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الفصل
الثالث عشر

االقتصاد الفلسطيني

نظـرة عامـة
استمر االقتصاد الفلسطيني خالل عاا  2017فاي
التراجع والتزال معاناته تتزايد في ظا اساتمرا
الحصاااا  ،وا تفااااع معااادالا الوطالااا وا اااال
المتكر للمعابر التجا ي  ،وبطء عملي إعما ماا
خلفتااه الحاارو  ،علااض ءاااء مااا سااو  ،ان ف ا
معااادل نماااا النااااتل المحلاااي ا جماااالي با ساااعا
الثابت ا إلااض نحااا  3.1فااي الما ا فااي عااا 2017
مقا ناا مااع  4.5فااي الما اا عااا  .2016وتعاااد
االسوا الر يسي و اء ذلك ،الاض تواا م معادالا
النمااا التااي وتاالب تقريوااا الااض  3.2فااي الما ا ،
إءااااف إلاااض ا تفااااع ممشاااراا معااادالا الوطالااا
والفقر في فلسطين ما بين عامي .2017،2016
يشااك االالااتالل العااا ا باارم لجميااع مساااعي
الساااالط الا نياااا الفلسااااطيني لتحقياااا التنمياااا ،
وبالتااالي ال يمكاان تحقيا تنميا القيقيا ومسااتدام
فااي ظ ا وجاااده وتحكمااه فااي المعااابر والحاادود،
فهااا ماان ناالي ا يقيااد الريا الحرع ا علااض المعااابر
ويفرض القياد علض تاات االقتصااد الفلساطيني
مااع العااالخ ال ااا جي ،وماان ناالي ا خاار يعاازم
اساااتمرا سااايطر قااتاااه علاااض ا جاااااء الوريااا
والوحري ا والجاي ا  ،وبالتااالي يسااا خ بشااك عوياار
في خن االقتصاد الفلسطيني.
د ما سو االشا إليه إلض اعاق النما علض
نطا واسع وإلض فقدان فرص العم  ،و لح ذلك
ءرا ا بالغ باالقتصاد الفلسطيني وبالماا د
ا نتاجي والوني التحتي  ،و ثَر بصا مواشر و
ير مواشر علض العديد من المراف الصناعي
والز اعي والتجا ي والسكني بسوب الوني التحتي
المنهك والند الحاد في المدخالا والكهرباء
والاقاد.
وال تزال الحكام الفلسطيني تااجه العديد من
التحدياا االقتصادي المتمثل في استمرا ا تفاع
نسب الوطال في تفاف الشوا وال ريجين
منهخ ،واستمرا ا توا االقتصاد الفلسطيني
باقتصاد دول االالتالل ،والقياد التي تفرءها
الكام االالتالل علض االقتصاد الفلسطيني

خضاعه بشك عام لالقتصاد ا سرا يلي
وإبقاء االقتصاد الفلسطيني تحب الم االالتالل.
إن لب مصاد نما االقتصاد الفلسطيني ال
يزال يتحكخ سلطاا االالتالل بها ويمنع
الفلسطينيين من االستفاد منها واستثما ا ومنها
بع ا اءي المتااجد في المنطق المعروف
بالمنطق (ج) والتي يتااجد بها نحا  61في
الما من الجخ الماا د االقتصادي والطويعي
الكفيل بإنعاش االقتصاد الفلسطيني ،عما ن منع
سلطاا االالتالل للفلسطينيين باالستفاد من ع
يعتور إالد العراقي الر يسي لحدوث
المنا
تنمي اقتصادي القيقي في ا اءي الفلسطيني
المحتل .
وال تمكن ذ القياد والمما ساا التمييزي
ا سرا يلي دول فلسطين من االستفاد من
الشرو التفضيلي التي تتمتع بها مع العديد من
ا ساا الدولي  ،اليث لخ تسا خ اتفاقياا التجا
الحر مع االتحاد ا و وبي والمنطق العربي
والاالياا المتحد ا مريكي في مياد وتنايع
المطلا ،
الصاد اا الفلسطيني بالمستا
و توح االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشك ساسي
علض االستيراد.
لذا فقد الق االقتصاد الفلسطيني معدل نما عا
 2017بلغ  3.1في الما  ،عما تزايدا فجا
الماا د نتيج لنما الاا داا بمعدل عور من
الصاد اا لتولغ  5.4مليا دوال عا ،2017
عما ا تفع عجز الماامن العام للدوله ليولغ نحا
 257مليان دوال  ،و ذا ما انعكس علض الجخ
الدين العا ليولغ عا  2017نحا  2.5مليا
دوال  ،عما بلغ معدل الوطال في فلسطين عا
 2017نحا  27.4في الما .
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التطورات االقتصادية والقطاعية واالجتماعية
التطورات االقتصادية الكلية
الناتج المحلي اإلجمالي
ترعيييز اال تفييياع فيييي النييياتل المحليييي ا جميييالي
الفلسيييييطيني خيييييالل عيييييام  2017فيييييي ا نشيييييط
االقتصادي الر يسي ذاا المسا م ا عليض نسيويا
فيييييي النييييياتل المحليييييي ا جميييييالي ومنهيييييا نشييييياؤ
االنشييياءاا ،توعيييه نشييياؤ الصيييناع  ،الييييث شيييهد
النييييياتل المحليييييي ا جميييييالي مقاميييييا (با سيييييعا
الجا ي ) ا تفاعا خالل العيام  2017بلغيب نسيوته
 8.0فيييي الما ييي وذليييك مييين نحيييا  13.42ملييييا
دوال عام  2016إليض نحيا  14.50ملييا دوال
عام  .2017د ذا اال تفاع إليض ميياد متاسيط
نصيب الفرد من الناتل المحلي من نحا 2957.2
دوال عام  2016إليض نحيا  3096.5دوال عيام
 ،2017محققييا نسييو نمييا قييد ا  4.7فييي الما ي
مقا ن بمعيدل نميا قيد ه  3.2فيي الما ي فيي عيام
.2016
يشييا إلييض ن ييذا النمييا الييذق تحقي ال يييدل علييض
تنمي القيقي ن يذا النميا قيا خ عليض االسيتهال
ومحصا في الفئاا الميسا ولخ يشيم الفئياا
الفقييير  ،وبالتييالي سيييوقض نييا ا تفيياع فييي نسييب
الوطالي والفقيير و مييا السييمتان االساسيييتان للااقييع
االقتصييادق الفلسييطيني .بنـييـاء علييض مييـا سوييـ ،
فـق يـد ا ت يـفعب قيييـم النيياتل القامـييـي ا جمييـالي
با سعـيييـا الجا ييييـ مـيييـن نـحيييـا  15.3ملييييـا
دوال عييام  2016إلييض نحييا  16.5مليييا دوال
عام  ،2017بنسو قيد ا  3.1فيي الما ي مقا ني
بمعدل نما بلغ  4.7فيي الما ي عيام  ،2016د
ذا اال تفاع إلض مياد متاسط نصييب الفيرد مين
الناتل القامي ا جمالي مين نحيا  3374.9دوال
عيييام  2016إليييـض نـيييـحا  3521.7دوال عـيييـام
 ،2017محيييـققا نسويييـ نـيييـما قـيييـد ا  4.3فيييي
الما ــ مقا نـيـ بنميا معدليه  3.8فيي الما ي عيام
.2016
علييض جانييب خيير ،ا تفعييب قيم ي النيياتل المحلييي
ا جميييالي عيييام ( 2017مقاميييا با سيييعا الثابتييي
وسيين ا سييا  )2015لتولييغ نحييا  13.69مليييا
دوال مقاب  13.27مليا دوال في عيام 2016
مسجال بيذلك نسيو ا تفياع بلغيب  3.1فيي الما ي ،
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وعييان االقتصيياد الفلسييطيني ق يد شييهد نميياا نسييوته
 6.3فييي الما يي خييالل عييام  ،2012ثييخ ان فيي
تد يجيا إلض ن توح سالوا  0.2في الما خيالل
العييام  ،2014قويي ان يعيياد ويرتفييع خييالل عييام
 2016ليص ي إلييض  4.5فييي الما ي  .بلييغ متاسييط
نصييييب الفيييرد مييين النييياتل المحليييي الحقيقيييي عيييام
 2017الييياالي  2923.4دوال مقا نييي بحييياالي
 2922.9دوال في عام .2016
عميييا ا تفعيييب قييييـم النييياتل القامـيييـي ا جميييـالي
با سعــا الثابت لتوليغ نحيا  15.29ملييا دوال
عييام  2017مقاب ي  14.96مليييا دوال فييي عييام
 2016مسجال بيذلك نسيو ا تفياع بلغيب  2.1فيي
الما ييي  ،مقا نييي بنسيييو  1.2فيييي الما ييي فيييي عيييام
 .2016يشيييا إليييض ن نصييييب الفيييرد مييين النييياتل
المحليييييييي ا جميييييييالي يعكيييييييس مسيييييييتا ا داء
االقتصادق ،وله ميته الوالغي فيي الاقياف عليض
دخيييال ا فيييراد ومسيييتاياتهخ المعيشيييي وقيييد اتهخ
علض الافاء بالتزامياتهخ االسيتهالعي واالدخا يي ،
وعليه فإن ا تفاع الص الفرد مين النياتل المحليي
ا جمييييالي يسييييهخ مواشيييير فييييي تحسييييين الرفيييياه
االجتماعي .جدير بالذعر ن االقتصاد الفلسيطيني
يعاني من تواؤ في معدالا النما ،ويعيي الالي
تراجييع بييد ا منييذ منتص ي العييام  ،2012اليييث
يعيياد ذلييك للقييياد التييي تفرءييها اسييرا ي عليييض
الضف الغربي وتراجع الجيخ المسياعداا للسيلط
الفلسطيني ما شيك ءيغطا عليض مسيتاياا النميا
االقتصادق ،إءياف إليض عيدم سيير عمليي اعميا
ز بالشك الالمم.
شكل رقم ()1
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي
()2017
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االستثمار

