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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني 2012 - 2017
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2.أرقام 2017 هي بيانات أولية عرضة للتنقيح والتعديل.
األرقام بني األقواس هي أرقام سالبة

البيانات املوجودة يف الجدول حسب آخر تحديث متوافر للبيانات
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املؤرشات االقتصادية الرئيسية يف فلسطني
25        2017 - 2012 

الربع األول 2017 باختصار

ــف  ــج املحــيل بشــكل طفي ــج املحــيل اإلجــاميل: منــا النات النات  •
ــعار  ــابق )0.1% باألس ــع الس ــة بالرب ــع األول مقارن ــالل الرب خ
الثابتــة( نتيجــة النمــو يف قطــاع غــزة مقابــل الركــود يف الضفــة. 
وأّدى هــذا إىل انخفــاض حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل بنحــو 

نصــف نقطــة مئويــة.
التشــغيل والبطالــة: ارتفــع معــّدل البطالــة يف فلســطني مبقــدار   •
ــة  ــع األول مقارن ــل إىل 27%، يف الرب ــة، ووص ــة مئوي 0.3 نقط
مــع الربــع الســابق )19% يف الضفــة و%22 يف القطــاع(. كــام 
ــون  ــن يتلق ــاص الذي ــاع الخ ــني يف القط ــبة العامل ــت نس وصل
ــيكل(   ــور )1,450 ش ــد األدىن لألج ــن الح ــل م ــهرياً أق ــراً ش أج

ــور(. ــني الذك ــاث و35% ب ــني اإلن اىل 36.3% )42% ب
ــة يف  ــم املوازن ــي لدع ــل الخارج ــغ التموي ــة: بل ــة العام املالي  •
الربــع األول 640 مليــون شــيكل )18% منهــا فقــط مــن الــدول 
ــاق  ــم اإلنف ــي لدع ــل الخارج ــغ التموي ــني بل ــة(، يف ح العربي
ــة  ــت املتأخــرات املرتتب ــون شــيكل. ووصل ــري 143 ملي التطوي
عــى الحكومــة اىل حــوايل 654 مليــون شــيكل، 43% منهــا 

ــاص. ــاع الخ ــاه القط ــرات تج متأخ
الســيارات: وصــل عــدد الســيارات الجديــدة واملســتعملة   •
ــيارة يف  ــة 10,027 س ــة الغربي ــرة األوىل يف الضف ــجلة للم املس
الربــع األول، 83% منهــا ســيارات مســتعملة مــن الســوق 

الخارجيــة ومــن إرسائيــل.
التضخــم واألســعار: ارتفــع معــّدل التضخــم يف فلســطني مبقدار   •
ــذا  ــر ه ــابق. ويع ــع الس ــة بالرب ــع األول مقارن 1.07% يف الرب
ــون  ــون ويرصف ــن يتلق ــة مل ــوة الرشائي ــاض يف الق ــن االنخف ع
دخلهــم بعملــة الشــيكل. أّمــا الذيــن يتلقــون رواتبهــم بالدوالر 
ــم  ــة لدخله ــوة الرشائي ــإّن الق ــون بالشــيكل ف ــار وينفق والدين

ــاً بنحــو %3.17. شــهدت تراجع
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المراقب االقتصادي، عدد 49 / 2017
2

1- الناتج املحيل اإلجاميل 1

شــهد الناتــج املحيل اإلجــاميل الفلســطيني )باألســعار الثابتــة 2004( 
ارتفاعــاً طفيفــاً بنحــو 0.1% خــالل الربــع األول 2017 مقارنــة مــع 
الربــع الســابق ليصــل إىل 1,999.2 مليــون دوالر. وتــوزع الناتــج بــني 
75% يف الضفــة الغربيــة والباقــي يف قطــاع غــزة. كــام بلــغ النمــو 
0.03% يف الضفــة الغربيــة مقابــل منــو مبقــدار 0.3% يف قطــاع غــزة. 
ــن )ر1،  ــني املتناظري ــني الربع ــام ب ــالل الع ــري خ ــبة للتغ ــا بالنس أّم
2017 مــع ر1، 2016( فلقــد بلغــت نســبته 0.7% يف فلســطني، 

بواقــع 0.8% يف الضفــة و0.4% يف القطــاع )انظــر الشــكل 1-1(.

أّدى االرتفــاع الطفيــف يف الناتــج املحــيل يف الربــع األول، إىل جانــب 
الزيــادة يف الســكان، إىل انخفــاض حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل 
بنحــو نصــف نقطــة مئويــة مقارنــة مــع الربــع الســابق. كــام أّدى 
ــدار  ــل مبق ــن الدخ ــرد م ــة الف ــاض يف حّص ــو إىل انخف ــع النم تواض
نقطتــني مئويتــني يف الربــع األول 2017 مقارنــة بالربــع املناظــر مــن 

العــام الســابق )انظــر الجــدول 1-1(. 

جدول 1-1: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل*
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( )دوالر(

الربع األول 

2016

الربع الرابع 

2016

الربع األول 

2017

441.0434.2431.6فلسطني

565.0558.5555.2- الضفة الغربية

264.4258.3257.0- قطاع غزة

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

الفجوة بني الناتج املحيل يف الضفة والقطاع

ارتفعــت حّصــة قطــاع غــزة يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل لفلســطني 
ــع  ــني الرب ــاً ب ــة تقريب ــغ 0.05 نقطــة مئوي بشــكل طفيــف جــداً بل
القطــاع  مســاهمة  أّن  إاّل   .2016 الرابــع  والربــع   2017 األول 
انخفضــت يف الربــع األول 2017 مقارنــة بالربــع املناظــر مــن العــام 
2016 بنحــو 0.06 نقطــة مئويــة. وبذلــك، مــا زال القطــاع ال يســاهم 
ســوى بنحــو ربــع الناتــج املحــيل اإلجــاميل لفلســطني. أّمــا بالنســبة 
للفجــوة بــني حّصــة الفــرد مــن الناتــج املحــيل بــني الضفــة والقطــاع 
فلقــد بلغــت 298 دوالر يف الربــع األول 2017 )انظــر الشــكل 3-1( 
ــع الســابق )2.4 دوالر(،  ــة بالرب ــاً مقارن إذ شــهدت انخفاضــاً طفيف
ــع املناظــر 2016 )2 دوالر(.  ــة بالرب ــاً أيضــاً مقارن وانخفاضــاً طفيف
ــة الفــرد يف قطــاع غــزة تعــادل نحــو  ــت حّص ــا زال ــك، م وعــى ذل
ــة )انظــر الشــكل  ــة الغربي ــرد يف الضف ــة الف ــن حّص ــط م 46% فق

.)2-1

بنية الناتج املحيل اإلجاميل

انخفضــت حّصــة القطاعــات اإلنتاجيــة يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
لفلســطني بنحــو 1.2 نقطــة مئويــة بــني الربــع األول 2017 والربــع 
الرابــع 2016، جــاءت مبعظمهــا مــن تراجــع قطــاع اإلنشــاءات. 
مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017. إحصــاءات    -1

الحســابات القوميــة الربعيــة، 2007 - 2017.  رام اللــه، فلســطني.

شكل 1-1: الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* يف أرباع متناظرة 
)أسعار 2004 الثابتة( )مليون دوالر(

 )*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

شكل 1-2: الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفةالغربية* 
وقطاع غزة )مليون دوالر بأسعار 2004 الثابتة(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.

شكل 1-3: نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
حسب املنطقة يف أرباع متناظرة )دوالر بأسعار 2004 الثابتة(

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
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باملقابــل ارتفعــت حّصــة قطــاع الخدمــات مبقــدار 0.8 نقطــة 
مئويــة، وحّصــة قطاعــات النقــل واملعلومــات واملاليــة مبقــدار 0.7 
نقطــة مئويــة، جــاء معظمهــا مــن االرتفــاع يف حّصــة تجــارة الجملــة 

ــات )انظــر الشــكل 4-1(.  ــة وإصــالح املركب والتجزئ

اإلنفاق عىل الناتج املحيل

ــني  ــاميل ب ــيل اإلج ــج املح ــة النات ــة يف قيم ــادة املطلق ــت الزي بلغ
الربــع األول 2016 والربــع األول 2017 نحــو 13.5 مليــون دوالر 
ــذا  ــق ه ــا(. وتحق ــام ذكرن ــدار 0.7% ك ــواً مبق ــل من ــا ميث ــو م )وه
نتيجــة انخفــاض اإلنفــاق االســتهاليك النهــايئ )الحكومــي والخــاص( 
مبقــدار 31.6 مليــون دوالر، وارتفــاع االســتثامر بنحــو 41.4 مليــون 
ــادرات  ــادرات )أي يف الص ــايف الص ــاع يف ص ــدث ارتف ــام ح دوالر. ك
ــون دوالر خــالل  ــدار 3.2 ملي ــواردات( مبق ــا قيمــة ال مطروحــاً منه
الربــع )انظــر الشــكل 1-5 الــذي يصــّور بنــود اإلنفــاق عــى الناتــج 

ــة(.  املحــيل بالنســب املئوي

شكل 1-4: التوزيع املئوي ملساهامت األنشطة يف الناتج املحيل 
اإلجاميل )أسعار ثابتة، سنة األساس 2004(

شكل 1-5: نسب اإلنفاق عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني* 
)أسعار ثابتة، سنة األساس 2004( 

)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عام 1967.
مجموع النسب ال يساوي 100% وذلك يعود إىل بند صايف السهو والخطأ.

جــاء يف دراســة حديثــة وضعهــا الدكتــور لويــس أبــو غطــاس، يف اطــار مــرشوع 
ــو الســنوي  ــّدل النم ــي، أّن مع ــح وزارة االقتصــاد الوطن ــاد األورويب لصال االتح
املركّــب يف االقتصــاد الفلســطيني خــالل الفــرتة 1995 - 2015 بلــغ %4.2 
ــذا ال  ــد ه ــل األم ــط طوي ــو املتوس ــّدل النم ــة(.1 ومع ــدوالر الثابت ــعار ال )بأس
يختلــف كثــرياً عــن معــّدالت النمــو املناظــرة يف دول الــرشق األوســط وشــامل 
Lower Mid- )افريقيــا املجــاورة، أو يف مجموعــة دول الدخــل املتوســط األدىن 
dle-Income( التــي تصنــف فلســطني ضمنهــا. إاّل أّن املؤلــف يؤكّــد عــى 
وجــود ثــالث خــواص يف النمــو الفلســطيني تدعــو إىل القلــق الشــديد وتوثـّـق 

ــات: ــن يف منــو االقتصــاد الفلســطيني عــن غــريه مــن االقتصادي التباي

أوالً، أّن االقتصــاد الفلســطيني كان يف 1995 يف نقطــة متدنيــة للغايــة، وعــى   •
ذلــك فــان الناتــج املحــيل اإلجــاميل للفــرد يف فلســطني اآلن، عــى الرغــم مــن 
النمــو الســنوي عــى املعــدل املتوســط 4.2%، يقــل بنســبة 34% عــن مســتواه 
يف األردن، وهــي دولــة ذات مــوارد مشــابهة. أّمــا عنــد تعديــل الدخــل الفــردي 
مبكافــئ القــوة الرشائيــة فــإّن مســتواه يف فلســطني يقــل عــن نصــف مســتواه 

يف دول مثــل األردن ومــرص وتونــس.
ثانيــاً، أّن معــّدل النمــو طويــل األمــد يف فلســطني غــري كاٍف عنــد مقارنتــه مــع   •
ــب  الزيــادة الحــاّدة يف عــدد الســكان. إذ مل يــزد معــّدل النمــو الســنوي املركّ
ــة  ــعار الثابت ــى 0.9% باألس ــاميل ع ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــرد م ــة الف يف حّص
خــالل الفــرتة 1995 - 2015. ومعــّدل النمــو املتواضــع هــذا انعكــس يف عجــز 
ــادة يف قــوة العمــل  االقتصــاد عــن خلــق فــرص عمــل كافيــة المتصــاص الزي

ــطينية. الفلس
ــاداً،  ــاً ح ــهدت تذبذب ــرتة ش ــالل الف ــنوية خ ــو الس ــّدالت النم ــاً، أّن مع ثالث  •
مــن منــو متســارع يف ســنة إىل تراجــع حــاد أيضــاً يف أخــرى. يصــّور الشــكل 
1 معــّدالت النمــو الســنوية يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف فلســطني بأســعار 
الــدوالر الثابتــة )2004( وبأســعار الشــيكل الثابتــة )1996(. ويوّضح الشــكل 
ــن  ــاً تباي ــن أيض ــنوية، ولك ــّدالت الس ــاد يف املع ــدل الح ــط التب ــس فق لي
معــّدالت النمــو عنــد القيــاس بالشــيكل وبالــدوالر بســبب تحــّوالت ســعر 
الــرصف بينهــام. ويالحــظ أّن معــّدل النمــو الســنوي املركــب عنــد القيــاس 
بالشــيكل خــالل الفــرتة أقــل بقليــل عنــه عنــد القيــاس بالــدوالر، كــام أّن 
ــوم  ــن املعل ــيكل. وم ــاس بالش ــد القي ــى عن ــو أع ــذب يف النم ــة التذب درج
ــات  ــى أّن االقتصادي ــراراً ع ــت تك ــدت وبرهن ــة أكّ ــات االقتصادي أّن األدبي
التــي تعــاين مــن تذبــذب النمــو تشــهد دامئــاً منــواً طويــل األمــد أكــر تدنيــاً، 
واســتثامرات أقــل فعاليــة بســبب عوامــل عــدم الثقــة وعــدم االســتدامة.

الشكل 1: معّدالت النمو السنوية للناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني بأسعار 
الدوالر الثابتة وأسعار الشيكل الثابتة )1995 - 2015(

1- L. Abughattas )2017( Palestine: Macroeconomic Performance and Develop-
ment Challenges and Policy. EU-TSP 

صندوق 1: النمو طويل األمد يف االقتصاد الفلسطيني

مالحظــة: يصــدر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أرقــام الناتــج املحــيل اإلجــاميل بأســعار 
الــدوالر فقــط )الجاريــة والثابتــة(. ولقــد قــام املؤلــف بتحويــل الناتــج املحــيل بأســعار الــدوالر 
الجاريــة اىل قيمتهــا بالشــيكل باســتخدام ســعر الــرصف بينهــام يف وســط الســنة مــن كل عــام. 
ثــم حــول أرقــام الشــيكل باألســعار الجاريــة اىل األســعار الثابتــة باســتخدام معــّدالت التضخــم 
يف فلســطني التــي يصدرهــا مركــز اإلحصــاء الفلســطيني وباعتــامد أســعار ســنة 1996 كأســاس. 
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2- سوق العمل1 

ــن  ــكان الذي ــدد الس ــطين، أي ع ــي فلس ــرية ف ــوة البش ــت الق بلغ
ــي  ــخص ف ــف ش ــو 2,989 أل ــنة، نح ــى 15 س ــم عل ــد أعماره تزي
األشــخاص  عــدد  أي  العاملــة،  القــوى  أّمــا  األول 2017.  الربــع 
المؤهليــن والمســتعّدين للعمــل، فلقــد بلغــت نحــو 1,369 ألــف. 
والفــارق بيــن عــدد القــوى العاملــة وعــدد العامليــن فعليــاً يقيــس 
ــن  ــة بي ــح الشــكل 2-1 العالق ــن عــن العمــل. ويوّض عــدد العاطلي

ــدد الســكان. ــع تطــور ع ــرات م هــذه المتغي

نسبة المشاركة

تُشــير األرقــام إلــى أّن نســبة القــوى العاملــة إلــى القــوة البشــرية 
فــي فلســطين )وهــو مــا يُعــرف باســم نســبة المشــاركة( تراوحــت 
حــول 46% فــي الســنوات األخيــرة )45.8% في الربــع األول 2017(. 
ــة  ــي دول المنطق ــائدة ف ــبة الس ــن النس ــة م ــبة قريب ــذه النس وه
ــك  ــات البن ــب بيان ــام 2014 حس ــي الع ــال ف ــي األردن مث )42% ف
الدولــي(، ولكّنهــا تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن نظيرهــا فــي الــدول 
المتطــورة حيــث تصــل نســبة المشــاركة إلــى 60% أو أعلــى. ومــن 
بيــن األســباب التــي تفســر هــذا التبايــن انخفــاض مشــاركة االنــاث 
فــي ســوق العمــل وارتفــاع نســبة األطفــال والمراهقيــن فــي دول 

المنطقــة مقارنــة بالــدول المتطــورة. 

ــور  ــاط الذك ــي أوس ــاركة ف ــبة المش ــي نس ــر ف ــارق كبي ــاك ف هن
ــاث فــي فلســطين. بلغــت نســبة المشــاركة للذكــور  وأوســاط اإلن
ــارق  ــاك ف ــس هن ــاث. ولي ــن اإلن ــل 19.4% بي ــي 71.6% مقاب حوال
كبيــر فــي هــذا التبايــن بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث 
بلغــت نســبة المشــاركة فــي الضفــة الغربيــة )73.3% للذكــور 
ــزة  ــي قطــاع غ ــاث(، إال أّن نســبة المشــاركة ف ــل 17.6% لإلن مقاب
بلغــت )68.6% للذكــور مقابــل 22.3% لإلنــاث(. ومــن الواضــح أّن 
انخفــاض نســبة المشــاركة بيــن اإلنــاث فــي فلســطين هــو الســبب 

ــة. ــس النخفــاض نســبة المشــاركة الكلي الرئي

توزيع العمالة

انخفــض عــدد العامليــن فــي فلســطين بمقــدار 0.3% بيــن الربــع 
ــوزّع  ــف. وت ــى 999 أل ــع األول2017، ووصــل إل ــع 2016 والرب الراب
العاملــون فــي الربــع األول 2017 حســب مــكان العمــل بيــن 
ــي القطــاع و14.0% )أو نحــو 140  ــي الضفــة و29.7% ف 56.3% ف
ألــف عامــل( فــي إســرائيل والمســتعمرات )وهــي نســبة مرتفعــة 
ــول  ــت ح ــي تراوح ــة والت ــنوات ماضي ــي س ــائدة ف ــك الس ــن تل ع
11%(. أّمــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع العامليــن فــي فلســطين حســب 
القطــاع فــي الربــع األول 2017، فــال زال أكثــر مــن الُخمــس يعمــل 
فــي القطــاع العــام، وترتفــع هــذه النســبة إلــى نحــو 35.8% فــي 
قطــاع غــزة )الشــكل 2-2(. أّمــا بالنســبة لتوزيــع العامليــن حســب 
ــي قطاعــات  ــن ف ــد بلغــت نســبة العاملي النشــاط االقتصــادي، فق
الخدمــات فــي فلســطين فــي الربــع األول2017 نحــو %35.5 
)53.4% فــي قطــاع غــزة(. وياُلحــظ أّن البنــاء والتشــييد كان يُشــّغل 
21.4% مــن العامليــن فــي الضفــة ولكــن أقــل مــن 7% فــي قطــاع 

ــح  ــطيني 2017، مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

القــوى العاملــة، رام الله-فلســطني.

