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   االقتصاد الفلسطيني

  
  

  

  نظرة عامة
 

 والخارجية الداخلية تراجع العديد من مؤشرات أداء االقتصاد الفلسطيني، وذلك نتيجة للظروف  استمرار2007شهد عام 

 والممارسات اإلسرائيلية ضده،  استمرار السياساتوأهمهااالقتصاد الفلسطيني خالل العام، واجهها المتداخلة التي 

ما يتعلق بتصعيد مستويات الحصار وإغالق المعابر واستمرار مصادرة األراضي وبناء الجدار والسيطرة على سيما ال

 الفلسطينية من حاالت األراضي شهدته وقد فاقم هذه األوضاع ما .ائة  من موارد المياه الفلسطينية في الم85نحو 

م الداخلي بين شطري الوطن في نصفه الثاني، وما ترتب االنقساو  من العاماألول الداخلية في النصف األمنيةالفوضى 

انية في رام اهللا ، والث، األولى في قطاع غزة14/6/2007 على ذلك من وجود حكومتين فلسطينيتين في آن واحد منذ

 مستويات قياسية وخاصة في قطاع  إلى ارتفاع مستويات الفقر بين الفلسطينيين2007آما شهد عام . بالضفة الغربية

 خاصة في النصف الثاني ، على المعابراإلسرائيليةأدت القيود  وقد .المائة في 80زة، الذي بلغت نسبة الفقر فيه نحو غ

  .المائة في 2.96 بنسبة لألسعار ومن ثم ارتفاع المستوى العام األسواق ندرة السلع في إلى ،2007من عام 

  

 نظرا لالرتباط الكبير ،على االقتصاد الفلسطينيسلبًا األمريكي انخفاض قيمة الدوالر وأزمة الرهن العقاري  وقد انعكس

ة للمساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني يالقيمة الحقيقفقد تراجعت  . واالقتصاد األمريكياإلسرائيليبين االقتصاد 

آما . ع سعر صرفه مقابل الدوالر الذي ارتفتداولها بالشيقل وإنفاقها يتم تلقي معظمها بالدوالر ويتم إذ ،وسلطته الوطنية

 من المائة في 70 حيث تشكل الودائع بالدوالر في المتوسط نحو ،المائة في 30قيمة الودائع الفلسطينية بنحو تآآلت 

 في المتوسط من قيمة المائة في 15نحو ) المرتبط بدوره بالدوالر ( األردني قيمة الودائع، وتشكل الودائع بالدينارإجمالي

 المتداولة في البورصة الفلسطينية المحررة في معظمها لألسهم القيمة الحقيقية آذلك تراجعت.  المصرفيةالودائع

ة لصناديق يالحقيق وقد أدى تراجع سعر صرف الدوالر أيضًا إلى انخفاض القيمة .األردني والدينار األمريكيبالدوالر 

 .التقاعد واالدخار

  

 خسائر فادحة لالقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته وعلى وجه إلى اإلسرائيلية اءاتاإلجر مجتمعة مع األمور هذه أدت وقد

 األراضي الخاص، ذلك القطاع الحيوي الذي تحمل خالل عقود االحتالل قيادة النشاط االقتصادي في قطاعالالتحديد 

  . في المتوسط في الناتج والتوظمن في المائة 80 إلى 70الفلسطينية واسهم بنحو 

  

  
  

الفصل الثالث 
 عشر
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  ن والقوى العاملةالسكا
    

 نمو بلغ محققًا معدل 2007عام في  مليون نسمة 4.1 الفلسطينية المحتلة نحو األراضيبلغ عدد السكان الفلسطينيين في 

 عام المائة في 4.15 حيث تراجع من توجه معدل النمو السكاني نحو االنخفاض، بشكل عام، ورغم .المائة في 3.26

مكانات وظروف االقتصاد  إال أنه يبقى معدًال مرتفعًا بالنسبة لقدرات وإ،2006 عام المائة في 3.32 إلى 2000

  ).13/1(، الملحق الفلسطيني

  

عام في  ألف فرد 913 إلى 2006عام في  ألف فرد 872 فقد ارتفع عددها من ، وفيما يخص القوى العاملة الفلسطينية

 ليرتفع عدد المائة في 7.5 فقد بلغ معدل نمو عدد العاملين ،مقابلال وفي .المائة في 4.7 محققًا معدل نمو قدره 2007

انخفاض معدل البطالة إلى  وهو ما أدى 2007عام في  ألف عامل 716 إلى 2006عام في  ألف عامل 666العاملين من 

وامل تيجة لعدد من الع وقد جاء هذا التراجع ن.2007عام في  المائة في 21.6 إلى 2006عام في  المائة في 23.6من 

  : اآلتيتمثلت في 

  

في  ألف عامل 67.1 إلى 2006عام في  ألف عامل 63من ) من الضفة الغربية(زيادة عدد العاملين في إسرائيل  •

 .2007عام 

 