للمجتمااع الفلسااطيني ،واسااتمرا ا لأمم ا المالي ا
التي تااجهها دول فلسطين( ،ملح .)1/13

شااهدا قيم ا االسااتثما ا جمااالي ا تفاعااا بشااك
فيااا عاااا  ،2017إذ بلغاااب قيمتاااه نحاااا 3.25
ملياااااا دوال مقابااااا  2.99ملياااااا دوال عاااااا
 ،2016ا مر الذق تاالوه ا تفاع في نساوته مان
إجماالي النااتل المحلااي مان نحااا  22.3فاي الما ا
عا  2016إلض نحا  22.4في الما عا .2017
شهد معدل نماا االساتثما ال ااص ا تفاعاا الياث
بلغاااب قيمتاااه  2.6ملياااا دوال مقا نااا ماااع 2.4
ملياااا دوال عاااا  .2016ا مااار الاااذق تااااالوه
ا تفاع في في نسوته من إجمالي الناتل المحلي
ماان نحااا  17.7فااي الما ا عااا  2016إلااض نحااا
 17.8فااي الما ا عااا  .2017إذ يعتواار الحصااال
علااض التماياا عواار العاا اا خاتاا للممسساااا
الصااغير التاااي ال تاااتمكن مااان تاااافير الضاااماناا
الكافي للحصال علاض قاروض مصارفي  (.ملحا
)1/13

التطورات القطاعية

االستهالك

الزراعــة والصيد البحري والمياه والبيئة

ا نفاااا االساااتهالعي اااا المكاااان االعوااار مااان
مكانااااا النااااتل المحلاااي االجماااالي ،الياااث شاااك
استهال الفرد الشهرق من الطعا فاي ا اءاي
الفلسطيني الاالي  30.7في الما من االساتهال
الكلي للفرد ،والص الطعا من االستهال تعكس
المسااتا المعيشااي ،فكلمااا مادا الصاا الطعااا
علمااا قاا المسااتا المعيشااي ومسااتا الرفا ياا
للفاااارد .شااااهد عااااا  2017ا تفاعااااا فااااي قيماااا
االسااتهال ا جمااالي لتولااغ قيمتااه  16.57مليااا
دوال مقا ن بنحا  15.84ملياا دوال فاي عاا
 ،2016بنسو مياد بلغاب  4.6فاي الما ا وذلاك
مقاب نماه بنحا  4.3فاي الما ا فاي عاا ،2016
وبنسو بلغب  118.0في الما من إجمالي النااتل
المحلي .بلغ إجمالي االستهال العاا  3.81ملياا
دوال عا  2017مقا نا ماع  3.53ملياا دوال
فاااي عاااا  ،2016عماااا بلاااغ االساااتهال ال ااااص
 12.76مليااااا دوال عااااا  2017مقا ناااا مااااع
 12.31مليااااا دوال عااااا  ،2016وتاااادل ااااذه
ا قا علاض ن النااتل المحلاي ا جماالي ال يازال
يعواار عاان قص اا فااي مااجه ا االسااتهال الكلااي

يلعااب القطاااع الز اعااي الفلسااطيني دو ا يساايا
فاي تكااين الناااتل المحلاي والمسااا م الفاعلا فااي
تافير الغذاء ،فضال عن اعتوا ه القطاع الر يساي
لتشغي المر في الري واستيعا عدد عوير من
العااااااملين ،ويتمياااااز بإمكانيااااا التاساااااع ا فقاااااي
والر سااااي ،والماقااااع الجغرافااااي االسااااتراتيجي،
وا توااا الم ازا ع بااا ض ،والوااه للعم ا فيهااا،
والتنااااااع المنااااااخي الممياااااز ،وتااااااافر العمالااااا
الز اعي المد ب بأجا مناسو  .جدير بالذعر ن
سااالطاا االالاااتالل تسااايطر علاااض الويااا مااااا د
الز اع في فلسطين عا ض والمياه ،منها نحاا
 62فااي الما ا ماان مساااال الضااف الغربي ا و ااي
المنا المسما "ج" ،إءاف إلض مصااد الميااه
الجافي  .فقاد قاد ا تقاا ير دوليا الاافر الاذق قاد
ينااتل عاان تمكااين الفلسااطينيين ماان الاتااال إلااض
ا اءااااي المسااااما "ج" واسااااتغالل ماا د ااااا،
بنحااا  3.3مليااا دوال ساانايا ،عمااا ن الصااال
الفلسااااطينيين علااااض القاااااقهخ الما ياااا ماااان شااااأنه
مضاعف المساال المروي ساب ماراا ،ماا ياافر
الااااالي  200لااا فرتااا عمااا  ،تغناااي الشاااعب
الفلسااااطيني عاااان العماااا فااااي إساااارا ي  .تااجااااه