شكل 2-1: األفراد 15 سنة فأكثر والعاملون 
منهم في فلسطين )ألف(

شكل 2-2: التوزيع النسبي للعاملين حسب مكان العمل 
وحسب القطاع للربع األول2017

شكل 2-3: التوزيع النسبي للعاملين من فلسطين حسب النشاط 
االقتصادي الربع األول2017)نسبة مئوية %(
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المراقب االقتصادي, عدد 49 / 2017

ــارة  ــي التج ــن ف ــغيل العاملي ــبة تش ــارب نس ــن تتق ــي حي ــزة. ف غ
والمطاعــم والفنــادق بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، )حوالــي 

21%( )الشــكل 3-2(.

البطالة

ــدد  ــى ع ــل إل ــن العم ــن ع ــبة العاطلي ــة نس ــّدل البطال ــس مع يقي
البطالــة فــي  ارتفــع معــّدل  العاملــة.  القــوى  األشــخاص فــي 
فلســطين إلــى 27.0% فــي الربــع األول 2017، وهــذا أعلــى بنحــو 
نصــف نقطــة مئويــة عمــا كان عليــه فــي الربــع المناظــر مــن العــام 
2016، وأعلــى بمقــدار 1.3 نقطــة مئويــة عــن معــّدل البطالــة فــي 

ــع الســابق )انظــر الجــدول 1-2(. الرب

جدول 2-1: معّدل البطالة بين األفراد المشاركين في القوى 
العاملة في فلسطين حسب المنطقة والجنس )%(

ر1، 2017ر4، 2016ر1، 2016

الضفة الغربية

15.514.215.9ذكور

28.428.531.2إناث

18.016.918.8املجموع

قطاع غزة

34.533.232.7ذكور

62.664.467.4إناث

41.240.641.1املجموع

فلسطني

22.321.021.9ذكور

42.843.946.6إناث

26.625.727.0املجموع

من بين أبرز مواصفات البطالة في فلسطين التالي: 
أنّهــا مرتفعــة فــي أوســاط الشــباب: بلــغ معــّدل البطالــة بيــن   )1
الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 - 24 ســنة حوالــي 
42.9% )66.7% لإلنــاث، 37.5% للذكــور(. وهــذا يؤّشــر علــى 
أّن نســبة كبيــرة مــن العاطليــن عــن العمــل هــم مــن الداخليــن 
وراجــع   4-2 الشــكل  )انظــر  العمــل  ســوق  إلــى  الجــدد 
الصنــدوق عــن مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم الــى ســوق 

العمــل فــي العــدد 47 مــن المراقــب(.

أن البطالــة تــزداد مــع نقــص التعليــم بالنســبة للذكــور، ولكــن األمر   )2
معكــوس عنــد اإلنــاث )انظــر الشــكل 2-5(: بلــغ معــّدل البطالــة 
فــي الربــع األول 2017 نحــو 24.1% عنــد الذكــور الحاصليــن علــى 
ــم  ــد ذوي التعلي ــا كان 18.2% عن ــوي، بينم ــن ثان ــل م ــم أق تعلي
الجامعــي. أّمــا عنــد اإلنــاث فــإّن بطالــة ذوات التعليــم الجامعــي 
بلغــت 51.5% بينمــا هــي 30% فقــط بيــن اللواتــي حصلــن علــى 

تعليــم أقــل مــن ثانــوي )انظــر الشــكل 5-2(.

نمو اإلنتاج وتغير البطالة

يعــرض الشــكل 2-6 منحنييــن، أحدهمــا لمعــّدل نمــو اإلنتــاج 
ــع  ــي كل رب ــة ف ــّدل البطال ــّور مع ــر يص ــة( واآلخ ــعار الثابت )باألس
ــا يلفــت  ــع األول 2017. أّول م ــع األول 2012 والرب ــن الرب ســنة بي
ــى  ــي منحن ــاد ف ــذب الح ــو التذب ــي ه ــكل البيان ــي الش ــر ف النظ
معــّدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي. ال شــك أّن جــزءاً مــن هــذا 

شكل 2-4: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين 
حسب الفئةالعمرية )الربع األول 2017(

شكل 2-5: أعداد العاملين والعاطلين عن العمل في فلسطين
حسب المستوى التعليمي وحسب الجنس )الربع األول 2017(

شكل 2-6: معّدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ومعّدل 
البطالة في فلسطين
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6

التذبــذب يمكــن تفســيره بالطبيعــة الموســمية للناتــج المحلــي، إذ 
أّن النشــاط االقتصــادي يخمــد قليــالً فــي الشــتاء والخريــف مقارنــة 
ــي  ــود الت ــر العوامــل السياســية والقي ــّن أث بالفصــول األخــرى. ولك
يفرضهــا االحتــالل علــى النشــاط االقتصــادي لهــا دور أكثــر أهميــة 
ــادي.  ــو االقتص ــي النم ــدوري ف ــاد وال ــذب الح ــير التذب ــي تفس ف
ــى الشــكل البيانــي هــي فــي وجــود ترافــق  ــة عل المالحظــة الثاني
واضــح بيــن حركــة المنحنييــن. إذ كلّمــا ارتفــع معــّدل نمــو اإلنتــاج 
ترافــق هــذا مــع هبــوط معــّدل البطالــة، والعكــس بالعكــس. وعنــد 
القيــام بإجــراء تمريــن بســيط للربــط بيــن المتغيريــن نتوصــل إلــى 
أّن كل زيــادة فــي معــّدل النمــو بمقــدار 1% ترافقــت مــع انخفــاض 
فــي معــّدل البطالــة يعــادل 0.28% خــالل الفتــرة المدروســة. أي ان 
تخفيــض معــدل البطالــة بمقــدار 1% يتطلــب رفــع معــدل النمــو 
بمقــدار يزيــد علــى 3%. هــذه العالقــة المبّســطة والتقريبيــة 
ــّدل  ــي مع ــالزم ف ــارع ال ــدار التس ــن مق ــريعة ع ــرة س ــي فك تُعط
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة، م ــة الضروري ــة الطويل ــرة الزمني ــو، والفت النم
ــطين  ــي فلس ــة ف ــة العالي ــّدالت البطال ــي مع ــوس ف ــض ملم تخفي

بشــكل عــام، وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص.

ساعات وأيام العمل

يصــّور الشــكل 2-7 ســاعات وأيــام العمــل للعامليــن الفلســطينيين. 
يوجــد تقــارب فــي متوســط عــدد أيــام العمــل الشــهرية فــي الضفة 
ــي  ــبوعية ف ــل األس ــاعات العم ــدد س ــط ع ــّن متوس ــاع، ولك والقط
الضفــة الغربيــة يزيــد بمقــدار 11.6% عــن مثيلــه فــي قطــاع 
ــل  ــاعات العم ــدد س ــاض ع ــود انخف ــع األول. ويع ــي الرب ــزة ف غ
فــي القطــاع، علــى األرجــح، إلــى نقــص فــرص العمــل وليــس إلــى 
ارتفــاع اإلنتاجيــة وتفضيــل الراحــة، وهــي العوامــل التــي يتــم بهــا 

ــدول المتقّدمــة. عــادة تفســير انخفــاض ســاعات العمــل فــي ال

األجور

بلــغ األجــر اليومــي المتوســط للعامليــن فــي فلســطين 113.6 
شــيكل فــي الربــع األول 2017. ولكــّن هــذا الرقــم المتوســط 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــر للذي ــط األج ــن متوس ــراً بي ــاً كبي ــي تباين يخف
ــي  ــن ف ــة العاملي ــال الضف ــر عم ــة وأج ــن جه ــاع م ــة والقط الضف
ــط  ــن متوس ــك بي ــة. كذل ــة ثاني ــن جه ــتعمرات م ــرائيل والمس إس
األجــر فــي الضفــة الغربيــة واألجــر فــي قطــاع غــزة )انظــر الجــدول 
2-2(. تُشــير األرقــام إلــى أّن متوســط أجــر العامليــن فــي إســرائيل 
والمســتعمرات بلــغ أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف أجــر العامليــن فــي 
قطــاع غــزة. ال بــل إّن الهــّوة تتســع أكثــر عنــد أخــذ األجــر الوســيط. 
ــى وأفضــل مــن األجــر المتوســط،  ــة أعل ــه دالل واألجــر الوســيط ل
ــى  ــن عل ــذي يحصــل نصــف العاملي ــن المســتوى ال ــر ع ــه يعب ألنّ

شكل 2-7: ساعات العمل األسبوعية وأيام 
العمل الشهرية في فلسطين

شكل 2-8: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل 
للمستخدمين معلومي األجر في فلسطين

جدول 2-3: عدد ومتوسط أجر العاملين بأجر في القطاع الخاص وعدد ومتوسط أجر الذين يتقاضون 
أقل من الحد األدنى لألجر )ال تشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات( الربع األول 2017 

عدد املستخدمني بأجر يف 

القطاع الخاص )ألف شخص(

عدد العاملني لقاء أجر شهري أقل 

من الحد األدىن )ألف شخص(

معّدل األجر الشهري للذين يتقاضون 

أقل من الحد األدىن )شيكل(
كال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكوركال الجنسنيإناثذكور

196452412217391,1379561,058الضفة الغربية
11219131861096771353747قطاع غزة

3086437210827135845803836فلسطني

جدول 2-2: متوسط ووسيط األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
معلومي األجر في فلسطين )الربع األول 2017( )شيكل(

األجر الوسيط اليوميمتوسط األجر اليوميمكان العمل

101.592.3الضفة الغربية

58.740قطاع غزة

219.5200إرسائيل واملستعمرات

113.696.2املجموع

ةمتوسط الساعات األسبوعی

متوسط أیام العمل الشهریة
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ــه )انظــر  ــى من ــى أجــر أدن ــه، والنصــف اآلخــر عل ــى من أجــر أعل
ــن األجــر المتوســط والوســيط(.  ــارق بي ــة الف الشــكل 2-8 لمالحق
يالحــظ أّن وســيط األجــر فــي قطــاع غــزة أقــل مــن نصــف وســيط 

ــة. األجــر فــي الضفــة الغربي

ومــن الملفــت للنظــر أّن متوســط األجــر اليومــي لكافّــة العامليــن 
ارتفــع بمقــدار 3.6 شــيكل بيــن الربــع األول 2017 والرابــع 2016، 
نتيجــة ارتفــاع متوســط أجــر العامليــن فــي الضفــة الغربيــة 
)بمقــدار 3.9 شــيكل( وارتفاعــه فــي إســرائيل والمســتعمرات )3.8 
شــيكل(، علــى الرغــم مــن انخفاضــه فــي قطــاع غــزة )5.1 شــيكل(.

الحد األدنى لألجور

بلغــت نســبة الذيــن يتقاضــون أجــراً أقــل مــن 1,450 شــيكل مــن 
ــالل  ــطين خ ــي فلس ــاص ف ــاع الخ ــي القط ــر ف ــتخدمين بأج المس
الربــع األول 2017 نحــو 36.3% )42.2% بيــن اإلنــاث، و%35.1 

بيــن الذكــور(. كمــا بلــغ متوســط األجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه 
هــؤالء 836 شــيكل. أّمــا عنــد المقارنــة بيــن الضفــة والقطــاع فــإّن 
16.2% مــن المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص فــي الضفــة 
الغربيــة يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد األدنــى مقابــل 73.3% فــي 

قطــاع غــزة )انظــر جــدول 3-2(.

عمالة األطفال

انخفضــت عمالــة األطفــال )10 - 17 ســنة( فــي الربــع األول 2017 فــي 
فلســطين مقارنــة مــع الربــع الســابق بشــكل طفيــف )3.3% مقارنــة 
مــع 3.4%(، ليــس بســبب انخفــاض عــدد األطفــال العامليــن )الــذي 
بقــي ثابتــاً( ولكــن بســبب الزيــادة فــي عــدد األطفــال الكلــي. علــى أّن 
النســبة انخفضــت بمقــدار نقطــة مئويــة واحدة تقريبــاً مقارنــة بالربع 
المناظــر مــن العــام الســابق. بلغــت عمالــة األطفــال فــي الربــع األول 

2017، 4.5% فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 1.7% فــي قطــاع غــزة.

صندوق 2: دور المثبطات في تفسير التباين بين اإلنتاجية واألجور في إسرائيل وفلسطين

شكل 1: اإلنتاجية والقيمة الحقيقية للرواتب في قطاع األعمال في إسرائيل 
)رقم قياسي 1968 =100(

الشكل 2: مساهمة مجموعات السلع المختلفة في ارتفاع الرقم القياسي 
ألسعار المستهلك في إسرائيل

قّدمــت دراســة نشــرها »مركــز تــاوب لدراســات السياســات االجتماعيــة فــي 
إســرائيل« تفســيراً جديــداً للمفارقــة التــي شــهدها االقتصــاد اإلســرائيلي خــالل 
ــال  ــي قطــاع األعم ــب ف ــأّن الروات ــة ب ــت المفارق ــة.1  وتمثّل الســنوات الماضي
بقيــت ثابتــة بالقيمــة الحقيقيــة خــالل الفتــرة 2001 - 2010 علــى الرغــم مــن 
أّن إنتاجيــة العمــل خــالل نفــس الفتــرة ارتفعــت بمقــدار 15% )انظــر الشــكل 
1(. مــن المفتــرض طبعــاً أن تــزداد األجــور الحقيقيــة علــى ذات وتيــرة ارتفــاع 
اإلنتاجيــة )أي قيمــة اإلنتــاج لقــاء كل عامــل وموظــف(. أحــد التفســيرات وراء 
ــادة  ــى زي ــد الســبب إل ــن يعي ــن المتغيري ــن هذي ــدث بي ــذي ح ــاع ال االنقط
ــتحقها  ــي تس ــة الت ــاب الحّص ــى حس ــي عل ــج القوم ــن النات ــاح م ــة األرب حص
ــي  ــن ف ــال والموظفي ــات العم ــاب نقاب ــذي أص ــف ال ــبب الضع ــور بس األج

إســرائيل وانخفــاض قوتهــا التفاوضيــة.

التفســير الجديــد الــذي جــاء بــه مركــز »تــاوب« لــه طبيعــة تقنيــة ويتطلــب 
خلفيــة ســريعة لتوضيــح بنيــة ودور »المثبطــات« فــي الحســابات القوميــة.

 
)Deflators( المثبطات

المثبطــات هــي أرقــام قياســية تســتخدم لتحويــل بيانــات الحســابات القوميــة 
مــن األســعار الجاريــة إلــى األســعار الثابتــة. أي أنّهــا معامــالت تقيــس معــّدل 
التضخــم وتســتخدم لعــزل أثــر زيــادة األســعار علــى البيانــات بهــدف الوصــول 

إلــى القيــم الحقيقيــة. وهنــاك أنواعــاً متعــددة مــن المثبطــات أهمهــا ثالثــة:

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )CPI(: يقيــس هــذا المثبــط التغيــر   •
فــي أســعار مجموعــة مختــارة مــن الســلع والخدمــات التــي تمثــل 
االســتهالك النهائــي المتوســط للعائــالت. ويعبّــر هــذا المثبــط عــن التغيــر 
ــر فــي  ــاس للتغي فــي األســعار مــن وجهــة نظــر المســتهلكين وهــو مقي
تكاليــف الحيــاة. ويتضمــن هــذا المثبــط التغيــر فــي ضرائــب المبيعــات 
والشــراء المفروضــة علــى األســعار، كمــا يتضمــن تطــور أســعار الــواردات، 

ــة. ولكــن يســتثني تطــّور أســعار الصــادرات ومشــتريات الحكوم
ــر  ــط التغي ــذا المثب ــس ه ــج )PPI(: يقي ــعار المنت ــي ألس ــم القياس الرق  •
ــر عــن  ــذي يتلقــاه المنتجــون المحليــون، ويعبّ فــي الســعر المتوســط ال
ــى  ــا مؤســس عل ــي. والســعر المتوســط هن ــاج المحل تطــّور أســعار اإلنت
ــم  ــى عكــس الرق ــي االقتصــاد. وعل ــاج ف ــات اإلنت ــوزن النســبي لقطاع ال
ــط يتضمــن تطــور أســعار  ــإّن هــذا المثب القياســي ألســعار المســتهلك ف
الســلع والخدمــات المباعــة للحكومــة وللتصديــر، ولكــن ضرائــب ورســوم 

1   TAUB Center. “The relationship between labor productivity and wages in the Israeli 
market place: Are workers getting the same bang for their buck?”..http://taubcenter.
org.il/category/press-releases/. Opened at 24/1/2017
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المبيعــات ال تدخــل فــي حســابه. كمــا أنّــه يســتثني التطــور فــي أســعار 
ــواردات.  ال

مثبــط الناتــج المحلــي اإلجمالــي: هــذا مؤشــر عريــض وأوســع مــن   •
المؤشــرين الســابقين للتبــّدل فــي األســعار فــي االقتصــاد، وهــو يغطــي 
ــلّة  ــي س ــا ف ــاة كم ــلع منتق ــس س ــات )ولي ــلع والخدم ــة الس ــعار كافّ أس
االســتهالك(، كمــا أّن الســلع والخدمــات التــي يغطيهــا تتبــدل مــن ســنة 
ــي االقتصــاد. ــاج واالســتهالك ف ــة االســتثمار واإلنت ــّدل بني ــع تب ــى أخــرى م إل

نمو اإلنتاجية وزيادة الرواتب

علــى أســاس هــذه الخلفيــة النظريــة يمكــن اآلن العــودة إلــى تفســير نتائــج 
ــة  ــور الحقيقي ــن األج ــة بي ــاع العالق ــوص انقط ــاوب« بخص ــز ت ــة »مرك دراس
ــود  ــوة يع ــبب الفج ــى أن س ــة إل ــت الدراس ــرائيل. توّصل ــي إس ــة ف واإلنتاجي
ــعار  ــي ألس ــم القياس ــا بالرق ــم تثبيطه ــل يت ــة العام ــى أّن إنتاجي ــاطة إل ببس
ــعار  ــي ألس ــم القياس ــور بالرق ــب واألج ــط الروات ــم تثبي ــن يت ــي حي ــج ف المنت
ــعار  ــن أس ــرع م ــزداد بأس ــت ت ــتهلك كان ــعار المس ــراً ألّن أس ــتهلك. نظ المس
ــة  ــب الحقيقي ــإّن األجــور والروات ــة ف ــج خــالل الســنوات الـــ 15 الماضي المنت

ــة.  ــن اإلنتاجي ــرة أبطــأ م ــى وتي ــزداد عل ــت ت كان

ولكــن، مــا هــي العوامــل وراء التبايــن فــي ارتفــاع قيمــة هذيــن المثبطيــن؟ 
ــادة الحــاّدة  ــى  الزي ــى أّن هــذا يعــود بشــكل خــاص إل ــت الدراســة إل توّصل
التــي طــرأت علــى أســعار )وإيجــارات( المنــازل وأســعار الغــذاء فــي العقــد 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــا حّص ــن لهم ــن البندي ــى أّن هذي ــرائيل، وعل ــي إس ــي ف الماض
ــي  ــم القياس ــي الرق ــا ف ــة بوزنهم ــتهلك مقارن ــعار المس ــي ألس ــم القياس الرق

ــج. ــعار المنت ألس

ــي  ــتهالك ف ــلّة االس ــة س ــن قيم ــذاء 42% م ــكن والغ ــف الس ــتقطع تكالي تس
إســرائيل )مــن أســعار البضائــع والخدمــات التــي يتــم علــى أساســها حســاب 
ــن فــي  ــة هذي ــد حّص ــن ال تزي ــم القياســي ألســعار المســتهلك(، فــي حي الرق
الرقــم القياســي ألســعار المنتــج علــى 11%. وكان االرتفــاع فــي أســعار 
الســكن والغــذاء مســؤوالً عــن 75% مــن االرتفــاع فــي الرقــم القياســي ألســعار 
ــي  ــز التضخــم ف ــد الماضــي: أي أّن تركّ ــي إســرائيل خــالل العق المســتهلك ف
ــة  ــّدل اإلنتاجي ــن تب ــة بي ــاف العالق ــى إضع ــذاء أّدى إل ــف الســكن والغ تكالي
واألجــور الحقيقيــة. وتُشــير الدراســة إلــى أّن أســعار المنــازل ارتفعــت بمقــدار 
ــرة 2007 - 2016 )انظــر  114% وإيجــارات الســكن بمقــدار 50% خــالل الفت

ــكل 2(. الش

دعــت الدراســة إلــى إجــراءات يمكــن أن تعيــد التــوازن بيــن تغيــر المثبطيــن، 
أهّمهــا التحكــم بالزيــادة فــي أســعار المنــازل واإليجــارات مــن جهــة وتعزيــز 
التنافســية فــي قطــاع المــواد الغذائيــة وتحريــر القيــود أمــام اســتيراد الغــذاء.

