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  مالحظة    
ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقة عرض مادته، مـا يتـضمن                  

 بلد أو إقلـيم أو      التعبري عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي            
 .مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها

ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة      . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام         
  .إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

 دون استئذان، ولكـن ُيرجـى   ميكن اقتباس املادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها        
كما ينبغي إرسال نسخة من املنشور الذي يتضمن النص املقتبس أو املعاد طبعه إىل              . التنويه بذلك 

  .Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland :أمانة األونكتاد على العنوان التايل

ل بالضرورة آراء األمانة العامـة      اآلراء املعرب عنها يف هذا املنشور هي للمؤلف، وال متث           
  .لألمم املتحدة
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  تنفيذي موجز    
، املربم بـني    )بروتوكول باريس  (١٩٩٤ بروتوكول العالقات االقتصادية لعام      حيدد  

 إطـار    معامل حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اليت متثل الشعب الفلسطيين،         
ويف ظل هذا الربوتوكول مل تتواصـل       . منذ عقدين تقريباً   تصادية الفلسطينية السياسات االق 

العلل االقتصادية الفلسطينية فحسب، بل إن االقتصادين الفلسطيين واإلسرائيلي اسـتمرا يف            
وأدت التـشوهات  . ، مع اتساع فجوة الدخل الفردي بينـهما أكثـر فـأكثر   التباعد أيضاً 

األوجه إىل تفاقم االعتماد الفلسطيين على معونة املاحنني كمصدر       االقتصادية املعقدة واملتعددة    
  .رئيسي من مصادر اإليرادات العامة

األرض اختالالت االقتصاد الكلـي يف      تفاقمت   ٢٠٠٠ومنذ الفصل الرابع من عام        
، وعجـز   )مع إسرائيل يف اجلانب األعظم    (، ما أدى إىل عجز جتاري دائم        الفلسطينية احملتلة 

حتديات ويف حني أن هذه التحديات      . العامة، ومعدالت بطالة مرتفعة   يف امليزانية    ضخم ودائم 
، فإن حدهتا تشتد ألن بروتوكول باريس       حيز سياسات مواٍت للغاية   خطرية جداً حىت يف ظل      

.  الالزم لتنفيذ اإلجراءات التـصحيحية املناسـبة       ايتال يتيح للسلطة الفلسطينية احليز السياس     
توكول أصبح العامل احملِدد للعالقات االقتصادية والتجاريـة بـني إسـرائيل            فإن الربو وهلذا  

قيداً رئيسياً على جمموعة السياسات االقتصادية اليت       واألرض الفلسطينية احملتلة، بل وأضحى      
ويتجلى الدور املركزي للربوتوكول يف احلياة االقتصادية       . تستطيع السلطة الفلسطينية اتباعها   

ونتيجة لـذلك فـإن     . فعلياً احتاداً مجركياً أحادي اجلانب    وله إىل ما أصبح     الفلسطينية يف حت  
املتغريات األساسية لالقتصاد الكلي الفلسطيين، مثل أسعار الفائـدة، وأسـعار الـصرف،             
ومستويات األسعار، ومعدالت البطالة، انفصلت عن الظروف االقتصادية احملليـة وغـدت            

  .قتصادية واملتطلبات السياسية إلسرائيلالسياسات االتوجه تعكس بشكل أكرب 
ويف ظل هذه الظروف فإن الورقة احلالية توفر وصفاً تفـصيلياً لألمنـاط التجاريـة       

اإلحيـاء  للسياسات العامة هبدف    الفلسطينية استناداً إىل البيانات التجارية، وتطرح توصيات        
 عن ذلـك تـستخدم      وفضالً. االقتصادي، وتوليد فرص العمل، واحلد من العجز التجاري       

الفلـسطينية  لعرض الـصادرات    احملددة  الورقة منوذجاً للجاذبية إللقاء الضوء على العوامل        
ويوضح التحليل أن الصادرات الفلـسطينية أقـل     . على السلع املستوردة  الفلسطيين  والطلب  

ياً  نـسب  املنخفضاحملتوى التكنولوجي   تنوعاً من صادرات معظم البلدان العربية، يف حني أن          
يف املوارد يشريان إىل إمكانية إنتاج السلع كثيفة العمالة         وحمتواها املرتفع من    هلذه الصادرات   

  .األرض الفلسطينية احملتلة
لترويج الصادرات ودعـم    املرشحة  وحتدد الدراسة عدداً من الصناعات واملنتجات         
مسنـت، واألزهـار    وتشمل هذه املنتجات املواد الصيدالنية، وحجر البناء، واإل       . السياسات

وتكشف تقـديرات   . املقطوفة، وأنواع الوقود املعدنية، وكذلك املزلِّقات واملواد ذات الصلة        
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منوذج اجلاذبية أن هناك أفقاً واسعاً لإلنتاج احمللي لبعض السلع اليت ُتستورد حالياً من اخلارج               
روات، إىل جانب بعض يف فئات مثل األغذية، واحليوانات احلية، واملشروبات اخلفيفة، واخلض      

داخـل  وباإلضافة إىل ذلك فثمة إمكانيـة لتوسـيع التجـارة           . املنتجات املصنَّعة واملعدات  
واحلجر، والرخام، والزيـوت احليوانيـة      واحليوانات احلية،   يتعلق باألغذية،    الصناعات فيما 

  .، واملنتجات املصنَّعة)زيت الزيتون(والنباتية 
رة الثنائية اليت أبرمتها السلطة الفلـسطينية، حتـت         ويوضح استعراض ترتيبات التجا     

مظلة شبه االحتاد اجلمركي مع إسرائيل، أن االقتصاد الفلسطيين مل جين الثمار املنتظرة مـن               
ويف احلقيقة فإن االعتماد االقتصادي على االقتصاد اإلسرائيلي يتواصل دون          . هذه االتفاقات 

. ة قوية مع بلدان مثل األردن ومجهورية كوريـا إمكانيات جتاريوجود هوادة على الرغم من     
 يف املائة مـن جممـوع الـصادرات         ٩٠ حنو   تبلغوما انفكَّت نسبة الصادرات إىل إسرائيل       

وعلى هـذا   .  يف املائة  ٨٠الفلسطينية، يف حني تصل نسبة الواردات منها وعربها إىل حدود           
رة الفلسطينية سيؤدي حتمـاً إىل       اليت تفرضها إسرائيل على التجا     الطاغيةفإن ختفيف القيود    

 يف املائة إىل األسـواق      ٤٠إعادة تشكيل منطها من خالل زيادة الصادرات بنسبة تقرب من           
اإلقليمية والعاملية، غري إسرائيل، وخفض االعتماد املفرط على السوق اإلسرائيلية للـواردات            

ت األساسية الـيت ميكـن      وتندرج الطاقة والغاز الطبيعي ضمن الواردا     .  يف املائة  ٥٠بنسبة  
. احلصول عليها من األسواق اإلقليمية يف حال إزالة القيود اإلسرائيلية عن التجارة الفلسطينية            

وهكذا فإن العجز التجاري اإلمجايل، وكذلك العجز التجاري الثنائي مع إسـرائيل، ليـسا              
 من جمموعـة مـن      نتيجة السياسات اليت تتبعها السلطة الفلسطينية، بل أهنما نابعان أساساً         

العوائق السياسية واالقتصادية املتزايدة التعقيد اليت تعرقل التنمية الفلـسطينية منـذ أن بـدأ               
  .١٩٦٧االحتالل عام 
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  مقدمة    
خضع اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة لالقتصاد اإلسرائيلي على مدار العقود األربعة   

من اآلليات اهلادفة إىل تلبية االحتياجات االقتصادية، والتجاريـة،         جمموعة  املاضية من خالل    
صاد الفلسطيين تأثراً شديداً    وبفعل هذه الترتيبات تأثر أداء االقت     . والسياسية لسلطة االحتالل  

ومـن مث   . سيما املصاحل االقتصادية واالستراتيجية إلسرائيل     السياسات اإلسرائيلية، وال  باجتاه  
فإن القوى السياسية واالقتصادية اإلسرائيلية قد حتكمت عمومـاً مبـستويات ومـسارات             

ل األسـعار، واألجـور،     األساسية لالقتصاد الكلي يف األرض الفلسطينية احملتلة مث       املتغريات  
ومنذ مطلـع عقـد الـسبعينات دفعـت         . والصادرات، والواردات، واالستثمار، والعمالة   

املستويات املرتفعة للبطالة والفجوة القائمة بني األجور الفلسطينية واإلسرائيلية بنسبة ضخمة           
  .من اليد العاملة الفلسطينية إىل السعي للحصول على فرص للعمل يف إسرائيل

كن تبني مدى االعتماد التارخيي على سوق العمل اإلسرائيلية كمنفذ لفائض اليـد             ومي  
 ١٩٩٩خالل عامي   ارتفعت  العاملة الفلسطينية من أن حتويالت العمال الفلسطينيني يف إسرائيل          

 ذلـك فـإن     وباإلضافة إىل .  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل املتاح       ٢٠ إىل نسبة    ٢٠٠٠و
اإلسـرائيلية  ت املرتفعة اليت خضع هلا املنتجون الفلسطينيون بفعل اإلجراءات          تكاليف املعامال 

وقـد متكـن    . يف مواجهة املنافسني األجانب   أضرت مبركزهم يف األسواق الفلسطينية      املختلفة  
منافسوهم التجاريون، وجلُّهم من الشركات اإلسرائيلية، من إعاقة التنمية االقتصادية الفلسطينية           

م بآثار الـتعل  ة دون توظيف االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية، وبالتايل اإلضرار          عرب احليلول 
واجته إنتـاج  . (UNCTAD, 2010)الطويلة األجل اليت تأيت هبا عادة األنشطة اإلنتاجية املتواصلة 

بصورة ن الواردات، و  إحيث  حنو االخنفاض   الزراعية والسلع املصنَّعة النهائية     األغذية واملنتجات   
تلـك  إذ غـدت    ، حلت تدرجيياً حمل اإلنتاج احمللي هلذه السلع،         من إسرائيل رئيسية الواردات   

الواردات رخيصة نسبياً بسبب تكلفة اإلنتاج العالية املفروضة علـى املنـتجني الفلـسطينيني              
  . (El-Jafari, 2000) واإلعانات املمنوحة للمنتجني اإلسرائيليني

ضخمة من األرض الفلسطينية احملتلة إىل إسرائيل، حىت   الاليد العاملة   تدفقات  وكانت    
 ،من إسرائيل إىل األسواق الفلسطينية    بدون قيود   ، وتدفقات البضائع واخلدمات     ٢٠٠٠عام  

وِصـفت هـذه     وكثرياً ما .  الفلسطينية -من السمات البارزة للعالقة االقتصادية اإلسرائيلية       
وحال الطابع  . احتاد مجركي ويقترن بشبه   انتقائياً  أهنا احتاد اقتصادي مفروض ومطبَّق      بالعالقة  

كفـاءة أو نقـل   زيـادة ال  لناتج احمللي اإلمجايل، أو     امنو  حتسني  اجلائر جداً هلذه العالقة دون      
ونتيجة ذلك فقد اكتسبت التحويالت واملعونات األجنبية  . إىل اجلانب الفلسطيين   االتكنولوجي

سلع غري  الالقتصاد الفلسطيين، مع تركز اإلنتاج احمللي يف        أمهية متزايدة يوماً بعد يوم بالنسبة ل      
األول بقطاعي اخلدمات والبناء، علـى حـساب        القابلة للتبادل التجاري، واملتمثلة يف املقام       

  .ين الضامر الصناعي والزراعينيالقطاع
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التقارب احملتمل حلـصة    ذلك  وهلذا فمن غري املستغرب أال يتحقق على أرض الواقع            
الـذي  وهو التقـارب     يف إسرائيل الفرد  ن الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين مع حصة        الفرد م 

وعلى العكس فإن النسبة بني حصة      . توقعه بعض املراقبني يف أعقاب تنفيذ بروتوكول باريس       
نظريهتا يف إسرائيل قد هبطت يف فترة مـا بعـد           والفرد من الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين       

دت سياسة اإلغالق اإلسرائيلية، وتدمري جانب كبري من القاعدة اإلنتاجيـة           وأ. الربوتوكول
 ي االحتالل، إىل إطالق اجتاه تباعد     لصاحلالفلسطينية، وخسارة املوارد االقتصادية والطبيعية      

 كانت حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل أقل مما كانت عليه ٢٠٠٠متواصل، وحبلول عام 
 ٣٠ لتبلغ نصف مستوى الذروة الذي حققته قبل         ٢٠٠٩ بل وهوت عام     قبل اتفاقية أوسلو،  

