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 أحدث التطورات 
 

كان نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصاد الفلسطيني 

بسبب التدهور الحاد في غزة وبطء  8102إيجابياً بالكاد عام 

النشاط في الضفة. وفي السنوات األخيرة، أمكن الحفاظ عللل  

اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره بفضل اللتلحلويلالت 

المالية الكبيرة، ومنها مساعدات المانحين، والنفقات من خالل 

% من 21-% 01موازنة السلطة الفلسطينية والتي تصل إل  

إجمالي اللنلاتلج اللملحلللي لل لزة. وملف  للا، انلخلفل  هل ان 

المصدران بشكل كبير مؤخًرا مما أدى إلل  تلقلللن اللنلشلاط 

. وفي الضفلة 8102% في عام 2االقتصادي في غزة بنسبة 

، 8102% عام 8ال ربية، انخف  النمو الحقيقي إل  حوالي 

أي أقل من متوسطه في السنوات السابقة، حيث أثر انخلفلا  

تدفقلات اللملسلاعلدات واالشلتلبلاكلات اللملتلكلررة ملف اللقلوات 

 اإلسرائيلية عل  النشاط االقتصادي.

% بليلن يلنلايلرنكلانلون 1.8وانخف  إجمالي األسعار بنسبة  

)علل  أسلاس سلنلوي   8102الثاني  وديسمبرنكانون األول 

حيث واصل الشيقلل اإلسلرائليلللي )اللملتلداول فلي األراضلي 

مف تلثثليلر انلكلملاشلي عللل   8102الفلسطينية  ارتفاعه عام 

أسعار السلف المستوردة. وباإلضافة إل   للا، ظلللت أسلعلار 

المنتجات ال  ائية )ومعظمها منتجة محليلا أو فلي إسلرائليلل  

 مستقرة.

 8102% عللام 9وزادت اإليللرادات الللمللحللللليللة بللنللسللبللة  

)باللملقلارنلة بلملسلتلواهلا قلبلل علام  بلفلضلل جلهلود السلللطلة 

الفلسطينية لتوسيف قاعدة اإليرادات الضلريلبليلة بليلنلملا كلانلت 

تخفيضات النفقات في غزة العامل الرئيسي في تراجف اإلنفاق 

%. إ ا أخ نا  لا في االعتبار، فقد أدى إلل  0.7العام بنسبة 

انخفا  العجز )قبلل اللملنلن  كلنلسلبلة ملن اللنلاتلج اللملحلللي 

%. وملف  للا، ظلل 0.7اإلجمالي نقطة مئويلة واحلدة إلل  

مزيج التلملويلل دون اللملسلتلوى األملثلل بسلبلب علدم كلفلايلة 

 0.12المساعدات. وبلغ العجز اإلجمالي )قبل حساب المنن  

 707مليار دوالر، بينما بل ت المساعدات اللتلي تلم تلللقليلهلا 

 071مليلون دوالر دعلملاً للللملوازنلة، و707مليون دوالر )

ى إل  فجوة تمويلليلة  مليون دوالر لتمويل التنمية ، وهو ما أدَّ

مليون دوالر. ولسلد هل ه اللفلجلوة، للجلثت  011قدرها نحو 

السلطة الفلسطينية إل  تراكم مزيد من اللملتلثخلرات فلي دفلف 

 المستحقات لصندوق معاشات التقاعد والقطاع الخان.

وت هب التلقلديلرات إلل  أن اللعلجلز اللخلارجلي فلي مليلزان  

المعامالت الجارية )بما في  للا اللتلحلويلالت اللرسلمليلة  قلد 

% من إجمالي النلاتلج اللملحلللي 08.8إل   8102ارتفف عام 

بسبب انخفا  التحويالت الواردة. ال تزال الصادرات مقيلدة 

% 81-% 09بالقيود عل  التجارة وظلت راكدة عند حلواللي 

نقلاط  3من إجمالي الناتج المحلي، بينما زادت الواردات نحو 

ووصلللت إلل   8102مئوية من إجمالي الناتج المحلي علام 

%. وتراجعت التحويالت الجاريلة كلنلسلبلة ملن إجلملاللي 72

 الناتج المحلي بسبب انخفا  التحويالت الخاصة والرسمية.