عام في  ألف عامل 648.9 إلى 2006عام في  ألف عامل 603ارتفاع عدد العاملين في االقتصاد المحلي من  •

الذي استوعب نسبة آبيرة من ) العمل العائلي(زيادة عدد العاملين دون اجر  المرتبط بدوره بـاألمروهو . 2007

 عدد العاملين في إجمالي من المائة في 11 عدد العاملين، خاصة في قطاع غزة حيث مثلت هذه النسبة نحو إجمالي

 وتشغيل  زيادة عدد العاملين ضمن برامج التشغيل المؤقت الممول من وآالة غوث ويعود آذلك إلى.القطاع

 . وغيرها من المؤسسات الدولية والفلسطينيةاإلنمائي المتحدة األمموبرنامج ) اونروا(لفلسطينيين االالجئين 

 

 .  العاملينإعدادضمن ) أسبوعيا ساعة 35التي تعمل اقل من (احتساب العمالة المؤقتة  •

  

 عدد العاملين إجماليإلى  نسبتهم أن إال رائيلإس ارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين في على الرغم من المالحظ انه ومن

 في 23، وذلك مقابل بلوغها 2007 عام المائة في 9.37 إلى 2006 عام المائة في 9.45الفلسطينيين قد تراجعت من 

  .)1(الشكل  ،1999ام  عالمائة
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الخدمات %60.8

الزراعة
%15.6

البناء والتشييد 
%11.0

الصناعة 
%12.6

 
إلى استنادا  .2008 مارس ،فلسطين ،رام اهللا ، السلطة الوطنية،سلطة النقد الفلسطينية: المصدر

  . الفلسطينيلإلحصاء الصادرة عن الجهاز المرآزي لتقديرات الربعيةا
  

، آان تراجعا 2007عام في  الفلسطينية المحتلة األراضي التراجع النسبي في معدالت البطالة في أنيتضح مما سبق و

 تبنتها مؤسسات دولية وإجراءاتاسات  الفلسطينية بقدر آونه ناتجا عن سياإلنتاجيةظاهريا، لم ينتج عن اتساع القاعدة 

 سياسية يتجاوز أو من منطلقات اجتماعية اإلنتاجيوالتعامل مع هذا العنصر .  فلسطينية الستيعاب هذه العمالةأو

 عند التعامل مع هذا العنصر الحيوي، ليس فقط لكونه األآبر يكون لها الوزن النسبي أنالمنطلقات االقتصادية المفترض 

 الفلسطينية، والمفترض استخدامه األراضي وفرة في األآثر اإلنتاجي، بل لكونه العنصر اإلنتاجيةالعملية احد عناصر 

  . والتوظفاإلنتاجلتوسيع وتعميق الطاقة االستيعابية لالقتصاد الفلسطيني في مجالي 

  

 لقطاع المائة في 12.6اعة،  لقطاع الزرالمائة في 15.6 بنسبة ة الفلسطينية في االقتصاد المحليوقد توزعت  العمال

 لقطاع الخدمات الذي أسهم في امتصاص النسبة األآبر المائة في 60.8 لقطاع البناء والتشييد، المائة في 11.0، الصناعة

  .1967من العمالة الفلسطينية ليبلغ أعلى مستوياته منذ عام 

  

   أداء الناتج المحلي اإلجمالي والقطاعات االقتصادية 
     

 هانخفاض مقابل ،المائة في 2.7  بلغ محققًا معدل نمو2007عام في  دوالر مليون 4,512 تج المحلي اإلجماليبلغ النا

متوسط نصيب الفرد من في  آافيًا لتحقيق معدل نمو ايجابي  أن ذلك لم يكنغير .2006عام في  المائة في 1.9 بنسبة

عام في  المائة في 5.1 تراجعه بنسبة مقابل 2007عام في  المائة في 0.6انخفض بنسبة الناتج المحلي اإلجمالي الذي 

وتجدر اإلشارة إلى  .اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلي  معدل النمو السكاني لتجاوز آنتيجة طبيعة وقد جاء ذلك .2006

حوالي إلى  2006 عام  في دوالر1,050 من تراجع باألسعار الثابتة اإلجمالي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي أن

   .المائة في 10قدره ، أي بانخفاض 2007 عام  في دوالر945

 الشكـل (1) : توزيع القوى العاملة الفلسطينية على القطاعات االقتصادية 
2007 عام
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 5,037 إلى 2006عام في  دوالر مليون 4,929 من  باألسعار الجارية القومي اإلجماليالدخلوعلى الرغم من ارتفاع 

تراجع من ا الدخل ن متوسط نصيب الفرد من هذ إال أ،المائةفي  2.2 محققًا معدل نمو قدره 2007عام في  دوالر مليون

. المائة في 1 قدره أي بانخفاض ،2007عام  في  دوالر1,234 إلى نحو 2006عام   في دوالر1,247 حوالي

عام في  المائة في 2.5 القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة بنسبة تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل فقد ،وبالتوازي