وهكذا فقد فشل الربوتوكول يف حفز أي حتـول  . (Khalidi and Taghdisi-Rad, 2009) عاماً
أو إعادة صيغة العالقات االقتصادية والتجارية اجلائرة بـني         /إجيايب يف االقتصاد الفلسطيين و    
  .تلةإسرائيل واألرض الفلسطينية احمل

 تزايد اعتمادها أكثر فأكثر علـى       ١٩٩٤ويف أعقاب إنشاء السلطة الفلسطينية عام         
ويف الواقـع فـإن     . ضرائب االسترياد واملعونات لتغطية نفقاهتا اجلارية واستثماراهتا الرأمسالية       

قاعدة الضرائب احمللية الضعيفة واملنكمشة يف غالب األحيان قد أجربت هذه السلطة علـى              
املعونة األجنبية وحتـويالت العمـال      بدعم من   أحجام الواردات العالية باستمرار،     استخدام  

ومـع تزايـد    . املغتربني، كوسيلة لزيادة اإليرادات العامة لتمويل جانب ضخم من إنفاقهـا          
غدت ضرائب االسترياد الـيت جتبيهـا       ،  )١(الواردات من إسرائيل أو عربها على مدى الزمن       

لسلطة الفلسطينية مصدراً رئيسياً لإليرادات العامة الفلسطينية جنبـاً إىل          وحتوِّهلا إىل ا  إسرائيل  
ونتيجة ذلك فإن التقلبات يف هذه العناصر األساسـية لألمـوال           .  املاحنني اتجنب مع معون  

. ؤثر تأثرياً بالغاً على السياسة املالية، والعمالة، والقطاع اخلاص بشكل عام          تالعامة الفلسطينية   
  .والتجاريتبعية املالية يف ضغط شديد مباشر وغري مباشر لتمويل العجز العام وتتلخص هذه ال

عاىن االقتصاد الفلسطيين من عجز عام      ) ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول(ومنذ االنتفاضة الثانية      
علـى أن أحكـام     . لبطالة والفقـر  لهائل، وعجز جتاري مرتفع ومتواصل، ومعدالت عالية        

لتحقيـق  كافياً لتنفيذ سياسـات     سياساتياً  الفلسطينية حيزاً   بروتوكول باريس ال تتيح للسلطة      
كما أن قدرة الـسلطة     . ستقرار قادرة على تصحيح االختالالت املتفاقمة يف االقتصاد الكلي        اال

الفلسطينية على االستجابة بشكل واف إىل التحديات اهلائلة اليت تعترض طريق إحياء اقتـصاد              
االفتقار إىل أدوات السياسات املاليـة،      يضعفها  لى اإلطالق   مزقته احلرب يف بيئة غري مواتية ع      

__________ 

 Sales by Israelانظر(وتشري األدلة احلديثة . ئيلمن العسري التمييز بني الواردات املباشرة وغري املباشرة من إسرا )١(

to the Palestinian Authority, Bank of Israel, 4 October 2010 ( إىل أن نسبة عالية من الواردات الفلسطينية
إىل األسواق الفلسطينية علـى أهنـا واردات مـن        وتدخل  هي يف احلقيقة من إنتاج بلدان ثالثة        " من إسرائيل "

 :، املتاح على العنوان الـشبكي التـايل  Raja Khalidi, The Guardian, 26 October 2010 انظر أيضاً. إسرائيل
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/oct/26/bank-of-israel-economic-future-palestine. 
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لرسم وتنفيذ سياسات   أسعار الصرف، والتجارة، والعمل، الالزمة      أدوات سياسات   والنقدية، و 
 وبالتـايل . (UNCTAD, 2009a)لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وعادلة الة ومتسقة ومتكاملة ـفع

، مثل أسـعار الفائـدة، وأسـعار         الفلسطيين  الكلي االقتصادمتغريات  فإن مستويات معظم    
. االقتـصادية اإلسـرائيلية   حتددها بالكامـل الـسياسة      مستويات األسعار،   ، و )٢(الصرف

التبـادل  االقتصاد الفلسطيين عموماً، وقطـاع سـلع      يواجهها  املشكالت األساسية اليت     أما
املـايل  واالعتماد   عملة وطنية،    خصوصاً، فهي أسعار الفائدة املرتفعة، واالفتقار إىل      التجاري  

على الواردات، والتهريب، وسوق العمل املشوَّهة، والبنية التحتيـة الـضعيفة، والقاعـدة             
  . اإلنتاجية املتآكلة، واهليكل اإلنتاجي املمسوخ

 أسعار الفائدة االستثمارات اليت متس احلاجة إليها لتوسيع اإلنتـاج            ارتفاع عرقليو  
ت الواردات الرخيصة، والقادمة من إسرائيل يف املقـام األول، حمـل            ومن مث فقد حلَّ   . احمللي

يف قطاعـات   املستخدمني  وهكذا اخنفض عدد العمال     .  املنتجة حملياً  صنَّعةالسلع الزراعية وامل  
وفضالً عـن ذلـك فـإن دور        . ٢٠٠٠الزراعة، والتصنيع، والبناء اخنفاضاً كبرياً منذ عام        

لواردات الفلسطينية، يعـين أن معـدالت       لهيمن دون منازع    إسرائيل، باعتبارها املصدر امل   
لتـضخم  وبعبارة أخرى ا  االقتصادية اإلسرائيلية،   حتددها بدرجة كبرية القوى     التضخم احمللية   

وفوق هذا فإن التدفقات الداخلة . (Palestinian Monetary Authority, 2005, 2007)املستورد 
خدام ثالث عمالت، هي الـدينار األردين، ودوالر        لواردات الرخيصة نسبياً واست   لالضخمة  

تصحيحية إجراءات سياساتية   الواليات املتحدة، والشيكل اإلسرائيلي، حتول مجيعاً دون اختاذ         
  .التبادل التجاريحلفز قطاع سلع 

 املايل للسلطة الفلسطينية على الواردات كمصدر رئيسي لإليرادات         االعتمادوحفز    
إلنتاج احمللي لتلك   دعم ا على حساب   السلع من اخلارج    ين السترياد   التشجيع الضم  الضريبية

لرتعة إىل ردم الفجوة املالية املزمنـة       ل وكان. عجز جتاري متواصل وضخم   أدى إىل   لسلع، و ا
 الواردات من إسرائيل، عواقب عديدة،      ، هتيمن عليه  مجتاري ضخ عجز  عرب السماح حبدوث    

  .فلسطينيةمبا يف ذلك تقويض القدرة التنافسية ال
وأدى العجز املايل املتواصل، إىل جانب حاالت الطوارئ اإلنسانية املتكررة، إىل إعاقة              

التنمية والنفقات الرأمسالية وتثبيط اإلنفاق الرامي إىل إعادة بناء البىن التحتية األساسية، مبـا يف               
عيـة البنيـة التحتيـة      وتشري البيانات املوثَّقـة إىل أن نو      . ذلك الكهرباء، واملاء، واالتصاالت   

رافق العامـة يف    خدمات امل ، ومع ذلك فإن تكلفة      "الدوليةاملستويات  "الفلسطينية أقل كثرياً من     
وفضالً عن ذلك . (UNCTAD, 2004a)وفقاً للمعايري اإلقليمية مرتفعة األرض الفلسطينية احملتلة 

تبات القطاع العـام وتغطيـة   مردفع فقد ُخصصت نسبة عالية من املعونة الدولية للميزانية بغية  

__________ 

الشيكل اإلسـرائيلي اجلديـد، ودوالر      : هناك ثالث عمالت قيد التداول يف األرض الفلسطينية احملتلة هي          )٢(
 .نار األردينالواليات املتحدة، والدي
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 مليار دوالر من املعونة املقدمة من اجلهات املاحنـة          ٢,٤وهكذا فمن أصل    . التكاليف اجلارية 
 يف املائـة مـن      ٨٥ مليار دوالر، مبا يغطي نسبة       ١,٣٦حصة دعم امليزانية    بلغت   ٢٠٠٩ عام

 ٣٩٠ئيالً حيث بلـغ     عجز امليزانية املتكرر؛ يف حني كان نصيب متويل املشروعات اإلمنائية ض          
  .(World Bank, 2010) يف املائة من جمموع املعونات املصروفة ١٦مليون دوالر فحسب، أي 

واكتسبت التدفقات اخلارجة لليد العاملة إىل إسرائيل وأماكن أخرى أمهيـة بالغـة               
ثر سريعة التـأ  واألداء االقتصادي   الرفاه العام   بالنسبة لالقتصاد الفلسطيين وجعلت مستويات      

االعتماد على السوق   وأضر  . التدفقات الداخلة للتحويالت عرب تأثرياهتا على الطلب اإلمجايل       ب
ـ القيود اليت فُ  والعمال الفلسطينيني العاطلني،    الستيعاب  اإلسرائيلية    الحقـاً علـيهم     ترض

. الفلـسطيين بالرفـاه    اًضراراً شديد إواالستعاضة عنهم بعمال من مناطق أخرى من العامل،         
 كعوامل حمدِّدة ا لتحويالت العمال ودورهف القوياملضاِعاألثر قمت هذه األضرار بفعل وتفا

  .، ومستوى الواردات، واإليرادات العامةاالستهالكيلإلنفاق أساسية 
يعاين من مشكالت خطرية أخـرى      التبادل التجاري   وظل القطاع الفلسطيين لسلع       

وال سيما احلكومية كافية الستئصال التهريب  والتفتيشالرقابة أدوات ومل تكن . مثل التهريب
الرقابـة  وأدى االفتقـار إىل      .من إسرائيل إىل األسواق الفلسطينية    هتريب املنتجات الغذائية    

فة وهو ما خيلق بالتـايل      املناسبة أيضاً إىل أوجه تغاير وتعارض يف اإلحصاءات التجارية املصنَّ         
  .ضعي السياسات أمام وا،حتديات تقنية، وحتليلية، وسياسية

 أبرمت السلطة الفلسطينية عدداً من االتفاقات الثنائية مع البلـدان   ١٩٩٤ومنذ عام     
ومن وجهة النظر الفلسطينية فقد كان اهلدف من هذه   . اإلقليمية وغريها، مبا يف ذلك إسرائيل     

نتاجيـة،  اإلواالتفاقات توسيع التجارة الفلسطينية، وزيادة اإليرادات العامة، وتشجيع النمو،          
 بعـد على أن املنافع الفعلية هلذه االتفاقات على االقتصاد الفلـسطيين مل تظهـر              . والعمالة

(UNCTAD, 2011; Abdulrazeq, 2002) .  وقد ركزت الدراسات املتعلقة بالتجارة اخلارجيـة
على التجـارة وتـأثريات     الفلسطينية بشكل عام على حتليل تأثريات احلواجز غري اجلمركية          

 اليت تفرضها إسرائيل على االقتصاد الفلسطيين وعلى التجارة اخلارجية والداخلية على            القيود
على أن معظم االتفاقات الثنائية، مبا يف ذلك بروتوكول باريس مـع إسـرائيل،              . حد سواء 

اجلوهرية للوصـول إىل    الشعب الفلسطيين   بعض املوضوعات اهلامة مثل حاجة      تغاضت عن   
تـأثري   (2004b, 2009b)األونكتاد ودرس . ية، واالستفادة منها، وإدارهتاموارده البشرية والطبيع

عجز املنتجني الفلسطينيني عن الوصول إىل قاعدة مواردهم الطبيعيـة واالقتـصادية والـسبل              
إذ يتعـذر علـى املـزارعني    . املتعددة اليت قاد فيها هذا العجز إىل كبح التنميـة الفلـسطينية    

، يف حـني قُيِّـدت      الزراعية يف غزة  من األراضي    يف املائة    ٣٠سبة  الفلسطينيني الوصول إىل ن   
لتقتصر على مسافة ثالثة أميـال  تقييداً شديداً املساحة املتاحة ألنشطة الصيد مقابل ساحل غزة        

ويف الضفة الغربية   .  يف املائة من املنطقة احملددة مبوجب اتفاقيات أوسلو        ١٥حبرية، أي مبا نسبته     
 هبا مـن     بفعل عملية االستيطان وما يرتبط     ١٩٦٧ي اليت فُقدت منذ عام      وصلت نسبة األراض  

  . (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2007)يف املائة  ٤٠  إىلبىن حتتية
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 العديد مـن األسـئلة وطـرح        ٢٠٠٥قطاع غزة عام    بوأثار فك االرتباط اإلسرائيلي       
  :ومن بني هذه التحديات ما يلي. اري واالقتصادي الفلسطيينحتديات جديدة تتعلق باألداء التج