ا تفااع معاادل نماااا االسااتهال العااا عاااا 2017
بنسو  7.9في الما بعد ن شاهد نمااا بلاغ 16.1
فااي الما ا عااا  ،2010عمااا د اسااتمرا القياااد
ا سرا يلي المفروء علاض االقتصااد الفلساطيني
وسياسااااااا الحصاااااا إلاااااض امديااااااد مساااااتاياا
ا الساااا بعاااد ا ماااان ،ا مااار الاااـذق د إلاااض
مياااد بمعاادل نمااا ا نفااا االسااتهالعي ال اااص
بنساااو  3.6فاااي الما ااا وال يااازال متااادني بعاااد ن
وت ا إلااض نسااو نمااا مقاادا ا  14.1فااي الما ا
عااا  ،2010ا ماار الااذق ياادل باء ااح علااض مااا
تسووب فيه مما ساا االالتالل من تادمير للقطااع
ال اص الفلسطيني جراء سياسااا االالاتالل التاي
قلصب من قد اته ا نتاجي .
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الز اع العديد من المعيقااا والمشااع ا ساساي
(:)1
نذعر منها ما يلي
 إ اااااااال المعاااااااابر والحااااااادود والحصااااااااالمفروض علض قطاع ز .
 تفتياااب الحيااااماا الز اعيااا  ،مماااا د إلاااضتقليااا الكفااااء ا نتاجيااا  ،وا تفااااع عنصااار
الم ا ر بسوب قل العا د من الز اع .
 عد استقرا ا وءاع ا منيا وعاد وجاادنظااا تماياا م اعااي يعتمااد علااض الشاافافي
و اااذا ماااا د إلاااض قلااا االساااتثما اا فاااي
القطاع الز اعي.
 عاااد وجااااد قااااانين وتشاااريعاا تاااا م ،إءاف إلض عد وجاد نظا تأمين م اعاي و
تاااندو فاعااا لتعااااي المااازا عين ءاااد
الكاا ث الطويعي .
 محدودياا الماااا د الطويعياا والويئاا وميااادالمنافس عليها من قو القطاعاا ا خر .
 ءااع الونياا ا ساسااي للوحاااث الز اعيااونقااااك الكاااااد ماااان الواااااالثين والمااااد بين
لتغطياااااا المجاااااااالا الز اعياااااا الم تلفاااااا
وءااااع الونياااا التحتياااا ال اتاااا بقطاااااع
التساي الز اعي.
 الوحاث عاان سااو اسات دا الطاقا الوديلا  ،والوحث عن مصاد إءافي للمياه بحيث يتيح
است دامها فاي المجاال الز اعاي والصاناعي
لت في الضغط علض ال زان الجافي.
تشاااااير التقاااااا ير ا الصاااااا ي إلاااااض ن القطااااااع
الز اعااي فااي فلسااطين ال يعم ا سااا بااـنحا 25
فاااي الما ااا مااان قد تاااه ،و اااذا يمعاااد ان القطااااع
الز اعي يمكن ن ينما بأعثر من  4ءاعاف فاي
المستقو  ،ما يسهخ في مياد الادخ القاامي بنحاا
مليا دوال سنايا ،وتاافير فارص عما تتاراوح
بين  300-200ل عام وعامل .
( (1مرعز المعلاماا الا ني الفلسطيني ،دول
"مشكالا القطاع الز اعي في فلسطين".
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اسااتمرا مسااا م القطاااع الز اعااي فااي الناااتل
المحلاااي االجماااالي الفلساااطيني باالن فااااض عاااا
 ،2017اليث بلغب  2.8في الما ا مقا نا بنساو
 3.2فااي الما ا عااا  ،2016بعااد ن وتاالب فااي
عا  1994إلض  13.4في الما وفاي عاا 1999
 10.7في الما  .في ذا السايا ان فضاب القيما
المضااااف للقطااااع الز اعاااي إلاااض  405.9ملياااان
دوال عااا  2017بعاااد ن بلغااب  429.6ملياااان
دوال في عا .2016
يعتواار الزيتااان العماااد الفقاارق للقطاااع الز اعااي
الفلسطيني وللصناع التحايلي فاي فلساطين .وقاد
بلاااغ عااادد العااااملين فاااي معاتااار الزيتاااان فاااي
فلسااااطين  1,473عااااامال للماسااااخ  ،2017ماااانهخ
 1,115عام باأجر و اذا يشاك ماا نساوته 75.7
فااي الما ا ماان إجمااالي العاااملين ،مقا ن ا بااـنحا
(.)2
 1,027عام عا 2016
و مااا تعايضاااا العاااملين فقااد بلغااب ال ااالي 1.0
مليان دوال مريكاي فاي ماساخ  ،2017والقيما
المضااااف لنشاااا معاتااار الزيتاااان لماساااخ عاااا
 2017بلغااااااااب الاااااااااالي  12.7مليااااااااان دوال
مريكااي ،وقيم ا االسااتهال الاساايط الاااالي 2.9
مليااان دوال مريكااي ،مااا بالنسااو لقيماا إنتاااج
المعاتاار فقااد بلغااب الاااالي  15.6مليااان دوال
مريكي لماسخ عاا  .2017يشاا إلاض ناه خاالل
عاااا  2017تاااخ اقاااتالع وتجريااا ومصااااد و
الر ما يقا  7000شجر مثمر معظمها مان
شجا الزيتان والتي تشك مصد دخا ساساي
للعديد من العا الا الفلسطيني .
في قطاع الصيد الوحرق تااتا قاااا االالاتالل
فرض الصا ا الوحرق علاض قطااع از  ،الياث
تحظاار تلااك القااااا علااض الصاايادين الفلسااطينيين
العم في مساال تقدّ بحاالي  85فاي الما ا مان
تقر ااا اتفاقي ا
مساااال الااـ( )20ماايال بحريااا التااي ّ
وساالا المورم ا بااين منظم ا التحرياار الفلسااطيني
ودول االالاتالل العاا  ،1993تلاك المسااال التاي
تقلّصب في لب ا وقاا إلض الاالي ثالث ميال
بحرياا فقااط ،إذ تلحاا تلااك االنتهاعاااا المنظماا
الضر الوالغ علض قطاع الصيد والعاملين فيه ،ال
( (2الجهام المرعزق لإلالصاء ،دول فلسطين" ،)2016( ،مسح
معاتر الزيتان".
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سيما في الجاانب االقتصادي واالجتماعيا  ،فهاي
تفقد الصايادين وساا الصايد وساو عيشاهخ التاي
تعينهخ علض تلوي االتياجاتهخ اليامي  ،عما يتضر
بفع تلك االنتهاعااا ،العااملين فاي مهنا الصايد،
عصااااانعي القاااااا ومعااااداا الصاااايد وعمااااال
الصيان وتجا ا سما  ،عذلك قطاع المساتهلكين
الااذين تتااأثر ساالّتهخ الغذا ياا  .وتاادفع مجماا تلااك
االنتهاعاا بالعاملين في ذا القطاع ليصوحاا مان
بااااين الفئاااااا ا شااااد فقاااارا ،والتااااي تحتاااااج إلااااض
مساعداا إ اثي دو ي  ،ا مر الذق يهادد اليااتهخ
ويمااااس بجملاااا القااااا ا نسااااان بالنسااااو لهااااخ
ّ
و سر خ.

وتتعمااااد ساااالطاا االالااااتالل االءاااارا بالويئاااا
الفلسطيني إذ ياجد في فلساطين عثار مان  50فاي
الما من المويداا ير مشروع ولايس بإمكانهاا
الت لك من اذه الموياداا بأماان ،وتارف دولا
االالااتالل إعادتهااا ،وتاامدق ااذه المويااداا والتااي
تتسر من العملياا الز اعي والنفاياا ال طار
الناتج ا عاان تصاانيع المااااد الكيميا ياا الز اعياا
داخااا المساااتا ناا يااار الشااارعي إلاااض تساااميخ
ماازا ع الفلسااطينيين ومااشاايهخ ومصاااد المياااه.
وقد تخ تاثي إلقاء النفاياا ال طر في ا اءاي
الفلسااطيني  ،بمااا فااي ذلااك فااي المنااا المجاااو
مواشر .
للمدا

من جانب خار يساتمر التوااين الكويار فاي إمكانيا
الحصااااااال علااااااض الماااااااء بااااااين ا ساااااارا يليين
والفلساااطينيين ،فكميااا اساااتهال الميااااه مااان قوااا
ا سااارا يليين تفاااا عميااا اساااتهال الفلساااطينيين
الااذين يعيشااان فااي ا اءااي الفلسااطيني المحتل ا
بأ بعاااا ءااااعاف علااااض ا قاااا  .إذ يولااااغ معاااادل
اسااتهال الفاارد الفلسااطيني للماااء  73لتاارا ياميااا
للفاارد ،و ااا قا ماان معاادل اسااتهال الفاارد الااذق
تاتي به منظم الصح العالمي  ،و ا  100لتر
ياميااا .وفااي العديااد ماان المجتمعاااا الرعاي ا فااي
الضاف الغربيا  ،يصا معادل اسااتهال الفارد ماان
المااااء بالنساااو فالف الفلساااطينيين إلاااض  20لتااارا
يامياا فقااط ،وبالمقابا يولاغ معاادل اسااتهال الفاارد
ا سرا يلي قراب  300لتر ياميا.