المثبطات في االقتصاد الفلسطيني

يوّضــح العــرض الســابق أهميــة الــدور الــذي تلعبــه المثبطــات فــي حســابات 
ــر علــى تطــّور األجــور الحقيقيــة  النمــو، وتعــدد وتشــابك العوامــل التــي تؤثّ
ــداً فــي  ــر تعقي ــي. والحــال أّن األمــر أكث ــع الدخــل بالتال فــي االقتصــاد وتوزي
ــر  ــك بســبب وجــود أكث ــدان. وذل ــة البل ــي بقي ــه ف االقتصــاد الفلســطيني من
مــن عملــة واحــدة فــي التــداول والحاجــة لحســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــم القياســي  ــح الشــكالن 3 و4 تطــّور كل مــن الرق ــدوالر والشــيكل. ويوّض بال
ألســعار المســتهلك وأســعار المنتــج فــي فلســطين بعملــة الشــيكل والــدوالر. 
وياُلحــظ مباشــرة الحركــة الحــاّدة، صعــوداً وهبوطــاً، فــي المثبطــات بالــدوالر 
ــى أّن المثبطــات  ــي هــذا إل ــة بالمثبطــات بالشــكل. ويعــود الســبب ف مقارن

شكل 3: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك وأسعار المنتج 
في فلسطين بالشيكل )100=2004(

شكل 4: تطّور الرقم القياسي ألسعار المستهلك وأسعار المنتج 
في فلسطين بالدوالر )100=2004(

المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017. األســعار واألرقــام القياســية: النشــرة 
ــى  ــا إل ــام بالشــيكل وتحويله ــى األرق ــم االعتمــاد عل ــه - فلســطين. ت الســنوية، 2016. رام الل

دوالر باســتخدام المثبطــات الســعرية.

تهلكالرقم القیاسي ألسعار المس
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كالرقم القیاسي ألسعار المستهل

الرقم القیاسي ألسعار المنتج
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المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2017. األســعار واألرقــام القياســية: النشــرة الســنوية، 
2016. رام اللــه - فلســطين.

بالــدوالر تأخــذ فــي االعتبــار ليــس فقــط االرتفــاع فــي األســعار ولكــن أيضــاً 
ــى  ــدوالر تجــاه الشــيكل للوصــول إل ــة فــي ســعر صــرف ال التحــوالت الدوري
التغيــر بالقيــم الحقيقيــة. كمــا ياُلحــظ مــن الشــكل 4 أّن االرتفــاع فــي الرقــم 
القياســي ألســعار المســتهلك أعلــى دائمــاً مــن ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار 
ــة  ــا الدراس ــارت إليه ــي أش ــرة الت ــي ذات الظاه ــطين، وه ــي فلس ــج ف المنت
اإلســرائيلية. وهــو مــا يعنــي ضمنيــاً احتمــال أّن الرواتــب الحقيقيــة فــي 
ــة بســبب وجــود اختناقــات  ــوازي مــع اإلنتاجي فلســطين أيضــاً ال تتطــور بالت
الدراســة  يســتحق  صعيــد  وهــذا  االقتصــاد.  فــي  ومؤسســاتية  هيكليــة 

بعمق. 
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المراقب االقتصادي, عدد 49 / 2017

3- املالية العامة1 

اإليرادات العامة 

شــهد الربــع األول مــن العــام 2017 انخفــاض صــايف اإليــرادات 
العامــة واملنــح بنحــو 3.8% مقارنــة بالربــع الســابق لتبلــغ حــوايل 
4,227.3 مليــون شــيكل. ويُعــزى ذلــك بشــكل أســايس إىل االنخفاض 
ــة.  ــري الرضيبي ــرادات غ ــداً اإلي ــة، تحدي ــة املحلي ــرادات الجباي يف إي
ــن  ــج ع ــه نات ــوري إذ ان ــاض ص ــذا االنخف ــأّن ه ــه ب ــدر التنوي ويج
االرتفــاع الطــارئ يف اإليــرادات غريالرضيبيــة يف الربــع الرابــع الــذي 
ــد رخصــة االتصــاالت الفلســطينية.  ــد مــن تســديد رســم تجدي تول
كذلــك طــرأ انخفــاض عــى إيــرادات املقاصــة بنحــو 2.8% مقارنــة 
بالربــع الســابق لتبلــغ نحــو 2,150.4 مليــون شــيكل )انظــر الشــكل 
ــو %4.4  ــة بنح ــاعدات الخارجي ــح واملس ــت املن ــام انخفض 3-1(. ك
مقارنــة بالربــع الســابق، لتبلــغ حــوايل 783 مليــون شــيكل )انظــر 

ــدول 1-3(.  الج

شــّكلت اإليــرادات العامــة واملنــح )صــايف( نحــو 126.9% مــن 
اإلنفــاق العــام الفعــيل )أســاس نقــدي( يف الربــع األول 2017 مقارنة 
بنحــو 135.6% يف الربــع الســابق. باملقابــل شــكلت هــذه اإليــرادات 
نحــو 108.4% مــن اإلنفــاق العــام املســتحق )أســاس التــزام( عــى 

الحكومــة مقارنــة بنحــو 92.9% خــالل نفــس الفــرتة.

جدول 3-1: املنح واملساعدات الخارجية املقدمة للحكومة 
الفلسطينية )مليون شيكل(

البيان 

20162017
الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
621.2627.1552.7516.6639.6متويل لدعم املوازنة

345.7226.83.6237.7112.8- منح عربية
275.5400.3549.1278.9526.8- الدول املانحة
76.7132.691.0302.7143.4متويل التطويري

697.9759.7643.7819.3783إجاميل املنح واملساعدات

النفقات العامة 

ارتفــع اإلنفــاق العــام الفعــيل خــالل الربــع األول 2017 بنحــو 
2.7% مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ حــوايل 3,330.5 مليــون 
شــيكل. وجــاء هــذا االرتفــاع بشــكل رئيــس نتيجــة ارتفــاع اإلنفــاق 
عــى بنــد األجــور والرواتــب بنحــو 52.4% ليبلــغ 1,882.5 مليــون 
شــيكل. ولكــّن هــذا االرتفــاع صــوري أيضــاً نظــراً النخفــاض قيمــة 
هــذا البنــد يف الربــع الســابق نتيجــة قيــام الحكومــة بدفــع رواتــب 
وأجــور شــهر ترشيــن األول )الربــع الرابــع 2016( بشــكل مســبق يف 
ــك ارتفــع اإلنفــاق عــى  ــث 2016(.  كذل ــع الثال ــول )الرب شــهر أيل
ــيكل  ــون ش ــغ 258.5 ملي ــو 15.4%، ليبل ــراض بنح ــايف اإلق ــد ص بن
خــالل هــذا الربــع. باملقابــل انخفضــت نفقــات غــري األجــور بنحــو 
26.6% لتبلــغ 1,038 مليــون شــيكل، وكذلــك انخفــض اإلنفــاق 
التطويــري 55.5% مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ نحــو 136.5 
ــام  ــاق الع ــد شــّكل اإلنف ــون شــيكل )انظــر الشــكل 3-2(. ولق ملي

ــام 2016  ــهرية للع ــة الش ــر املالي ــة، التقاري ــم: وزارة املالي ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1

و2017: العمليــات املاليــة- اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل.

شكل 3-1: هيكل اإليرادات العامة )مليون شيكل(

شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل(

شكل 3-3: الرصيد املايل الحكومي )أساس نقدي( نسبة
 اىل الناتج املحيل االجاميل االسمي )%(
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الفعــيل نحــو 85.4% مــن اإلنفــاق املســتحق عــى الحكومــة خــالل 
ــع  ــاميل يف الرب ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــو 26% م ــع، ونح ــذا الرب ه
األول 2017 مقارنــة بنحــو 25% يف الربــع الســابق و27% يف الربــع 

املناظــر.

املتأخرات الحكومية

بلغــت املتأخــرات املرتتبــة عــى الحكومــة خــالل الربــع األول 
2017 حــوايل 654.4 مليــون شــيكل، وهــو مــا يعــادل 15.4% مــن 
إجــاميل اإليــرادات العامــة واملنــح خــالل الربــع.  ويوضــح الجــدول 
3-2 تــوزّع قيمــة املتأخــرات عــى البنــود املختلفــة، حيــث بلغــت 
متأخــرات األجــور والرواتــب 111.5 مليــون شــيكل، ومتأخــرات 

ــيكل. ــون ش ــور( 286.1 ملي ــري األج ــاص )غ ــاع الخ القط

ــزء  ــديد ج ــع األول 2017 بتس ــالل الرب ــة خ ــام الحكوم ــراً لقي ونظ
مــن متأخــرات الفــرتات الســابقة بقيمــة إجامليــة تعــادل 498 
ــغ  ــة بل ــرات املرتاكم ــادة يف املتأخ ــايف الزي ــإّن ص ــيكل، ف ــون ش ملي
156.5 مليــون شــيكل خــالل الربــع )أو بنحــو 1.3%(، وهــو مــا رفــع 
ــيكل  ــون ش ــة إىل 11,999.6 ملي ــرات املرتاكم ــة املتأخ ــاميل قيم إج

ــع األول 2017. ــة الرب ــى نهاي حت

الفائض/العجز املايل

أّدت التطــورات عــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات العاّمــة الفعليــة 
خــالل الربــع األول 2017، إىل فائــض يف الرصيــد الــكيل قبــل املنــح 
ــبته %0.8  ــا نس ــيكل )أو م ــون ش ــوايل 113.8 ملي ــاعدات بح واملس
مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل( عــى األســاس النقــدي. وقــد ســاهمت 
ــو  ــض إىل نح ــذا الفائ ــز ه ــة يف تعزي ــاعدات الخارجي ــح واملس املن
ــج  ــن النات ــو 6.8% م ــادل نح ــا يع ــو م ــيكل، وه ــون ش 896.8 ملي
ــزام  ــاس االلت ــى أس ــا ع ــكل 3-3(. أّم ــر الش ــاميل )انظ ــيل اإلج املح
فلقــد شــهد الرصيــد الــكيل قبــل املنــح واملســاعدات عجــزاً بنحــو 
ــل  ــاعدات يف تحوي ــح واملس ــاهمت املن ــيكل، وس ــون ش 449.4 ملي
ــون شــيكل خــالل نفــس  هــذا العجــز إىل فائــض بنحــو 333.6 ملي

الفــرتة.

الدين العام الحكومي

بلــغ الديــن العــام الحكومــي خــالل الربــع األول مــن العــام 2017 
حــوايل 9,109.1 مليــون شــيكل، وهــو مــا يعــادل نحــو 18.2% مــن 
ــع  ــة بالرب ــو 4.7% مقارن ــاً بنح ــاميل، منخفض ــيل اإلج ــج املح النات
ــوزّع  ــر. ت ــع املناظ ــة بالرب ــو 4.8% مقارن ــاً بنح ــابق، ومنخفض الس
ــن خارجــي  ــل دي ــن محــيل بنحــو 58%، مقاب ــني دي ــن ب هــذا الدي
بنحــو 42%. كــام بلغــت قيمــة خدمــة الديــن املدفوعــة خــالل هــذا 
الربــع حــوايل 93 مليــون شــيكل، منهــا فوائــد عــى الديــن املحــيل 

ــون شــيكل )انظــر الجــدول 3-3(. الحكومــي بحــوايل 90.7 ملي

  * تختلف النسب بشكل بسيط عند احتساب االرقام بالدوالر االمرييك بتأثري التغري يف سعر 
الرصف.

جدول 3-2: املتأخرات املرتتبة عىل الحكومة الفلسطينية 
)مليون شيكل(

 األرقام بني أقواس هي أرقام سالبة.
•  تــم طــرح 2.1 مليــون شــيكل مــن اإلجــاميل وهــو يعــادل مــا قامــت الحكومــة بتســديده 

مــن متأخــرات صــايف االقــراض.

جدول 3-3: الدين العام الحكومي )مليون شيكل(

البيان 

20162017
الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
6.784.1)8.9(13.3)28.0(إرجاعات رضيبية
164.7719.4111.5)487.7(108.9األجور والرواتب

نفقات غري األجور )القطاع 

الخاص(
434.1381.9418.2627.1286.1

68.5100.2134.7159.159.3النفقات التطويرية
115.5)17.6(22.8)10.9(163.6املدفوعات املخصصة
إجاميل متأخرات بنود 

اإلنفاق
747.1)3.2(731.51494.7*654.4

البيان 

20162017
الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
الدين الحكومي 

املحيل
5,490.95,606.65,606.45,541.45,291

5,438.65,554.45,554.15,489.25,238.7     املصارف
52.352.352.352.352.3مؤسسات عامة 
الدين الحكومي 

الخارجي
4,072.54,132.53,967.84,017.73,818.1

9,563.49,739.19,574.29,559.29,109.1الدين العام الحكومي
9181.057.354.893.0الفوائد املدفوعة

18.2%18.7%18.6%18.9%19.3%الدين العام /ن م ا *
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ــة  ــادة الطاق ــي زي ــاهم ف ــذي يس ــاق ال ــه اإلنف ــري بأن ــاق التطوي ــرّف اإلنف يع
اإلنتاجيــة المســتقبلية فــي بلــد مــا. ويقــوم هــذا اإلنفــاق بتعويــض االهتــالك 
الــذي يطــرأ علــى رأس المــال القائــم نتيجــة االســتخدام مــن جهــة، وبزيــادة 
ــي المســتقبل  ــى ف ــو اقتصــادي أعل ــق نم ــم لتحقي ــال المتراك ــة رأس الم قيم
ــل تطــور  ــى تحلي ــدوق إل ــي هــذا الصن ــة أخــرى. وســوف نســعى ف مــن جه
ــم  ــن. ومــن المه ــن الماضيي ــي فلســطين خــالل العقدي ــري ف ــاق التطوي اإلنف
أن نشــير فــي البدايــة إلــى اإلشــكالية المعروفــة بيــن االقتصادييــن المتعلقــة 
ــي  ــاق الت ــواع اإلنف ــض أن ــة، إذ أّن بع ــات التطويري ــف النفق ــة تعري بصعوب
تســّجل تقليديــاً تحــت بنــد اإلنفــاق الجــاري فــي الموازنــات الحكوميــة، مثــل 
اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة، تســاهم أيضــاً فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 

ــاد. ــتقبلية لالقتص المس

ــا  ــن، إّم ــن مصدري ــطين م ــي فلس ــام ف ــري الع ــاق التطوي ــل اإلنف ــم تموي يت
مباشــرة مــن المســاعدات الدوليــة أو مــن الموازنــة الحكوميــة. ويبيــن الشــكل 
1 تطــور اإلنفــاق التطويــري فــي فلســطين خــالل 20 ســنة، مــن هذيــن 
المصدريــن. وياُلحــظ أّن حّصــة اإلنفــاق مــن الموازنــة هــي فــي ازديــاد فــي 
ــاق  ــي اإلنف ــة إجمال ــي قيم ــع ف ــن التراج ــم م ــى الرغ ــرة عل ــنوات األخي الس
التطويــري الســنوية. بلــغ أعلــى إنفــاق تطويــري ســنوي فــي العــام 2000، إذ 
وصــل إلــى مــا يقــارب 1.9 مليــار شــيكل )97% منهــا ممولــة مــن المســاعدات 
الدوليــة المباشــرة(. وبــدأ التراجــع فــي اإلنفــاق التطويــري بعــد العــام 2000 
ــام 2003  ــي الع ــت ف ــي حدث ــزة الت ــتثناء القف ــا باس ــى اآلن، ربم ــتمر حت واس

كمــا يوضــح الشــكل. 

ــي  ــن إجمال ــة م ــات التطويري ــبة النفق ــام لنس ــاه الع ــكل 2 االتج ــح الش يوّض
اإلنفــاق العــام، وياُلحــظ أّن هنــاك انخفاضــاً مســتديماً فــي هــذه النســبة منــذ 
العــام 1997، إاّل أنّهــا اســتقرت فــي الســنوات الخمــس األخيــرة علــى مســتوى 

منخفــض نســبياً يبلــغ حوالــي %5.