اجلمركية وضرائب القيمة املضافة    الرسوم  حتكم إسرائيل املتواصل بإيرادات       )أ(  
احملصَّلة من الواردات الفلسطينية من البضائع واخلدمات من إسرائيل أو عربها واليت جتبيهـا              

 إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية؛

. على احلد األدىن  تشغيل العمال الفلسطينيني يف االقتصاد اإلسرائيلي       قصر    )ب(  
 حاد يف احلجم املطلق والنسيب للعمال الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل    هبوطوأسفر ذلك عن    

  ومن مث أدى إىل تفاقم مشكلة البطالة؛٢٠٠٠منذ عام 

ينية مع إسرائيل أو عربهـا      على التدفقات التجارية الفلسط   الرقابة املفروضة     )ج(  
سيما عمليات التفتيش األمين اإلسرائيلي املشدد اليت أفقدت الكثري مـن            بوسائل خمتلفة، وال  

أنشطة التصدير الفلسطينية القدرة على االستمرار اقتصادياً، إن مل تكن حالت دون القيـام              
 ؛متاماً هبا

 معونات وضرائب   على التحويالت من اخلارج على شكل     االعتماد  تعميق    )د(  
وهكذا فقد اكتسبت   . استرياد باعتبارها املصادر الرئيسية لإليرادات املالية للسلطة الفلسطينية       

واحلد من   أداء النمو االقتصادي     حتديد أمهية أكرب يف     العاملني يف اخلارج  وحتويالت  املعونات  
 . بشدةخمتلف الصدمات االقتصادية والسياسية والعسكرية املتكررةتأثري 

مـع إسـرائيل    الفلسطينية  وتستطلع الدراسة آفاق العالقات التجارية واالقتصادية         
وسُتوجز أوالً االتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة األطـراف الـيت          . والبلدان املهمة األخرى  

وستستكـشف الدراسـة،    . أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الكتل التجارية والبلدان األخرى       
 بعـض املؤشـرات التجاريـة       تكوينوسيجري، ثالثاً،   .  التجارية الفلسطينية  ثانياً، األمناط 

سيتم، رابعاً، تقدير منوذج جاذبية لتحديد املتغريات اليت تضطلع بدور          و. الفلسطينية وحتليلها 
  .حموري يف تشكيل التجارة الفلسطينية

ريـة  واهلدف من الدراسة هو توفري خلفية جتريبية لعملية وضـع الـسياسات التجا              
الفلسطينية وصياغة عالقات جتارية سليمة ومتوازنة ترمي يف هناية املطاف إىل التعجيل بوترية             

الـيت   وكذلك السلع ،وتسعى الدراسة إىل حتديد بعض الصادرات     . النمو وخلق فرص العمل   
ميكن إنتاجها حملياً مبيزة تنافسية، واليت ميكن أن حتصل على دعم موجه وتدخل على صـعيد              

 وسيؤدي ذلك إىل احتواء العجز التجاري الشديد واملتواصـل وتـصحيح          . ة العامة السياس
إنشاء ب يف هناية املطاف، ومن مث التقليل من احلاجة إىل تصدير اليد العاملة الفلسطينية               مساره

 .وظائف يف االقتصاد احمللي بطرق تعزز النمو وحتد من الفقر
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  الثنائية التجارية االتفاقات  -أوالً  
 سبقت اإلشارة فإن هناك اتفاقاً عاماً على أن االتفاقـات التجاريـة الثنائيـة               كما  

 اليت وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مل ختلِّف أثراً ملموساً علـى االقتـصاد              )١اجلدول  (
وهو ما يرجع عموماً إىل  (UNCTAD, 2011; El-Jafari, 2005; Abdulrazeq, 2002)الفلسطيين 

 التنقل والنفاذ قد حاال دون أن تصل التأثريات         علىرائيلي والقيود املفروضة    أن االحتالل اإلس  
وعلى مـدى   . اإلجيابية الكامنة هلذه االتفاقات إىل مزيج النواتج وهيكل االقتصاد الفلسطيين         

العقد املاضي عرقلت اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية وما يتصل هبا من ممارسـات االقتـصاد              
د، وواصلت احليلولة دون إرساء تعاون دويل فعال وعالقات شـراكة           بشكل حا  الفلسطيين

وأدت املواجهات العسكرية والسياسية املتكررة إىل تـدمري        . عاملية لصاحل التنمية الفلسطينية   
القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيين وأبعدت املوارد احمللية وكذلك املعونة األجنبيـة عـن             

جهود اإلغاثة الرامية إىل التخفيف من حدة التكلفة البشرية للخراب أنشطة التنمية لتتوجه إىل  
وأحدثت هذه اإلجراءات العدائية خـسائر      . املتكرر الالحق مبوارد رزق الشعب الفلسطيين     

فادحة وأعاقت تنويع الصادرات الفلسطينية ورسَّخت االتكال على الواردات من إسـرائيل            
القتصاد اإلسرائيلي، والعجوزات العامـة والتجاريـة       وغدا االعتماد اهليكلي على ا    . وعربها

الضخمة، وسياسة اإلغالق اإلسرائيلية، وتفتت األسواق، وتدهور البنية التحتية، وارتفـاع           
  .خماطر االستثمار، عوامل بارزة تشل القدرة التنافسية للمنتجني الفلسطينيني

  ١اجلدول 
  فلسطينيةاالتفاقات التجارية ال

 األحكام األساسية الشريك أو البلد االتفاقات التجارية  السنة

 احتاد مجركي مع إسرائيل إسرائيل بروتوكول بشأن العالقات االقتصادية ١٩٩٤

 إعفاءات مجركية ملنتجات معينة األردن اتفاق جتاري ١٩٩٥

نابعة من األرض الفلسطينية    املنتجات ال  الواليات املتحدة األمريكية إعالن التجارة احلرة ١٩٩٦
احملتلة معفاة من الرسوم مـع معاملـة        

 فلسطينية باملثل

 جتارة حرة االحتاد األورويب اتفاق شراكة مؤقت مع االحتاد األورويب ١٩٩٧

 إعفاءات مجركية ملنتجات معينة مصر اتفاق جتاري ١٩٩٧

اتفاق جتارة حرة مع الرابطة األوروبية        الرابطة األوربية للتجارة احلرة  تعاون اقتصادي وجتاري ١٩٩٨
  للتجارة احلرة

اإلطار الكندي الفلسطيين املشترك للتعاون   ١٩٩٨
 االقتصادي والتجارة

 جتارة حرة كندا

جتارة حرة مع البلدان العربية األعضاء        جامعة الدول العربية  منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ٢٠٠٠
 ربية الكربىيف منطقة التجارة احلرة الع

إعفاء من الرسوم اجلمركيـة لكـل        تركيا اتفاق جتارة حرة ٢٠٠٤
 املنتجات الصناعية
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 خلَّفت السياسات اإلسرائيلية لتحرير التجارة آثاراً سـلبية         وباإلضافة إىل ذلك فقد     
ومل يتمكن املنتجـون    . على تنمية القاعدة الصناعية الفلسطينية منذ أواسط عقد التسعينات        

نيون للسلع كثيفة العمالة من الوقوف يف وجه املنافسة الشديدة للواردات الرخيـصة             الفلسطي
كما أن تكلفة املعامالت الباهظة للغايـة الـيت يتحملـها           . من البلدان الزاخرة باليد العاملة    

املنتجون الفلسطينيون قد أضرت بقدرهتم على التنافس مع الشركات اليت تعمـل يف ظـل               
ومنـذ التـسعينات    . ستفيد من السياسات احمللية الداعمة حلكوماهتا     ظروف تكلفة عادية وت   

أغلقت العديد من املصانع الفلسطينية أبواهبا وهبطت النواتج يف عدة أنشطة تصنيعية وصناعية            
وأدى االخنفاض يف األنـشطة     . مثل النسيج، واألحذية، واملفروشات، واملنتجات البالستيكية     

 كبري من الطلب على اليد العاملة الفلسطينية غري املاهرة وشبه           كثيفة العمالة إىل إلغاء جانب    
  .املاهرة وإىل تفاقم مشكالت البطالة والفقر املروِّعة بالفعل

وفوق هذا فإن األزمات السياسية املتكررة قد أبعدت املعونة الدولية عن االسـتثمار        
ية الطارئة ودعم امليزانيـة لتغطيـة       يف البنية التحتية وبناء القدرات لتركِّز على اإلغاثة اإلنسان        

ويف هذا الصدد، وعلى الرغم من أن فاتورة املرتبات العامـة           . العجز املايل الشديد واملستمر   
 يف املائة من النفقات اجلارية، فقد بـذلت الـسلطة    ٨٠الفلسطينية تستهلك نسبة تزيد على      

ليد فرص العمل واحلد من     الوطنية بعض اجلهود لدعم الشركات الصغرية واملتوسطة هبدف تو        
ومن األمثلة على ذلك خطة العمل اليت أبرمتها السلطة الفلسطينية واالحتـاد األورويب             . الفقر
 إلنشاء اآلليات الالزمة لتنفيذ اتفاق الشراكة املؤقت الرامي إىل تعزيز العمالة يف             ٢٠٠٤عام  

حمـدودة بـسبب ظـروف      على أن فعالية هذه احملاوالت كانت       . األرض الفلسطينية احملتلة  
، األرض الفلسطينية احملتلـة   االستثمار غري املواتية، مبا يف ذلك سياسة اإلغالق املفروضة على           
  .وتفتت االقتصاد، وضعف القدرات املؤسسية للسلطة الفلسطينية

وهناك عدد من الشروط األساسية لعملية إدماج االقتصاد الفلـسطيين يف النظـام               
أوالً، وكما سبقت اإلشارة، فإن     .  عنها احلديث والعاملي اليت يكثر     التجاري اإلقليمي العريب  

. هناك حاجة إلهناء القيود الطاغية على حركة الناس والسلع يف الضفة الغربية وقطاع غـزة              
وقد أدت هذه القيود إىل تفتيت االقتصاد الفلسطيين إىل جيوب معزولة فعلياً عن بعضها وعن      

كما أن القيود املذكورة زادت     .  تعميق تبعيته للسوق اإلسرائيلية    األسواق العاملية ومن مث إىل    
من تكاليف املعامالت وحرمت املنتجني الفلسطينيني من وفورات احلجم، وأدت إىل خفض            

. الكفاءة، وحالت دون التحول إىل األنشطة ذات القيمة املضافة العالية والعمالـة الكثيفـة             
األرض الفلسطينية  يهم حتمل تكلفة نقل سلعهم داخل       ويعاين املصدرون الفلسطينيون ألن عل    

 إىل جانب تكاليف املعامالت اإلضافية املرتبطة باإلجراءات األمنية عند نقاط العبـور             احملتلة
ومل تؤد هذه القيود املكلفة إىل تقويض قدرة الشركات الفلـسطينية           . احلدودية مع إسرائيل  

 شفري اإلفالس فحسب، بل أهنـا ثبَّطـت أيـضاً    القائمة على االستمرار واملنافسة لتصل إىل 
  .االستثمارات احمللية واألجنبية احملتملة
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 وإهناءها يف هنايـة     األرض الفلسطينية احملتلة  ويف حني أن ختفيف سياسة اإلغالق يف          
املطاف يتطلب تعاون إسرائيل واجملتمع الدويل، فإن باملستطاع معاجلة أمر حتديات أخـرى             

ومثة حاجة إىل إعادة النظر يف االحتاد اجلمركي مع إسرائيل          .  املقيَّدة احلالية  حىت يف ظل البيئة   
املنصوص عليه يف بروتوكول باريس والذي أضحى ُيطبَّق بصورة أحادية وانتقائية مبا يتماشى             

وتتطلب أية استراتيجية اقتصادية جديدة قـادرة علـى االسـتجابة           . مع املصاحل اإلسرائيلية  
ة اهلائلة إلعادة اإلعمار االبتعاد عن اإلطار السياسي املستند إىل الربوتوكول           للتحديات احلالي 

ومبقـدور  . وإدماج االقتصاد الفلسطيين يف نظام جتاري متعدد األطراف ومستند إىل القواعد          
عرب تعزيز  والرفاه  مثل هذه االستراتيجية أن تضع االقتصاد الفلسطيين يف مسار أرفع من النمو             

قتصادي، وتوفري االستقالل النسيب للسياسات، واملـسامهة يف النـهوض بثقـة     االستقرار اال 
املستثمرين، وكلُّ ذلك ال غىن عنه لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف إرساء دولة فلـسطينية               

كما أن هناك   . مستقلة وقابلة للحياة على حنو ما تدعو إليه العديد من قرارات األمم املتحدة            
ستثمار يف اجلوانب اللوجستية التجارية، ويف خدمات تيسري التصدير، ويف          حاجة ماسة إىل اال   

إعمار وتوسيع البنية التحتية املهترئة والقاعدة اإلنتاجية املتآكلة مبا يتماشى مع العملية الشاملة             
  .إلعادة توجيه استراتيجية التجارة اخلارجية
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  الفلسطينية التجارية األمناط  -ثانياً  
راسة، يف سعيها إىل تتبع وتقييم اهليكل والنمط التجـاري الناشـئني            تستند هذه الد    

 ٢٠٠٦-١٩٩٦لالقتصاد الفلسطيين، إىل بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين للفترة          
واسُتخلـصت البيانـات    .  مخاسي األرقام  (SITC) التصنيف املوحد للتجارة الدولية   حسب  

مم املتحدة لإلحصاءات املتعلقة بتجارة السلع األساسـية        العاملية املناظرة من قاعدة بيانات األ     
(COMTRADE).  