   . دوالر1,109 ليصل إلى حوالي 2007

  

 محلي يسهم في تمويل ودفع عملية التنمية في األراضي ادخارستمر عجز االقتصاد الفلسطيني عن تحقيق آما ا

 151إلى لناتج إلى ا نسبة االستهالك ارتفعت، حيث اإلجماليلناتج المحلي يتجاوز ا االستهالك الكلي فقد بقي .الفلسطينية

 6,085 ارتفعت قيمة االستهالك الكلي من وقد. 2006عام في  المائة في 138.5مقابل بلوغها ، 2007عام في  المائةفي 

وقد جاء  .المائة في 11.9 محققًا معدل نمو قدره ،2007عام في  دوالر  مليون6,811 إلى 2006عام في  دوالر مليون

  في دوالر مليون4,370 حيث ارتفعت قيمته من ،المائة في 22 بنسبة ارتفاع معدل نمو االستهالك الخاص ذلك جراء

 عام  فيالمائة في 71.8إجمالي االستهالك من إلى آما ارتفعت نسبته  .2007 دوالر عام  مليون5,331 إلى 2006عام 

 في عام المائة في 13.7، وهو ما يعبر عن تراجع االستهالك العام بنسبة 2007عام في  المائة في 78.3 إلى 2006

   . دوالر مليون1,480 لتبلغ قيمته 2007

    

 لقطاع المائة في 8.0 فقد بلغت 2007في عام  اإلجمالي المحلي  مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتجعيدوعلى ص

 . لقطاع الخدماتالمائة في 76.8 لقطاع البناء والتشييد، المائة في 2.7 لقطاع الصناعة، المائة في 12.5الزراعة، 

 مساهمة قطاعي الزراعة انخفضتاد الفلسطيني، حيث  لالقتصاإلنتاجية إلى استمرار تراجع القدرات  ذلكيشيرو

، 2007عام في  المائة في 20.5 إلى 2006عام في  المائة في 20.8والصناعة مجتمعين في الناتج المحلي اإلجمالي من 

 ةاإلسرائيلي التراجع عن استمرار السياسات وقد نجم هذا .1999عام في  المائة في 24.9وذلك مقابل بلوغ هذه النسبة 

 .)2(، الشكل اإلنتاجيةما يتعلق بتقييد وتضييق قاعدته فيضد االقتصاد الفلسطيني ال سيما 

 

  

الصناعة 
%12.5

البناء والتشييد 
%2.7

الزراعة
%8.0

الخدمات %76.8

 إلى استنادا .2008مارس  ،فلسطين ،رام اهللا ، السلطة الوطنية،سلطة النقد الفلسطينية: المصدر  
  . الصادرة عن الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيلتقديرات الربعيةا

ام 2007  الشكـل (2) : مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي لع
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   قطاع الزراعة
  

 فقد ارتفعت ،المائة في 8.0 والتي بلغت 2007 رغم احتفاظ قطاع الزراعة بمساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

معدل نمو قدره ب أي، 2007 عام  في مليون  دوالر361 إلى 2006ام عفي  مليون  دوالر 352حوالي  من إنتاجهقيمة 

  إلى البياناتتشيرحيث ، 2007 عام المائة في 1.7 تراجع الناتج الزراعي بنسبة أما باألسعار الثابتة، فقد .المائة في 2.7

 عام  في طنألف 160، من ) الفلسطينيةاألراضيالذي يعتبر المحصول الزراعي الرئيس في (تراجع محصول الزيتون 

آمية الزيت المستخرجة لكل ( ورغم تحسن نسبة سيولة محصول الزيتون .2007عام في  طن فقط ألف 34 إلى 2006

 بمصادرة إسرائيل استمرار أن إال، 2007عام في  المائة في 24.6 إلى 2006عام في  المائة في 21.4من ) طن زيتون

 الجدار ووضع الحواجز والقيود التي عزلت المزارعين عن مزروعاتهم  في بناءاستمرارها وآذلك األراضيوتجريف 

  . تراجع الناتج الحقيقي للقطاع الزراعيإلى  أدى والحصاد والنقل للمحاصيل، آل ذلك الجنيوقيدت ومنعت عمليات 

  

  قطاع الصناعة  
   

 2007عام مليون دوالر في  564 إلى 2006عام في  مليون دوالر 562  حوالي ارتفعت قيمة الناتج الصناعي من

في  المائة في 12.8 إال أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي تراجعت من ،المائةفي  0.3 بلغمحققا معدل نمو 

 في 9.2وقد تراجع النمو في القطاع الصناعي باألسعار الثابتة بنسبة  .2007عام في  المائة في 12.5 إلى 2006عام 

 غالقإلى إ الخاصة بتدمير الورش والمنشآت الصناعية إضافة اإلسرائيلية الممارسات نتيجة 2007المائة في عام 