أولويات اإلنفاق التطويري

بلــغ إجمالــي مخصصــات اإلنفــاق التطويري فــي موازنــة الحكومة الفلســطينية 
فــي العــام 2016 نحــو 1,286.5 مليــون شــيكل )أســاس التــزام( و824 مليــون 
شــيكل )أســاس نقــدي(. ويعــرض الشــكل 3 التوزيــع الفعلــي للنفقــات 
التطويريــة علــى المشــاريع المختلفــة فــي العــام 2016 حســب البنــد ومركــز 
ــام  ــن والنظ ــاريع األم ــة أّن مش ــام التفصيلي ــن األرق ــتفاد م ــؤولية. ويس المس
ــاق  ــغ اإلنف ــام 2016. وبل ــي الع ــري ف ــاق التطوي ــن اإلنف ــتقطعت 27% م اس
ــزة  ــل األجه ــادة تأهي ــة )وهــي إع ــة كلف ــة مشــاريع تطويري ــى ثالث ــى أعل عل
األمنيــة، وبنــاء معســكرات تدريــب للمؤسســة األمنيــة، ودعــم البرنامــج 
ــري  ــاق التطوي ــي اإلنف ــن إجمال ــس( 20% م ــيد الرئي ــي للس ــي واالمن السياس
ــتقطعت  ــد اس ــة فلق ــات االجتماعي ــاريع الخدم ــا مش ــام. 1 أّم ــك الع ــي ذل ف
ــى  ــام 2016. وتشــتمل هــذه عل ــي الع ــري ف ــاق التطوي ــن اإلنف نحــو 25% م
المســاعدات الطارئــة لقطــاع غــزة ودعــم المخيمــات وإصــالح وتأهيــل 
ــة  ــام« باإلضاف ــة األيت ــى جانــب مشــروع »لكفال شــبكات الصــرف الصحــي، إل
ــد  ــة فلق ــؤون المالي ــة والش ــاريع اإلدارة العاّم ــا مش ــرى. أّم ــاريع أخ ــى مش إل
ــا  ــب معظمه ــري وذه ــاق التطوي ــي اإلنف ــث إجمال ــن ثل ــر م ــتقطعت أكث اس
ــاريع  ــة المش ــزد قيم ــم ت ــراً، ل ــة. أخي ــاءة اإلدارة العاّم ــين كف ــاريع تحس لمش
ــي  ــن إجمال ــى 11% م ــة« عل ــة اقتصادي ــاريع »تنمي ــة مش ــل صف ــي تحم الت

ــام.  ــك الع ــي ذل ــري ف ــاق التطوي اإلنف

ــاق  ــة اإلنف ــريع لقيم ــرض الس ــذا الع ــد ه ــة بع ــى معلّق ــي تبق ــئلة الت األس
ــي  ــا ه ــي: م ــى التال ــتمل عل ــطين تش ــي فلس ــاً ف ــه قطاعي ــري وتوزّع التطوي
المعاييــر التــي تطبّقهــا الحكومــة الفلســطينية لتحديــد المشــاريع التــي 
تحمــل مواصفــات »مشــاريع تطويريــة«؟ مــا هــو األثــر التنمــوي الــذي تولّــد 
مــن اإلنفــاق التطويــري )علــى الرغــم مــن تواضعــه( علــى امتــداد العقديــن 
الماضييــن؟ وأخيــراً هــل هنــاك فعــالً ارتبــاط بيــن المشــاريع المدرجــة علــى 
برنامــج اإلنفــاق التطويــري وبيــن خطــط وأولويــات التنميــة لــدى الحكومــات 

ــة؟  ــطينية المتعاقب الفلس

      
سالم صالح، باحثة مساعدة في »ماس«

انظر التقارير املالية الشهرية لوزارة املالية 2016.   -1

شكل 1: تطور النفقات التطويرية العامة في فلسطين )1997 - 2016( مليون شيكل

ــة  ــنوية، المالي ــات الس ــاءات، البيان ــطينية، إحص ــد الفلس ــلطة النق ــي لس ــع اإللكترون ــدر: الموق المص
ــكل ســنة ــى شــيكل باســتخدام متوســط ســعر الصــرف ل ــا إل ــم تحويله العامــة. وت

* قامــت الحكومــة فــي العــام 2014 باســتخدام جــزء مــن المســاعدات الدوليــة )حوالــي 40 مليــون 
دوالر( التــي كانــت مخصصــة للنفقــات التطويريــة لدعــم الموازنــة الجاريــة. 

** هناك تناقض في بيانات العام 2004 في المصادر المختلفة، لذلك تم استثناءها من الشكل.

شكل 2: نسبة اإلنفاق التطويري إلى اإلنفاق العام )1997 - 2016(

ــي لســلطة النقــد  ــات الموقــع اإللكترون ــاء علــى بيان المصــدر: تــم احتســاب النســب بن
الفلســطينية، إحصــاءات، البيانــات الســنوية، الماليــة العامــة. 

تم استثناء العام 2004 بسبب تضارب البيانات في المصادر المختلفة.

صندوق 3: اإلنفاق التطويري في فلسطين

شكل 3: تفاصيل النفقات التطويرية حسب البند ومركز المسؤولية 2016 )%(

المصدر: وزارة المالية، التقرير المالي الشهري كانون األول 2016.
*أخرى تشمل الشؤون الخارجية وخدمات النقل والمواصالت.   
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4- القطاع املرصيف1 

ــا مــن خــالل  ــاً، وهــي متــارس أعامله يعمــل يف فلســطني 15 مرصف
شــبكة مــن الفــروع واملكاتــب موزّعــة يف مختلــف محافظــات 
الوطــن عددهــا 313 فرعــاً ومكتبــاً بنهايــة الربــع األول مــن العــام 
ــوزع  ــة و57 يف قطــاع غــزة. وتت 2017، منهــا 256 يف الضفــة الغربي
الفــروع واملكاتــب بــني 189 فــرع ومكتــب للمصارف املحليــة و124 
للمصــارف الوافــدة. ويعمــل يف هــذه املصــارف نحــو6,692  موظف 
ــع األول مــن العــام 2017. ويعــرض الشــكل 1-4  ــة الرب ــى نهاي حت

تــوزّع هــذه الفــروع واملكاتــب يف املحافظــات الفلســطينية.

املرخصــة يف  املصــارف  أصــول )خصــوم(  إجــاميل  ارتفــع  وقــد 
ــع  ــة بالرب ــو 7.2% مقارن ــع االول 2017 بنح ــالل الرب ــطني خ فلس
ــود  ــار دوالر، كــام يتضــح مــن بن ــو 15.2 ملي ــابق لتبلــغ نح الس

)الجــدول 1-4(. امليزانيــة املجمعــة للمصــارف 

جدول 4-1: امليزانية املجمعة للمصارف املرخصة يف فلسطني 
)مليون دوالر(

البيان 

20162017
الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
13,143.613,599.614,068.314,196.415,222.3إجاميل األصول

التسهيالت االئتامنية 
املبارشة

6,137.36,404.96,666.46,871.97,234.2

األرصدة لدى سلطة 
النقد واملصارف

3,976.64,117.94,055.34,279.04,136.2

محفظة االوراق املالية 
للمتاجرة واالستثامر

900.6943.01,051.21,007.11,042.2

1,141.51,074.21,204.4991.21,567.2النقدية واملعادن الثمينة
987.61,059.61,091.01,047.21,242.5املوجودات األخرى

13,143.613,599.614,068.314,196.415,222.3إجاميل الخصوم
ودائع الجمهور )ودائع 

غري مرصفية(**
10,054.710,202.610,432.610,604.611,127.5

1,483.21,495.21,624.41,682.41,720.3حقوق امللكية
أرصدة سلطة النقد 

واملصارف )ودائع مرصفية(
909.11,103.91,152.01,139.91,506.6

228.8329.2358.8271.5352.4املطلوبات األخرى
467.8468.8500.4498.2515.5املخصصات واالهتالك

* البنود يف الجدول هي باإلجاميل )تشمل املخصصات(.
** الودائع غري املرصفية تشمل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام. 

التسهيالت االئتامنية

بلــغ إجــاميل التســهيالت االئتامنيــة املبــارشة نهايــة الربــع األول مــن 
ــو  ــاً بنح ــون دوالر، مســجلة ارتفاع ــام 2017 نحــو 7,234.2 ملي الع
5.3% مقارنــة بالربــع الســابق، وبنحــو 17.9% مقارنــة بالربــع 
املناظــر مــن 2016. وتوزّعــت هــذه التســهيالت بشــكل أســايس بــني 
ــبة  ــبة 17.7%، والنس ــن بنس ــاري مدي ــبة 81.7%، وج ــروض بنس ق
القليلــة الباقيــة كانــت للتمويــل التأجــريي. وبقيــت الضفــة الغربيــة 
مســتحوذًة عــى نحــو 86.8% مــن إجــاميل هــذه التســهيالت مقابــل 
نحــو 13.2% لقطــاع غــزة. كــام اســتمرت ســيطرة الــدوالر األمريــيك 

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: ســلطة النقــد الفلســطينية، أيــار 2017. امليزانيــة املجمعــة    -1

للمصــارف، قامئــة األربــاح والخســائر، وقاعــدة بيانــات ســلطة النقــد.

شكل 4-1: عدد الفروع واملكاتب بحسب املحافظات، الربع األول 2017

شكل 4-2: إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة )مليون دوالر(

شكل 4-3: توزيع التسهيالت االئتامنية بحسب القطاع 
خالل الربع األول 2017  )%(
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ــو %37.6  ــل نح ــهيالت، مقاب ــذه التس ــن ه ــو 47.2% م ــى نح ع
ــار األردين، وحــوايل  ــة الدين للشــيكل اإلرسائيــيل ونحــو 14.1% حّص

1.1% لبقيــة العمــالت األخــرى )انظــر الشــكل 2-4(.

وقــد ســيطر القطــاع العــام عــى نحــو 20% مــن إجــاميل التســهيالت 
االئتامنيــة، تــاله قــروض متويــل الســلع االســتهالكية بنســبة %19.3، 
وجــاء يف املرتبــة الثالثــة قطــاع العقــارات واإلنشــاءات بنســبة 
ــبة %15.9  ــة بنس ــة والخارجي ــارة الداخلي ــاع التج ــّم قط 17.6%، ث

مــن إجــاميل التســهيالت )انظــر شــكل 3-4(.

ــة خــالل  ــة واملعــادن الثمين ــد النقدي ويف نفــس الســياق، ارتفــع بن
الربــع األول 2017 بشــكل ملحــوظ وبنحــو 58.1% مقارنــة بالربــع 
هــذا  ويعــزى  دوالر.  مليــون   1,567.2 حــوايل  ليبلــغ  الســابق، 
االرتفــاع إىل عاملــني أساســيني: األول، تراجــع عمليــات شــحن فائــض 
ــل  ــك إرسائي ــا بن ــام به ــي ق ــة الت ــات الصيان الشــيكل نتيجــة لعملي
ــاين يعــود إىل انخفــاض قيمــة هــذا  ــع األول 2017. والث خــالل الرب
البنــد بشــكل ملحــوظ خــالل الربــع الســابق )الربــع الرابــع 2016( 

ــه.  ــي متــت خالل ــات الشــحن االســتثنائية الت نتيجــة لعملي

الودائع

ــة يف  ــغ عــدد حســابات املودعــني يف املصــارف املرخصــة والعامل بل
فلســطني نحــو 3.1 مليــون حســاب بنهايــة الربــع األول 2017. كــام 
بلــغ إجــاميل ودائــع الجمهــور )الودائــع غــري املرصفيــة( نهايــة الربــع 
األول مــن العــام 2017 حــوايل 11.1 مليــار دوالر، مســجلًة منــواً 
بنحــو 4.9% مقارنــة بالربــع الســابق، توزعــت بــني ودائــع للقطــاع 
ــد  ــام. وق ــاع الع ــع القط ــل 7.5% ودائ ــو 92.5% مقاب ــاص بنح الخ
ســاهمت الضفــة الغربيــة بنحــو 90% مــن إجــاميل هــذه الودائــع. 
وشــكلت الودائــع الجاريــة )تحــت الطلــب( نحــو 38.8% مــن 
ــري،  ــع التوف ــة ودائ ــل 32.6% حّص ــور، مقاب ــع الجمه ــاميل ودائ إج
أّمــا الودائــع اآلجلــة فشــكلت نحــو 28.6%. كــام اســتمرت ســيطرة 
الــدوالر األمريــيك عــى إجــاميل ودائــع الجمهــور باســتحواذها عــى 
حــوايل 39.2% منهــا، تلتهــا عملــة الشــيكل بنحــو 32.7%، ثــم 

ــكل 4-4(.  ــر الش ــبة 24.5% )انظ ــار األردين بنس الدين

ــة للمصــارف بنســبة %2.3  ــٍب آخــر، منــت حقــوق امللكي مــن جان
نهايــة الربــع األول مــن العــام 2017 مقارنــًة بالربــع الســابق لتبلــغ 
حــوايل 1,720.3 مليــون دوالر.كــام ارتفعــت أرصــدة ســلطة النقــد 
واملصــارف بشــكل ملحــوظ )نحــو 32.2%( لتبلــغ 1,506.6 مليــون 

دوالر خــالل نفــس الفــرتة. 

أرباح املصارف

ــام  ــن الع ــع األول م ــالل الرب ــارف خ ــل للمص ــايف الدخ ــّجل ص س
مقارنــة   %15.6 نحــو  بلغــت  بنســبة  ملحوظــاً  ارتفاعــاً   2017
بالربــع الســابق، ليصــل إىل 40.7 مليــون دوالر. وذلــك جــرّاء تزايــد 
اإليــرادات املتحققــة بنســبة أكــر مــن االرتفــاع يف النفقــات )انظــر 
الجــدول 4-2(. ارتفعــت اإليــرادات املتحققــة بنســبة 4.9% مقابــل 
ارتفــاع النفقــات بنســبة 1.5%. وشــّكل الدخــل مــن الفوائــد نحــو 
ــاز املــرصيف وهــي  ــة يف الجه ــرادات املتحقق 71% مــن إجــاميل اإلي

ــع الســابق.  نفــس النســبة يف الرب

شكل 4-4: توزيع ودائع الجمهور )مليون دوالر( 

شكل 4-5: متوسط الفوائد الدائنة واملدينة بالعمالت املختلفة، 
الربع األول 2017 )%(

شكل 4-6: قيمة الشيكات املقدمة للتقاص واملعادة، الربع األول 
2017 )مليون دوالر( 

املصدر:سلطة النقد الفلسطينية، أيار 2017، )بيانات غري منشورة(.
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جدول 4-2: مصادر اإليرادات واإلنفاق للمصارف املرخصة 
)مليون دوالر(

البيان 

20162017
الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
138.4143.5131.0145.4152.5اإليرادات

98.4101.598.0103.1108.2  - صايف الفوائد
24.224.622.926.427.4  - العموالت

15.817.410.115.916.9  - أخرى 
96.1105.597.6110.2111.8النفقات

  - النفقات التشغيلية 
   واملخصصات

86.391.387.297.7100.7

9.814.210.412.511.1  - الرضيبة
42.338.033.435.240.7صايف الدخل*

*  صايف الدخل= اإليرادات– النفقات

معّدالت الفائدة

ــابق  ــع الس ــع الرب ــة م ــام 2017 مقارن ــن الع ــع األول م ــهد الرب ش
ارتفاعــاً يف معــّدالت الفائــدة عــى اإلقــراض بجميــع العمــالت 
ــد  ــعار الفوائ ــل يف أس ــاً أق ــيكل(، وارتفاع ــدوالر والش ــار وال )الدين
عــى اإليــداع لــكل مــن الــدوالر والدينــار، فيــام انخفضــت فائــدة 
اإليــداع بعملــة الشــيكل. وأّدت هــذه التغــريات إىل ارتفــاع الهامــش 
بــني أســعار الفائــدة عــى اإليــداع واإلقــراض عــى جميــع العمــالت 
ــغ نحــو 5.19  ــام الســابق، ليبل ــن الع ــع األخــري م ــع الرب ــة م مقارن

ــكل 5-4(.  ــر الش ــار )انظ ــدوالر، و4.63 للدين ــيكل، و4.69 لل للش

حركة املقاصة

ــن  ــع األول م ــة الرب ــاص نهاي ــة للتق ــع عــدد الشــيكات املقدم ارتف
ــة بالربــع الســابق، كــام ارتفعــت  العــام 2017 بنســبة 4.4% مقارن
ــون شــيك بقيمــة 3.8  ــغ عددهــا 1.6 ملي ــا بنســبة 9%، ليبل قيمته
مليــار دوالر. ورافــق هــذا االرتفــاع زيــادة يف عــدد وقيمة الشــيكات 
املعــادة بنحــو 1.5% و6.3% عــى الرتتيــب، لتبلــغ نحــو 172 ألــف 
ــر بالذكــر أّن حــوايل %74.5  شــيك بقيمــة 252 مليــون دوالر. جدي
مــن قيمــة الشــيكات املقدمــة للتقــاص هــي بعملــة الشــيكل، 
يليهــا الــدوالر بنحــو 19.5%. أّمــا جغرافيــاً، فقــد تــم تــداول نحــو 

ــو  ــل نح ــه، مقاب ــاص يف رام الل ــة للتق ــيكات املقدم ــن الش 91%م
ــن  ــو 6.6% م ــادة نح ــيكات املع ــّكلت الش ــزة. وش ــا يف غ 9% منه
ــل 6.5% يف  ــة مقاب ــة الغربي ــاص يف الضف ــة للتق ــيكات املقدم الش

القطــاع )انظــر الشــكل 6-4(.