وتفترض النظرية االقتصادية أن املزايا النسبية والتنافـسية وكـذلك مجهـرة مـن                
ومن الناحية النظرية   . املتغايرات االقتصادية واجلغرافية األخرى حتدد األمناط التجارية لبلد ما        

ل املعنية، والقرب اجلغرايف هي عوامل حمـِددة أساسـية          فإن سعر الصرف احلقيقي، والدخو    
غري أنه يف حالة األرض الفلسطينية احملتلة فإن العوامل السياسية هي الـيت             . لألمناط التجارية 

 كانـت   ١٩٦٧وقبل االحتالل اإلسرائيلي عـام      . صاغت على الدوام احلصائل االقتصادية    
مع األردن أساساً، يف حني كان قطـاع غـزة          الضفة الغربية ختضع لإلدارة األردنية وتتاجر       

 حوِّلت التجارة مـع األسـواق       ١٩٦٧ومنذ عام   . خاضعاً لإلدارة املصرية وُيتاجر مع مصر     
، ١٩٩٣ لعـام    إعالن املبادئ املتعلق بترتيبات احلكم الذايت املؤقت      وقام  . التقليدية إىل إسرائيل  

. لفلسطينية احملتلة إىل ثـالث منـاطق      واملعروف أيضاً باسم اتفاقات أوسلو، بتقسيم األرض ا       
وختضع املنطقة ألف حلكم السلطة الفلسطينية، بينما ختضع املنطقة باء حلكم مشترك للـسلطة              

 فكَّت  ٢٠٠٥ويف عام   . الفلسطينية وإسرائيل، أما املنطقة جيم فهي حتت االحتالل اإلسرائيلي        
 بالسيطرة علـى حـدوده،      إسرائيل من جانب واحد ارتباطها بقطاع غزة، ولكنها احتفظت        

ونتيجة ذلك فقد اختنقـت التجـارة   . وقامت بإغالقها بصورة روتينية تبعاً للظروف السياسية     
ويف . اخلارجية واألنشطة اإلنتاجية لقطاع غزة بفعل القيود على التنقل والتكـاليف اجلـسيمة            

مع إسرائيل والبلدان    يعيق التجارة الفلسطينية     ٢٠٠٢الضفة الغربية فإن جدار الفصل املبين عام        
وتضطلع مثـل هـذه احلقـائق       . األخرى، ويزيد من تفاقم مشكلة أسعار النقل والتحويالت       

  .السياسية بدور طاغ يف تشكيل التجارة اخلارجية واحلياة االقتصادية الكلية الفلسطينية
 فإن الصادرات الفلسطينية كانت مستقرة نـسبياً بـني          ١وكما يتبني من الشكل       
، يف  مليون دوالر أمريكي   ٤٠٠-٣٠٠، حيث تراوحت ضمن نطاق      ٢٠٠٥ و ١٩٩٦ عامي

وفيما يتصل بالفترة قيد البحث فقد بلغ العجز يف جتـارة           . حني كانت الواردات أكثر تقلباً    
 مليار دوالر أمريكي بينما وصل إىل أدىن درجاته         ٢,٥ حني بلغ    ١٩٩٩البضائع ذروته عام    

 دوالر أمريكي نتيجة تشديد سياسات اإلغـالق         مليار ١,٥ حيث كانت قيمته     ٢٠٠٢عام  
ساب اجلاري الفلـسطيين    وتؤثر سياسات اإلغالق على ميزان احل     . اإلسرائيلية يف ذلك العام   

األوىل مباشرة عرب القيود املادية املفروضة على حركة البضائع عرب احلدود، والثانية            : بطريقتني
املفروضة على عمل العمال الفلـسطينيني  من خالل فقدان الدخل األجري الناجم عن القيود         

  .يف إسرائيل
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وغالباً ما يكون مسار الصادرات والـواردات الفلـسطينية متالزمـاً يف ارتفاعـه         
واخنفاضه، مع هيمنة الواردات عادة على امليزان التجاري وإظهارها تفاوتاً أكـرب بـسبب              

فإن حتوالت امليزان التجـاري     ولذلك  . حساسيتها إزاء التغريات يف مستوى املعونة األجنبية      
الفلسطيين تتحدد يف العادة بفعل متغريات الواردات، مع اضطالع الصادرات بدور ثـانوي             

  .بالنظر إىل ضآلة حجمها باملقارنة مع الواردات
  ١الشكل 

  ٢٠٠٥-١٩٩٦صادرات وواردات البضائع الفلسطينية، 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1996 1998 2000 2002 2004

Exports (Left Scale) Imports (Right Scale)
  

  
: ا سبق ذكره فإن هناك ثالث عمالت مستخدمة يف االقتصاد الفلسطيين وهي           وكم  

وسـعر صـرف    . دوالر الواليات املتحدة، والدينار األردين، والشيكل اإلسرائيلي اجلديـد        
الدوالر مقابل الدينار األردين ثابت، يف حني مت حترير سعر صـرف الـشيكل اإلسـرائيلي                

 بتقييم دور سعر الصرف وخلصت إىل El-Jafari and Daoud (2006)وقامت دراسة . اجلديد
أن امليزان التجاري الفلسطيين ال يظهر حساسية إزاء التغريات يف سـعر الـصرف االمسـي                

. للشيكل اإلسرائيلي اجلديد مقابل الدوالر، وال جتاه التغريات يف نسب التبـادل التجـاري             
لشيكل اإلسرائيلي اجلديد مقابل    البسيط بني الصادرات وسعر صرف ا     االرتباط  ويبلغ معاِمل   

ما يعكـس   ،  ٠,١٤، يف حني تصل قيمته بالنسبة إىل الواردات إىل          ٠,٦٣الدوالر األمريكي   
وتشري اختبارات األمهية إىل أن الـصادرات       .  أقوى مع الصادرات منه مع الواردات      ارتباطاً

مة مـن   تتسم مبرونة أشد فيما يتعلق بسعر الصرف من الواردات، رغـم أن نـسبة ضـخ               
على أن هذه النتائج ال تعين      .  يف املائة، تذهب إىل إسرائيل     ٩٠الصادرات الفلسطينية، قدرها    

نه جرى استخدام سعر الصرف     إانتفاء أمهية سعر الصرف بالنسبة للتدفقات التجارية، حيث         
  .االمسي عوضاً عن سعر الصرف احلقيقي األكثر مالءمة

) األيسراجلانب (الصادرات)اجلانب األمين(الواردات
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اري هو مدى شدة سياسة اإلغالق اإلسرائيلية،       والعامل األهم بالنسبة للميزان التج      
وكمـا هـو    . وعلى وجه التحديد إمكانية نقل البضائع عرب احلدود، وسهولتها، وتكلفتها         

 فقد شهد الشيكل اإلسرائيلي اجلديد اجتاهاً اخنفاضياً خـالل معظـم            ٢موضح يف الشكل    
لِّـف عـادة تبعـات      على أنه يبدو أن التطورات السياسية، اليت خت       . ٢٠٠٥-١٩٩٦ الفترة

اقتصادية واسعة املدى، هي اليت متثل العوامل املقـرِّرة ملـستوى الـصادرات والـواردات               
 فإن كالً من الصادرات والواردات قـد        ١وعلى حنو ما يبني الشكل      . الفلسطينية وتركيبها 

اخنفضت يف أعقاب سياسات تقييد التنقل والنفاذ اليت فُرضت على اليد العاملـة والبـضائع               
  .١٩٩٩الفلسطينية يف مرحلة ما بعد عام 

  ٢الشكل 
  سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي اجلديد مقابل الدوالر
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  واجتاهاهتا الفلسطينية الواردات تركيب  -ألف  
. ٢٠٠٥-١٩٩٦ تركيب الواردات الفلسطينية خـالل الفتـرة         ٢يعرض اجلدول     

 هي منتجـات    ٤ و ٣ و صفر اليت حتمل األرقام    الدولية التصنيف املوحد للتجارة  وجمموعات  
 هي منتجات مـصنَّعة ذات كثافـة   ٩ إىل ٥أولية كثيفة العمالة، يف حني أن اجملموعات من        

حتتل املرتبة الثانيـة    ) صفراجملموعة  (ويكشف اجلدول أن األغذية واحليوانات احلية       . رأمسالية
 املرتبة األوىل والثالثة فتتناوبان بني أنواع الوقـود         أما اجملموعتان اللتان حتتالن   . بني الواردات 

، )٦اجملموعـة  (والبضائع املصنَّعة ) ٣اجملموعة (واملزلِّقات، واملواد األخرى ذات الصلة     املعدين،  
. ٢٠٠١وقد ظلت هاتان اجملموعتان حتتالن املرتبة الثالثة واملرتبة األوىل على التوايل حىت عـام               

، مما يعكـس الـوزن      ٢٠٠١ذكورتان الترتيب يف الفترة الالحقة لعام       وتبادلت اجملموعتان امل  
وميكن تفسري ذلـك    . يف جمموع الواردات  ) الضروريات(الترجيحي النسيب للواردات األساسية     

  .باالخنفاض السريع جداً يف الناتج احمللي اإلمجايل املطلق والفردي إثر االنتفاضة الثانية وما تالها

)الدوالر/الشيكل اإلسرائيلي اجلديد(سعر الصرف



UNCTAD/GDS/APP/2010/1 

GE.11-52349 12 

 يف املائة من الواردات     ٦٠ تشكل حنو    ٦ و ٣ و صفرن اجملموعات   وبصورة إمجالية فإ    
 ٣وتوضح الدراسة املفصلة ملستوى السلع املنفردة أن هناك تسع سلع يف اجملموعة . الفلسطينية

. هتيمن على الواردات يف هذه اجملموعة، وُيستورد اجلانب األعظم منها من إسرائيل أو عربها             
عيد واضعو السياسات الفلسطينيون تقييم بروتوكول باريس       ويؤكد ذلك احلاجة امللحة ألن ي     

وأن ينظروا يف إمكانية استرياد أنواع الوقود املعدين، واملزلِّقات، واملواد األخرى ذات الـصلة   
من مصادر إمداد مستقرة وموثوقة، مثل الدول العربية املصدرة للنفط، حيث تنخفض التكلفة       

  . املفاوضاتعرب ويتيسر احلصول على شروط مواتية
  ٢اجلدول 

  تركيب واردات البضائع الفلسطينية
  )النسبة املئوية(

جمموعات التـصنيف املوحـد     
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦  للتجارة الدولية