وال يزال معدل اللبلطلاللة ملرتلفلعلا لللل لايلة، فلقلد وصلل إلل  

نقطة مئوية عن المتوسلط  8.0، بزيادة 8102% عام 31.2

. وترجف الزيادة إل  قفزة كبيلرة فلي غلزة حليلث 8100عام 

. 8102% من أفراد القوى العاملللة علاطللليلن علام 78كان 

٪. وفلي الضلفلة 70وتجاوز معدل البطالة بين شلبلاب غلزة 

% خلالل 09-02ال ربية، ظلت اللبلطلاللة ثلابلتلة فلي حلدود 

  السنوات األخيرة. 

% من الفلسطينيين تحت خط الفقلر الل ي 80ويعيش حوالي  

 8100/8107دوالر للفرد في اليلوم فلي السلنلة  7.7بل ت 

، أي أعل  بنسبة 8100عل  أساس تعادل القوة الشرائية عام 

. ازدادت 8100% مقارنة بما كان عليه اللوضلف علام 8.9

 8100/8107الفجوة بين الضفة والقطاع زيادة كلبليلرة فلي 

% من السكان يعيشون دون خط اللفلقلر اللبلاللغ 07حيث كان 

% فللي الضللفللة. وظلللللت 9دوالر فللي غللزة، مللقللابللل  7.7

مستويات المعيشة النقديلة فلي كلال اللملنلطلقلتليلن هشلة. وفلي 

الضفة، يتثثر وضف الفقر حت  بالصدمات الص يرة في نفقات 

األسللرة، فللي حلليللن أن أي تلل لليلليللر فللي تللدفللقللات الللمللسللاعللدة 

  االجتماعية يمكن أن يؤثر بشكل كبير عل  رفاهة السكان.  

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

وفي ظل السيناريو المرجعي ال ي يفلتلر  اسلتلملرار نلظلام 

القيود التي تفرضها إسرائيل، واستمرار االنقسام الداخلي بين 

الضفة ال ربية وقطاع غزة، من غير المتوقف أن ينتعش نشاط 

القطاع الخان، ومن المتوقف أن يتراوح معدل نملو إجلملاللي 

% بليلن علاملي 0.7% و1.7الناتج المحلي اللحلقليلقلي بليلن 

. وينبئ مستوى النمو ه ا بتراجف سنوي فلي 8180و 8109

% 8نصيب الفرد من الدخل الحقيلقلي بلنلسلبلة تلتلراوح بليلن 

%.  سيظل التضخم في نلطلاق السليلطلرة حليلث يلتلراوح 3و

 األراضي

 الفلسطينية 

دوالر للفرد في اليوم  7.7ن معدل الفقر عند خط الفقر األراضي الفلسطينية  2الشكل  ن األراضي الفلسطينية:  معدل البطالة األراضي الفلسطينية : 1الشكل 

  8100عل  أساس تعادل القوة الشرائية في 

 المصادر: المصادر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وتقديرات خبراء البنا الدولي.  المصادر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

لم يشهد االقتصاد الفلسطيني أي نمو حقيقي عام 
بسبب التدهور الحاد في قطاع غزة وبطء  8102

النشاط في الضفة ال ربية. وتدهورت ظروف المعيشة، 
إ  إن فردًا واحدًا تقريبًا من بين كل ثالثة أفراد في قوة 

% من الفلسطينيين يعيشون دون 82العمل عاطل، و
دوالر للفرد في اليوم عل  أساس  5.5خط الفقر البالغ 

. ونظرًا للقيود 8100تعادل القوة الشرائية في 
المستمرة التي تواجه قدرة االقتصاد عل  المنافسة، من 

% عل  0.1% و1.5المتوقف أن يسجل النمو ما بين 
األمد المتوسط. إن المزيد من التخفيضات في 

التحويالت وزيادة احتمالية نشوب صراع تشكل 
 مخاطر كبيرة. 



171 MPO Apr 19 

 .8180-8109% في 8معدله حول 

وعل  الرغم من الجهود التي تب لها السلطة الفلسطينية لزيلادة 

اإليرادات وترشيد اإلنفاق، فإن القرار اإلسرائيلي بلتلخلفليل  

تحويالت ضريبة القيمة المضافة ورسوم االستيراد المحصللة 

نيابة عن السلطة الفلسطينية )عائدات التخلين  سيؤثر سلللًبلا 

عل  وضف المالية العامة للسلطة الفلللسلطليلنليلة فلي السلنلوات 

 القادمة.