مؤسسات اإلقراض املتخصصة

بلــغ عــدد فــروع مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة واملرخصــة نهايــة 
ــرع  ــاً )70 ف ــاً ومكتب ــو 84 فرع ــام 2017 نح ــن الع ــع األول م الرب
و14 مكتــب(. وقّدمــت هــذه املؤسســات حــوايل 210 مليــون دوالر 
مــن القــروض، اســتحوذت الضفــة الغربيــة عــى نحــو %67.7 
ــرت هــذه  ــة قطــاع غــزة. كــام وفّ ــل نحــو 32.3% حّص ــا، مقاب منه
املؤسســات حــوايل 641 فرصــة عمــل، وارتفــع عــدد املقرتضــني 
النشــطني )الــذي يســددون التزاماتهــم بانتظــام( خــالل هــذا الربــع 
ــرتض )انظــر الجــدول 3-4(. ــغ نحــو 70,855  مق بنحــو 2.8% ليبل

جدول 4-3: بيانات مؤسسات اإلقراض املتخصصة

البيان 

20162017
الربع 

األول 

الربع 

الثاين 

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع

الربع 

األول
إجاميل محفظة القروض 

)مليون دوالر(
149.7167.1183.0199.4210.0

109.2120.8129.2137.0142.2  -  الضفة الغربية
40.546.353.862.467.8  -  قطاع غزة

55,59859,82864,54768,91270,855   عدد املقرتضني النشطني
39,43342,90045,66247,91948,393-  الضفة الغربية

16,16516,92818,88520,99322,462 -  قطاع غزة
492554583618641  عدد املوظفني

ــن  ــات يف كل م ــذه املؤسس ــل ه ــن قب ــوح م ــامن املمن ــز االئت تركّ
محافظــات نابلــس، ورام اللــه والبــرية، وغــزة، والخليــل عــى الرتتيب 
حيــث حــازت هــذه املحافظــات عــى نحــو نصــف إجــاميل محفظــة 
القــروض املقدمــة مــن مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة. واســتمرت 
ســيطرة القــروض العقاريــة عــى الحّصــة األكــر مــن هــذه القــروض 
بنســبة 30%، ثــم القطــاع التجــاري بنحــو 25%، تــاله القطــاع 

االســتهاليك بحــوايل %13.
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ــون  ــرار بقان ــب الق ــع بموج ــان الودائ ــطينية لضم ــة الفلس ــئت المؤسس أُنِش
رقــم )7( فــي العــام 2013، بهــدف تعزيــز شــبكة األمــان المالــي فــي الجهــاز 
المصرفــي الفلســطيني، وتعزيــز ثقــة المودعيــن بهــذا الجهــاز وحمايــة 
ــخصية  ــة بالش ــع المؤسس ــاًت. وتتمت ــراداً أو مؤسس ــوا أف ــواء كان ــم س أمواله
االعتباريــة واألهليــة القانونيــة واالســتقالل المالــي واإلداري. وتقــوم المؤسســة 
باســتثمار مبالــغ التأميــن فــي صندوقيــن منفصليــن أحدهمــا للمصــارف 
التقليديــة واآلخــر للمصــارف اإلســالمية. وتتولــى المؤسســة، فــي حــال تصفيــة 
أي مصــرف، عمليــة التصفيــة بطريقــة تضمــن تحقيــق أفضــل النتائــج لجميــع 
ــه وللمؤسســة، وتعويــض كل مــودع عــن ودائعــه المؤمــن عليهــا وفــق  دائني

ــون. أحــكام القان

جــاء تأســيس المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع مواكبــاً للتطــور العالمــي 
علــى صعيــد البنــاء المؤسســي فــي القطــاع المصرفــي. ووصــل عــدد الــدول 
ــة  ــاً بالمقارن ــة حالي ــة دول ــع مــا يقــارب المائ التــي تتبنــى نظــام ضمــان ودائ
مــع اثنــي عشــرة فقــط حتــى منتصــف الســبعينات. وقــد جــاء التســارع علــى 
الســاحة الدوليــة بهــدف صيانــة المــال العــام وتوفيــر آليــة قانونيــة للتعامــل 
مــع حــاالت التعثــر المصرفــي ومــا يفضــي إليــه ذلــك مــن ثقــة فــي الجهــاز 

المصرفــي وحشــد للمدخــرات الوطنيــة وتشــجيع النمــو االقتصــادي. 

تتمتــع المؤسســة، بموجــب قانونهــا، بصالحيــات واســعة تمكنهــا مــن القيــام 
بمهامهــا كضامــن للودائــع ومصــٍف للمصــارف، باإلضافــة إلــى الــدور الرقابــي 
ــة  ــات الخاّص ــادل المعلومــات والبيان ــل فــي تب ــاً، والمتمث ــا قانون ــوح له الممن
بالبنــوك األعضــاء بشــكل دوري مــع ســلطة النقــد الفلســطينية، وفــق آليــات 
محــددة تكفــل للمؤسســة الحصــول علــى كافــة المعلومــات الالزمــة لتحقيــق 

أهدافهــا.

تشــمل الودائــع الخاضعــة ألحــكام قانــون إنشــاء المؤسســة الفلســطينية 
لضمــان الودائــع جميــع أنــواع الودائــع لــدى المصــارف األعضــاء فــي جميــع 

ــي: ــا يل العمــالت باســتثناء م

ودائــع الحكومــة ومؤسســاتها، ودائــع ســلطة النقــد الفلســطينية، وودائــع   •
ــة األخــرى. ــن األعضــاء والمؤسســات المالي ــا بي م

ودائــع األطــراف ذوي الصلــة بالمصــرف العضــو وفــق أحــكام قانــون   •
النافــذ. المصــارف 

صندوق 4: المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع: ضمان 90% من المودعين و14% من 
الودائع بشكل كامل

التأمينات النقدية في حدود رصيد التسهيالت القائمة بضمانها.  •
ــرعية  ــة الش ــة الرقاب ــاء هيئ ــو و/أو أعض ــابات العض ــي حس ــع مدقق ودائ  •

ــه. لدي
ودائع االستثمار المقيد وفق ما يحدده المجلس.  •

ودائع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة.  •

أّمــا عــن مصــادر تمويــل المؤسســة الفلســطينية فهــي متنوعــة وتشــمل رســوم 
اشــتراك البنــوك األعضــاء، وعوائــد االســتثمار، باإلضافــة إلــى القــروض والمنــح. 
العضويــة إجباريــة لجميــع المصــارف المرخصــة فــي فلســطين ويترتــب علــى 
المصــرف العضــو تســديد رســوم االشــتراك بشــكل ربــع ســنوي، وتبلــغ نســبة 

االشــتراك 0.3% مــن إجمالــي قيمــة الودائــع الخاضعــة ألحــكام القانــون.

مستوى الضمان

ــقف  ــى س ــع حت ــة الودائ ــل كافّ ــكل كام ــطينية بش ــة الفلس ــن المؤسس تضم
10,000 دوالر أمريكــي )أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األخــرى(. وتقــوم المؤسســة 
بالتعويــض الفــوري لــكل مــودع لــدى البنــك الواحــد وبســقف 10,000 دوالر 
ــا  ــد قيمته ــي تزي ــع الت ــي أّن الودائ ــة أي بنــك، وهــو مــا يعن فــي حــال تصفي

علــى 10,000 تحصــل علــى تعويــض جزئــي فقــط.

وبحســب إحصــاءات العــام 2016، شــّكلت ودائــع العمــالء الخاضعــة ألحــكام 
القانــون حوالــي 91.6% مــن إجمالــي ودائــع العمــالء لــدى المصــارف األعضــاء 
ــط  ــودع وبمتوس ــف م ــو 1,531 أل ــى نح ــود إل ــي تع ــدول 1(. وه ــر الج )انظ

وديعــة بلغــت 6,343 دوالر. وتتــوزع هــذه الودائــع بيــن:

ودائــع مضمونــة بالكامــل )10,000 دوالر فأقــل( وهــي تعــادل نحــو %14   •
ــى  ــود إل ــون، وتع ــكام القان ــة ألح ــع الخاضع ــة الودائ ــي قيم ــن إجمال م
نحــو 1,386 ألــف مــودع وبمتوســط 997 دوالر للوديعــة. وهــذا يعنــي أّن 
نســبة المودعيــن المضمونــة ودائعهــم بالكامــل تبلــغ حوالــي 90.5% مــن 

ــون.  ــن الخاضعــة ودائعهــم ألحــكام القان ــي عــدد المودعي إجمال
ــا  ــن 10,000 دوالر أو م ــا ع ــد قيمته ــع تزي ــاً )ودائ ــة جزئي ــع مضمون ودائ  •
يعادلهــا(. وتبلــغ حّصــة هــذه 86% مــن إجمالــي قيمــة الودائــع الخاضعــة 
ألحــكام القانــون، وتعــود إلــى حوالــي 146 ألــف مــودع وبمتوســط وديعــة 

ــا 57,173 دوالر. ــغ قيمته تبل

عبير أبو زيتون، باحثة في سلطة النقد الفلسطينية

جدول 1: أبرز مؤشرات الودائع والمودعين في البنوك األعضاء في مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية، 
2016 - 2013

2013201420152016البند
8,303.78,934.59,654.210,604.6إجاميل قيمة ودائع العمالء يف الجهاز املرصيف )مليون دوالر(

1,4351,4671,4601,536عدد املودعني يف الجهاز املرصيف )ألف مودع(
7,5838,1208,9369,713إجاميل الودائع الخاضعة ألحكام قانون مؤسسة الودائع )مليون دوالر(

1,4311,4631,4551,531عدد املودعني الخاضعة ودائعهم ألحكام القانون )ألف مودع( 
91.390.992.691.6نسبة الودائع الخاضعة ألحكام القانون إىل إجاميل الودائع )%(

2,2192,4092,6192,839قيمة التعويض الفوري )مليون دوالر(
1,0931,1981,3011,382قيمة ودائع العمالء املضمونة بالكامل )مليون دوالر(
1,3191,3421,3241,386عدد العمالء املضمونة ودائعهم بالكامل )ألف مودع(

6,4906,9227,6358,331قيمة ودائع العمالء املضمونة جزئياً )مليون دوالر(
113121132146عدد العمالء املضمونة ودائعهم جزئياً )ألف مودع(

14.414.814.614.2نسبة الودائع املضمونة كامال إىل إجاميل الودائع الخاضعة للنظام %
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5- القطاع املايل غري املرصيف1 

قطاع األوراق املالية 

بلغــت القيمــة الســوقية ألســهم الــرشكات املدرجــة يف بورصــة 
فلســطني 3.59 مليــار دوالر مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام 
ــع  ــة الرب ــه يف نهاي ــت علي ــاّم كان ــبة 5.9% ع ــة بنس 2017، مرتفع
الرابــع مــن العــام 2016، وهــذا يعــادل نســبة 26.8% مــن الناتــج 
املحــيل اإلجــاميل باألســعار الجاريــة لعــام 2016. كــام بلــغ إجــاميل 
عــدد املتعاملــني يف ســوق األوراق املاليــة نحــو 72,285 متعامــل مــع 
نهايــة الربــع األول بينهــم 4.7% مــن املتعاملــني األجانــب، غالبيتهــم 

ــن األردن. م

جدول 5-1: بعض املؤرشات عىل نشاط التداول يف بورصة فلسطني

الربع األول 

2016

الربع الرابع 

2016

الربع األول 

2017
58.7342.3734.53عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(

118.50105.9471.99قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(
3,213.103,390.123,591.34القيمة السوقية )مليون دوالر(

72,78972,41872,285إجاميل عدد املتعاملني
69,33969,00768,891    فلسطيني )متعامل(

3,4503,4113,394    مواطن أجنبي )متعامل(

ــة  ــع نهاي ــاً م ــاً ملحوظ ــة انخفاض ــهم املتداول ــة األس ــهدت قيم ش
ــون دوالر  ــغ 71.99 ملي ــع األول للعــام 2017 بنســبة 32% لتبل الرب
ــام 2016  ــن الع ــع م ــع الراب ــة الرب ــه نهاي ــت علي ــاّم كان ــة ع مقارن
ــام 2016.  ــن الع ــر م ــع املناظ ــع الرب ــة م ــبة 39.2% باملقارن وبنس
كــام شــهد عــدد األســهم املتداولــة انخفاضــاً بنســبة 18.5% مقارنــة 
ــهم  ــدد األس ــة وع ــاض يف قيم ــود االنخف ــابق. ويع ــع الس ــع الرب م
ــل  ــام املســتثمرين بتعدي ــني إىل قي ــني الربعــني املتالحق ــة ب املتداول
ــاح  ــات األرب ــى توزيع ــول ع ــدف الحص ــتثامرية به ــم االس مراكزه
التــي يتــم اإلعــالن عنهــا يف الربــع األول. أّمــا ســبب االنخفــاض بــني 
الربعــني املتناظريــن فيعــود عــى أّن الربــع األول 2016 شــهد تنفيــذ 
مجموعــة مــن الصفقــات املؤسســاتية الكبــرية مل يشــهد مثلهــا 

الربــع األول 2017. 

يوّضــح الشــكل 5-1، صفــة املتعاملــني يف البورصــة تبعــاً لحصصهــم 
النســبية مــن القيمــة الســوقية للتعامــالت. ويوّضــح الرســم أن 
حّصــة الــرشكات بلغــت 40% )بقيمــة 1,426.4مليــون دوالر( يف 
ــون دوالر(. ــة 981.7 ملي ــراد 27% )بقيم ــة األف ــت حّص ــني بلغ ح

قطاع التأمني

بلــغ إجــاميل أقســاط التأمــني املكتتبــة 61.5 مليــون دوالر يف الربــع 
األول مــن العــام 2017. وميثــل هــذا ارتفاعــاً بنســبة 42% عــاّم كان 
عليــه يف الربــع الســابق وبنســبة 26% مقارنــة بالربــع املناظــر مــن 
العــام 2016. ويفــّر االرتفــاع بــني الربعــني املتالحقــني بــأّن جــزءاً 
ــام )أي  ــة الع ــع بداي ــا م ــم تجديده ــني يت ــق التأم ــن وثائ ــرياً م كب
خــالل الربــع األول(. أّمــا االرتفــاع بــني الربعــني املتناظريــن فيعــود 

ــة  ــطينية 2017. وبورص ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــم: هيئ ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1
ــة  ــات رشك ــمل بيان ــني ال تش ــاع التأم ــات قط ــات وإحصائي ــع بيان ــطني 2017. وجمي فلس

ــني. ــة للتأم ــة األهلي املجموع

شكل 5-1: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاً لصفة 
املتعامل كام هي يف نهاية الربع األول من العام 2017 )مليون دوالر(

•  أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.

شكل 5-2: توزيع مكونات محفظة التأمني حسب منتجات قطاع 
التأمني كام هي يف نهاية الربع األول 2017

شكل 5-3: توزيع محفظة التأمني وفقا للرشكات العاملة يف 
فلسطني كام هي يف نهاية الربع األول من العام 2017

أطراف ذوي عالقة 
298.7

8.33%

أفراد
981.7
27.39%

جهات حكومیة 
364.3
10.16%

شركات
1,426.4

39.80%

صنادیق استثمار
209.4

5.84%

بنوك 
219.3

6.12%

شركات تأمین 
71.5
1.99%

موظفي وسطاء السوق 
12.8
0.36%

 المركبات
56%

العمال
11%

الصحي
19%

تأمین المسؤولیة 
المدنیة

2%

التامینات العامة 
االخرى

2%

قالحری
5%

بحري
1%

هندسي
2%

ةالحیا
2%

أخرى
%9

أمینشركة المشرق للت
9.67%

نیةشركة التأمین الوط
22.22%

 شركة فلسطین
للتأمین
6.62%

تأمینشركة التكافل لل
17.67%

تأمینشركة ترست العالمیة لل
23.23%

حدة الشركة العالمیة المت
للتأمین
20.18%

كوشركة مت الیف الی
0.33%

شركة فلسطین 
لتأمین الرهن 

العقاري
0.07%
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ــزام كافــة رشكات التأمــني املجــازة  ــة يف إل إىل اســتمرار جهــود الهيئ
بتطبيــق الحــد األدىن للتعرفــة الخاصــة بالتأمينــات االلزاميــة )وهــي 
تأمينــات املركبــات وتأمــني العــامل( اســتناداً لقــرار مجلــس الــوزراء 

الصــادر يف العــام 2008. 

ــع األول  ــبة 11% يف الرب ــة بنس ــات املدفوع ــايف التعويض ــع ص ارتف
ــتثامرات  ــت اس ــابق. وبلغ ــام الس ــن الع ــع م ــع الراب ــة بالرب مقارن
قطــاع التأمــني 187.4 مليــون دوالر نهايــة الربــع األول للعــام 2017 
محققــة انخفاضــاً قــدره 2.9% مقارنــَة بنهايــة العــام 2016 )انظــر 

ــدول 2-5(. الج

جدول 5-2: بعض املؤرشات املالية لقطاع التأمني يف فلسطني 
)مليون دوالر(

الربع األول 

2016

الربع الرابع 

2016

الربع األول 

2017
48.843.361.5إجاميل أقساط التأمني املكتتبة 

176.5192.9187.4إجاميل استثامرات رشكات التأمني
صايف التعويضات املتكبدة يف 

قطاع التأمني
)25.8()27.0()29.9(

صايف األقساط املكتسبة /إجاميل 

األقساط املكتتبة
%79.9%94.7%75.1

صايف التعويضات املتكبدة / صايف 

األقساط املكتسبة 
%66.1%65.9%64.6

ــزاً  ــت تشــهد تركّ ــا زال ــح الشــكل 5-2، أّن محفظــة التأمــني م يوّض
ــن  ــبته 56% م ــت نس ــذي بلغ ــات وال ــني املركب ــح تأم ــرياً لصال كب
ــني  ــا التأم ــع األول، يليه ــة الرب ــة يف نهاي ــة التأميني ــاميل املحفظ إج
الصحــي بنســبة 19%. كــام يالحــظ مــن الشــكل 5-3 أّن هنــاك تركزاً 
واضحــاً يف الحصــص الســوقية بــني رشكات التأمــني، حيــث تســتحوذ 
رشكتــان مــن أصــل تســعة رشكات عاملــة يف القطــاع عــى نحــو %45 
مــن إجــاميل األقســاط املكتتبــة يف قطــاع التأمــني الفلســطيني نهايــة 

الربــع األول مــن العــام 2017.