الصناعة

وتملاااك ا اءاااي الفلساااطيني المحتلااا وخاتااا
الضااااف الغربياااا ثالثاااا الااااااض ما ياااا تشااااك
المصااد الر يسااي وا سااا للمياااه فااي فلسااطين،
ير ن سلطاا االالتالل تسايطر عليهاا وتفارض
علض الفلساطينيين اساتهال نساو محادد ال تصا
إلض  15في الما من الم زون الماا ي الكلاي فاي
فض الظروف بما فيها اليناابيع داخا ا اءاي
الفلسطيني  .ما في قطاع ز فإن الاءاع الماا ي
اااث فياااه
يناااذ بكا ثااا  ،الياااث وتااالب نساااو التلا ّ
الاااالي  98فااي الما ا  ،ونسااو العجااز بالمياااه فااي
القطااااع وتااالب إلاااض  110ملياااان متااار مكعاااب
ساانايا ،ماان ت ا  200مليااان متاار مكعااب ماان
المياه يحتاجها.

يااجااه القطاااع الصااناعي فااي فلسااطين العديااد ماان
المشكالا والمعاقااا التاي الالاب وال تازال دون
تط اا ه ونماااه ،ترجااع لعاام ا داخلي ا وخا جي ا
( )3ماااان مهااااا ساااايطر قااااااا االالااااتالل علااااض
اال ض والمياااااه والمعااااابر واساااات دا االساااااليب
القمعي ا التااي ماان شااأنها منااع ق تطاااير للقطاااع
الصاااااناعي ،واسااااات دا القاااااا ءاااااد المنشااااا ا
الصااناعي  ،وفاارض الحصااا علااض قطاااع ااز
ومنع ادخال المااد ال ا نهاي عاا  ،2007وشان
الحاارو المتكاار عليااه والتااي بااد ا نهاي ا عااا
 ،2008ا ماار الااذق تاااالوه تاادمير مااا يزيااد عاان
 1000منشأ تناعي في القطاع  .يااجه القطااع
الصناعي ان فاض في نسو الكفاء االنتاجيا مان
جانااب وا تفاااع تكلفاا االنتاااج ماان جانااب خاار،
فمعظخ افالا والمعداا المست دم في المصاانع
قديم ا تكنالاجيااا ،و ااذا ممااا يترتااب علااض ذلااك
مياااااد تكلفاااا الصاااايان  ،بسااااوب قياااااد ساااالطاا
االالااتالل مااان ساااا جمرعياا  ،وفحاااك مناااي،
ومنع دخال الا محدد .
وتقا سالطاا االالاتالل بفارض ءارا ب با ظا
علااااض المنتجاااااا الفلسااااطيني عضااااريو االنتاااااج
والاااادخ والقيماااا المضاااااف إلااااض جانااااب سااااا
جمرعي علض المااد ال اا  ،ونتيجا لاذلك افتقارا
فلسااطين للماااااد ال اااا الالمماا للصاااناع وتلجاااأ
معظخ نشط الصناع الض االعتماد علض اساتيراد
( (3سامي با ظريف " ،المشاع التي تااجه القطاع الصناعي
ودو وما االقتصاد الا ني في دعخ المنتل الا ني".

253
253

الفصل الثالث عشر :االقتصاد الفلسطيني

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

المااد ال اا مان االالاتالل و مان ال اا ج ،الياث
تساااتا د فلساااطين عثااار مااان  85فاااي الما ااا مااان
المااد ال ا الالمم لها.
ان فضاااااااااب مساااااااااا م القطااااااااااع الصاااااااااناعي
(االسااات راجي والتحاااايلي) فاااي النااااتل المحلاااي
ا جمالي بالر خ من ا تفاع قيم ناتل ذا القطاع
لتصااا إلاااض الااااالي  11.0فاااي الما ااا فاااي عاااا
 2017مقا نااا بنساااو  11.3فاااي الما ااا ،2016
وبقيما مضاااف بلغااب  1.52مليااا دوال مقا ن ا
مااع  1.78مليااا دوال عااا  ،2016ويااأتي فااي
المرتو ا الثاني ا بعااد قطاااع ال اادماا فااي فلسااطين
من اليث المساا م فاي النااتل المحلاي ا جماالي.
ويعد قطاع الحجار والرخاا الاد عوار القطاعااا
الصاااناعي القا ماااا فااااي فلساااطين ،اليااااث تمتااااام
فلسااطين بتناااع وقاتهااا الص ا ري و لهااذا التناااع
دو في تقديخ تشكيل واساع مان منتجااا الحجار
و الرخا بم تل ا لاان و ا تناف (.)4
وياجااد فااي فلسااطين الاااالي  1,650منشااأ فااي
قطاااااع الحجاااار و الرخااااا  ،و يعتواااار الااااد عواااار
القطاعاااا المشااغل لأيااادق العاملاا الفلساااطيني ،
فهي تشغ قراب  8500عام و بمعادل مساا م
في الجخ سا العم الفلسطيني يصا إلاض 13.4
فاااي الما ااا  .يشاااا إلاااض ن المساااتا ناا ا سااارا يلي
تسيطر علض الااالي  85فاي الما ا مان تاناع الحجار
والرخا والتي تعتور اخ الصاناعاا الفلساطيني  ،وذلاك
مااان خاااالل  11مصااانع لالالاااتالل ا سااارا يلي متااجاااد
علاااض اءاااي الضاااف الغربيااا  ،متساااوو فاااي خساااا
االقتصاااااد الفلسااااطيني لمااااا قيمتااااه  574مليااااان دوال
سنايا.
البناء والتشييد
يعتواااار قطاااااع الوناااااء والتشااااييد فااااي ا اءااااي
الفلسااااطيني عثاااار القطاعاااااا تااااأثرا بالسياساااااا
ا ساااااارا يلي عااااااان ن الصااااااراع الفلسااااااطيني
االساارا يلي ااا تااراع علااض اال ض ،ممااا قاااد
لسياسااااااا منيااااا واقتصاااااادي مقياااااد للعماااااران
والتاساااع فياااه عتقيياااد خاااك الونااااء ومصااااد
( (4مرعز التجا الفلسطيني ،دول
االقتصادي الر يسي ".
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فلسطين" ،القطاعاا

اال اءاااي وتقيياااد عمااا الممسسااااا عجمعيااااا
االسكان.
تمتااام فلسااطين بالقااد علااض إنتاااج الكثياار ماان
المنتجاا المغذي لهاذا القطااع مثا االسامنب ،اذ
يقااد الجااخ الطلااب السااناق علااض االساامنب بنحااا
 2.5مليااان اان ،عمااا ن االالجااا الملانا عاليا
الجاد  ،و ير اا مان الماااد ال اا متاالا وتحقا
ميز تنافسي لمثا اذه المنتجااا ،با ءااف إلاض
تافر ا يدق العامل الما ر ولذلك يعد االساتثما
فاااي قطااااع االنشااااءاا مجااادق ويعتوااار الاااد اااخ
ماا د التنمي في فلسطين .بلغاب نساو االساتثما
في قطااع الونااء والتشاييد إلاض النااتل المحلاي عاا
 2017الااااالي  6.5فاااي الما ااا مقابااا  6.3فاااي
الما ااا  .2016وقاااد بلغاااب القيمااا المضااااف لهاااذا
القطاااع الاااالي  942.4مليااان دوال فااي العااا
 2017مقا ناااا مااااع  845.8مليااااان دوال عااااا
.2016
الخدمات والقطاعات األخرى
ماااا يااازال قطااااع ال ااادماا متصاااد ا للقطاعااااا
المكان لالقتصاد الفلسطيني منذ عد سانااا ،ماا
يعني ن االقتصاد الفلسطيني اا اقتصااد خادمي،
إذ الاااف علااض ا تفاااع نسااو مسااا مته فااي الن ااتل
المحلااي ا جمااالي والتااي بلغااب الاااالي  79.6فااي
الما ا عااا  ،2017اليااث يشااك قطاااع السااياال
الجزء ا خ في قطاع ال دماا ،ويعتمد النما في
القطااااااع الساااااياالي فاااااي فلساااااطين علاااااض الجاااااخ
االسااتثما اا فااي مراف ا الوني ا التحتي ا الالمماا
للساااااياال  ،الياااااث تنماااااا الساااااياال بنماااااا اااااذه
االستثما اا.
سااااااعدا مكانااااا فلساااااطين التا ي يااااا والدينيااااا
والثقافي و نا اا باالمااقع ا ثريا المتناعا علاض
اتساع ف السياال في فلساطين و ميااد االتماليا
ظها ااا عمقصاااد للاازوا  ،ف اااالل العاااا 2017
اسااااتقولب فلسااااطين  2,715,804سااااا ح ،بينماااااا
سااجلب الفناااد الفلسااطيني الاااالي 1,174,911
ليل مويب لنفس الفتر  .علاض الار خ مان المعيقااا
ا سرا يلي ما قطاع الساياال فاي فلساطين ،فاإن
ذا القطاع يسير ب طض مد وسا ومتحاديا جمياع
المعيقاا ويستقطب سنايا الف الساياح ،و اا ماا
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يستدل علياه إالصاا ياا منظما الساياال العالميا
التااي تشااير إلااض الصااال فلسااطين علااض الاجهاا
السااياالي ا عثاار نماااا خااالل النص ا ا ول ماان
العاااالخ  .2017يشاااا إلاااض ن ماااا نساااوته  53فاااي
الما من المااقع ا ثري في فلسطين في المنطق
المسااما "ج ،اليااث تمنااع ساالطاا االالااتالل ياا
عماااال تنقياااب و تااارميخ و تهيئااا لتلاااك المااقاااع
لتكاااان مراعاااز ساااياالي جاذبااا للااازوا الاافااادين
والمحليااين .وقااد ساااعد نمااا قطاااع ال اادماا فااي
عااااد انهيااااا القطاعاااااا ا خاااار والتااااي عمااااد
االالاااااتالل علاااااض تااااادمير ا وخاتااااا القطااااااع
الز اعي.
التطورات االجتماعية