ومن المتوقف أيًضا استمرار انخفا  المساعدات الخارجيلة،  

وبالتالي، من المتوقف أن يصل علجلز اللملالليلة اللعلاملة )بلعلد 

% ملن إجلملاللي اللنلاتلج اللملحلللي فلي فلتلرة 7.7المنن  إل  

التوقعات. وكما حدث في األعوام السلابلقلة، سلتلللجلث السلللطلة 

الفلسطينية إل  مصادر التمويل المحلية ومنها االسلتلدانلة ملن 

ر في دفف المستحقات للللقلطلاع اللخلان  البنوا المحلية والتثخُّ

وصندوق معاشات التقاعد، ململا يلؤدي إلل  إقصلاء اللقلطلاع 

 الخان.

ومن المتوقف أن يظل عجز ميزان المعامالت الجارية شلاملالً 

ملف  8180% حلتل  علام 01التحويالت الرسمية أعل  من 

انخفا  الصادرات بسبب نظام القيود المفروضلة إلل  نلحلو 

% من إجمالي الناتج المحلي. ستواصل األراضي 81-% 09

الفلسطينية اعتمادها الشديد علل  اللواردات فلي تلللبليلة حلتل  

بع  االحتياجات األساسية، وبالتالي سترتفف نسبة اللواردات 

. بلاإلضلافلة إلل  8180% بحلول عام 78في االقتصاد إل  

التحويالت الرسمية، سيستمر تمويل عجز المعامالت الجارية 

في االعتماد عللل  اللتلحلويلالت اللرأسلملالليلة اللخلاصلة غليلر 

 الرسمية وربما المزيد من عمليات السحب من النقد األجنبي.

وفي ضوء حالة عدم اليقين السائدة عل  صعيد السياسات فإن 

توقعلات ملعلدل اللفلقلر غليلر واردة فلي هل ه اللجلوللة  فلاق 

االقتصاد الكلي. بيد أنه مف تراجف تدفقات المعونلات، وتلوقلف 

انخفا  نمو نصليلب اللفلرد ملن إجلملاللي اللنلاتلج اللملحلللي، 

واالنخفا  المحتمل في التمويل المقدم من المانحين لخدملات 

لر  الرعاية الصحية والتعليم في غلزة، ملن اللملتلوقلف أن تلتلثثَّ

  مستويات الرفاهة والدخول بشكل سلبي.  

 

 المخاطر والتحديات 
 

في الضفة ال ربية، يمكلن أن تلتلحلقلق بلعل  اللملخلاطلر إ ا 

تفاعلت السلطة الفلسطينية مف القرار اإلسرائليلللي بلتلخلفليل  

إيرادات التخلين بثن ترف  قبول ه ه التحويالت باللكلاملل. 

% ملن إيلرادات 77بالنظر إل  أن ه ه اللتلحلويلالت تشلكلل 

السلطة الفلسطينية، فإن ه ا القرار قد يؤدي إل  خلفل  حلاد 

في اإلنفاق الجاري بما في  للا األجلور واللتلحلويلالت. كلملا 

تشلليللر االتللجللاهللات الللحللديللثللة إللل  انللخللفللا  عللام فللي حللجللم 

المساعدات اإلنمائية التي سيتلقاها االقتصاد الفلللسلطليلنلي فلي 

 السنوات القادمة.

ومف تحجيم نشاط القطاع الخان بسبب القليلود اللملفلروضلة  

من الخارج، فإن مصادر النمو المحتملة في الضلفلة الل لربليلة 

 ستكون محدودة لل اية في المستقبل.

أخيًرا، إ ا استمرت المواجهات بين الفلسطليلنليليلن واللقلوات   

، فلقلد يلؤثلر  للا 8102اإلسرائيلية في الضفة ال ربية علام 

 سلًبا عل  مستوى الثقة والنشاط االقتصادي.

وفي غزة، إ ا استمر تراجف التحويلالت ملن خلالل ملوازنلة  

السلطة الفلسطينية، وإ ا استمرت الفجوة التمويلية لدى وكلاللة 

األمم اللملتلحلدة إلغلاثلة وتشل ليلل اللالجلئليلن اللفلللسلطليلنليليلن 

)األونللروا ،  فسلليللكللون للل لللا تللثثلليللر كللبلليللر عللللل  الللنللشللاط 

االقتصادي وتلقلديلم اللخلدملات واللظلروف االجلتلملاعليلة فلي 

القطاع. وبناء عل   لا، من المتوقف أال يشهد االقلتلصلاد فلي 

قطاع غزة انتعاشا من الركود الحالي، مما يثير بشدة احتلملال 

 وقوع اضطرابات. 
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