وتجدر  .اإلنتاجية العملية إلتمام المواد الخام والسلع الوسيطة الالزمة  مناإلنتاج وصول مدخالت مما حال دونالمعابر 

 من المواد واآلالت اإلنتاجعية ومعظم مستلزمات  الموارد الطبيإلىعموما  يفتقر  االقتصاد الفلسطينياإلشارة إلى أن

  .والتجهيزات إضافة للطاقة والوقود وهي العناصر التي يتم استيرادها من إسرائيل بشكل أساسي

  

 توقف إلىضد قطاع غزة،  2007صة في النصف الثاني من عام خا ،إلجراءات اإلغالقية اإلسرائيليةآما أسفرت ا

 من المائة في 40 من المؤسسات الصناعية في القطاع وإلى عمل النسبة الباقية بأقل من المائة في 90النشاط في نحو 

 إلى النشاط النسبي لهذا 2007 خالل عام  باألسعار الجارية ويمكن تفسير النمو في الناتج الصناعي.اإلنتاجيةطاقتها 

عدالت نموه في الضفة الغربية بشكل  لتطور مإضافة مقارنة بنصفه الثاني، 2007قطاع في النصف األول من عام ال

 نتيجة الستئثار الضفة الغربية بالوزن ،2007غزة في النصف الثاني من عام يتجاوز ما واجهه من تراجع في قطاع 

   .لعدد المنشآت الصناعية األآبرالنسبي 

  

  البناء والتشييدقطاع 
       

 122حوالي  إلى 2006عام في  مليون  دوالر 110 من ناتج أنشطة البناء والتشييد في األراضي الفلسطينيةارتفع  

في  المائة في 2.5 من اإلجمالي ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي األمر الذي أدى إلى، 2007عام في مليون  دوالر 
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في  13.7 في الناتج المحلي اإلجمالي ة هذا القطاع نسبة مساهمآانتوقد  .2007عام في  المائة في 2.7 إلى 2006عام 

 المائة في 18.4 بنسبة 2007عام في  قد تراجع  باألسعار الجارية وبذلك يكون ناتج هذا القطاع،1999 في عام المائة

 ،2007 في عام المائة في 0.4 الناتج الحقيقي لقطاع البناء والتشييد بنسبة انخفض آما .1999عام في مقارنة بمستواه 

 الفلسطينية، نتيجة الممارسات اإلسرائيلية خاصة األراضيلعقاري في وهو التراجع الذي يعكس مخاطر االستثمار ا

االعتداءات العسكرية المباشرة على المباني والمساآن والمؤسسات الفلسطينية، إضافة لتقييد ومنع تدفق واستيراد مواد 

 إسرائيلخصص من قبل  وقطاع غزة معظم فترات العام، وهو المعبر المإسرائيلالبناء نتيجة الغالق معبر صوفا بين 

 .    منها إلى القطاع مواد البناء حصريًا لدخول

  

   قطاع الخدمات
    

 عام  في دوالرمليون 3,465 نحو  إلى2006عام في دوالر  مليون 3,370 من نحو  ارتفعت قيمة ناتج قطاع الخدمات

عام في  المائة في 76.7اإلجمالي من  ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي آذلك . في المائة2.8، أي بنمو نسبته 2007

 وآما سبقت .1999عام في  المائة في 61.4، وذلك مقابل بلوغ هذه المساهمة 2007عام في  المائة في 76.8 إلى 2006

 هيكل الناتج مستمر في، وهو اتجاه  اإلنتاجية فقد آان ارتفاع هذه المساهمة على حساب مساهمة القطاعات ،اإلشارة

 هذا وباإلضافة إلى ذلك، فإن. 1967عام في  الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلياد الفلسطيني منذ االحتالل المحلي لالقتص

ارسات اإلسرائيلية  الفلسطينية جراء السياسات والمماإلنتاجيةاالتجاه يعكس الصعوبات العديدة التي تواجهها القطاعات 

نسبية التي تتمتع بها األنشطة ذات الطابع الخدمي في مواجهة  يظهر المرونة الآخر انه من جانب إال .الممنهجة ضدها

 تحققه من تطور ايجابي ونمو حقيقي، أن لما استطاعت بعض القطاعات الخدمية إضافةتلك السياسات اإلسرائيلية، 

  . لخدمات العامةوا المرتبطة بالوساطة المالية والنقل واالتصاالت األنشطةالسيما 

  

   لخارجيةالتجارة ا
     

سبي  تراجع ن منأنها عانتإال ، 2007 التجارة الخارجية الفلسطينية نشاطًا ملحوظًا خالل النصف األول من عام تشهد

 فقد .2007 يونيو 14قطاع غزة منذ مع  المعابر التجارية بإغالق أثر قيام إسرائيل 2007في النصف الثاني من عام 

أي  ،2007عام في دوالر  مليون 500 إلى 2006عام في  دوالر  مليون370 الصادرات الفلسطينية من  قيمةارتفعت

