
 

 

 الملخص التنفيذي

 

 
على النمو االقتصادي في فلسطين ومكوناتها الرئيسية   الحكوميةالى تحليل تأثير النفقات  الدراسةتهدف هذه 

في فلسطين،  الحكوميةالنفقات  اتمكونمن األهداف أهمها التعرف على  ةمجموعلتحقيق  الدراسةتسعى (. ٠٢٠٠ـ٠٢٢٢)

ومقارنة  ،الحكوميةالنفقات  إجماليمن ( التطويريةو ةالجاري) الحكوميةالنفقات  هذه المكوناتمن  مكونحساب نسبة كل و

وزارة و،  المالية وزارةكل من  المضامين لسياسات قد تهمبعض  ةالدراس وتناقش. على النمو االقتصادي منهاتأثير كل 

على  هذه النفقاتفي تحسين أثر  ةمن هذه الدراس ةوغيرها من الجهات التي يمكنها االستفاد ،وزارة التخطيطوالعمل ، 

 .النمو االقتصادي

 

معظم وقد تم اختيار هذه األداة ألن . وهي النفقات الحكومةة المتبعة المالية أدوات االقتصاديإحدى بتحليل الدراسة تقوم هذه 

الضرائب والتي تعتبر  كما أن. يوجد عملة وطنيةوال ة محتلة ال يمكن تطبيقها في فلسطين كونها دولأدوات السياسة النقدية 

ة الفلسطينية مما يحد من خيارات الحكوم ،االحتالل بممارسات كبيربشكل تتأثر األخرى التي يمكن استخدامها ة األداة المالي

 ة كإحدىتم اختيار تحليل النفقات الحكومي ،ومن هنا. سين االقتصادالتي يمكن اتباعها لتحة في اختيار السياسات االقتصادي

األولى . المحليةغير شائعتي االستخدام في الدراسات أهميتها من استخدامها لطريقتين ة تكتسب هذه الدراس .األدواتهذه 

اتباع طريقة انية، فهي أما الث .ربعيةإلى لتحويل البيانات السنوية  (eedna nam  namiiL)هي صيغة ليسمان وساندي 

ن أ ، حيثلحساب قيمة رأس المال( oataidiacna  ntecna  nctnc enceI)نسبة رأس المال للناتج االجمالي المتزايدة 

 .ذا المتغير الهامه لحوة البيانات غير متوفر

 

حصائي اإلالتحليل  إلى باإلضافةالوصفي حصائي اإلباستخدام التحليل  الدراسةتقوم هذه  ،الحكوميةلتحليل أثر النفقات 

 الجاريةوالنفقات  ،و رأس المال ،كالعمالة االقتصاديةاألسلوب الوصفي في وصف بعض المؤشرات  يستخدمو. االستداللي

 المتعلقةالبيانات  الحصول على، حيث تم  الربعية الثانويةعلى البيانات  الدراسةتعتمد . ، إضافة إلجمالي النفقاتالتطويريةو

بالنفقات  الخاصةأما البيانات  .لإلحصاء الفلسطينيالمركزي جهاز الورأس المال من   العمالةناتج المحلي االجمالي وبال

 المبنية الفلسطينيةالى تقارير سلطة النقد  باإلضافة الماليةبيانات وزارة  الحصول عليها منتم قد ف ،(أساس نقدي) الحكومية

 .على بيانات وزارة المالية

 

من أجل  Autoregressive Distributed lag))الموزع  لإلبطاءالبيانات باستخدام نموذج االنحدار الذاتي  الدراسةتحلل 

 Vector)متجه االنحدار الذاتي كما تستخدم نموذج . الدراسةوجود عالقة طويلة األمد بين المتغيرات قيد إمكانية بحث 

Autoregression )الموزع  لإلبطاءفي بيئة االنحدار الذاتي  للسببيةرانجر استخدام اختبار جإلى  باإلضافة(Granger 

Causality Test in VAR Environment) وتقدر .الدراسةبين متغيرات ة من أجل دراسة وجود عالقات سببي 

المال العمال ورأس  أن كل منهما، في حين فيالناتج المحلي االجمالي المتغير التابع شكل يحيث  ،نموذجين الدراسة

 النفقاتبينما يسخدم النموذج الثاني  مكونات ،في النموذج األول المستقلةل العوامل تشك الحكوميةالنفقات  جماليإو

 السلسلةمن قصر  الدراسة هذه عانت قدو .مستقلةكعوامل  للعمال ورأس المال باإلضافة (التطويريةو الجارية) الحكومية

 الربعيةالبيانات ة خاص ووزاراتها وعدم توفر البيانات قبل ذلك الفلسطينية السلطةإنشاء بسبب حداثة  الدراسةقيد  الزمنية

 .الدراسةعليها تستخدمها التي 

 

 ،إحصائيةة ذات داللة هو المعامل الوحيد الذي يتمتع بمعنوي أن المعامل المقدر لرأس المالإلى  ليحلتشير نتائج الت

عاملين وهميين إضافة على  الدراسةاعتمدت هذه  .الدراسةفي هذه  المستخدمة ميةالوهالى معامالت المتغيرات  باإلضافة

في ة اضافية التي قد يكون لها تأثير على االقتصاد الفلسطيني كعوامل مستقلواألمنية  السياسيةمن أجل التعبير عن األحداث 

على النمو  ألحداث السياسية واألمنيةوا رأس الماللكل من لإيجابي وهذا يعني  وجود تأثير  .الدراسةكال نموذجي 

للمعامل المقدر لكل من  بالنسبةأما . حول العالم التطبيقيةو النظريةهذا مع معظم الدراسات  يتفقو .الفلسطيني االقتصادي

ة معنويبأي تمتع تال  فقد وجد أن جميع معامالت هذه المتغيرات التكنولوجيا،و الجاريةوالنفقات  التطويريةوالنفقات  العمالة

 العمالةختلف احصائيًا عن الصفر وهذا يعني أنه ال تأثير لكل من تال  هذه المتغيراتفإن  ،ولذلك. إحصائيةة ذات دالل

  .على النمو االقتصاديبمكوناتها  الحكوميةو النفقات  والتكنولوجيا

 



 

 

رفع إنتاجية العمال عن  الحرص على: أواًل. مناقشة بعض المضامين لسياسات اقتصاديةتم  ، فقدوبناء على هذه النتائج

 الحكومةيمكن أن تقدم  :ثانيًا .االقتصادية العجلةفي دفع اإلسهام وزيادة كفاءاتها من أجل  العاملةتدريب األيدي  طريق

: ثالثًا. والنمو االقتصادياإلنتاج دورها في  تحسينوالحديثة الستيراد التكنولوجيا  الفرصةإتاحة بعض التسهيالت من أجل 

 .التي تسهم في النمو االقتصادي االقتصاديةو الماليةذات العوائد  الحكومية صناع القرار االستثمار في المشاريعيمكن ل

خارج األراضي  نالفلسطينييتشجيع االستثمار في القطاع الخاص، وتقديم تسهيالت من أجل تشجيع  لحكومةيمكن ل: رابعًا

 الحكوميةتوزيع النفقات يمكن العمل على إعادة : وأخيرًا .الفلسطينيةلى االستثمار في داخل األراضي ع الفلسطينية

التي لها دور كبير في  التطويريةوزيادة نسبة النفقات بصورة أفضل، واتجاهاتها بالشكل الذي يخدم االقتصاد الفلسطيني 

  .تحقيق النمو االقتصادي