الفلساطينيين فااي العاالخ (ماانهخ  2.89ملياان نساام
في الضف الغربي بنسو الاالي  60.7في الما ا ،
اما في قطاع ز الاالي  1.90ملياان نسام فاي
قطااااع اااز بنساااو  39.3فاااي الما ااا  ،والااااالي
 1.57مليااان فلسااطيني فااي فلسااطين المحتلا عااا
 1948ق بنساااو  12.0فاااي الما ااا  ،وبلاااغ نساااو
الفلسطينيين فاي الادول العربيا  44.0فاي الما ا ،
وفااي الاادول ا جنوياا نسااوته  5.4فااي الما ا ماان
إجمالي عدد الفلسطينيين في العالخ.
الشكل رقم ()2
التوزيع النسبي للسكان الفلسطينين (ألف نسمة)
()2017

عدد السكان
بحسب ممشاراا التعاداد العاا للساكان والمسااعن
فااي فلسااطين عااا  ،2017فقااد بلااغ عاادد السااكان
الكلاااي فاااي فلساااطين  4952لااا نسااام  ،مااانهخ
 3009ل نسم في الضف الغربي  1943 ،ل
نساام فااي قطاااع ااز  .عمااا تشااير النتااا ل الااض ان
المجتمااع الفلسااطيني المقاايخ فااي فلسااطين مااا مال
فتيااااا ،اليااااث بلااااغ عاااادد السااااكان الااااذين تتااااراوح
اعمااااا خ بااااين  14-0ساااان  1926لاااا نساااام
يشااكلان مااا نسااوته  38.9فااي الما اا ماان مجماا
السكان ،وبلغ عدد السكان الذين تتراوح عماا خ
بااين  60-15ساان  2798ل ا يشااكلان مااا نسااوته
 56.9فااي الما اا ماان مجماا السااكان ،امااا باااقي
السكان ق الذين تولغ اعما خ  61سن فأعثر فقاد
بلااغ عاادد خ  228فااردا بنسااو  4.6فااي الما ا ماان
مجم السكان.
ماااا الكثافااا الساااكاني  ،فقاااد شاااا ا النتاااا ل إلاااض
ا تفاع في الكثاف السكاني لتص إلاض  509فاراد
لك عيلا متر في الضف و 5,203في قطاع ز .
اليث ساج قطااع از ثالاث علاض نساو ساكاني
فااي العااالخ .يشااا إلااض ن عااـدد الفلسااطينيين فااي
العاااالخ فاااي نهايااا عاااا  2017فاااـي العاااالخ تقاااد
بحاااااالي  13.03مليااااان فلسااااطيني مقا ناااا بااااـ
 12.71مليان عا  ،2016بنساو ميااد مقادا ا
 2.5في الما ا  ،ويتامعاان الساب مكاان ا قاما
الاااالي  4.95مليااان فااـي دولاا فلسااطين ق مااا
نساااااوته  37.2فاااااي الما ااااا مااااان إجماااااالي عااااادد
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القوى العاملة
بلغب نسو القاا العاملا المشاا ع فاي فلساطين
لأفراد  15سن فأعثر  45.5عا  ،2017مقا نا
بنسو  45.6في الما ا عاا  ،2016وعاناب نساو
مشااا ع الااذعا فااي القااا العامل ا ماان مجماااع
الاااذعا ءااامن سااان العمااا قاااد بلغاااب  70.9فاااي
الما ااا عاااا  ،2017بينماااا بلغاااب نساااو مشاااا ع
ا ناااث فااي القااا العامل ا  19.0فااي الما ا عااا
 .2017وتعااااد اااذه الفجاااا الكويااار إلاااض قيااااد
ساااالطاا االالااااتالل المتمثلاااا بالحصااااا وإقاماااا
الحااااجز بااين الماادن الفلسااطيني التااي تحااال دون
مياد الطاق االستيعابي لسا العما الفلساطيني.
وفااي المقاب ا ا تفااع عاادد المشااا عين فااي القااا
العامل في عا  2017إلض الااالي  1.375ملياان
شااا ك ،مقا نااا بحااااالي  1.339ملياااان عاااا
.2016
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مااا علااض تااعيد نسااو القااا العامل ا المشااا ع
علاااض مساااتا المنطقااا عاااا  ،2017فقاااد بيناااب
النتااا ل بااأن نسااو القااا العاملاا المشااا ع فااي
الضااف الغربيااا قاااد بلغاااب  45.6فاااي الما ااا مااان
مجماااع ا فااراد  15ساان ف اأعثر ،فااي الااين بلغااب
نسااو القااا العاملاا المشااا ع فااي قطاااع ااز
 45.2فااي الما ا  .فيمااا يتعل ا بنسااو الوطال ا  ،فقااد
ا تفعاااب لتصااا الااااالي  27.4فاااي الما ااا عاااا
 2017مقا ن ا بااـ  26.9فااي الما اا عااا ،2016
ويرجع ذلك لعد قاد االقتصااد الفلساطيني علاض
اسااتيعا ا عااداد المتزايااد ماان ا شا اص الااذين
يدخلان سا العم  .وال يزال التفاوا عويارا فاي
معاادل الوطال ا بااين الضااف الغربي ا وقط ااع ااز ،
اليااث ا تفااع المعاادل ليصا إلااض  43.6فااي الما ا
في عا  2017مقاب  41.7في الما عا 2016
في قطااع از  ،فاي المقابا ان فا المعادل مان
 18.2فااااي الما اااا عااااا  2016إلااااض  18.0عااااا
 2017فااي الضااف الغربياا  ،ويعاااد سااوا ذلااك
التفاااوا إلااض المما ساااا التااي تقااا بهااا ساالطاا
االالتالل في م تلا نحااء ا اءاي الفلساطيني
المحتل ا ماان خااالل تقساايخ جاازاء الااا ن الااالااد،
ومااااد تااااأثر قطاااااع ااااز بالحصااااا والحاااار
المدمر الثالث التي شنتها سلطاا االالاتالل فاي
السااانااا ال ماااس الماءاااي  ،والتاااي مااان خاللهاااا
يعي وءاعا اقتصادي مأساوي .
عاذلك ،فقاد شااهد الفلساطينيين عاا  2017ا تفاعااا
في نسو عداد العاملين في االقتصاد ا سارا يلي،
فقد بلغ عادد العااملين فاي اسارا ي والمساتا ناا
 131لااا عاااامال فاااي العاااا  2017مقابااا 120
ل عامال في العا  ،2016إذ بلاغ عادد العااملين
فااي المسااتا ناا ا ساارا يلي  22.1ل ا عااامال
في العا  2017مقا نا باـ  20.8لا عاامال فاي
العااا  .2016جاااء ذلااك بااالتاامق مااع مياااد عاادد
العمالااا الفلساااطيني فاااي االقتصااااد المحلاااي مااان
 861.2ل عاما عاا  2016إلاض  863.5لا
عام عا  ،2017ويشاكلان ماا نساوته  86.8فاي
الما ااا مااان إجماااالي عااادد العااااملين الفلساااطينيين،
اليث وت عدد العاملين الفلسطينيين عا 2017
إلاااض الااااالي  994لااا عامااا  ،مقا نااا بحااااالي
 978ل ا عاماا فااي عااا  ،2016وتعااز ااذه
الزياااد الضااعيف فااي عاادد العاااملين إلااض تراجااع
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معدل النما في ا
في قطاع ز .