 إلى 2006عام في  مليون  دوالر 3,118نحو  ارتفعت قيمة الواردات الفلسطينية من آما .المائة في 35.2 قدره بنمو

  حجم التجارةوبذلك ارتفع .المائة في 15.9 وهو ما يمثل معدل نمو قدره ،2007عام في  مليون  دوالر 3,615

عام في ) اإلجمالي من الناتج المحلي المائة في 79.4ما يمثل نحو ( مليون  دوالر 3,488 الفلسطينية من الخارجية

 ازدادت فقد ، وبالتوازي.2007عام في ) لناتج المحلي اإلجمالي من االمائة في 91.2( مليون  دوالر 4,115 إلى 2006

عام في ) من الناتج المحلي اإلجماليفي المائة  62.5ما يمثل نحو (دوالر مليون  2,748قيمة العجز التجاري من نحو 

 يبين الذي األمر ،2007عام في )  من الناتج المحلي اإلجماليالمائة في 69( دوالر  مليون3,115حوالي  إلى 2006

  .  استمرار وتزايد انكشاف االقتصاد الفلسطيني على الخارج
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في   العقابية ضد القطاعإجراءاتها آجزء من ، الجمرآي الخاص بقطاع غزةرمزال إلغاءب إسرائيل قيام أدى وقد

 الرمز استخدام إلى زيادة تكاليف االستيراد، حيث اضطر المستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة إلى، 21/6/2007

 إلى جزء منها دخالإ محاولة أو الضفة أسواق يتم تصريف هذه الواردات في أنالجمرآي الخاص بالضفة الغربية، على 

ورة   بدوره لتضخم الفاتأدى، وهو ما األخرى زيادة تكاليف النقل والتخزين والتكاليف وقد نجم عن ذلك .قطاع غزة

 في قطاع الفلسطيني خسائر مباشرة بالقطاع الخاص إلحاق إلى اإلسرائيلي اإلجراء أدى آما .الكلية للواردات الفلسطينية

 على آاهل المواطن األعباءمزيد من ب األمور وقد ألقت هذه .مرتبطة بتقديم الخدمات التجارية الألنشطةا  فيغزة السيما

  . أسعارها من انخفاض آميات العديد من السلع والمنتجات ومن ثم ارتفاع ىالفلسطيني في قطاع غزة الذي عان

  

إلى زيادة معدل تغطية الصادرات وقد أسفر النمو النسبي في الصادرات الفلسطينية مقارنة بمعدل نمو الواردات 

 إال أنه يبقى دون معدل التغطية الذي ،2007عام في  المائة في 13.8 إلى 2006عام في  المائة في 11.9للواردات من 

على هشاشة   آما تبقى آافة هذه المعدالت دليًال.المائة في 23.2 بلغ نحو حين 1999عام في حققه االقتصاد الفلسطيني 

  .  والتصديريةاإلنتاجيةلسطيني وضعف قدراته االقتصاد الف

  

   الماليةالتطورات
  

 شهد النصف فقد .ذآرها سابقًا التي تم واألمنية السياسية األحداث بمجموعة بشكل مباشرثرت الموازنة الفلسطينية أت

 الشهرية واألجورب  الجاري وبخاصة بند الرواتاإلنفاق استمرار قصور الموازنة عن الوفاء ببنود 2007 من عام األول

السلطة في ، نتيجة استمرار حظر التعامل الدولي مع الحساب الموحد التابع لوزارة المالية األخرى الجارية والمتأخرات

 عن تحويل العائدات الجمرآية التي تقوم بتحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية إسرائيلالفلسطينية، واستمرار امتناع 

 الموازنة المالية إال أن. 1994 عام  في الفلسطيني واإلسرائيليس االقتصادي الموقع بين الجانبينوفقًا لبروتوآول باري

 تطورات إيجابية  خالل النصف الثاني من العام نتيجة قيام إسرائيل باإلفراج عن الجزء األآبر من  شهدتالفلسطينية

، سلطة الفلسطينيةلإلى اساعدات الدولية التي تم تقديمها زيادة وتيرة المإلى العائدات الجمرآية المحتجزة لديها، إضافة 

    .تحقيق فائض في الموازنة الفلسطينيةإلى وهما العامالن اللذان أديا 

  

أي  ،2007 عام  في مليون  دوالر2,876 إلى 2006عام في  مليون  دوالر 1,707 النفقات العامة من وقد ارتفعت

 2006عام في  مليون  دوالر 1,741رتفعت بالتوازي اإليرادات العامة والمنح من  اآما.  في المائة68.5بزيادة نسبتها 

 العائدات ويرتبط هذا االرتفاع بزيادة . في المائة68.8، مسجلة نموًا نسبته 2007عام في  مليون دوالر 2,939إلى 

 مليون  دوالر 1,495لى  إ2006عام في  مليون  دوالر 565 من ،خاصة إيرادات المقاصة مع إسرائيلوب، الضريبية

 اإلنفاق من المائة في 58.3 ونحو اإلنفاق من إجمالي المائة في 52 نحو وقد غطت اإليرادات الضريبية .2007عام في 