 ١٧٫٠ ١٩٫٨ ٢١٫٠ ٢١٫٤ ٢٠٫١ ١٨٫١ ١٧٫٤ ١٨٫٨ ٢١٫٨ ٢١٫٠  األغذية واحليوانات احلية -صفر

 ٣٫٨ ٤٫٦ ٥٫٠ ٥٫١ ٤٫٨ ٤٫٣ ٣٫٥ ٤٫١ ٣٫٢ ٥٫٣  خلفيفة والتبغاملشروبات ا  -١

املواد اخلام، واملـواد غـري        -٢
  الغذائية، باستثناء الوقود

٢٫٣ ٢٫٠ ٢٫٢ ٢٫٣ ٢٫١ ٢٫٦ ٢٫٤ ٢٫٨ ٣٫٤ ٣٫٤ 

ــدين،   -٣ ــود املع ــواع الوق أن
  واملزلقات، واملواد ذات الصلة

٢٧٫٠ ٢٧٫٨ ٢٣٫٧ ٢٣٫٧ ١٨٫٦ ١٩٫١ ١٣٫٠ ١٧٫٣ ١٦٫٩ ١٩٫١ 

الزيوت احليوانية والنباتيـة      -٤
 والدهون

٠٫٨ ٠٫٩ ١٫١ ١٫٠ ٠٫٨ ٠٫٨ ٠٫٨ ٠٫٨ ١٫١ ١٫١ 

املواد الكيميائية واملنتجات     -٥
 ذات الصلة

٨٫٣ ٨٫٥ ٩٫٠ ٩٫٢ ٨٫٠ ٩٫٧ ٧٫٥ ٨٫٠ ٧٫٦ ٧٫٨ 

 ١٨٫٤ ١٨٫٩ ١٩٫٥ ١٩٫٢ ٢٤٫٥ ٢١٫٩ ٢٣٫٨ ٢٣٫٨ ٢٦٫٣ ٢٣٫٠ البضائع املصنَّعة  -٦

 ١٦٫٢ ١١٫٩ ١١٫٨ ١١٫٩ ١٢٫٢ ١٤٫٨ ٢٠٫٥ ١٦٫٣ ١٢٫٤ ١٢٫٥  اآلالت ومعدات النقل  -٧

 ٥٫٥ ٥٫٦ ٦٫٥ ٥٫٩ ٨٫٩ ٨٫٤ ١٠٫٥ ٧٫٤ ٦٫٨ ٦٫٦ مواد مصنَّعة متنوعة  -٨

 ٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٧ ٠٫٢ سلع غري مصنفة  -٩

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع  

 ٢ ٦٦٤ ٢ ٣٧٣ ١ ٨٠٠ ١ ٥١٦ ٢ ٠٣٣ ٢ ٣٨٣ ٣ ٠٠٧ ٢ ٣٧٥ ٢ ٢٣٩ ٢ ٠١٦ )يني الدوالراتمال(اجملموع   

 ،٢٠٠١ إىل أن واردات الكهرباء قد جتاوزت واردات البرتين منذ عام            ٣ويشري الشكل     
وجتدر اإلشارة إىل أن جانباً ضخماً    . يف حني أن هناك زيادة حادة جلية يف حالة وقود الديزل          

.  قيمة واردات الديزل يرجع إىل التغريات التصاعدية يف أسعار هذه املـادة من هذه الزيادة يف  
)  دوالر أمريكـي   ٠,٤٣( شيكل إسرائيلي جديـد      ١,٨٠فقد كان سعر اللتر للمستهلك      

 شيكالت إسرائيلية جديدة    ٣,٠٠، قفز هذا السعر إىل حنو       ٢٠٠٤وحبلول هناية عام     .٢٠٠١ عام
 ) دوالر أمريكـي   ١,١٣( شيكل إسرائيلي جديـد      ٤,٤٠مث وصل إىل    )  دوالر أمريكي  ٠,٦٧(
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كما أن هناك اجتاهاً تصاعدياً ملحوظاً يف واردات الغاز الطبيعي حيـث زادت             . ٢٠٠٩ عام
 مليـون دوالر    ٤٨,٥ إىل   ١٩٩٦ مليون دوالر أمريكي عام      ٢٠,٥قيمة هذه الواردات من     

  .يف املائة ١٧، وهو ما يكافئ معدل منو سنوي متوسط قدره ٢٠٠٤أمريكي عام 
  ٣الشكل 

  فئات الواردات جملموعة خمتارة من أنواع املعادن والوقود
  )بآالف الدوالرات(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

فإن االخنفاض األضخم يف الواردات كان يف       ) البضائع املصنَّعة  (٦بالنسبة للمجموعة     
 الفئة هبطـت  ووفقاً للبيانات اإلمجالية فإن واردات هذه. (SITC 66000–66999) فئة مواد البناء

 مليون دوالر   ١٠٠ إىل أقل من     ١٩٩٩ مليون دوالر أمريكي عام      ٢٥٠من مستوى عال قدره     
وعلى وجه اخلصوص فإن واردات أواين املائدة الزجاجية، وقوالب البناء،          . ٢٠٠٢أمريكي عام   

وبعد هـذه   . ٢٠٠١ يف فترة ما بعد عام     من إسرائيل قد هبطت مجيعاً       واآلجر اخلزيف، والرخام  
 ٥١اليت هبطت إىل مستوى منخفض قدره  )SITC 67000(ة مواد البناء احلديدية ـلفئة جتيء فئا

 مليـون دوالر أمريكـي      ١١١ قبل أن تعاود االرتفاع إىل       ٢٠٠٢مليون دوالر أمريكي عام     
وأخرياً فـإن املنتجـات   . ، وهي زيادة ترجع يف جانب منها إىل ارتفاع األسعار   ٢٠٠٤ عام

، قد اخنفضت بشدة أكـرب  ٦ة ضمن الفئة ـة الثالثـ، اليت تأيت يف املرتب(SITC 65000)النسيجية 
 يف املائة   ٦٦وتشكل الفئات الفرعية الثالث جمتمعة نسبة       . باملقارنة مع الفئات املذكورة آنفاً    

وحقق الذهب غري النقدي السلعي، وغري املشغول أو يف الصيغ          .  املتوسط من الفئة اإلمجالية    يف
 إال أنه انزلق ٢٠٠٣ و٢٠٠٢الل عامي ـفائضاً خ (SITC 97101)عة أو املسحوقية شبه املصنَّ

مليـون   ٢٠٠وتذبذبت واردات اآلالت والنقل حول مستوى    . ٢٠٠٥إىل عجز ضخم عام     
. مليون دوالر أمريكـي    ٦٠٠ حينما قفزت إىل     ١٩٩٩ سنوياً باستثناء عام      أمريكي دوالر
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ر إىل واردات احملركات وأجزاء احملركات ومولِّـدات       وترجع الزيادة الضخمة يف العام املذكو     
وتشري بيانات التجارة اخلارجية الفلسطينية إىل أن جزءاً كبرياً من الـواردات            . التيار املتناوب 

كانت بضائع استهالكية ال تسهم يف النمو بغض النظر عن أمهيتـها يف ضـوء األزمـات                 
  .اإلنسانية واإلنتاجية احمللية املتكررة

  واجتاهاهتا الفلسطينية الصادرات تركيب  -باء  
، وكمـا   ) من التصنيف املوحد للتجارة الدوليـة      ٦اجملموعة  ( املصنَّعة   البضائعحتتل    

 يف  ٤٠، املرتبة األوىل يف قائمة الصادرات الفلسطينية، حيث تشكل نسبة           ٣يوضح اجلدول   
ومن بني  . ي يف املتوسط   مليون دوالر أمريك   ١٣٦املائة من جمموع الصادرات، مبا قيمته حنو        

 واألغذية واحليوانـات    )٨اجملموعة  (العناصر املسامهة الرئيسية األخرى املواد املصنَّعة املتنوعة        
وتدل دراسة امليزان التجاري للمجموعات الرئيسية إىل أن هذا امليزان          . )صفراجملموعة  (احلية  

، اليت سجلت فائضاً    )٩اجملموعة  (فة  كان سالباً بالنسبة لكل فئة باستثناء فئة السلع غري املصن         
كما أن  . ٢٠٠٤دوالر أمريكي عام     ٤ ٠٠٠ و ٢٠٠٣ مليون دوالر أمريكي عام      ١,٩قدره  

  .٣معدل العجز هلذه الفئة كان األدىن فيما يتعلق ببقية السنوات يف اجلدول 
  ٣اجلدول 

  توزيع السلع يف الصادرات التجارية
  )النسبة املئوية، مباليني الدوالرات(

جمموعات التصنيف املوحد للتجارة 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦  الدولية

 ١٠٫٨ ١١٫٥ ١٢٫٢ ١١٫٢ ١١٫٧ ٢١٫١ ١٦٫٤ ١٥٫٧ ١٥٫٠ ١٤٫٣   واحليوانات احليةاألغذية -صفر

 ٤٫٣ ٥٫٥ ٤٫٦ ٥٫٧ ٤٫٦ ٣٫٤ ٣٫٩ ٦٫٥ ٥٫٢ ٤٫٥   اخلفيفة والتبغاملشروبات  -١

، واملـواد غـري     اخلـام املواد    -٢
  الغذائية، باستثناء الوقود

٣٫٩ ٣٫٦ ٤٫٨ ٦٫٠ ٤٫٤ ٣٫٩ ٣٫٦ ٤٫٥ ٤٫٥ ٦٫٩ 

ــدين،    -٣ ــود املع ــواع الوق أن
  واملزلقات، واملواد ذات الصلة

٣٫٦ ٣٫٤ ١٫٤ ١٫٠ ٠٫٧ ٠٫٩ ١٫٣ ١٫٨ ١٫٦ ٢٫٤ 

 احليوانيـة والنباتيـة     الزيوت  -٤
 والدهون

٣٫٧ ٣٫٢ ٢٫٦ ٢٫٤ ٢٫٠ ١٫٤ ١٫١ ١٫٤ ٢٫١ ٢٫٦ 

املواد الكيميائية واملنتجـات      -٥
 الصلةذات 

٨٫٦ ٩٫٤ ٩٫٣ ٨٫٤ ٩٫٥ ٧٫٤ ٨٫١ ٦٫٣ ٦٫٠ ٧٫٠ 

 ٣٨٫٧ ٣٩٫٢ ٣٩٫٥ ٣٩٫٤ ٤١٫٥ ٣٨٫٢ ٤٠٫٦ ٤٢٫٠ ٤٣٫٥ ٤٠٫٧  املصنَّعةالبضائع  -٦

 ١١٫٦ ١٢٫٥ ١٣٫٩ ١٦٫٢ ١٣٫٤ ٩٫٧ ١٠٫٥ ٩٫٩ ١٠٫٣ ١١٫٥   ومعدات النقلاآلالت  -٧

 ١٩٫٩ ١٩٫٥ ١٨٫٢ ٢٠٫٧ ١٩٫٥ ١٧٫٦ ١٩٫٢ ١٦٫٤ ١٤٫٩ ١٥٫٣  مصنَّعة متنوعةمواد  -٨

 ١٫٠ ٠٫٠ ٢٫٠ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫٣ ١٫٤ ٠٫٣ سلع غري مصنفة  -٩

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع  

 ٣٣٥ ٣١٣ ٢٨٠ ٢٤١ ٢٩٠ ٤٠١ ٣٧٢ ٣٩٣ ٣٨٠ ٣٤٠ ) الدوالراتماليني(اجملموع   



UNCTAD/GDS/APP/2010/1 

15 GE.11-52349 

 الفلسطينية ضئيلة باملقارنة مع الواردات فإن من املنتظر كـثرياً،           ومع أن الصادرات    
ووفقاً ملعظم وصفات السياسات االقتصادية التقليدية، أن ختلق فرص عمل إضافية وأن تسهم             

ومبا أن اجلانب األعظم من الصادرات الفلسطينية يـستند إىل          . يف استيعاب العمال املسرحني   
احه الحقاً، فإن من املستبعد جداً من الناحية الواقعية انتظار أن           املوارد، على حنو ما سيتم إيض     

ويرجع ذلك يف   . يعمل قطاع التصدير كمحرك للنمو يف ظل وضعه الراهن دون دعم سياسي           
جانب منه إىل االجتاه غري املوايت لنسب التبادل التجاري ملزيج الصادرات واالفتقار إىل صالت              

ويوضح تفحص البيانات على مـستوى األرقـام اخلمـسة          . وتأثريات جانبية هلذه الصادرات   
للتصنيف املوحد للتجارة الدولية أن حجر البناء كان السلعة التصديرية الفلسطينية الرئيـسية يف             

 ٤٦على أن قيمة صادرات هذه املادة اخنفضت من         . ٢٠٠٤ و ١٩٩٦الفترة الواقعة بني عامي     
ونتيجة لـذلك   . ٢٠٠٤دوالر أمريكي عام     مليون   ٢٨ إىل   ١٩٩٦مليون دوالر أمريكي عام     

 يف املائـة يف     ٩ املائة إىل     يف ١٣,٥فإن نصيب املادة املذكورة من جمموع الصادرات هبط من          
وتقلَّبت القيمـة التـصديرية     . وسلكت الصادرات البارزة األخرى اجتاهاً مماثالً     . الفترة ذاهتا 

  .لصادرات خالل تلك الفترة يف املائة من جمموع ا٤٠ و٣٥للسلع العشر األوىل بني 

  الفلسطينية التجارة تركيز  -جيم  
 يف املائة مـن جممـوع       ٣٥-٢٥شكلت السلع املستوردة العشر األوىل، معاً، نسبة          
أنـواع الوقـود املعـدين،       (صـفر  و ١ و ٦ و ٣واندرجت اجملموعات الرئيسية    . الواردات

روبات اخلفيفة والتبـغ؛ واألغذيـة      ؛ والبضائع املصنَّعة؛ واملش   واملزلقات، واملواد ذات الصلة   
وكان البرتين هو السلعة    . على الدوام ضمن قائمة الواردات العشر األوىل      ) واحليوانات احلية 