اءاي الفلساطيني وخصاتاا

يااااذعر نااااه بسااااوب تااااغر الجااااخ سااااا العماااا
الفلسااطيني وفااي ظا ا جااراءاا ا ساارا يلي فاي
محا بتهاااا فاااإن ساااا العمااا ا سااارا يلي تعتوااار
جاذب للعمال الفلسطيني خات و ن قيم ا جا
فاي ااذه الساا مرتفعا بشااك عوياار مقا نا بقاايخ
ا جااا فااي السااا الفلسااطيني  ،لكنهااا تعاااني ماان
عمااال التمييااز العنصاارق وا ااا بحقهااخ ماان
قو جي االالتالل والمشغ ا سرا يلي علض الاد
سااء .وبالر خ من المردود المالي الجيد للعااملين
فاااي الساااا ا سااارا يلي وتاااأثيره فاااي االقتصااااد
الفلسااطيني ،إال ن التااأثيراا االقتصااادي الساالوي
للعاااملين داخاا الكيااان االساارا يلي عثياار منهااا:
توعي االقتصاد الفلساطيني لالقتصااد ا سارا يلي،
فرض الحصاا والحاااجز علاض المناتل الاا ني،
جاار ا اءااي الفلسااطيني وخات ا الز اعي ا .
جااادير بالاااذعر ن نساااو ا فاااراد  15سااان فاااأعثر
خا ج القا العاملا مان مجما ا فاراد  15سان
فااأعثر لعااا  2017فااي فلسااطين بلغااب  54.7فااي
الما ا بااقااع  29.1فااي الما ا بااين الااذعا مقابا
 81.0في الما بين ا ناث.
يعتور قطاع ال دماا ا عثر استيعابا للعاملين فاي
السااا المحلااي ،عمااا ان فضااب نسااو العمالا فااي
القطاع الز اعي الفلساطيني نتيجا لتادني ا جاا
إءاااااف إلااااض المصاااااد اا المسااااتمر لالالااااتالل
ا ساااارا يلي لأ اءااااي الفلسااااطيني  ،وذلااااك مااااع
ا تفاع لنساو العمالا فاي قطااع والونااء والتشاييد.
بلغااب نسااو مس اا م العمالا فااي قطاااع ال اادماا
والفااروع ا خاار والااذق يعتواار ا عثاار اسااتيعابا َ
للعاااملين فاااي الساااا المحلااي الااااالي  62.8فاااي
الما ا فااي عااا  2017مقا ن ا بنسااو  62.7عااا
 ،2016مااا عاان المسااا م فااي باااقي القطاعاااا
االقتصاااادي  ،وقاااد تامعاااب نساااو العااااملين فاااي
قطاعاا الز اع والصاناع والونااء بااقاع ،6.7
 17.3 ،13.2فااي الما اا علاااض التاااالي فااي عاااا
 ،2017مقا ن بتاميعهما بمعدالا ،13.4 ،7.4
 16.5في الما علاض التااالي خاالل عاا .2016
واستحاذ قطااع ال ادماا علاض عوار نساو عمالا
مقا ن بالقطاعاا االخر بلغب  62.8فض الما
عااا  2017مقا ن ا بنحااا  62.7فااي الما ا لعااا
.2016
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)3)2017
شكل( رقم (
توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات االقتصادية

ز ال ّ في المرتو الثالث عربيَا من الياث علاض
معدالا الفقر بعد السادان واليمن.
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وال تازال معادالا انعادا االمان الغاذا ي مرتفعا
بشاك عوياار فسااكان فلساطين يعيشااان علااض ال ااط
ا دنااض لأمااان الغاااذا ي ،و نااا الااااالي  27فاااي
الما ا ماان ا ساار الفلسااطيني فااي الضااف الغربي ا
وقطاااااع ااااز (الاااااالي  1.7مليااااان ماااااا ن)
يفتقرون لأمن الغذا ي ،فيما يعاي عثار مان 26
فااي الما ا ماان ا ساار تحااب مسااتا الفقاار .وقااد
قااااد ا االتياجاااااا فلسااااطين فااااي إ ااااا خطاااا
االساااتجاب االنسااااني التاااي لقهاااا مكتاااب ا ماااخ
المتحاااد للشااامون االنسااااني بنحاااا  547ملياااان
دوال مااان بينهاااا  55فاااي الما ااا لقطااااع ا مااان
الغذا ي.

الفقر ومستويات األمن الغذائي

التجارة الخارجية

وال تاازال نسااو الفق ار فااي فلسااطين تشااهد ا تفاعااا
خالل السنااا ا خير  ،إذ بلغب في العاا 2011
الاالي  25.8في الما  ،بينما ا تفعب لتصا الاض
 29.2فااي الما اا فااي عااا  .2017عمااا ا تفعااب
نساااب الفقااار المااادقع مااان  12.9فاااي الما ااا عاااا
 2011إلااض  16.8فااي الما ا عااا  .2017عااانض
الاالي  29.2فاي الما ا مان ا فاراد فاي فلساطين
الفقاار خااالل عااا  2017وعااان اسااتهال ساار خ
الشااااهرق دون خااااط الفقاااار الااااذق بلااااغ لأساااار
الفلسااااطيني المكاناااا ماااان  5فااااراد  705دوال
مريكاااي .عماااا ن الااااالي  16.8فاااي الما ااا مااان
الفلسطينيين عاناا الفقر المدقع ،في وقاب بلاغ فياه
خط الفقر المدقع  564دوال لنفس ا سر .

عانااااااب التجااااااا ال ا جياااااا الفلسااااااطيني ماااااان
ا جااراءاا والسياساااا التعساافي لقااا االالااتالل،
و ذا ما انعكس سلوا علاض داء التجاا ال ا جيا
ومعانااا المياازان التجااا ق ماان عجااز ماازمن ،ب ا
ومتزايااااد ،وفااااي ظاااا ان فاااااض معاااادل تغطياااا
الصاااد اا للاااا داا والتااي بلغااب الاااالي 33.4
فااي الما ا فااي عااا  ،2017فقااد انعكااس ذلااك فااي
تعميااا التوعيااا القتصااااد دولااا االالاااتالل والتاااي
ا توطب به بنسو الاالي  76في الما من الرع
التوااادلي التجااا ق معااه .مااا ماان ناالي ا الاااا داا
فقااااد شااااكلب فلسااااطين ساااااقا واسااااع لتصااااري
منتجاااااا دولاااا االالااااتالل ،اليااااث بلغااااب نسااااو
الاا داا الفلسطيني ما يقار مان  71فاي الما ا
وتشااااك الاااااالي  10فااااي الما اااا ماااان مجماااااع
الصاد اا الفلسطيني .

