المؤثرة إيجابيا في نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج كجلب االستثمار االجنبي
المباشر وتعزيز دور الصادرات.

 .2ضرورة التركيز على االستثمار بفعالية في رأس المال البشري ،من استثمار في التعليم والصحة
والبحث والتطوير ،لما له من دور هام وبارز في زيادة النمو االقتصادي.

 .2العمل ترشيد اإلنفاق الحكومي بصورة عامة ،والحد من اإلنفاق العام الترفي والغير ضروري ،ومن
ناحية أخرى عدم تجاوز نمو النفقات نمو اإليرادات إال في الحاالت الحتمية لمعالجة العجز وزيادة

الفائض في الموازنة العامة بطريقة فعالة.

 .2وضع أولويات وطنية مالئمة لتوجيه المساعدات الخارجية ألغراض االستثمار بدال من اإلنفاق
الجاري أو تمويل ميزانية الحكومية أو الطبيعة اإلغاثية لتلك المساعدات.

 .1العمل على استغالل العنصر البشري المتاح فلسطينيا وتدريبه واإلنفاق عليه ،إضافة إلى العمل على
الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفلسطيني.

.02

يجب على األطراف الفلسطينية المتنازعة إنهاء االنقسام الفلسطيني ،وحث المجتمع الدولي على

الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار وذلك من أجل حفز النشاط االقتصادي في األراضي

الفلسطينية.
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