 مليون دوالر أمريكـي    ٧٧، بقيمة إمجالية تراوحت بني      ١٩٩٩املستوردة الرئيسية حىت عام     
ئية هـي الـسلعة    أضحت الطاقة الكهربا ٢٠٠٠وحبلول عام   . مليون دوالر أمريكي   ١٧٠و

.  يف املائة مـن جممـوع الـواردات        ٨,٦املستوردة الرئيسية حيث شكلت نسبة تقرب من        
 ٨ و ٢ و ١ و ٦يتصل بالصادرات فإن قائمة املواد العشر األوىل تشمل دائماً اجملموعات            وفيما

سـتثناء  املواد اخلام، واملواد غري الغذائيـة، با      السلع املصنَّعة؛ واملشروبات اخلفيفة والتبغ؛ و     (
  ).؛ واملواد املصنَّعة املتنوعةالوقود

  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٠سلع التصدير واالسترياد الفلسطينية العشر األوىل عام 

 الواردات الصادرات  املرتبة

واملواد املصنوعة  ) باستثناء األلواح (أحجار البناء أو النحت      ١
  منها، وغري املصنفة يف مكان آخر، املنشورة أو املقطعة 

 الكهربائيةالطاقة 

الرخام، والترافرتني، واملرمر، واملواد املـصنوعة منـها،         ٢
  املنشورة أو املقطعة

  ، مبا يف ذلك برتين الطائراتالبرتين
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 الواردات الصادرات  املرتبة

  ، غري املصنف يف مكان آخر)الديزل(زيت الوقود   الربتقال الطازج أو املربد ٣
  إمسنت بورتالند اخليار الطازج أو املربد ٤
  طبيعي مسيَّلغاز   لفائف التبغ ٥
  مستحضرات علفية لتسمني املاشية   أدوية غري حمددة يف مكان آخر ومعبأة يف جرعات مقيسة ٦
 ٦٠فوالذية مربومـة بدرجـة      / وعيدان حديدية  قضبان ٧

  من الكربون ٠,٦وحمتوية من حيث الوزن على أقل من 
  مواد حفَّازة ومستحضرات حتفيزية أخرى

  حيوانات من غري األصيلة املخصصة لإلنسال  دةالبندورة الطازجة أو املرب ٨
  )ببسي وكوكاكوال(مشروبات خفيفة معدنية   أكياس وحقائب بالستيكية ٩

فوالذية مربومة بدرجـة    /قضبان وعيدان حديدية    أحجار لركام اخلرسانة  ١٠
 ٠,٦ وحمتوية من حيث الوزن على أقل مـن          ٦٠

 من الكربون

  ٤الشكل 
  اد العشر األوىل من جمموع الصادرات والوارداتنصيب سلع التصدير واالستري
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، سـواء املتعلقـة بـالواردات أو        )٤اجلدول  (وتستحق قائمتا السلع العشر األوىل        
بالصادرات، اهتماماً خاصاً بسبب نصيبها العايل يف جمموع الصادرات والـواردات وألهنـا             

ومبا أن إسرائيل واألرض الفلسطينية .  أو متجهة إىل أسواقهاقادمة أصالً من إسرائيل أو عربها   
احملتلة تستخدمان العملة ذاهتا، فإن من املستبعد أن يؤثر سعر صرف الـشيكل اإلسـرائيلي               

 إىل أن للظروف السياسة تـأثريات       ٤ويشري الشكل   . اجلديد على التدفقات التجارية بينهما    
ادين، مع اتسام الـواردات حبـساسية أشـد إزاء          أعمق على التدفقات التجارية بني االقتص     

نصب الصادراتنصب الواردات

وية
 املئ
سبة

الن
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وخالل فترة اهلدوء   . التطورات السياسية يف األرض الفلسطينية احملتلة باملقارنة مع الصادرات        
 ارتفع حجم الصادرات والواردات على حد سـواء،         ١٩٩٩ و ١٩٩٦واالستقرار بني عامي    

نكمش للواردات العـشر األوىل  غري أن النصيب امل . وهو ما انطبق أيضاً على العجز التجاري      
على أن العكس حدث يف فتـرة     . يدل على أهنا مل تكن تزداد بسرعة زيادة جمموع الواردات         

 حني فرضت إسرائيل قيوداً شديدة على تنقل الشعب الفلسطيين وحركة           ١٩٩٩ما بعد عام    
 بـضعف  فإهنا تتـسم ومن مث   وتتسق هذه النتيجة مع واقع أن هذه السلع أساسية،          . البضائع

 ال ترتفع بـسرعة     السلعفحني يرتفع الدخل فإن واردات مثل هذه        : خليةامرونة الطلب الد  
  .، مما يؤدي إىل اخنفاض نصيبهاالسلعمماثلة لبقية 

وعلى ما يبدو فإن اتفاقات التجارة احلرة اليت أبرمتها السلطة الفلسطينية مع العديد               
التجارية الفلسطينية، باستثناء حدوث حتـسن      من شركائها التجاريني مل تؤثر على التدفقات        

ويتجلى الدور احلاسـم    . ٢٠٠١طفيف يف الصادرات إىل االحتاد األورويب انطالقاً من عام          
األرض والطاغي الذي تضطلع به العوامل السياسية يف صـياغة احلـصائل االقتـصادية يف               

ية للعديد من اتفاقات التجارة      من أنه على الرغم من إبرام السلطة الفلسطين        الفلسطينية احملتلة 
وللـسبب  . احلرة، فإن االقتصاد الفلسطيين يظل يعتمد بشدة على إسرائيل كسوق للتصدير          

ذاته فإن التجارة مع البلدان العربية ما تزال غري مهمة، على الرغم من اإلمكانيـات العاليـة                 
يقتـصر هـذا    و. )٣(بلدانللتجارة وإلدماج االستثمارات املباشرة األجنبية القائمة مع هذه ال        

مارات العربيـة املتحـدة،   اإلاملستوى املنخفض من التبادل مع البلدان العربية على األردن، و       
على أن الصادرات الفلسطينية إىل     . واململكة العربية السعودية، وبلدان اخلليج العريب األخرى      

وعلى . سواق اإلسرائيلية االحتاد األورويب قد أحدثت شرخاً طفيفاً يف االتكال املفرط على األ          
جانب الواردات فإن إسرائيل، والبلدان اآلسيوية العربية، وبلدان االحتاد األورويب هي مصدر            
. كل الواردات الفلسطينية تقريباً، واليت تتسم بتركيز أقل بكثري مما هو قائم بالنسبة للصادرات

  .ت والواردات الفلسطينية املزيد من التفاصيل حول مصادر الصادرا٦ و٥ويوفر اجلدوالن 

__________ 

 ,Elkhafif et al., eds. (forthcoming), Trade policiesلالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات انظـر       )٣(

employment and poverty in Arab countries. 
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  ٥اجلدول 
  توزيع الصادرات الفلسطينية حبسب الوجهة

  )النسبة املئوية(
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ جمموعات البلدان

 ٧ ٦ ٥ ٦ ٥ ٧ ٢ ٣ ٥ ٦ البلدان العربية اآلسيوية
البلدان اآلسيوية األخرى، مبا    

 يف ذلك إسرائيل
٨٧ ٩١ ٩٢ ٩٠ ٩٤ ٩٢ ٩٧ ٩٧ ٩٤ ٩٤ 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر البلدان العربية األفريقية
 ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر أمريكا الشمالية
 ٣ ٢ ٣ ٤ ١ صفر صفر صفر صفر صفر االحتاد األورويب

 ٣٣٥ ٣١٣ ٢٨٠ ٢٤١ ٢٩٠ ٤٠١ ٣٧٢ ٣٩٣ ٣٨٠ ٣٤٠ )مباليني الدوالرات(اجملموع   

  ٦اجلدول 
  توزيع الواردات الفلسطينية حبسب املصدر

  )النسبة املئوية(
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ جمموعات البلدان

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ٠ البلدان العربية اآلسيوية

البلدان اآلسيوية األخرى، مبـا     
 يف ذلك إسرائيل

٨٤ ٨٥ ٨٤ ٨٤ ٧٥ ٨٢ ٧٦ ٨٤ ٨٧ ٨٩ 

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ البلدان العربية األفريقية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  البلدان األفريقية األخرى
 ١ ٢ ٢ صفر ٢ ٢ ٣ ١ ١ ١ أمريكا الشمالية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر بلدان أمريكا الوسطى
 صفر ١ ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر بلدان أمريكا اجلنوبية

 ٩ ٩ ٩ ١٢ ١٨ ١١ ١٧ ١٠ ٨ ٨ االحتاد األورويب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر الرابطة األوروبية للتجارة احلرة
 ١ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر بلدان أوروبا الشرقية

 صفر صفر ١ ١ ١ ١ صفر صفر صفر صفر بلدان أخرى
 ٢ ٦٦٤ ٢ ٣٧٣ ١ ٨٠٠ ١ ٥١٦ ٢ ٠٣٣ ٢ ٣٨٣ ٣ ٠٠٧ ٢ ٣٧٥ ٢ ٢٣٩ ٢ ٠١٦ )لدوالراتمباليني ا(اجملموع   

  التجارية للسياسة التصحيحية التدابري  -دال  
على الرغم من البيئة السياسية والتجارية احلالية غري املواتية فإن من الواجـب مـنح      

تنافـسية للـصادرات   األولوية القصوى يف السياسات والبحوث االقتصادية لتعزيز املزايـا ال       
 ألةـ مسUNCTAD (2004b, 2009a) وتتناول دراستا. ولإلنتاج احمللي للسلع اجلاري استريادها
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 لـتمكني  غري أن املـستلزمات األساسـية  . جاتاملزايا النسبية املستندة إىل التكلفة وجودة املنت  
يجة ضآلة  الشركات الفلسطينية من حتقيق وفورات حجم ضخمة غري متوافرة بشكل كاف، نت           

السوق احمللية الفلسطينية، وتفتت األسواق الداخلية والقاعدة اإلنتاجية، والعزلة عن األسـواق            
ويف ظل هذه البيئة املناوئة فإن اختيار الشركات الفلسطينية للسلع اليت ُتنتج لألسـواق              . العاملية

وذلك بفعـل    يةالداخلية واخلارجية على حد سواء مل يعد خيضع فحسب لالعتبارات االقتصاد          
. التكلفة اإلضافية النامجة عن اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان أيضاً           

وأسفرت هذه العوائق عن تغري مزيج النواتج حبيث اجته حنو املنتجـات ذات القيمـة املـضافة        
ة التنافـسية يف    األدىن، وعن فقدان وفورات احلجم، وتفشي انعدام الكفاءة، وإضعاف القـدر          

األسواق الداخلية واخلارجية، وتقييد قدرة احلكومة على توجيـه اإلنتـاج حنـو القطاعـات              
االستراتيجية واألنشطة ذات العمالة الكثيفة، وانكماش قطاع السلع املتداولة، واحلرمـان مـن           

فإن هنـاك   UNCTAD (2009a)وكما يشري تقرير . املزايا املعروفة للمشاركة يف التجارة الدولية
 الفلسطيين للسلع املتداولـة     حاجة إلجراءات تصحيحية وتأهيلية واسعة النطاق لتحرير القطاع       

ومن . وإعادة بنائه حبيث ميكن له االضطالع بدور أساسي يف االنتعاش االقتصادي الفلسطيين           
 ذات  بني األمناط املعقولة للتدخل السياسي، واملتمتعة بإمكانيات ضخمة، اعتماد استراتيجية         

شقني موجهة حنو القطاع الفلسطيين للسلع املتداولة تشتمل يف آن معاً على إجراءات لترويج              
انظر املزيد من التفاصيل عن االستعاضة      . (التصدير ولدعم االستعاضة التصحيحية للواردات    

  ).التصحيحية للواردات أدناه
الناتج احمللي اإلمجـايل    ويشري احلجم الضخم للواردات باألرقام املطلقة وبالنسبة إىل           

علـى أنـه    . إىل إمكانيات حمتملة لإلنتاج احمللي لبعض السلع اليت ما تزال تستورد حىت اآلن            
بسبب القاعدة اإلنتاجية املتآكلة، ومن مث القدرة الضعيفة لإلنتاج احمللـي، فـإن أي حقـن            

 عن زيادة اإلنتاج    لألموال سيؤدي إىل زيادة الواردات، ومن مث تفاقم العجز التجاري، عوضاً          
ويف حال قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ سلسلة من إجراءات السياسات املناسـبة            . )٤(احمللي