تولغ نسو الفقراء في الضف الغربي الاالي 13.9
في الما  ،بينما وتلب نسو الفقراء الض ماا يزياد
عن نص السكان في قطاع ز لتولغ  53.0فاي
الما ا ق تفااا نسااو الفقاار فااي الضااف الغربي ا
بحااااالي بعااا ءاااعاف بنااااء علاااض خاااط الفقااار
المدقع فقد بلغب نساو الفقاراء فاي الضاف الغربيا
 5.8في الما  ،بينما وتلب فاي قطااع از الاض
 33.8في الما  ،ق تفا نسو الفقار فاي الضاف
الغربياا بحاااالي ساات ءااعاف .يااذعر ن قطاااع

تااجه التجا ال ا جي الفلسطيني مشاع عدياد
بداي ا بمشاااع المعااابر والهيمن ا ا ساارا يلي إلااض
سياس ا ا ااال وا اااا ا مني ا التااي تفاارض
علض المنا الفلسطيني وتنتهاي بشارو مطابقا
الاااااا داا الفلسااااطيني للمااتاااافاا ا ساااارا يلي
وعراقياااااا خاااااار تاءااااااع مااااااا الاااااااا داا
والصااااااد اا الفلساااااطيني  .فيماااااا يمثااااا العجاااااز
التجا ق الفلسطيني مع الكيان ا سرا يلي  54فاي

257
257

الفصل الثالث عشر :االقتصاد الفلسطيني

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

الما ااا مااان إجماااالي العجاااز التجاااا ق ماااع العاااالخ
ال اااا جي .ولاااخ تعمااا االتفاقيااااا التعاقديااا ماااع
إسرا ي وعلض ساها اتفاقيا باا يس االقتصاادي
علض الحد من االختالالا التجا ي و تحييد ا في
ظ مناخ السال  ،وبدال من ن يسا خ ذا االتفاا
عمااا عااان مااأماال علااض إتااالح االخااتالالا فااي
يكا التجااا ال ا جي ا و ن ياامدق إلااض اسااتعاد
االقتصاااد الفلسااطيني سااااقه التقليديا فااي الاادول
العربي ومياد الجخ التوادل التجا ق بين فلسطين
والاادول العربي ا المجاااو  ،د إلااض تعمي ا تلااك
االختالالا وتعمي التوعي لالقتصاد ا سرا يلي.
لذا فقد استمر العجز في تافي الميازان التجاا ق
الفلسااطيني والااذق بلغااب قيمتااه  5.4مليااا دوال
فااي عااا  2017مقا ناا بنحااا  5.2مليااا دوال
مقا نااااا بعاااااا  ،2016وذلاااااك بفعااااا سياسااااااا
االالااااتالل  ،اليااااث ا تفااااع إجمااااالي الصاااااد اا
الفلسطيني من السلع وال دماا با سعا الجا يا
بنسااو  13.1فااي الما اا عااا  2017ليصاا إلااض
الاااالي  2.7مليااا دوال مقا ن ا مااع  2.4مليااا
دوال فاااي عاااا  ،2016عااا ذلاااك ماااع اساااتمرا
الظاار التصاادير ماان قطاااع از (باسااتثناء بع ا
شااحناا الز ااا والتاااا ا ءااي التااي تساامح
سااالطاا االالاااتالل ب روجهاااا بكميااااا من فضااا
وعلااااض فتااااراا متواعااااد ) ،إءاااااف إلااااض عرقلاااا
الحرع في الضف الغربي بتطويا نظاا الواابااا
عور جدا الفصا العنصارق فاي الضاف الغربيا
المحتل  ،ا مر الذق د إلض فع علف النق علاض
التاجر الفلسطيني.
عما ا تفعب الاا داا من السالع وال ادماا لتولاغ
نحاااا  8.1ملياااا دوال عاااا  2017مقا نااا ماااع
 7.6مليا دوال في عا  2016بزياد ماا نساوته
 5.8فاااي الما ااا  ،عماااا وتااالب نساااو العجاااز فاااي
الميزان التجا ق إلض الناتل المحلي ا جمالي إلاض
الاااالي  37.1فااي الما ا عااا  2017مقا ن ا مااع
 39.1فاااي الما ااا عاااا  ،2016خاتااا فاااي ظااا
اسااتمرا الحصااا ا ساارا يلي المفااروض علااض
قطاع ز .
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الموازنة العامة
تراجعااب قيم ا إجمااالي تااافي اإليرررادات العامررة
والماانح خااالل عااا  2017بنسااو  1.2فااي الما ا
مقا نا مااع العااا  2016لتص ا إلااض  4,29مليااا
دوال مريكااي ،وذلااك عنتيج ا لال تفاااع الطفي ا
في قيم إجمالي ا يراداا المحلي بما نسوته 0.2
فاااي الما ااا  ،وان فااااض قيمااا التمايااا ال اااا جي
(المنح) بماا نساوته  6.0فاي الما ا  .فيماا ا تفعاب
قيمااا إياااراداا المقاتااا بنساااو  7.1فاااي الما ااا .
شاااكلب قيمااا إجماااالي تاااافي ا ياااراداا العامااا
والمااانح ماااا نساااوته  29.6فاااي الما ااا مااان النااااتل
المحلااي ا جمااالي با سااعا الجا ي ا لعااا 2017
مقا ن مع  32.3في الما لعا .2016
وفيما يتعلا إجماالي النفقرات العامرة ،فقاد ساجلب
قيمتهاااا ا تفاعاااا خاااالل عاااا  2017لتصااا إلاااض
 4.55مليا دوال مريكي ق بزيااد بلغاب 3.5
في الما ا مقا نا ماع العاا  ،2016ويعاز ذلاك
إلااااض ا تفاااااع قيماااا النفقاااااا الجا ياااا وتااااافي
االقااراض بنسااو  3.0فااي الما ا  ،وا تفاااع قيم ا
النفقااااا التطايريااا بماااا نساااوته  9.4فاااي الما ااا ،
خااااالل عااااا  2017مقا ناااا مااااع العااااا .2016
ونتيجا لااذلك ا تفااع العجااز فااي ماامن ا الحكام ا
الفلسااطيني خااالل عااا  2017لتولااغ قيمتااه 257
مليااان دوال مريكااي مقا ناا بمولااغ  51مليااان
دوال مريكي عا .2016
ما النفقاا التطايري  ،فقد ساجلب قيمتهاا ا تفاعاا
خالل عا  2017نسوته  9.4في الما مقا ن مع
العاااا  2016لتصااا إلاااض  369.9ملياااان دوال
مريكااااي ،وذلااااك بسااااوب ا تفاااااع قيماااا النفقاااااا
التطايري الممال من المنح بنسو  9.5في الما
لتص إلاض  175.0ملياان دوال مريكاي مقا نا
مع  158.4مليان دوال مريكي عا .2016
عما ا تفعب قيم ا يراداا الضريوي بنساو 7.1
في الما ا لتصا إلاض  3.2ملياا دوال امريكاي
مقابااا  3.0ملياااا دوال عاااا  ،2016وا تفعاااب
نسااوتها إلااض  74.1فااي الما اا ماان قيماا إجمااالي
تافي ا يراداا العام عا .2017
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وفيما يتعل بالنفقاا الجا ي وتاافي ا قاراض،
فقاااد ساااجلب قيمتهاااا ا تفاعاااا خاااالل عاااا 2017
لتص إلض  4.5مليان دوال مريكاي مقا نا ماع
 4.4مليااااان دوال فااااي عااااا  2016ق بزياااااد
بلغااب  3.4فااي الما اا مقا ناا مااع العااا ،2016
ويعااز ذلااك إلااض ا تفاااع قيم ا فاااتا الرواتااب
وا جا بنساو  1.4فاي الما ا لتصا إلاض 2.34
ملياا دوال مريكاي مشااكل ماا نساوته  51.5فااي
الما اااا مااااان قيماااا النفقااااااا الجا ياااا وتاااااافي
ا قراض ،وا تفاع قيم النفقاا الجا ي االخار
ب الف ا جا بنساو  7.3فاي الما ا لتصا إلاض
 1,53ملياااان دوال مريكاااي مشاااكل ماااا نساااوته
 40.4فااااي الما اااا ماااان قيماااا النفقاااااا الجا ياااا
وتااااافي ا قااااراض عااااا  .2017فااااي المقاباااا ،
ان فضب قيم تافي ا قراض بنسو بلغاب 1.4
فااااي الما اااا لتصاااا إلااااض  265.9مليااااان دوال
مريكي عا .2017
مما سو يتضح ن ت صايك نساو ال تتجااوم 5
فااي الما ا لإلنفااا التطااايرق يعتواار ياار عافيااا،
وخات في ظ تزايد الوطالا والحاجا إلاض فاع
النماااااا االقتصاااااادق .عماااااا ن تحجااااايخ االنفاااااا
المتااتااال مااان النااليااا االقتصاااادي يااامدق إلاااض
عااااد اقتصاااادق .مااان جهااا خااار  ،فاااإن اااذه
السياس ا لهااا تااداعياا علااض مسااتا جاااد تقااديخ
ال اااااادماا ،وخاتاااااا ن ال اااااادماا الصااااااحي
والتعليميااااا واالجتماعيااااا با ساااااا متراجعااااا
وبحاج ا إلااض تحسااين ،وتحساان مسااتاا ا لاان يااتخ
دون االنفا الالم عليها.
االستثمار الدولي والدين الخارجي
ا تفعب قيم تافي وءاع االساتثما الادولي فاي
فلسااطين بنسااو  6.1فااي الما ا نهاي ا عااا 2017
لتص إلض  1,373مليان دوال مريكي ،مقا نا
ماااع  1,289ملياااان دوال مريكاااي نهايااا عاااا
 ،2016نتيجااا ا تفااااع قيمااا تاااد ا تاااال
الفلسطيني المستثمر في ال ا ج بنساو عوار مان
ا تفاع قيم تد ال صاا ا جنويا المساتثمر
في فلسطين نهاي العا .2017
عماااا ا تفعاااب قيمااا إجماااالي تاااد ا تاااال
ال ا جي الفلسطيني المستثمر نهايا عاا 2017