قطاع التأجري التموييل 

ــة  ــل هيئ ــن قب ــة م ــيل املرّخص ــري التموي ــدد رشكات التأج ــغ ع بل
ــود  ــة عق ــاع يف قيم ــرأ ارتف ــد ط ــة. ولق ــال 12 رشك ــوق رأس امل س
التأجــري التمويــيل يف الربــع األول مــن العــام بنســبة 12.9% مقارنــة 
بالربــع املناظــر مــن العــام 2016 عــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد 
ــة،  ــرتة املقارن ــس ف ــبة 1.9% يف نف ــيل بنس ــري التموي ــود التأج عق
ويعــود ذلــك إىل احتــواء بعــض العقــود عــى عــدد أكــر مــن 

ــدول 3-5(. ــر الج ــرة )انظ ــول املؤج األص

جدول 5-3: إجاميل قيمة عقود التأجري التموييل وعدد عقود 
التأجري التموييل

قيمة عقود التأجري التموييل 

)مليون دوالر(

 عدد عقود التأجري 

التموييل 
17.1374الربع األول 2016
27.0524الربع الرابع 2016
19.3367الربع األول 2017

شكل 5-4: التوزيع الجغرايف لعقود التأجري التموييل املسّجلة 
حسب العدد كام هي يف نهاية الربع األول من العام 2017

شكل 5-5: توزيع مكونات محفظة التأجري التموييل حسب طبيعة 
املأجور كام هي يف نهاية الربع األول من العام 2017

وكــام يوضــح الشــكل 5-4، فــإّن تركــز عــدد عقــود التأجــري التموييل، 
ــا  ــه بنســبة 41.4% تليه ــة رام الل ــوان املســتأجر، يف مدين ــق عن وف
ــل بنســبة %13.6  ــة الخلي ــم مدين ــة نابلــس بنســبة 18.3% ث مدين
نظــراً لرتكّــز مؤسســات التأجــري والنشــاط االقتصــادي يف تلــك 

ــات. املحافظ

ويوضــح الشــكل 5-5 أّن هنــاك تركــزاً يف مكونــات محفظــة التأجــري 
ــز املرتفــع  التمويــيل بنســبة 96.46% للمركبــات. ويعــود هــذا الرتكّ
التأجــري  يف  الــرشكات  تتحملهــا  التــي  املخاطــرة  محدوديــة  إىل 
ملكيــة  تســجيل  إمكانيــة  توفــر  بســبب  للســيارات  التمويــيل 
ــيطة  ــادة بس ــاك زي ــري. إاّل أّن هن ــر الس ــهولة يف دوائ ــات بس املركب
ــة  ــات الثقيل ــاحنات واملركب ــري الش ــة بتأج ــود الخاص ــبة العق يف نس
ــود  ــدد العق ــيط يف ع ــع بس ــر 2016 وتراج ــع املناظ ــة بالرب مقارن
ــى  ــن ع ــرأ تحّس ــل أن يط ــن املؤم ــة. وم ــوال املنقول ــة باألم الخاص
عقــود التأجــري هــذه يف الفــرتة القادمــة إثــر صــدور قانــون ضــامن 
ــص  ــا يقل ــه وهــو م ــول والنظــام الخــاص ب ــال املنق ــوق يف امل الحق

ــري. ــا رشكات التأج ــي تتحمله ــرة الت ــة املخاط ــن درج م

سیارات
96.46%

یلةشاحنات ومركبات ثق
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6- مؤرشات االستثامر 1

رخص البناء

املســّجلة  البنــاء  تراخيــص  عــدد  التطــّور يف   1-6 الشــكل  يعــرض 
ومســاحات األبنيــة املرّخصــة. وصــل عــدد الرخــص الصــادرة يف الربــع 
األول 2017 إىل 2,081 ترخيــص، بانخفــاض بنســبة 20% عن ربع الســنة 
ــدد  ــذا الع ــن ه ــكنية م ــري الس ــاين غ ــة املب ــت حّص ــام بلغ ــابق. ك الس
ــاحات  ــت املس ــة، بلغ ــة ثاني ــن ناحي ــوايل 8%. م ــص ح ــكيّل للرتاخي ال
املرخصــة يف الربــع األول 2017 نحــو 1,048.7 ألــف مــرت مربــع، وهــذا 

ــع الســابق. ــل بنحــو 15% عــن املســاحات املرّخصــة يف الرب أق

أعداد السيارات

ــى  ــد ع ــؤرش معتم ــي م ــرة األوىل ه ــّجلة للم ــيارات املس ــداد الس أع
الحالــة االقتصاديــة وتوقّعــات الســكان. إذ نظــراً الرتفــاع أســعار 
ــإّن  ــم عــر االقــرتاض املــرصيف، ف ــا يت ــاً م الســيارات وألّن رشاءهــا غالب
ــدد  ــغ ع ــات. بل ــادي والتوقع ــاخ االقتص ــن املن ــّر ع ــؤرش يع ــذا امل ه
ــة  ــدة واملســتعملة )املســّجلة للمــرة األوىل( يف الضف الســيارات الجدي
الغربيــة يف الربــع األول مــن العــام 10,027 ســيارة. وهــذا يزيــد مبقدار 
1,891 ســيارة عــن عددهــا يف الربــع الســابق، ومبقــدار 2,787 ســيارة 
عــن عددهــا يف الربــع املناظــر مــن العــام 2016 )انظــر الجــدول 1-6(.

جدول 6-1: أعداد السيارات الجديدة واملستعملة املسجلة ألول 
مرة يف الضفة الغربية )الربع األول 2017(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)جديد(

سيارات من 
السوق الخارجي 

)مستعمل(

سيارات من 
السوق اإلرسائييل 

)مستعمل(
املجموع

 4,064  355  3,130  579 كانون الثاين
 3,335  379  2,411  545 شباط

 2,628  235  1,828  565 آذار
10,027  969  7,369  1,689 املجموع

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات    -1
رخــص األبنيــة. ووزارة املاليــة 2017، دائــرة الجــامرك واملكــوس.

شكل 6-1: مجموع رخص األبنية الصادرة ومجموع املساحات
 املرخصة يف فلسطني

أصــدرت مؤسســة »رانــد« دراســة بعنــوان » تكاليــف الــرصاع اإلرسائيــيل 
الفلســطيني«. 1 ومؤسســة »رانــد« هــي مؤسســة أبحــاث أمريكيــة غــري ربحيــة 
ومســتقلة تهــدف، كــام تذكــر صفحتهــا االلكرتونيــة، إىل »تطويــر حلــول لتحديات 
السياســة العامــة للمســاعدة يف جعــل املجتمعــات يف جميــع أنحــاء العــامل أكــر 
أمنــاً وأمانــاً وصحــة وازدهــاراً«. وتضــم املؤسســة مركــزاً خاصــاً لتنــاول السياســات 
العامــة يف الــرشق األوســط. ولقــد أبــدى هــذا املركــز اهتاممــاً خاصــاً بالقضيــة 
الفلســطينية عــى مــر الســنوات ووضــع دراســات متعددة عــن الــرصاع اإلرسائييل 
الفلســطيني واالقتصــاد الفلســطيني، ليــس أقلهــا أهميــة الدراســة التــي تعــرف 
ــار  ــبكة قط ــة بش ــة الغريب ــدن الضف ــط م ــت رب ــي اقرتح ــوس« والت ــم »الق باس

خفيــف مــع تأســيس مراكــز ســكنية جديــدة عــى امتــداد الشــبكة.

ترمــي الدراســة الجديــدة التــي وضعهــا أربعــة باحثــون واســتمر العمــل 
عليهــا أكــر مــن عامــني، تــم خاللهــام استشــارة نحــو 200 خبــري، إىل »تقديــر 
صــايف التكاليــف واملنافــع إذا ســار النــزاع الــذي طــال أمــده بــني اإلرسائيليــني 
والفلســطينيني عــى نفــس مســاره الحــايل عــى مــدى الســنوات العــرشة 
القادمــة، مقارنــة مــع التكاليــف واملنافــع املتوقعــة لخمســة مســارات محتملــة 
ــة إىل  ــت الدراس ــرى، هدف ــامت أخ ــرصاع«. بكل ــذا ال ــلكها ه ــد يس ــرى ق أخ
املقارنــة بــني الظــروف االقتصاديــة إذا مــا اســتمر الوضــع الحــايل عــى مــا هــو 
ــة  ــه بــني فلســطني وإرسائيــل حتــى العــام 2004، مــع الظــروف االقتصادي علي
التــي ســتطرأ يف حــال تطبيــق واحــد مــن خمســة ســيناريوهات بديلــة للعالقــة 
بــني الطرفــني. وهــذه الســيناريوهات البديلــة هــي: *ســيناريو حــل الدولتــني. * 
ســيناريو انســحاب جــزيئ مــن الضفــة بظــل التنســيق مــع الطــرف الفلســطيني. 
* ســيناريو انســحاب جــزيئ أحــادي بــدون تنســيق. * ســيناريو حــدوث مقاومــة 
ــدالع انتفاضــة عنيفــة يف  ــالل، وأخــرياً * ســيناريو ان ســلمية غــري عنيفــة لالحت
ــة  ــة افرتاضي ــات تفصيلي ــد وضعــت الدراســة معلوم األرايض الفلســطينية. ولق

ملواصفــات كل ســيناريو مــن هــذه الســيناريوهات الخمســة.

بنية التكاليف 

ــة  ــف االقتصادي ــف، التكالي ــار نوعــني مــن التكالي تأخــذ الدراســة بعــني االعتب
ــف  ــة عــى تكالي ــف االقتصادي ــن. وتشــتمل التكالي ــة باألم ــف املتعلق والتكالي
مبــارشة وتكاليــف غــري مبــارشة. وهنــاك ثالثــة عنــارص مــن التكاليــف املبــارشة 
)وهــي بالنســبة إلرسائيــل اإلنفــاق عــى األمــن، وعــى املســتوطنات، وتكاليــف 
ــا غــري املبــارشة فتتكــون مــن خمســة عنــارص )أثــر  إدارة األرايض املحتلــة(. أّم
التوتــر وعــدم اليقــني عــى االســتثامر وإنتاجيــة العمــل، تأثــري املقاطعــة، التأثــري 
عــى الســياحة، التأثــري عــى التجــارة، وأخــرياً تأثــري الســيناريوهات املختلفة عى 
عــدد تصاريــح العمــل يف إرسائيــل للعــامل الفلســطينيني(. وتأخــذ الدراســة أثــر 
فرضيــات معينــة لهــذه التكاليــف عــى الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف كل ســيناريو 
مقارنــة بقيمــة الناتــج املحــيل إذا مــا اســتمر الوضــع الحــايل عــى مــا هــو عليــه 
ملــدة عقــد مــن الزمــن. أّمــا بالنســبة للتكاليــف املرتبطــة باألمــن فــإّن الدراســة 
ال تضــع مــؤرشات كميــة ولكــن تكتفــي مبــؤرشات نوعيــة تتعلــق مبــدى وفــاء 
كل ســيناريو مبتطلبــات اإلنــذار والعمــق االســرتاتيجي واملنطقــة العازلــة وبنــاء 
وتطويــر الهيــاكل األمنيــة الداخليــة والخارجيــة لــكل مــن إرسائيــل وفلســطني.

تبــدأ الدراســة بافــرتاض أّن اســتمرار الوضــع الراهــن ملــدة عــرشة ســنوات )2014 
ــج املحــيل اإلجــاميل للفــرد عــى معــّدل ســنوي  - 2024( يتضمــن أن ينمــو النات
يبلــغ 1.6% و0.6% يف كل مــن إرسائيــل وفلســطني عــى التــوايل، وهــذه تعــادل 
متوســط معــّدالت النمــو الواقعيــة خــالل 1999 - 2013. معــّدالت النمــو الســنوية 
ــرد إىل  ــي أّن اســتمرار الظــرف الراهــن ســيؤدي إىل وصــول دخــل الف هــذه تعن
43,300 دوالر يف إرسائيــل وإىل 3,080 دوالر يف فلســطني يف العــام 2024. وتفــرتض 
الدراســة أيضــاً أّن نســب التكاليــف املرتبطــة بالدفــاع واألمــن ســتظل عــى حالهــا 

يف كل مــن إرسائيــل وفلســطني خــالل الســنوات العــرش بــني 2014 - 2024.

فرضيات السيناريوهات 

تضــع الدراســة فرضيــات مفّصلــة لــكل ســيناريو مــن الســيناريوهات الخمــس 
املحتملــة:

1- http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR700/
RR740z2/RAND_RR740z2.pdf

 قمنا يف عدد سابق من ”املراقب“ بعرض رسيع لنتائج هذه الدراسة، ونقدم هنا عرضاً جديداً
 لها مبناسبة صدور ونرش الرتجمة العربية للملخص التنفيذي للدراسة

صندوق 5: التكاليف االقتصادية للصراع الفلسطيني-
اإلسرائيلي
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ســيناريو حــل الدولتــني: بالنســبة إلرسائيــل يفــرتض هــذا الســيناريو أّن 100   •
ألــف مســتوطن ســيغادرون الضفــة، وأن يتحمــل املجتمــع الــدويل تكاليــف 
ترحيلهــم. وحســبت الدراســة أّن االســتقرار والســالم ســيؤدي إىل ارتفــاع مبقــدار 
15% يف االســتثامر وإنتاجيــة العمــل )ملــدة 4 ســنوات(، وانخفــاض اإلنفــاق عــى 
املســتعمرات بنســبة 16% وزيــادة الســياحة بنســبة 20% وارتفــاع التجــارة مــع 
ــدار  ــطني مبق ــع فلس ــارة م ــاف، والتج ــة أضع ــدار ثالث ــط مبق ــرشق األوس دول ال

 .%150
ــح  ــاع تصاري ــرتض ارتف ــيناريو يف ــذا الس ــإّن ه ــطني ف ــبة لفلس ــا بالنس أّم  
العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل مبقــدار 60 ألــف ترصيــح، وزيــادة فــرص 
اســتغالل مــوارد امليــاه اإلقليميــة، والقضــاء عــى التكاليــف اإلضافيــة 
للتنقــل والنقــل، وانخفــاض مبقــدار 25% يف تكاليــف الخدمــات االجتامعيــة 
املعامــالت  تكاليــف  يف  و%50  املرصفيــة  األعــامل  تكاليــف  يف  و%50 
ــادة فــرص االســتثامر والســيطرة عــى األرايض ووفــرة امليــاه  التجاريــة وزي
وكذلــك رفــع إيــرادات الســياحة )يفــرتض هــذا الســيناريو عــودة تدريجيــة 

ــطينية(. ــئ إىل األرايض الفلس ــف الج ــو 60 أل لنح
ــبة  ــيناريو بالنس ــرتض الس ــيق: يف ــع تنس ــادي م ــحاب األح ــيناريو االنس س  •
إلرسائيــل مغــادرة 60 ألــف مســتوطن مــع متويــل بنســبة 75% مــن 
ــادة يف الســياحة بنســبة 5% والتجــارة مــع فلســطني  ــدويل، زي املجتمــع ال
ــاض  ــرتض انخف ــيناريو يف ــإّن الس ــطني ف ــق بفلس ــام يتعل ــبة 10%. في بنس
بقيمــة  يتعلــق  فيــام  أّمــا  ألــف.  العمــل مبقــدار 30  عــدد تصاريــح 
املمتلــكات املدّمــرة وتكاليــف عــدم الوصــول إىل امليــاه اإلقليميــة وتكاليــف 
الخدمــات االجتامعيــة واحتجــاز الســجناء والرتاخيــص والســياحة والســفر 
فإنّهــا ســتظل عــى حالهــا كــام هــي يف الوقــت الراهــن، مــع اســتثناء حريــة 
ــي  ــة الت ــة التحتي ــن واالســتثامر يف البني ــا تحّس ــي ســيطرأ عليه ــل الت التنق

ــدة.  ــة الجدي ــرص االقتصادي ــة الف ــتلبي حاج س
ســيناريو االنســحاب األحــادي بــدون تنســيق: يف إرسائيــل زيــادة النفقــات   •
ــة  ــة الغربي ــتوطن للضف ــف مس ــادرة 30 أل ــع مغ ــبة 1% م ــة بنس الدفاعي
ــام  ــم. ك ــف ترحيله ــدويل يف تكالي ــع ال ــن املجتم ــاهمة م ــة مس ــدون أيّ ب
يف  و%5  ســنوات(   4 االســتثامر)ملدة  يف   %5 بنســبة  انخفــاض  ســيطراً 
الســياحة. أّمــا يف فلســطني فــإّن الوضــع الحــايل ملعظــم املتغــريات ســيظل 
ــه ضمــن إفرتاضــات هــذا الســيناريو باســتثناء اســتعادة األرايض  عــى حال
ــة  ــتثامر يف البني ــع لالس ــيتيح توّس ــا س ــتوطنون، م ــا املس ــي كان يقطنه الت
التحتيــة بنســبة 50% مقارنــة بالفــرص املتاحــة حاليــاً. كــام يفــرتض 
ــطينيني  ــامل الفلس ــل للع ــل يف إرسائي ــح العم ــدد تصاري ــيناريو أّن ع الس
ــي يف 2014(. ــا الواقع ــن عدده ــح )ع ــف ترصي ــدار 30 أل ــينخفض مبق س
ــذا  ــق ه ــة: يرتاف ــع املقاطع ــالل وتوّس ــلمية لالحت ــة الس ــيناريو املقاوم س  •
الســيناريو مــع انخفــاض بنســبة 10% يف االســتثامر )ملــدة 4 ســنوات( و%2 
يف الناتــج املحــيل و10% يف الســياحة يف إرسائيــل. بالنســبة لفلســطني فــإّن 
ــف  ــدار 30 أل ــح العمــل مبق ــاض تصاري ــوم عــى انخف هــذا الســيناريو يق
مــع زيــادة مبقــدار 25% يف التكاليــف االجتامعيــة و10% يف عــدد الســجناء 

وارتفــاع العراقيــل أمــام التجــارة بنســبة %25.
ســيناريو االنتفاضــة العنيفــة: يف إرسائيــل ســتحدث زيــادة مبقــدار %3   •
يف النفقــات الدفاعيــة مــع تحّمــل تكاليــف الصحــة والتعليــم والرعايــة 
االجتامعيــة للفلســطينيني نتيجــة افــرتاض انهيــار الســلطة الفلســطينية. 
كذلــك ســيطرأ انخفــاض مبقــدار 20% يف االســتثامر و50% يف منــو ســوق 
العمــل )ملــدة 4 ســنوات( وانخفــاض 25% يف الســياحة و15% يف التجــارة مــع 
ــاً،  ــل كلي ــة إىل إرسائي ــق العامل ــيتوقف تدف ــطني س ــبة لفلس ــطني. بالنس فلس
ويحــدث تدمــري ملمتلــكات بقيمــة 1.5 مليــار دوالر وزيــادة 10% يف تكاليــف 
والخدمــات  االجتامعيــة  الخدمــات  تكاليــف  مــن  كل  التنقــل و50% يف 
ــجناء. ــدد الس ــبة 100%  يف ع ــادة بنس ــارة وزي ــام التج ــل أم ــة والعراقي املرصفي

تكاليف السيناريوهات

بعــد اســتعراض فرضيــات الســيناريوهات الخمســة تنتقــل الدراســة إىل تقديــر 
تكاليــف أو مكاســب كل ســيناريو مقارنــة مــع ســيناريو اســتمرار الوضــع كــام 

هــو عليــه اآلن ملــدة عقــد مــن الزمــن.

يلّخــص الشــكل 1 النتائــج اإلجامليــة للتحليــل الكّمــي للدراســة. تقــرتح هــذه 
النتائــج أنّــه إذا مــا تــّم تطبيــق حــل الدولتــني )مبواصفــات تقــوم بشــكل عــام 
ــاميل  ــإّن إج ــة( ف ــول الدراس ــا تق ــب م ــون، حس ــس كلينت ــري الرئي ــى معاي ع
الناتــج املحــيل إلرسائيــل ســوف يــزداد مبقــدار 22,800 مليــون دوالر يف العــام 
ــى  ــاع ع ــتمرت األوض ــال اس ــه يف ح ــيكون علي ــذي س ــتوى ال ــن املس 2024 ع
ــادة مبقــدار 5% يف حّصــة الفــرد مــن  ــه اآلن. 2 وهــذا يعــادل زي مــا هــي علي

ــف  ــة للمضاع ــرتاض قيم ــيل باف ــج املح ــدل يف النات ــب تب ــف إىل نس ــل التكالي ــم تحوي ت   -2

تســاوي 0.5 )وبقيمــة واحــد لإلنفــاق الحكومــي(.