 من النفقات العامة ونحو المائة في 33.1، في حين لم تكن هذه اإليرادات آافية إال لتمويل نحو 2007 في عام الجاري

  .2006عام في ية للموازنة  من النفقات الجار39.6
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 العام للموازنة الفلسطينية، حيث اإلنفاق في تمويل لدولية لدعم الموازنة الفلسطينيةآما ساهمت المساعدات والمنح ا

 وهو ما يمثل معدل ،2007عام في  مليون  دوالر 1,322 إلى 2006عام في  مليون  دوالر 1,019ارتفعت قيمتها من 

 في 59.7 العام قد تراجعت من اإلنفاقإجمالي إلى  نسبة هذه المساعدات أن المالحظ أن إال .ةالمائ في 29.7نمو قدره 

 وهو ما يوضح ارتباط تدفقات هذه المساعدات والمنح عكسيًا ،2007عام في  المائة في 46.0 إلى 2006عام في  المائة

  .ا آمتمم لتلك التدفقاتني، وعملهبالتزام إسرائيل بتحويل اإليرادات الجمرآية للجانب الفلسطي

   

 في 43.8 وهو ما يمثل نحو ،2007عام في  مليون  دوالر 1,259) قبل المنح والمساعدات (،بلغت قيمة عجز الموازنة

، وذلك مقابل بلوغ نسبة 2007 من الناتج المحلي اإلجمالي لعام المائة في 27.9 العام ونحو اإلنفاق من إجمالي المائة

. 2006 من الناتج المحلي اإلجمالي عام المائة في 22.4 العام ونحو اإلنفاق من إجمالي المائةفي  57.7هذا العجز نحو 

 63 إلى 2006 مليون  دوالر عام 34 تحقيق فائض في الموازنة الفلسطينية ارتفع من إلى تدفق هذه المساعدات أدىوقد 

وازنة الفلسطينية على المساعدات الدولية لتمويل بنود  استمرار اعتماد المويبين هذا األمر .2007عام في مليون  دوالر 

  .   اإلجماليلناتج المحلي إلى ا واستمرار ارتفاع نسبة هذا العجز تهاايرادإنفاقها وقصور إ

  

  النشاط المصرفي
  

،  القطاعات االقتصاديةا ملحوظا مقارنة بباقي والقطاع المصرفي يشهد تطور1994 السلطة الفلسطينية عام قياممنذ 

 عام ًا في فرع33 بنوك تمتلك 8 الفلسطينية المحتلة من  األراضيفيدة عدد البنوك العاملة  ارتبط بزياالذي األمروهو 

  .2007 عام ًا في فرع126 بنك تمتلك 22 إلى 1994

  

-2001 ثم تراجعت خالل العامين ،2000 – 1995 التحسن العام طوال الفترة فيوقد أخذت المؤشرات المصرفية 

النظام وقد نجح . 2000عام الثانية في  على اثر اندالع االنتفاضة الفلسطينية اإلسرائيلية اإلجراءات مع تصاعد 2002

 حيث شهدت الفلسطينية، التي تمر بها األراضي األوضاع درجة من التكيف مع إحداث في  نسبيًاالفلسطيني المصرفي

اجعا للبعض األخر، طبقا للحالة األمنية والسياسية  تحسنا لبعض المؤشرات المصرفية وتر2007-2003الفترة 

 القطاع أن التأآيد وطوال هذه الفترة يمكن األحوال وفي جميع .ة في األراضي الفلسطينية المحتلةواالقتصادية السائد

  .المصرفي لم يقم بعد بالدور المنوط به في االقتصاد الفلسطيني

  

  في دوالر مليون6,983 نحو إلى 2006 عام  في دوالر مليون5,740 من ارتفع إجمالي موجودات القطاع المصرفي

   مليون4,203المصرفية للمقيمين من حوالي  آما ارتفعت قيمة الودائع .المائة في 21.7نمو قدره ب أي ،2007عام 

 سيرويمكن تف. المائةفي  18.7 ، بزيادة نسبتها2007عام في  دوالر  مليون4,983 نحو إلى 2006عام في دوالر 

قيام السلطة الفلسطينية بسداد رواتب موظفيها وسداد آافة الرواتب والمتأخرات المستحقة عليها، بالزيادة في قيمة الودائع 
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 آما سبقت ،2007 خالل عام ، نتيجة لتدفقات إيرادات المقاصة والمساعدات الدولية2006والتي تراآمت خالل عام 

  . اإلشارة

  

 في توضيح األهم المؤشر أن إّالابقة من نمو وتطور حجم النشاط المصرفي الفلسطيني، ورغم ما توضحه المؤشرات الس

 والتنمية في االقتصاد الفلسطيني، هو حجم التسهيالت االئتمانية اإلنتاجمدى مساهمة النظام المصرفي في دفع عمليات 