لدعم اإلنتاج احمللي للسلع اجلاري استريادها، فإن تصنيف مثل هذه السياسات علـى أهنـا               
اهليكـل  سياسات منوذجية لالستعاضة عن الواردات لن يكون جمافياً للدقة، بـالنظر إىل أن              

الراهن لإلنتاج احمللي وللواردات ال يرجع إىل عمل قوى السوق، بل إنه نتيجة مباشرة ألكثر               
من أربعة عقود من السياسات اإلسرائيلية التقييدية اليت أعاقت منو القطاع الفلسطيين للـسلع         

اضة االستع"وتوخياً للوضوح فإن هذه الدراسة تستخدم من اآلن فصاعداً مصطلح           . املتداولة
للتأكيد على أن توصيات السياسات الرامية إىل حتقيق هذه الغاية          " التصحيحية عن الواردات  

ترجع إىل احلاجة إىل تصحيح التشوهات املرتبطة باالحتالل، وأهنا ال تتعارض مـع مبـادئ               
وجوهر السياسة الصناعية املقترحة هنا ال يتمثل يف مـنح منتجـي            . املنافسة والتجارة احلرة  

املتداولة مزايا على املنافسني األجانب، بل يف إزالة اآلثار التراكمية للمثبِّطـات الـيت              السلع  
__________ 

 .UNCTAD (2010)لالطالع على مزيد من األدلة عن اإلمكانيات اإلنتاجية يف األرض الفلسطينية احملتلة، انظر  ) ٤(
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وعلى أية حال، فإن اختيـار الـسلع        . جزئياً خضعوا هلا على مدى عقود أو التعويض عنها       
التصديرية اليت ميكن أن تكون هدف أنشطة اإلنتاج احمللي وترويج التصدير جيب أن تستند يف           

  :ثل إىل املعايري التاليةالوضع األم
 يف حال استرياد سلعة ما بتكلفة إمجالية عالية فإهنا تثقـل امليـزان              .احلجم  )أ(  

وميكن ختفيف الضغط على ميزان املدفوعات إذا كان باملستطاع إنتاج مثـل     . التجاري كثرياً 
ة تصديرية  وفيما يتعلق بالصادرات فإن ارتفاع نصيب سلع      . هذه السلعة حملياً بصورة تنافسية    

.  دعمهـا ورعايتـها    قد يدل على متتعها مبيزة نسبية، ومن مث فإن ذلك قد يشري إىل احتمال             
وعلى الرغم من أن املوارد الطبيعية تضطلع بأدوار مهمة هنا فإن مزايا التكلفـة ميكـن أن                 

. تتحقق عرب النهوض بالبيئة التجارية، ونوعية ونطاق البحوث والتطوير، وجودة املنتجـات           
 ضوء هذه االعتبارات فإن حجر البناء يربز كسلعة مرشحة ألنشطة ترويج الصادرات يف              ويف

 ؛حني أن من الواجب دراسة أمر الكهرباء فيما يتعلق باالستعاضة عن الواردات

 يشري فرط ارتفاع نسبة الواردات الفلسطينية إىل الناتج احمللي          .تأثري العمالة   )ب(  
تصحيحية عن الواردات ميكن أن تؤدي دوراً أساسياً يف تقـومي           اإلمجايل إىل أن االستعاضة ال    

 من خـالل اسـتهداف      األرض الفلسطينية احملتلة  مسار البطالة العالية املتفشية واملستمرة يف       
وعلى الرغم من أن إسرائيل هي املصَدر املهيمن، ودون منـازع،           . الصناعات كثيفة العمالة  

ن أسواقها تستوعب مقادير ضئيلة فحسب من املنتجات         فإ األرض الفلسطينية احملتلة  لواردات  
 يف املائة من    ٤٧ و ٣٩الفلسطينية، مما يؤدي إىل عجز جتاري فلسطيين مع إسرائيل تراوح بني            

 وفضالً عن ذلك فقد قللت إسرائيل من        .الناتج احمللي اإلمجايل خالل السنوات القليلة املاضية      
. دى إىل تفاقم مشكلة البطالة يف االقتصاد الفلسطيين       اعتمادها على العمال الفلسطينيني، مما أ     

ومبقدور سياسات االستعاضة التصحيحية عن الواردات أن تقوم بدور مهم يف خلق فـرص              
 الذي اكتسب يف السنوات األخرية      نقل مواقع الصناعات  ومثة موضوع ذو صلة وهو      . العمل

 وعرب السياسة احملليـة الـصحيحة،   .(Powers, 2004)اهتماماً نظرياً وجتريبياً على حد سواء 
والبيئة السياسية املواتية، وإزالة العوائق القائمة أمام القدرة اإلنتاجية لليد العاملة الفلـسطينية             

. فإن مبقدور األرض الفلسطينية احملتلة أن تطور سلعاً كثيفة العمالة وقاعدة إنتاجية مزدهـرة             
لضخمة قد تقوم يف املستقبل بنقـل بعـض         وهكذا فإن الشركات األجنبية يف االقتصادات ا      

 لالستفادة من املستوى املنخفض لألجـور يف       األرض الفلسطينية احملتلة  أنشطتها اإلنتاجية إىل    
نه ال يـؤدي إىل حتـسني امليـزان         إويعترب هذا البديل جذاباً للغاية إذ       . االقتصاد الفلسطيين 

 ؛ا أيضاًالتجاري فحسب بل وإىل التعجيل بوترية نقل التكنولوجي

إن ضمان فعالية االستعاضة عن الواردات يتطلب       . مستوى اإلنتاج احمللي    )ج(  
. أن يكون اإلنتاج قابالً لالستمرار، وجمدياً من حيث التكاليف، ومتمتعاً بالقدرة على املنافسة

وميكن النهوض بترويج إنتاج بعض السلع إذا ما قامت السياسة التجارية بتـشجيع التنميـة               
 .ة اليت تستفيد من الصالت السابقة والالحقة للشركات الفلسطينية وتعززهاالصناعي
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 يدل النصيب الـضخم نـسبياً للحكومـة         .حجم املشتريات احلكومية    )د(  
الفلسطينية يف اإلنفاق اإلمجايل على توافر الفرص لسياسة عامة تستهدف مباشـرة بعـض              

على أنه يتعني علـى     ) ١٩٩٨(٩ وينص القانون الفلسطيين رقم   . االصناعات بغرض تروجيه  
غري أن من   . املشتريات احلكومية منح األولوية للسلع املنتجة حملياً شريطة تلبيتها ملعايري اجلودة          

الواجب تفسري شرط اجلودة تفسرياً فضفاضاً ملراعاة املنافع االجتماعية احليوية اإلمجالية النامجة 
إال أن اإلجراءات السياسية    . ملشتريات احلكومية عن تفضيل املنتجني الفلسطينيني عند القيام با      

احلكومية الرامية إىل مساندة الشركات الفلسطينية احمللية ينبغي أن تترافق مع ضمانات كافية             
وميكن استخالص دروس قيمـة مـن       . تكفل التحسني املتواصل للجودة والقدرة التنافسية     

االستعاضة عن الواردات اليت ميكن أن      جتارب البلدان النامية لتفادي مثالب اعتماد سياسات        
تسفر، إن مل تكن حسنة التصميم والتنفيذ، عن أوجه قصور طويلة األجل، ونزعة ريعيـة،               

وبإمكان اجلهات املاحنة للمعونة أن تسهم إسهاماً مهماً يف تنميـة           . واالتكال على احلكومة  
ية للمنتجني الفلـسطينيني    االقتصاد الفلسطيين من خالل قيامها، وحيثما أمكن، مبنح األفضل        

ومصادر اإلمداد الفلسطينية عند شرائها لألنواع املختلفة من السلع اليت تستخدمها وتوزعها            
 ؛يف األرض الفلسطينية احملتلة

 أدى االعتمـاد العميـق علـى        .األمهية االستراتيجية لالقتصاد الوطين     )ه(  
دة هشاشة اجملتمع الفلـسطيين إزاء      االقتصاد اإلسرائيلي كمصدر للواردات األساسية إىل زيا      

وقاد هذا االتكال، باإلضافة إىل حتكم إسرائيل . السياسات اإلسرائيلية يف جمرى الرتاع اجلاري  
سـيما   باحلدود الفلسطينية، إىل اختناقات يف اإلمدادات واختالل تدفق السلع األساسية، وال          

يق أهداف استراتيجية عرب تشجيع     وميكن السعي لتحق  . يف أوقات األزمات السياسية واألمنية    
 .معينة سيما الطاقة، ومدخالت وبنود غذائية اإلنتاج احمللي لبعض السلع، وال

  اإلمكانيات الكامنة لالستعاضة التصحيحية عن الواردات    
 إىل أن من املهم حتديد الفجوات واالنقطاعات عند Harris et al (2005)تشري دراسة   

وتنشأ الفجوات حينما تـستخدم صـناعة مـا         . عن الواردات تنفيذ سياسات االستعاضة    
أما االنقطاعات فتقوم عندما يتم استرياد سلعة ما وإنتاجها حملياً          . مدخالت غري متوافرة حملياً   

وبغية قياس الفرص املتاحة لالستعاضة عن الواردات فإن من الواجب حتديد الواردات            . أيضاً
اه البنود املرشحة احملتملة لإلدراج يف عمليات االستعاضـة         وترد أدن . التنافسية وغري التنافسية  

 Makhool and Atyani (2004)التصحيحية عن الواردات وترويج الصادرات استناداً إىل دراسة 
  .اليت تصنِّف بعض الصناعات ذات القيمة املضافة العالية مقابل كل دوالر منفق على األجور

صنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميـع       الت(أظهرت صناعة منتجات التبغ       )أ(  
 ٧:٤٤، نسبة مرتفعة قدرها ٢٠٠١ و١٩٩٤، بني عامي )16 (ISIC) - طة االقتصاديةـاألنش

وتبني البيانـات   . ليد العاملة من القيمة املضافة مقابل كل دوالر منفق على ا        ) مقيسة بالدوالر (
 أن ٥ح الـشكل  ـويوض. ةـئ انقطاعاً يف هذه الف(SITC 12221)غ ـالتجارية عن لفائف التب
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غـري أن الـواردات     .  ماليني دوالر أمريكي يف معظم الفترة      ١٠الصادرات كانت يف حدود     
واستوعبت السوق اإلسرائيلية كل صادرات لفائف التبغ       .  مليون دوالر أمريكي   ٤٠كانت حنو   

 ١٩٩٦ يف املائـة عـام       ٧٣الفلسطينية، غري أن نصيبها من الواردات الفلسطينية انكمش من          
وشهدت الواليات املتحدة وبلغاريا واململكة املتحدة لربيطانيـا        . ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٣٥ إىل

. يرلندا الشمالية مجيعاً زيادات يف احلصص السوقية يف أعقـاب االنتفاضـة الثانيـة    آالعظمى و 
ني، ترجع األسباب الكامنة وراء حالة االنقطاع يف جتارة لفافات التبـغ إىل أذواق املـستهلك              و

 فرص لبذل جهود موجهة حنو تـرويج        وتشري البيانات إىل توافر   . واألسعار، وجودة املنتجات  
 ؛)٥(إنتاج اللفافات باالستناد إىل القيمة املضافة لكل دوالر وأحجام االسترياد الضخمة

  ٥الشكل 
  جتارة لفافات التبغ مع بقية العامل
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، أي (ISIC 50) السياراتالح ـ يف املائة فيما يتعلق ببيع وإص٥تبلغ النسبة   )ب(  
. أنه يف مقابل كل دوالر منفق على األجور يتم توليد مخسة دوالرات من القيمـة املـضافة                

وكانت جتارة اخلدمات مع إسرائيل أكرب بكثري قبل االنتفاضة الثانية غري أن بناء اجلدار العازل 
 ؛دة املنافع الفعلية واحملتملة لصادرات اخلدماتقد قوَّض بش

تقلَّبت القيمة املضافة للكهرباء بني دوالرين أمريكيني إىل عشرة دوالرات            )ج(  
وتتمتع هذه الفئـة بإمكانيـات ضـخمة        . أمريكية مقابل كل دوالر منفق على اليد العاملة       

 وكذلك قيمتها املتزايـدة     لالستعاضة التصحيحية عن الواردات بسبب أمهيتها االستراتيجية      
__________ 

واهلدف هنا هو وصف التجـارة      . وافقة على التدخني الذي خيلِّف آثاراً خطرية على الصحة        ال يعين ذلك م    )٥(
 .الفلسطينية على حقيقتها بغية تعزيز قطاع السلع املتداولة

 صادرات لفافات التبغ واردات لفافات التبغ
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وحتتل واردات الكهرباء املرتبة األوىل من السلم، حيث ارتفع         . باملقارنة مع الواردات األخرى   
وسـعياً وراء تنويـع     . ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٩,٥ إىل   ١٩٩٩ يف املائة عام     ٣,٧نصيبها من   