الناتــج املحــيل. أّمــا األرقــام بالنســبة لفلســطني فهــي 9,700 مليــون دوالر، أو 
مــا يعــادل منــو بنســبة 36 يف دخــل الفــرد. أّمــا فيــام يتعلــق بالزيــادة الرتاكميــة 
التــي ســتحقق عــر الســنوات العــرشة فهــي تبلــغ 123 مليــار دوالر إلرسائيــل، 
وهــذا يعــادل نصــف قيمــة الناتــج املحــيل اإلجــاميل إلرسائيــل يف العــام 2014. 
ــج  ــة أضعــاف النات ــار دوالر، أو ثالث ــم الرتاكمــي لفلســطني 50 ملي ــغ الرق ويبل

املحــيل اإلجــاميل لفلســطني يف العــام 2014.

ــع  ــق م ــرى ترتاف ــة األخ ــيناريوهات األربع ــكل أّن الس ــن الش ــاً م ــح أيض واض
ــطني،  ــل وفلس ــن إرسائي ــكل م ــن، ل ــع الراه ــتمرار الوض ــة باس ــائر، مقارن خس
باســتثناء ســيناريو االنســحاب املنســق الــذي ينتــج عنــه زيــادة صغــرية نســبياً 
ــظ  ــون دوالر. ويالح ــة 1,510 ملي ــطني بقيم ــاميل لفلس ــيل اإلج ــج املح يف النات
ــلطة  ــار الس ــن انهي ــذي يتضم ــة(، ال ــة )االنتفاض ــة العنيف ــيناريو املقاوم أّن س
ــاً،  ــلطة حالي ــا الس ــي تتواله ــام الت ــة امله ــل لكاف ــل إرسائي ــطينية وتحم الفلس
ــار دوالر  ــدار 46 ملي ــنوات مبق ــالل 10 س ــة خ ــارة تراكمي ــه خس ــيتولد عن فس

ــل.   ــار إلرسائي ــطني و250 ملي لفلس

شكل 1: التغري يف قيمة الناتج املحيل اإلجاميل يف العام 2024 يف 
السيناريوهات الخمسة مقارنة باستمرار الوضع عىل ما هو عليه 

)مليون دوالر بأسعار 2014(

ما مدى أهمية الحوافز االقتصادية؟
الســؤال األســايس الــذي يــدور يف الذهــن أثنــاء مراجعــة هــذه الدراســة وتقييــم 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــا مــدى أهمي ــي وضعــت إلنجازهــا هــو م ــوارد الت ــود وامل الجه
ميكــن للحوافــز االقتصاديــة أن تلعبــه يف دفــع أطــراف النــزاع للتوصــل إىل تســوية 
مربحــة ماديــاً؟ وهــل تلعــب هــذه الحوافــز، التــي ســعت الدراســة إىل تكميمهــا، 
نفــس الــدور يف الــرصاع الفلســطيني اإلرسائيــيل كــام يف األزمــات الدوليــة األخرى؟ 

ــؤال. إذ أوردت يف  ــذا الس ــى ه ــة ع ــد اإلجاب ــن جه ــة م ــا الدراس ــد أعفتن لق
نهايــة بحثهــا الطويــل مــا يــيل: »لقــد أثبتــت دراســات متعــددة )مبــا يف ذلــك 
ــني  ــكال الطرف ــكل وضــوح الحــل األفضــل ل ــني هــو ب دراســتنا( أّن حــل الدولت
ــيل  ــدود اإلرسائي ــق املس ــذا الطري ــدوم ه ــامذا ي ــوأ. فل ــو األس ــف ه وأّن العن
ــن  ــدد م ــاك ع ــأّن هن ــؤال ب ــذا الس ــى ه ــة ع ــاوب الدراس ــطيني؟« تج الفلس

ــة: ــام حــل األزم ــاً أم ــل تشــّكل عائق العوام

عــدم تــوازن القــوة: أّن إرسائيــل تســيطر عــى املنطقــة عســكرياً واقتصادياً،   •
وهــذا الخلــل ميثــل حقيقــة يف كل ســيناريو تــم تناولــه.

الحوافــز االقتصاديــة: أّن إرسائيــل لديهــا حافــز اقتصــادي أقــل، والتبــدل يف نســبة   •
الدخــل اإلرسائيــيل للفــرد العــادي أصغــر بكثري مــن التبــدل يف دخل الفلســطينيني. 
ــذا  ــيل 15 ضعــف دخــل الفلســطيني، ول ــرد اإلرسائي ــغ متوســط دخــل الف إذ يبل
فــإن التغــريات املطلقــة يف الدخــل الــكيل لهــا تأثــري ضئيــل عــى الفــرد يف إرسائيــل.

اإلدارة األمنيــة: تقــول الدراســة »لقــد تعلمــت إرسائيــل كيفيــة إدارة األمــن وجهــا   •
لوجــه مــع الفلســطينيني بتكلفــة منخفضــة نســبياً...إّن عــدم الثقــة اإلرسائيليــة 
ــه يفــوق  ــدو أنّ ــدويل بأمنهــا يب ــزام املجتمــع ال بالفلســطينيني وشــكوكها إزاء الت

ــة فوائــد اقتصاديــة محتملــة ممكــن أن تنجــم عــن تبنــي مســار بديــل«. أيّ

مــا تســتنتجه الدراســة عمليــاً، وباختصــار شــديد، هــو التــايل: إّن حــل الدولتــني 
مربــح اقتصاديــا بينــامً الحلــول األخــرى ترتافــق مــع خســائر ماديــة كبــرية. عــى 
أن حســاب األربــاح والخســائر ليــس لــه أهميــة كبــرية يف دفــع الطــرف اإلرسائييل، 
الــذي يتمتــع بالتفــوق املــادي واألمنــي الكاســح، إىل االقتنــاع بجاذبيــة التســوية. 
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7-  األسعار والتضّخم1 

يقيــس الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك أســعار مجموعــة مختــارة 
ــتهالك  ــي تعكــس منــط االس ــية الت ــات األساس ــن الســلع والخدم م
الســلع  هــذه  )ومجموعــة  االقتصــاد  يف  للعائــالت  الوســطي 
والخدمــات يُطلــق عليهــا اســم »ســلّة االســتهالك«(، يف حــني يســجل 
الفــرق يف قيمــة هــذا الرقــم القيــايس بــني تاريخــني محدديــن معّدل 
ــري يف  ــاس التغ ــّدل التضخــم هــو مقي ــرتة. ومع التضخــم خــالل الف
القــّوة الرشائيــة للدخــل، إذ بافــرتاض ثبــات األجــور والرواتــب 
ــي أّن  ــنة يعن ــدار 10% يف الس ــعار مبق ــم األس ــإّن تضخ ــمية، ف اإلس

ــبة. ــس النس ــت بنف ــراد انخفض ــالت واألف ــة للعائ ــّوة الرشائي الق

يبــني الشــكل 7-1 منحيــني، يصــور األول تطــور الرقــم القيــايس 
ألســعار املســتهلك )عــى املحــور األميــن( انطالقــاً مــن قيمته يف ســنة 
ــور  ــى املح ــس )ع ــاين فيقي ــى الث ــا املنحن ــاس 2010=100. أّم األس
األيــر( التبــدل املئــوي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف كل 
ربــع ســنة مقارنــة مــع الربــع الســابق لــه، أي معــّدل التضخــم يف 
كل ربــع ســنة. وصــل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف الربــع 
األول 2017 إىل 111.52 مقارنــة مــع 110.34 يف الربــع الرابــع 2016. 
أي أّن معــّدل التضخــم بــني الربعــني األول 2017 والرابــع 2016 كان 
ــاع  ــاع يف األســعار( بنســبة 1.07%. وجــاء هــذا االرتف ــاً )ارتف موجب
نتيجــة ارتفــاع أســعار مجموعــة الســكن ومســتلزماته بنســبة 
ــة  ــات املرطب ــة واملرشوب ــواد الغذائي ــة امل ــعار مجموع 2.52%، وأس
بنســبة 2.05%. كــام شــهد الربــع األول 2017 أيضــاً تضخــامً موجبــاً 
مبعــّدل 0.67% فقــط باملقارنــة مــع الربــع املناظــر 2016. يالحــظ 
أن التضخــم بــني الربعــني املتالحقــني أعــى منــه بــني الربعــني 
املتناظريــن. ويعــود ســبب ذلــك إىل أّن التضخــم كان ســالبا يف 

ــاع ســنة 2016. بعــض أرب

أسعار الجملة وأسعار املنتج

ارتفــع الرقــم القيــايس ألســعار الجملــة )ســعر البيــع إىل تجــار 
التجزئــة( بنســبة 0.39% بــني الربــع األول 2017 والرابــع 2016، 
ــبة  ــة بنس ــلع املحلي ــة للس ــعار الجمل ــاع أس ــن ارتف ــذا ع ــج ه ونت
1.35%، يف حــني انخفضــت أســعار الجملــة للســلع املســتوردة 
ــد  ــات، فق ــب املجموع ــة حس ــعار الجمل ــا أس ــدار 0.96%. أّم مبق
ــتغالل  ــن واس ــة والتعدي ــن الزراع ــكل م ــايس ل ــم القي ــع الرق ارتف
ــري  ــامك والجم ــد األس ــن صي ــكل م ــه ل ــل انخفاض ــر مقاب املحاج
ــايس ألســعار  ــم القي ــل انخفــض الرق ــة. باملقاب والصناعــات التحويلي
املنتــج )األســعار التــي يتلّقاهــا املنتجــون املحلّيــون( مبقــدار %3.71 
بــني الربعــني، ونتــج هــذا االنخفــاض عــن انخفــاض أســعار املنتــج 
للســلع املنتجــة واملســتهلكة محليــاً مبقــدار4.50% وأســعار املنتــج 
ــر  ــدار 0.95% )انظ ــارج مبق ــدرة للخ ــاً ومص ــة محلي ــلع املنتج للس

الشــكل 2-7(.

ــايس ألســعار  ــري نســبياً يف الرقــم القي ــني االنخفــاض الكب والفــارق ب
املنتــج )3.71%( مقابــل االرتفــاع يف فهــرس أســعار الجملــة ميكــن 
أن يعــزى عــى انخفــاض أســعار اإلنتــاج املحــيل، إذ أّن وزن اإلنتــاج 
املحــيل يف الفهــرس األول يبلــغ 89% )والباقــي للبضائــع املصــدرة(، 

ــام  ــوح األرق ــطيني، 2017.  مس ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــم: الجه ــذا القس ــام يف ه ــدر األرق مص   -1
ــة. ــّوة الرشائي ــاب الق ــطينية الحتس ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاون م ــية، 2010 - 2017. بالتع القياس

شكل 7-1: تطّور الرقم القيايس ألسعار املستهلك ومعّدل التضخم 
)سنةاألساس 2010(

شكل 7-2: تطّور الرقم القيايس ألسعار الجملة وأسعار املنتج 
)سنة األساس 2007(

شكل 7-3: تطور القوة الرشائية يف الربع األول 2017

معدل التضخم
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يف حــني أّن ســلع اإلنتــاج املحــيل وزنهــا 60% فقــط يف فهــرس أســعار 
ــة  ــدوق اإلنتاجي ــر صن ــتوردة(. انظ ــلع املس ــي للس ــة )والباق الجمل
واألجــور يف هــذا العــدد مــن املراقــب ملعلومــات أكــر حــول فهــارس 

األســعار.

األسعار والقوة الرشائية 2

ــاد  ــم يف االقتص ــّدل التضخ ــس مع ــيكل: يقي ــة للش ــوة الرشائي الق
ــم  ــون رواتبه ــراد الذيــن يتلق ــة لكافّــة األف ــوة الرشائي ــّور الق تط
بالشــيكل ويرصفــون كامــل دخلهــم بهــذه العملــة، أي أّن التغــري يف 
معــّدل أســعار املســتهلك )التضخــم( يعكــس تطــّور القــوة الرشائيــة 
لهــؤالء األفــراد خــالل نفــس الفــرتة. وتشــري بيانــات الجهــاز املركــزي 
ــغ  ــتهلك ليبل ــعار املس ــؤرش أس ــاع م ــطيني إىل ارتف ــاء الفلس لإلحص
ــاع  ــي ارتف ــا يعن ــو م ــع األول 2017، وه ــالل الرب ــو 111.52 خ نح
األســعار خــالل هــذا الربــع بنحــو 1.07% مقارنــة بالربــع الســابق، 
ــوة  ــت الق ــك تراجع ــر. وبذل ــع املناظ ــة بالرب وبنحــو 0.67% مقارن
الرشائيــة لألفــراد الذيــن يتلقــون أجورهــم ورواتبهــم بالشــيكل 
بنحــو 1.07%، و0.67% مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى 

ــاع األســعار.  ــب نتيجــة ارتف الرتتي

ــن  ــراد الذي ــة لألف ــوة الرشائي ــر الق ــدوالر: تتأث ــة لل ــّوة الرشائي الق
يتلقــون رواتبهــم بعملــة الــدوالر االمريــيك )أو الدينــار األردين( 
بتغــريات أســعار املســتهلك )التضخــم( باإلضافــة إىل التبــدل يف ســعر 
رصف الــدوالر مقابــل الشــيكل اإلرسائيــيل. شــهد الربــع األول 2017 
تراجــع قيمــة الــدوالر مقابــل الشــيكل بنحــو 2.10%، و%4.07 
مقارنــة بالربــع الســابق واملناظــر عــى الرتتيــب. وبنــاًء عــى ذلــك، 
ــدوالر  ــم بال ــون رواتبه ــن يتلق ــراد الذي ــة لألف ــوة الرشائي ــإّن الق ف
ــذا  ــالل ه ــت خ ــد تراجع ــيكل، ق ــم بالش ــل نفقاته ــون كام ويرصف
ــة، نتيجــة  ــع بنحــو 3.17% و4.74% خــالل نفــس فــرتة املقارن الرب
الرتفــاع األســعار وانخفــاض قيمــة الــدوالر مقابــل الشــيكل. ونظــراً 
الرتبــاط الدينــار األردين مــع الــدوالر بســعر رصف ثابــت فقــد 

ــاً.  ــار نفــس التطــورات تقريب ــة للدين ــوة الرشائي شــهدت الق

ــا ”القــدرة عــى رشاء الســلع والخدمــات باســتخدام مــا ميلكــه الفــرد  ــة بأنّه تعــرّف القــوة الرشائي   -2
مــن مــال، وتعتمــد عــى دخــل املســتهلك وعــى التغــري يف معــدل األســعار وســعر رصف العملــة، 
لــذا فــإّن التغــري يف القــوة الرشائيــة بافــرتاض ثبــات الدخــل = معــدل التغــري يف ســعر رصف العملــة 

مقابــل الشــيكل - معــدل التضخــم.

صندوق 6: فلسطني بني العجز املزدوج وفجوة املوارد

نــرش مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد( دراســة جديــدة عــن 
ــوان »عجــز مــزدوج أم فجــوة مــوارد مفروضــة؟«1     االقتصــاد الفلســطيني بعن
ــزدوج« )Twin-deficit(.وميكــن  ــوم »العجــز امل ــف مفه ــدأ الدراســة بتعري تب
التوصــل بســهولة اىل هــذا التعريــف انطالقــاً مــن معــادالت الحســابات 

ــة:  ــة التالي ــود اىل املتطابق ــي تق ــة يف االقتصــاد الت القومي

العجــز يف امليــزان الجــاري مليــزان املدفوعــات= عجــز االدخــار )أي الفــرق بــني 
االدخــار واالســتثامر(. وميكــن اعــادة كتابــة هــذه املتطابقــة كالتــايل:

الصادرات+صايف دخل عوامل اإلنتاج والتحويالت من الخارج - الواردات = 
االدخار- االستثامر

ونظــراً ألّن االدخــار يف االقتصــاد يتكــون مــن ادخــار خــاص وادخــار حكومــي، وأّن 
عجــز موازنــة الحكومــة هــو مبثابــة ادخــار ســالب، فــإّن املتطابقــة الســابقة تقــود 
ــة  ــة مبــارشة بــني عجــز املوازن ــاك عالقــة طردي إىل مفهــوم »العجــز املــزدوج«: هن
الحكوميــة وعجــز امليــزان الجــاري يف ميــزان املدفوعــات. أي أّن الزيــادة يف عجــز 
ــي،  ــز الخارج ــاع يف العج ــع االرتف ــق م ــة( يرتاف ــات معين ــل فرضي ــة )يف ظ املوازن

والعكــس بالعكــس.