 إلى 2006عام في  دوالر  مليون1,905الي حو التسهيالت االئتمانية من فقد تراجعت قيمة . الودائعإجماليإلى ونسبتها 

  ودائعإجماليإلى  آما تراجعت نسبتها . في المائة7.7، أي بانخفاض نسبته 2007 عامفي دوالر  مليون 1,759نحو 

، علما بان سلطة النقد 2007عام في  المائة في 35.3 إلى نحو 2006 عام  فيالمائة في 45.3 من نحو المقيمين

ويعكس  .المائة في 40 مقدارلواجب االلتزام به لهذه النسبة ب ارت أآثر من تعميم تحدد فيه الحد األدنىأصدالفلسطينية قد 

 وأثرها الفلسطينية المحتلة األراضي في اإلسرائيلية تراجع مستويات االستثمار المرتبط بدوره بالسياسات هذا الوضع

  .   ثمار فيها لالستالمواتي تدمير مقومات المناخ التي أدت إلىالسلبي 

  

 التسهيالت إجماليإلى ية الممنوحة للقطاع الخاص  هيكل التسهيالت االئتمانية ارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانويبين

وقد ارتفعت قيمة هذه التهسيالت  .2007 في عام المائة  في 95.7 إلى نحو 2006عام في  المائة في 74.6االئتمانية من 

في  18.4 ، أي بنمو نسبته2007عام في  دوالر  مليون1,683 نحو إلى 2006عام في ر  دوال مليون1,422من حوالي 

 استمرار ظاهرة تراجع التسهيالت الممنوحة للسلطة الفلسطينية جراء تراجع قدرتها االئتمانية لدى  ذلكيعكسو .المائة

عام في م المصرفي الفلسطيني نظا شهدته السلطة الفلسطينية والالذي الدولي خاصة بعد الحصار المصرفيالنظام 

ث وجهت في معظمها لتمويل قروض ذات طابع التسهيالت الممنوحة غير منتجة، حي ومع ذلك تبقى هذه .2006

 ادعاء لدور هذه أيهذا الوضع يدحض و .مستوردةمعمرة استهالآي، بما في ذلك تمويل شراء سلع ومنتجات 

 تعمل على أنهافلسطيني، عبر دفع احد شقيه وهو الطلب االستهالآي، بل التسهيالت في دفع الطلب الكلي في االقتصاد ال

  .   لواردات الفلسطينيةا لزيادتها لقيمةتعميق العجز في الميزان التجاري الفلسطيني نتيجة 

  

 حجم اقتصار إلى اإلشارة التنموية، تجدر بمهامه االضطالع في مدى قصور النظام المصرفي الفلسطيني وإلظهار

 في عام  مليون دوالر فقط160 على حوالي الفلسطينية األراضي النظام المصرفي الفلسطيني في في المستثمرة الاألمو

 قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي إجمالي من المائة في 65الخارج نحو في  مثلت الودائع المستثمرة  وقد.2007

 الدور المحدود ويبين ذلك .األمريكيالعمالء بالدوالر  من ودائع األآبر وجود الجزء في ذلك ساعد حيثالفلسطيني، 

 أنهااال .  الفلسطينيةاألراضيتحقيق التنمية االقتصادية في في للغاية للنظام المصرفي الفلسطيني في المساهمة الفاعلة 

ن  حال انجاز مستوى متقدم م فيم المصرفي الفلسطيني االضطالع به الدور الممكن للنظاآخرتوضح من جانب 

 الفلسطينية المحتلة يدفع لخلق مناخ مواتي لالستثمار ويعمل على توظيف األراضي في واألمنياالستقرار السياسي 

  .   الموارد المحلية المتاحة
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  العون الدولي ومستقبل التنمية في األراضي الفلسطينية
  

 ،2007عام في االقتصاد الفلسطيني  من إتباعها ضد إسرائيل صعدت التي واإلغالقنتيجة الستمرار سياسات الحصار 

ية للسكان  المعيشاألوضاع فقد تدفقت المساعدات الدولية والعربية للحد من تدهور ،وخاصة في النصف الثاني من العام

 الحكومة الفلسطينية الجديدة في ولدعم ،لحيلولة دون وقوع آارثة إنسانيةل الفلسطينية المحتلة والفلسطينيين في األراضي

  .    الغربيةالضفة

  

، أسهمت في توفير وانتظام سداد 2007 عام  في دوالرمليون 1,322بلغت قيمة المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة  موظف ألف 160مرتبات العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية البالغ عددهم نحو 

  االتحاد األوروبيقدموقد  . الفلسطينية المحتلةالي عدد السكان في األراضي من إجمالمائة في 25يتولون إعالة نحو 

 التي أقرتها الرباعية الدولية لمساعدة الشعب (TIM) الدولية المؤقتة اآللية عبر حصة آبيرة من هذه المساعدات

 إطار فية الفلسطينية  لدعم موازنة السلطة الوطني مساعدات الدول العربيةآما قدمت. 2006 منذ يونيو الفلسطيني