بنسو  4.9في الما مقا ن بالعا  ،2016لتص
إلااض  6,455مليااان دوال مريكااي .شااكلب قيما
االساتثما ا جنواي المواشاار فاي ال اا ج  6.5فااي
الما مان قيما اذه ا تاال ،بينماا شاكلب قيما
استثما اا الحافظ في ال ا ج  16.3في الما ا ،
وقيم ا االسااتثما اا ا خاار فااي ال ااا ج 70.3
في الما (شكلب قيم العمل والادا اع  92.9فاي
الما منها) ،وقيم ا تال االالتيا يا  6.9فاي
الما .
ما قيما إجماالي تاد ال صاا ا جنويا علاض
االقتصاااد الفلسااطيني فقااد ا تفعااب بنسااو  4.6فااي
الما ا نهاي ا عااا  2017مقا ن ا بالعااا ،2016
لتولغ  5,082ملياان دوال مريكاي ،شاكلب قيما
االستثما ا جنوي المواشر في فلسطين  53.7فاي
الما من قيما اذه ال صاا  ،وقيما اساتثما اا
الحافظ ا ا جنوي ا فااي فلسااطين  13.1فااي الما ا ،
وقيم االستثما اا ا خر ا جنوي في فلساطين
 33.7في الما .
يمثاااا الاااادين ال ااااا جي سااااجال تااااد الاااادين
المساااتحق علاااض قطاعااااا االقتصااااد الفلساااطيني
لصالح ير المقيمين ،بماا فاي ذلاك القاروض مان
ير المقيمين وودا ع يار المقيماين المادعا فاي
القطااااااع المصااااارفي فاااااي فلساااااطين والسااااانداا
الفلسااااطيني المشااااتراه ماااان قواااا ياااار المقيمااااين
ومعااامالا الاادين التااي تااتخ بااين الشاارعاا ياار
المقيم وتلك التابعا والمنتساو فاي فلساطين و يا
التزاماااا خاار علااض االقتصاااد الفلسااطيني ياار
التي ذعرا.
الدين العام
شااهدا قيم ا إجمااالي الاادين العااا علااض فلسااطين
تذبذبا خالل الفتار ( )2017-2012لتصا علاض
قيماا لهااا نهاياا عااا  ،2017اليااث عانااب 2.54
مليان دوال مريكي مساجل ا تفاعاا نساوته 2.4
فااي الما ا مقا نا مااع العااا  ،2016بااقااع 1.50
مليااان دوال مريكااي لقيم ا إجمااالي الاادين العااا
المحلااي ق مااا نسااوته  59.0فااي الما ا ماان قيم ا
إجماااالي الااادين العاااا نهايااا عاااا  2017مساااجل
ا تفاعااا نسااوته  4.3فااي الما ا مقا ن ا مااع العااا
 ،2016و  1,04ملياااااان دوال مريكاااااي لقيمااااا
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إجمالي الدين العاا ال اا جي ق ماا نساوته 41.0
في الما من قيم إجماالي الادين العاا نهايا عاا
 2017مسجل تراجعا فيفا نسوته  0.2في الما ا
مقا ن مع العا  .2016عما شهدا نسو إجماالي
الدين العا من الناتل المحلي ا جمالي (با ساعا
الجا ياا ) تذبااذبا خااالل ا عاااا ،2017 -2012
الياااث تراجعاااب عاااا  2014لتصااا إلاااض دناااض
مسااتا لهاااا بنسااو بلغاااب  17.4فااي الما ااا  ،ثاااخ
عاااودا وا تفعااب عااا  2015لتص ا إلااض 20.0
في الما  ،قوا ن تعااود باالن فااض عاا 2017
وتص إلض  17.5في الما .
بلغ إجمالي تيد الادين ال اا جي علاض فلساطين
عااا  2017الاااالي  1,041مليااان دوال مقا ن ا
بحاااالي  1,043مليااان دوال مريكااي فااي عااا
 2016بنسو ان فاض  ،0.01وشكلب قيم الادين
ال اا جي علاض الحكاما العاما  60.6فاي الما ا
ماان قيما إجمااالي تاايد الاادين ال ااا جي  ،بينمااا
شكلب قيما الادين ال اا جي علاض الوناا العاملا
فااي فلسااطين  35.1فااي الما ا  .عمااا بلااغ إجمااالي
الدين الداخلي القاا خ  1,501ملياان دوال مقا نا
ماااع  1,440ملياااان دوال عاااا  2016با تفااااع
نسااوته  4.1فااي الما ا ا ماار الااذق يضااع تحاادياا
تعو ما االقتصاد الفلسطيني.
القطاع المصرفي
ا تفعااااب قيماااا إجمااااالي الادا ااااع لااااد القطاااااع
المصاارفي خااالل العااا  2017بنسااو  11.7فااي
الما اااا مقا ناااا مااااع العااااا  ،2016لتصاااا إلااااض
 13.11مليا دوال مريكي .بلغب قيم الادا اع
لأش ا اص المقيمااين  11.6ملي اا دوال مريكااي
ق مااا نسااوته  88.5فااي الما ا ماان إجمااالي قيم ا
الادا اااع عاااا  .2017بينماااا بلغاااب قيمااا ودا اااع
الحكامااا المرعزيااا الفلساااطيني  597.4ملياااان
دوال مريكاي ،ق ماا نساوته  4.6فاي الما ا مان
إجمالي قيم تلك الادا ع.
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تعتور التسهيالا اال تماني المواشر المكان
ا خ في جانب الماجاداا ،والتي ال تزال تحق
معدالا نما علض بكثير من نما الناتل المحلض
ا جمالي ،إذ بلغب قيم إجمالي التسهيالا
اال تماني التي منحها القطاع المصرفي عا
 2017ما قيمته  8مليا دوال مريكي ،مسجال
ا تفاعا نسوته  14.4في الما مقا ن مع العا
 .2016اليث بلغب قيم التسهيالا اال تماني
المقدم للقطاع العا  1.5مليا دوال مريكي،
ق ما نسوته  18.4في الما من إجمالي قيم
التسهيالا اال تماني الممناال من القطاع
المصرفي عا  .2017و يضا ا تفعب قيم
التسهيالا المقدم للقطاع ال اص من نحا 5.4
مليا دوال في عا  ،2016لتص إلض نحا 6.5
مليا دوال ق بزياد بنسو  20.1في الما في
عا .2017
عمااااا بلغااااب قيماااا التسااااهيالا المقدماااا لتماياااا
القاااااااروض االساااااااتهالعي  1.40ملياااااااا دوال
مريكاااي ،ق ماااا نساااوته  17.4فاااي الما ااا مااان
إجمالي قيما التساهيالا اال تمانيا  .جادير بالاذعر
ن سعر الفا د علض القروض بالدوال ا ميرعاي
ساااج ان فاءاااا خاااالل عاااا  2017ليصااا إلاااض
 5.79فااي الما ا  ،بينمااا ا تفااع سااعر الفا ااد علااض
الادا ع بالادوال ا ميرعاي ليصا إلاض  1.39فاي
الما .