ــود  ــابقة، وج ــة الس ــة التعريفي ــن العالق ــاً م ــات، انطالق ــض الدراس ــرتح بع تق
ــإّن  ــايل ف ــزان الجــاري. وبالت ــة والعجــز يف املي ــني عجــز املوازن ــة ســببية ب عالق
ــة الصــادرات  ــى قيم ــض االســترياد ع ــى العجــز الخارجــي )أي فائ القضــاء ع
ــز  ــى عج ــاء ع ــي القض ــة( يقت ــالت الخارجي ــل والتحوي ــق الدخ ــايف تدفّ وص

ــة(. ــة الرضيبي ــني الجباي ــام وتحس ــاق الع ــص اإلنف ــر تقلي ــة )ع املوازن

ــني  ــة ســببية ب ــرة وجــودة عالق ــدة ضــد فك ــاد الجدي تحاجــج دراســة االونكت
عجــز املوازنــة والعجــز الخارجــي يف االقتصــاد الفلســطيني. وتؤكــد، بعــد 
ــد  ــطيني مل يب ــاد الفلس ــي يف االقتص ــز الخارج ــام، أّن العج ــص يف األرق التمحي
أي رد فعــل تجــاه التبــدل يف عجــز املوازنــة يف أيــة فــرتة خــالل 1968 - 2014. 
ــة،  ــي تــويص بتقليــص عجــز املوازن ــإّن املشــورة السياســاتية الت ــك ف وعــى ذل
كأداة لتقليــص عجــز امليــزان الجــاري، هــي مشــورة غــري حكيمــة وغــري مجديــة. 
ذلــك ألّن تقليــص عجــز املوازنــة، ضمــن الظــروف الراهنــة، ســيؤدي إىل زيــادة 

ــة وليــس إىل تقليــص العجــز الخارجــي. البطال

وعوضــاً عــن اّدعــاء وجــود عالقــة ســببية تقــرتح دراســة االونكتــاد أّن عجــزي 
املوازنــة وامليــزان الجــاري، اللــذان باتــا مظهــران مزمنــان لالقتصــاد الفلســطيني، 
هــام نتيجــة بنيــة اقتصاديــة فرضهــا االحتــالل اإلرسائيــيل، وأنّهــام مــن عــوارض 
ــدى  ــوارد هــذه تتب ــا االقتصــاد. وفجــوة امل ــاين منه ــي يع ــوارد« الت »فجــوة امل
ــض  ــاري )فائ ــزان التج ــز املي ــة: عج ــن مرتابط ــة موازي ــن يف ثالث ــز مزم يف عج
ــى  ــتثامر ع ــض االس ــيل )فائ ــار املح ــز االدخ ــر(، وعج ــى التصدي ــترياد ع االس
ــذه،  ــة ه ــز الثالث ــه العج ــت أوج ــة. وبلغ ــة الحكومي ــز املوازن ــار( وعج االدخ
كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل الفلســطيني خــالل 2010 - 2014، 

ــوايل. نحــو 40% و33% و8% عــى الت

تقــرتح الدراســة أّن فجــوة املــوارد يف االقتصــاد الفلســطيني جــاءت نتيجة التوســع 
يف طاقــة االســتهالك والطلــب بأكــر مــن التوســع يف طاقــة اإلنتــاج املحــيل. وأّن 
توســع طاقــة الطلــب هــذه جــاءت بدورهــا نتيجــة فتــح ســوق العمــل اإلرسائيــيل 
أمــام العــامل الفلســطينيني، بالتــوازي مــع فــرض قيــود صارمــة عــى منــو اإلنتــاج 
الزراعــي والصناعــي املحــيل. ويتوصــل التحليــل إىل أّن القضــاء عــى فجــوة املــوارد 
ــعها  ــرشوط لتوس ــق ال ــة وخل ــة املحلي ــة اإلنتاجي ــل الطاق ــادة تأهي ــب إع يتطل
بهــدف تقليــص الفــرق بــني الدخــل الــكيل الــذي يحــرزه الفلســطينيون والدخــل 
الــذي يتــم توليــده مــن اإلنتــاج املحــيل )أي تقليــص دخــل العــامل والتحويــالت 
مــن الخــارج(. كــام يتطلــب تقليــص الفــرق بــني عــدد القــوة العاملــة الفلســطينية 
وعــدد األشــخاص العاملــني يف االقتصــاد املحــيل مــن جهــة ثانيــة )أي تقليــص عــدد 
ــني  ــن الهدف ــق هذي ــد أّن تحقي ــام تؤك ــارج االقتصــاد املحــيل(. ك ــني يف خ العامل
معــاً مهــم نظــراً ألّن تقليــص فــارق الدخــل )بــني املحــرز واملتحقــق مــن املصــادر 
املحليــة( ال يســري دامئــاً بشــكل تلقــايئ مــع تقليــص الفــارق يف عــدد العــامل )بــني 

اجــاميل العاملــني والعاملــني يف االقتصــاد املحــيل(.
1-  UNCTAD )2017(: The Occupied Palestinian Territory: Twin Deficit or an 

Imposed Resource Gap?
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 8- التجارة الخارجية1 

امليزان التجاري

بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية »املرصــودة«2  يف الربــع األول2017 
نحــو 1,263 مليــون دوالر، حيــث انخفضــت بنســبة 5.3% عــن الربع 
الســابق، بينــام ارتفعــت بنســبة 9.6% عــن الربــع املناظــر مــن العام 
الســابق. أّمــا الصــادرات الســلعية املرصــودة فلــم تــزد قيمتهــا عــى 
ــة  ــد انخفضــت بنســبة 3.1% مقارن ــواردات، وق ــن قيمــة ال 20% م
ــع  ــة بالرب ــام ارتفعــت بنســبة 17.7%مقارن ــع الســابق بين ــع الرب م
املناظــر مــن العــام الســابق. ميثـّـل الفــارق بــني الصــادرات والــواردات 
العجــز يف امليــزان التجــاري الســلعي )للســلع »املرصــودة«( والــذي 
بلــغ 1,017.7 مليــون دوالر. ولقــد تــّم تخفيــض هــذا العجــز بشــكل 
ــل  ــع إرسائي ــات م ــادل الخدم ــزان تب ــض يف مي ــف نتيجــة الفائ طفي

الــذي بلــغ 7.9 مليــون دوالر )انظــر الشــكلني 8-1 و2-8(.

ميزان املدفوعات

الحســاب الجــاري يف ميــزان املدفوعــات هــو صــايف الرتاكــم يف ثالثــة 
ــزان التجــاري: صــايف التجــارة بالســلع  ــة هــي 1( املي ــن فرعي موازي
والخدمــات. 2( ميــزان الدخــل: صــايف تحويــالت دخــل عوامــل 
ــة:  ــالت الجاري ــزان التحوي ــل العمــل ورأس املــال. 3( مي ــاج مث اإلنت

ــة. ــالت الخاّص ــة والتحوي ــة للحكوم املســاعدات الدولي

بلــغ عجــز الحســاب الجــاري الفلســطيني )وهــو أيضــاً مــا يطلــق عليه 
ــع األول  ــون دوالر يف الرب ــزان املدفوعــات( 302.8 ملي اســم عجــز مي
2017، وهــو مــا يعــادل 8.8% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل باألســعار 
الجاريــة. جــاء عجــز امليــزان الجــاري نتيجــة عجــز يف امليــزان التجــاري 
)1,245.5 مليــون دوالر(، مقابــل فائــض يف ميــزان الدخــل )تولّــد 
أساســاً مــن دخــل عــاّمل الضفــة يف إرسائيــل( مبقــدار 470.3 مليــون، 
ــاعدات  ــن املس ــه م ــو ربع ــد نح ــالت )تولّ ــزان التحوي ــض يف مي وفائ
الدوليــة للحكومــة( مبقــدار 472.4 مليــون دوالر )انظــر جــدول 1-8(.

جدول 8-1: ميزان املدفوعات الفلسطيني* )مليون دوالر(

 
الربع األول 

2016

الربع الرابع 

2016

الربع األول 

2017

)1,245.5()1,359.1()1,174.3(1. امليزان التجاري للسلع والخدمات
)10,34.3()1,126.6()972.0(- صايف السلع

)211.2()232.5()202.3(- صايف الخدمات
2364.4408.6470.3. ميزان الدخل

3532.4585.4472.4. ميزان تحويالت الجارية
)302.8()365.1()277.5(4. ميزان الحساب الجاري )1+2+3(
5202.9354.5176.8. صايف الحساب الرأساميل واملايل

672.010.6126.0. صايف السهو والخطأ**
)*( البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام 1967.

** تم احستاب قيمة التمويل االستثنائي في صافي السهو والخطأ

مصــدر األرقــام يف هــذا القســم: الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 2017، إحصــاءات التجــارة    -1
ــد الفلســطينية 2017،  ــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النق ــاز املرك ــة املرصــودة. والجه الخارجي

ــع األول 2017. ــات الفلســطيني الرب ــزان املدفوع ــة ملي ــج األولي النتائ

التجــارة الســلعية املرصــودة هــي أرقــام التجــارة املســّجلة يف فواتــري املقاصــة )للتجــارة مــع إرسائيــل(    -2
ــارة  ــام التج ــك أرق ــاف إىل ذل ــي(. يُض ــامل الخارج ــع الع ــارشة م ــارة املب ــة )التج ــات الجمركي والبيان
باملــواد الزراعيــة )التــي تقــوم وزارة الزراعــة بتســجيلها(. أرقــام التجــارة املرصــودة هــي أدىن بشــكل 
ــم  ــة يت ــام الفعلي ــرات األرق ــطينية. تقدي ــة الفلس ــارة الخارجي ــة للتج ــام الفعلي ــن األرق ــوظ م ملح

ــزان املدفوعــات الفلســطيني. ــا يف مي وضعه

شكل 8-1: صادرات وواردات السلع املرصودة )مليون دوالر(

شكل 8-2: صادرات وواردات الخدمات املرصودة مع إرسائيل
)مليون دوالر(

شكل 8-3: رصيد االستثامرات الدولية )الربع األول 2017( 
)مليون دوالر(
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جــرى متويــل عجــز امليــزان الجــاري هــذا مــن الحســاب الرأســاميل 
ــرضوري  ــن ال ــون دوالر. وم ــغ 176.8 ملي ــر مبل ــذي وفّ ــايل، ال وامل
االنتبــاه إىل أّن هــذا البنــد )الحســاب الرأســاميل والحســاب املــايل( 
ــا عــى االقتصــاد الوطنــي، طاملــا كانــت قيمتــه موجبــة. ــل دين ميثّ

االستثامرات الدولية

بلغــت قيمــة األصــول الخارجيــة لالقتصــاد الفلســطيني نهايــة الربــع 
ــارش  ــتثامر املب ــّكل االس ــون دوالر. وش ــو 6,547 ملي األول 2017 نح
ــل،  ــة 16.7%. باملقاب ــتثامرات الحافظ ــا 6.7%، واس ــارج منه يف الخ
بلــغ إجــاميل أرصــدة الخصــوم عــى االقتصــاد حــوايل 5,132 مليــون 

دوالر، كان أكــر مــن نصفهــا عــى شــكل اســتثامرات مبــارشة. 

يعــر الفــارق بــني األصــول والخصــوم عــى أّن املقيمــني يف فلســطني 
»يســتثمرون«  1,415مليــون دوالر يف الخــارج أكــر مــام »يســتثمر« 
غــري املقيمــني يف فلســطني. ولكــن يتوّجــب االنتبــاه إىل أّن جــزءاً كبرياً 
ــة  ــوك الخارجي ــع يف البن ــارة عــن ودائ مــن األصــول )64%( هــو عب
)معظمهــا مــن املصــارف(، وهــذه ليســت اســتثامرات باملعنــى 
املعــروف لالســتثامر. وعنــد أخــذ االســتثامرات املبــارشة فقــط بعــني 
ــام  ــري األرق ــا موجــب يف فلســطني، إذ تُش ــار يتضــح أّن ميزانه االعتب
إىل أّن اســتثامرات غــري املقيمــني املبــارشة املنفــذة يف فلســطني تزيــد 
عــى االســتثامرات املبــارشة الخارجيــة للمقيمــني يف الضفــة والقطــاع 

الفلســطينيني مبقــدار  2,137 مليــون دوالر )انظــر الشــكل 3-8(.
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مفاهيم وتعاريف اقتصادية
منحنى فيلبس: العالقة العكسية بني التضخم والبطالة

ــر  ــام 1958، إث ــس يف الع ــام فيلب ــدي ولي ــادي النيوزيلن ــل االقتص توّص
ــالل  ــا خ ــة يف بريطاني ــور والبطال ــم األج ــّدالت تضخ ــام مع ــل أرق تحلي
ــام، إذ  ــتقرة بينه ــية مس ــة عكس ــود عالق ــرتة 1861 - 1957، إىل وج الف
كلـّـام كانــت معــّدالت البطالــة مرتفعــة نســبياً خــالل الفــرتة كلـّـام كانــت 
الزيــادة يف األجــور النقديــة متهــاودة، والعكــس بالعكــس. ورسعــان مــا 
ــة  ــدان مختلف ــية يف بل ــة العكس ــذه العالق ــل ه ــود مث ــات وج ــّم إثب ت
وخــالل فــرتات زمنيــة متباينــة. وجــرى تعميــم العالقــة لتصبــح عالقــة 
بــني معــّدل البطالــة ومعــّدل تضخــم األســعار، كــام أطلــق عــى املنحنــى 
ــى  ــم »منحن ــن اس ــني املتغريي ــية ب ــة العكس ــذه العالق ــور ه ــذي يص ال
فيلبــس« )انظــر الشــكل 1 الــذي يصــور الرتافــق بــني املتغرييــن يف 
االقتصــاد األمريــيك خــالل عقــد الســتينات(. ومل ميــض وقــت طويــل قبــل 
تأطــري مــا توصــل إليــه »فيليبــس« بنظريــة تقــول بــأّن أصحاب القــرار يف 
أي بلــد ميكنهــم عــى ذلــك اختيــار الخلطــة التــي تناســبهم بــني التضخم 
والبطالــة، وأّن زيــادة التشــغيل يف االقتصــاد ميكــن تحقيقهــا لقــاء »مثن« 
ــل مســتوى معــني مــن ارتفــاع األســعار. وجــاءت عالقــة  يتمثــل يف تقبّ
ــون  ــزي ج ــادي االنكلي ــايعي االقتص ــر مش ــة نظ ــم وجه ــس لتدع فيلب
Cost-( »ــف ــاع التكالي ــن »ارتف ــد م ــم يتول ــأّن التضخ ــز ب ــارد كين مين
Push( وليــس مــن »زيــادة الطلــب« )Demand-Pull(. واملقصــود 
هنــا أّن انخفــاض البطالــة هــو الــذي يدفــع العــامل للمطالبــة بزيــادة 
ــم، أي أن  ــّدل التضخ ــاع مع ــايل إىل ارتف ــؤدي بالت ــا ي ــو م ــور، وه األج
ــور  ــاج، وأج ــف اإلنت ــاع تكالي ــن ارتف ــاً م ــد أساس ــعار يتول ــم األس تضخ
العمــل بشــكل خــاص. ذلــك ألّن تقليــص أهميــة دور »زيــادة الطلــب« 
يف خلــق التضخــم أمــر رضوري لضــامن فعاليــة سياســات تحفيــز الطلــب 

التــي تشــكل حجــر األســاس يف النظريــة الكينزيــة.

ــي  ــة، الت ــم والبطال ــّدالت التضخ ــني مع ــية ب ــة العكس ــى أّن العالق ع
بــدت مثبتــة حتــى أواخــر الســتينات مــن القــرن املــايض، والتــي تــم 
ــة  ــر الحــرب العاملي اســتغاللها إىل أقــى حــد يف ســنوات االزدهــار اث
الثانيــة، انهــارت يف عقــد الســبعينات، عــى مســتوى التحليــل النظــري 
أوالً ثــم عــى املســتوى العمــيل والفعــيل. وجــاء انهيارهــا النظــري عــى 
يــد االقتصــادي األمريــيك ملتــون فريدمــان الــذي تنبــأ بانهيارهــا وأكــد 
عــى أنّهــا نتــاج مــا يدعــى بـــ »الوهــم النقــدي«، وعــى أنّهــا ظاهــرة 
ــد الواقعــي  ــا عــى الصعي قصــرية األمــد فقــط يف أفضــل الحــاالت. أّم
ــبعينات  ــة يف الس ــا الغربي ــكا وأوروب ــات أمري ــهدت اقتصادي ــد ش فلق
ــث  ــي«)Stagflation(، حي ــاد التضخم ــم »الكس ــرف باس ــات يُع ــا ب م
تعايــش التضخــم املرتفــع معــاً وجنبــاً إىل جنــب مــع البطالــة العاليــة. 
وكان هــذا مبثابــة إعــالن وفــاة لعالقــة فيلبــس وألداة مهمة يف السياســة 
االقتصاديــة خدمــت االقتصاديــات الغربيــة لــردح طويــل مــن الزمــن. 
وهنــاك اآلن إجــامع بــني االقتصاديــني عــى أّن معــّدل البطالــة مســتقل 
عــن معــّدل التضخــم يف األمــد الطويــل، يف حــني مــازال تأثــري البطالــة 

عــى معــّدل التضخــم يف املــدى القصــري موضــع أخــذ ورد. 

منحنى فيلبس يف فلسطني

ــول  ــاءل ح ــة تتس ــع دراس ــراً بوض ــطينيان مؤخ ــان فلس ــام باحث ق
مــدى انطبــاق منحنــى فيلبــس عــى  االقتصــاد  الفلســطيني.1  

1- Ismael, Mohanad and Sadeq, Tareq )2016(. Does Phillips Exist in Pales-
tine? An Empirical Evidence. Ramallah: University of Birzeit. https://mpra.
ub.uni-muenchen.de/70245/1/MPRA_paper_70245.pdf

شكل 1: منحنى فيليبس، 1961 - 1969 )دوالر(

Source: Hoover, Kevin D. Phillips Curve. The concise encyclopedia of economics. 
http://www.econlib.org/library/Enc/PhillipsCurve.html

واعتمــدت الدراســة عــى بيانــات ربــع ســنوية عــن معــّدل البطالــة 
ــرتة -1996 ــالل الف ــطيني خ ــاد الفلس ــم يف االقتص ــّدل التضخ ومع
Granger Cau-( »2015. وعنــد تطبيــق تحليــل »جرانجــر للســببية

ــأن  ــس، ب ــة فيلب ــدي يف عالق ــرتاح التقلي ــام أّن االق ــنّي له sality( تب
تحــوالت البطالــة هــي املســبب وراء التحــوالت يف معــّدل التضخــم 
ال تنطبــق عــى االقتصــاد الفلســطيني خــالل الفــرتة املدروســة، وأّن 
عالقــة الســببية معاكســة يف فلســطني، إذ تبــدأ مــن تحــّوالت معــّدل 

التضخــم وتذهــب إىل معــّدل البطالــة.  

رّدت الورقــة الســبب وراء هــذه الســببية املعاكســة يف فلســطني إىل 
أن التضخــم يف االقتصــاد الفلســطيني يتولــد غالبــا مــن االرتفــاع يف 
أســعار املســتوردات. ونظــراً ألّن نحــو %85 مــن هــذه املســتوردات 
ــاً أّن مســتوى األســعار  ــي عملي ــإّن هــذا يعن ــل، ف ــن إرسائي ــأيت م ت
ــايل( يف فلســطني مرتبــط مبســتوى األســعار  )ومعــّدل التضخــم بالت
يف إرسائيــل بالدرجــة األوىل. وبنــاًء عــى ذلــك يســتنتج البحــث أّن 
exogenous var- )معــّدل التضخــم يف فلســطني هــو متغــري بــراين 

iable( ال يتأثــر بالسياســات واملتغــريات االقتصاديــة الداخليــة، مبــا 
فيهــا معــّدل البطالــة، بــل يؤثــر فيهــا. 

بعــد هــذا التحليــل قــام الباحثــان بتطبيــق منــوذج )ARDL( عــى 
األرقــام وتوصــال إىل أّن ظهــور العالقــة ســابقة الذكــر يقتــرص عــى 
املــدى القصــري، وأّن العالقــة بــني التضخــم والبطالــة ال وجــود لهــا يف 

االقتصــاد الفلســطيني عــى املــدى الطويــل