تنفيذها للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة الخاصة بدعوة الدول العربية لالستمرار في دعم 

 لموازنة  ليرتفع إجمالي الدعم العربي2007والر خالل عام  مليون  د300الموازنة الفلسطينية، والتي بلغت قيمتها نحو 

  .2007-2002 مليار  دوالر تم تقديمه خالل الفترة 1.5  نحوإلىالسلطة الفلسطينية 

  

مختلف مؤسساتها  من الدول والشعوب العربية ب،ذات طابع اغاثي،  مساعدات متنوعةآذلك الشعب الفلسطيني وقد تلقى

ج  وتعدد جهات تقديمها خارأشكالها والتي ال تتوفر معلومات موثقة حول قيمتها، بسبب اختالف ،الرسمية واألهلية

 المساعدات بشكل جوهري في وقد أسهمت هذه.  الفلسطينيةاألراضي الفلسطينية وتنوع جهات تلقيها داخل األراضي

   . قطاع غزةفي خاصة الفلسطيني للشعب األساسيةتوفير العديد من السلع والمواد التموينية 

  

الدوليين لدعم السلطة الفلسطينية ، مؤتمر المانحين 2007نهاية عام في   العاصمة الفرنسية باريستاستضافوقد 

 دولة 90 إلى، حيث وجهت الدعوة )2010 – 2008 والتنمية لإلصالحالخطة الفلسطينية ( وخطتها التنموية الثالثية

 والتنمية هما الضمان الحقيقي للنجاح في اإلصالح أنومؤسسة مالية لحضور فعاليات هذا المؤتمر الذي يتبنى فكرة 

  المؤتمرخالل  المجتمع الدوليالتزموقد . األمريكية لتوصيفات خارطة الطريق  طبقًا،ة قابلة للبقاء دولة فلسطينيتأسيس

آما حصلت الخطة .  مليار دوالر آمساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية خالل السنوات الثالث المقبلة7.4تقديم ب

 التمويل المطلوب من المجتمع الدولي لتمويل هذه الخطة ليإجماوقد قدر . الفلسطينية على اعتماد وقبول المجتمع الدولي

 مليار  دوالر من 3.939 بحيث يتم توجيه ،لعجز في الموارد المالية المتاحة مليار  دوالر، وذلك لسداد ا5.583 بحوالي

  ،األولر للعام دوال مليار 1.361هذا المبلغ لتمويل العجز في موازنة السلطة الفلسطينية لسنوات الخطة الثالث بواقع 

 مليار  1.644 وقدره المتبقيآما سيتم توجيه المبلغ  . مليار  دوالر للعام الثالث1.250 ، مليار  دوالر للعام الثاني1.328

 550 ، مليون  دوالر للعام األول427وات الخطة الثالث بواقع دوالر لالستثمارات العامة في األراضي الفلسطينية لسن



  
االقتصاد الفلسطيني:  عشر الثالثالفصل   
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في ) اإلصالح والتنمية (وقد تحددت محاور الخطة الفلسطينية.  مليون دوالر للعام الثالث667، الثانيمليون دوالر للعام 

  :التالي 

  

 المساءلة ، اإلصالح المالي، القضاء، األمن وسيادة القانون آل من ويشتمل على تنمية وتطوير؛الحكم: المحور األول 

  . اإلصالح اإلداريو ،والشفافية

 ، التعليم،األمن المجتمعي / الحماية االجتماعيةقطاعاتويشتمل على تنمية وتطوير ؛ لتنمية االجتماعية ا.المحور الثاني

  .تأهيل وتطوير المجتمع لخلق مجتمع ديمقراطي متطورو ،الصحة

 ،ارة واالستثمار وتطوير المؤسسات التجقطاعات ويشتمل على تنمية ؛ية االقتصاد والقطاع الخاصتنم: المحور الثالث 

  .اإلسكانو السياحة ، الصناعة والخدمات،الزراعة

،  والصرف الصحي المياه، الكهرباء،الطرق والمواصالت  ويشتمل على تنمية قطاعات؛ البنية األساسية :المحور الرابع

  .معالجة النفايات الصلبةو

  

 وهو التزام ، على فرض أساسي والتنمية المدعومة دوليالإلصالح الالفت للنظر قيام الخطة الفلسطينية األمرويبقى 

السلطة إسرائيل خالل سنوات الخطة بعدد من اإلجراءات أهمها تحويل اإليرادات الجمرآية التي تحصلها نيابة عن 

لفترة ل سنويا  دوالر والتي تبلغ قيمتها نحو مليار،Clearance Revenueإيرادات المقاصة الفلسطينية فيما يسمي ب

اإلسرائيلية سطيني بتوجهات وإجراءات السياسات استمرار ارتباط المشروع التنموي الفل، وهو ما يبرز 2008-2010

   .واالقتصاديةنية المحتلة ومشروعاتها السياسية  الفلسطيتجاه األراضي
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