تزويد رفح وأرحيـا  مصادر الطاقة، فقد أبرمت السلطة الفلسطينية اتفاقني مع مصر واألردن ل      
. بالكهرباء واستطلعت مع شركات دولية إمكانيات توليد الطاقة الشمسية املركَّزة يف أرحيـا            

ومن الواجب السعي لتطوير الطاقة الشمسية والرحيية بسبب إمكانياهتا القوية وآفاق تقليـل             
 ؛ية يف العاملحجم وتكلفة واردات الطاقة، وهو ما يتماشى مع اجتاهات الطاقة والشواغل البيئ

ميثل الوقود فئة من الواردات االستراتيجية اليت يتعذر إنتاجها حملياً مبستويات   )د(  
ورغم أن األرض الفلسطينية احملتلة حمكوم عليها مبواصـلة         . تكفي لتلبية الطلب احمللي بأكمله    

اد الوقـود مـن     استرياد الوقود، فإنه ينبغي إعادة النظر يف االتفاقات التجارية مبا يتيح استري           
البلدان العربية حيث ميكن احلصول على أسعار وشروط أفضل مما هو قـائم حاليـاً عـرب                 

وُيعترب الغاز الطبيعي الذي ُعثر عليه مقابل شواطئ غزة من االسـتثناءات املـثرية              . إسرائيل
. لالهتمام يف فئة الوقود، غري أن مستويات اإلنتاج ال تكفي لتلبية الطلب احمللـي اإلمجـايل               

وحال رفع احلصار عن غزة واستعادة السيادة مبوجب القانون الدويل فإن مبقدور األنـشطة              
 ؛اجلديدة لالستكشاف والتوسع أن تضطلع بدور هام يف تعزيز االقتصاد الفلسطيين

اندرج اإلمسنت، املستورد عادة من إسرائيل واألردن، ضمن قائمة الـسلع             )ه(  
 يف املائة مـن جممـوع       ٣ و ٢وام، وشكل نسبة تتراوح بني      املستوردة العشر األوىل على الد    

ومثة حاجة إىل استكشاف جدوى القيام بتدابري االستعاضـة التـصحيحية عـن             . الواردات
 ؛الواردات ضمن هذه الفئة

 دل عالـ مبع(ISIC 24)ة ـتتمتع املواد الكيميائية، مبا يف ذلك املواد الصيدالني  )و(  
والفئة التجارية اليت تناظر هذه الصناعة هـي الـسلع          . ىل األجور نسبياً من القيمة املضافة إ    

 غري أن نصيب هذه الفئة ضئيل للغاية من جمموع الواردات. (SITC 54199)الصيدالنية األخرى 
 كان نصيب هذه املنتجات من جمموع الصادرات        ٢٠٠٥ و ١٩٩٦وبني عامي   . والصادرات

وتعتـرب  .  يف املائـة   ٠,٠٦ جمموع الواردات     يف املائة يف حني كان نصيبها من       ٠,٠٢قرابة  
الصناعة الصيدالنية من بني القطاعات املرشحة اجليدة للدعم السياسي يف ضـوء االختـراق           
الناجح ألسواق التصدير العربية واألوروبية ودور األرض الفلسطينية احملتلة كمستورد صاف           

 .للمنتجات الصيدالنية

  السلع املرشحة لترويج الصادرات    
ينبغي التأكيد، فيما يتعلق بالصادرات، أن احلاجة تدعو إىل دعم سياسي أكـرب ألن            

العديد من الصناعات تعاين من املصاعب بسبب ارتفاع تكلفة وحدة العمل النامجـة عـن               
، وكذلك االرتفاع النسيب (Makhool and Atyani 2004)اخنفاض مستويات القدرة اإلنتاجية 

ويرجع ضعف القدرة التنافسية يف املقام األول   . قائم يف األردن ومصر   لألجور باملقارنة مبا هو     
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إىل وهن القدرة اإلنتاجية الذي تفاقم مع تدمري القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية، وانكماش قاعدة 
ومع أن جزءاً من القـدرة      . املوارد الطبيعية، وإضعاف البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية      

ة ُيعزى إىل املمارسات املتصلة باالحتالل فإن هناك مشكالت حملية صـرفة            اإلنتاجية الضعيف 
  .(El-Jafari, 2005; UNCTAD 2004a, 2004b, 2009a)وهامة 

. تعترب الصناعة الصيدالنية أبرز الصناعات الفلسطينية اليت أصابت النجـاح           )أ(  
 قطاع التصنيع يف حـني       يف املائة من جمموع القيمة املضافة يف       ٣وأسهمت هذه الصناعة بنسبة     

ويف الفترة األخرية حصلت الشركات     .  يف املائة فقط يف جمموع العمالة      ١بلغت مسامهتها نسبة    
الصيدالنية الفلسطينية على شهادة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس مما أدى إىل تعزيز صـادراهتا              

يف الوقت الراهن هناك تسع شركات      و. إىل أوروبا الشرقية، والبلدان العربية، واالحتاد األورويب      
وكانت القيمة اإلمجالية إلنتاج هذه الصناعة، اليت تعاين        . صيدالنية، سبع منها يف الضفة الغربية     

 مليون دوالر أمريكي، مما يؤكد      ٢٦ يف املائة، حنو     ٤٠ و ٣٠من طاقة معطلة بنسبة تتراوح بني       
و الصناعة املـذكورة    الت اليت تعيق من   وتشمل املشك . احلاجة امللحة إىل اختراق أسواق جديدة     

 من املمارسات اإلسرائيلية اليت تكبح القدرة التنافسية ملعظم الصناعات الفلسطينية،           عدداً كبرياً 
 ؛واالفتقار إىل التخصص يف بعض املنتجات، وكذلك مشكالت التسويق والتمويل

ومما . (SITC 29271)ر هو قطاع األزهار املقطوفة ـة قطاع واعد آخـومث  )ب(  
 يف املائـة    ٥٠يؤكد القدرات الكامنة هلذا القطاع رحبيته العالية حيث يصل هامش الربح إىل             

 مليون دوالر أمريكـي     ٠,٣وقد ارتفعت القيمة اإلمجالية للصادرات من       . حسب التقديرات 
 ٢٨٩، وهو ما ميثل زيادة باهرة بنسبة        ٢٠٠٥ ماليني دوالر أمريكي عام      ٨ إىل   ١٩٩٦عام  
وتتمثل املشكلة الرئيسية اليت تواجه هذا القطاع يف أنه يتموضع برمَّته يف قطاع غزة              . ائةيف امل 

أما األسـواق الرئيـسية     . الذي خضع حلصار إسرائيلي خانق خالل السنوات القليلة املاضية        
وتتطلب هذه األزهار ترتيبـات شـحن       . لألزهار املقطوفة فهي أوروبا والواليات املتحدة     

بغي أن ُتشحن بعربات مربدة مث عرب الشحن اجلوي لتصل إىل وجهتها بسرعة خاصة، حيث ين
وأدى تأخري الشحنات عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية وترتيبات الشحن غري املباشر إىل            . كبرية

 ؛٢٠٠٦القضاء بشكل شبه كامل على اإلنتاج عام 

رشـحة  كما يندرج زيت الزيتون، واجللود، واملنسوجات ضمن السلع امل          )ج(  
وتنبع أمهية زيت الزيتون من بعده التـارخيي ومالءمتـه للبيئـة     . القوية اليت تستحق الترويج   

وتعترب زراعة الزيتون مصدراً رئيـسياً للـدخل        . الطبيعية الفلسطينية ولظروف سوق العمل    
ال أن قيمته تتجاوز الدخل ومتتد لتـشمل النـسيج االجتمـاعي            إبالنسبة لألسر الفلسطينية    

غري أن مواسم الزيتون تتسم بالتقلب الشديد من عـام          . سيما يف املناطق الريفية    يف وال والثقا
 ٥٢٥ مقابـل    ١٩٩٢طن عام    ٣٣ ٧٠٠وعلى سبيل املثال فإن حجم الناتج بلغ        . إىل آخر 

 طن سـنوياً،    ١٥ ٠٠٠ويف املتوسط فإن االستهالك الفلسطيين يصل إىل        . طناً يف العام التايل   
  ؛تصدير كميات ضخمة كل عاممما يوفر إمكانية ل
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  التجارية املؤشراتاألدلة و  -ثالثاً  
 لقياس الـسياسات واألداء  (World Bank, 2008)تستخدم مؤشرات التجارة العاملية   

وباملستطاع استخدام التحليالت التالية للمقاييس واملؤشرات التجارية . يف خمتلف مناطق العامل   
وعلى الرغم من أن هناك العديد من املؤشرات اليت         .  ما يف تعزيز فهم أمناط الصادرات يف بلد      

تأخذ يف حسباهنا املسائل املؤسسية، ومدى سهولة القيام باألنشطة التجاريـة، ومؤشـرات             
السياسات األخرى مثل احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية، فإن هذه الدراسة تركـز علـى              

  .بيانات القابلة للقياس الكمي اليت تتوافر عنها الاملؤشرات
 مؤشراً تغطي اجلوانب املختلفة هليكل التجارة       ١٢ويستند التحليل التايل للتجارة إىل        

إطاراً وصفياً وسيعقبها حتليل آخـر      املؤشرات  وترسم هذه   . الفلسطينية، وتطورها، وأمناطها  
يستند إىل منوذج اجلاذبية للتركيز على العوامل احملـِددة للطلـب االسـتريادي والعـرض               

ويصب القسم التايل اهتمامه على تطور أمناط التجـارة الفلـسطينية لتحديـد             . ريالتصدي
السمات البارزة هليكل التجارة ومنطها باستخدام بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين           

التصنيف املوحد للتجارة الدوليـة     ومت جتميع املقاييس عند مستوى      . ٢٠٠٥-١٩٩٦للفترة  
اهلدف يف بناء جمموعة من املؤشـرات الكميـة لتحديـد العوائـق             ويتمثل  . ثالثي األرقام 

واستكشاف اإلمكانيات املتاحة لتوسيع التجارة الفلسطينية بطرق تعزز النمـو االقتـصادي            
  .وخلق فرص للعمل

  والواردات للصادرات النسيب النمو معدالت  -ألف  
فري معدالت منو    تو (RGREI)معدل النمو النسيب للتصدير واالسترياد      مؤشرات  تكفل    

 للمقارنة مع   RGREI  مؤشر وميكن استخدام . الصادرات والواردات لفئات واسعة من السلع     
  .بقية أحناء العامل أو مع منافس حمدد
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مها على التوايل معدال النمو النسيب للصادرات والواردات؛ يف          RGRI و RGREحيث    
. هي على التوايل الصادرات، والواردات، والزمن، وعـدد الفتـرات          nو tو Mو Xحني أن   

.  معدالت منو جمموع الـصادرات والـواردات الفلـسطينية   ٦ والشكل   ٧ويعرض اجلدول   
  .وألغراض املقارنة ترد أيضاً معدالت منو الصادرات والواردات يف البلدان العربية وغريها
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 إىل  ٢٠٠٥-١٩٩٦والواردات خالل الفترة    وتشري معدالت منو جمموع الصادرات        
 سجلت، يف املتوسط، أدىن معـدالت النمـو يف الـصادرات            األرض الفلسطينية احملتلة  أن  

مبعدل منو للـصادرات    ) الزيوت احليوانية والنباتية والدهون    (٤وتتمتع اجملموعة   . والواردات
اصة كمرشحة حمتملـة    أعلى من الواردات، مما يدل على أن هذه اجملموعة تتطلب دراسة خ           

وبلـغ  ). السلع غري املـصنفة    (٩وُسجِّل أعلى معدل للنمو يف اجملموعة       . لترويج الصادرات 
 يف املائة، والذي كان األقوى،      ٢٣٦معدل منو صادرات اململكة العربية السعودية هلذه الفئة         

يف حني أن واردات مصر شهدت أعلى معدل للنمو بني البلدان املختـارة حيـث وصـل                 
واحتلت مصر املرتبة األوىل من حيث األداء األفضل للصادرات، حيـث           .  يف املائة  ٢٠٨ ىلإ

وتبـدي األردن   . حققت أعلى رقم منو يف اجملموعات األربع، تليها األردن بثالث جمموعات          
  .واململكة العربية السعودية أعلى معدالت للنمو يف الواردات يف الفئات األربع

  ٧اجلدول 
  ٢٠٠٥-١٩٩٦لنسيب للصادرات والواردات، معدالت النمو ا
 اململكة العربية السعودية مصر إسرائيل األردن األرض الفلسطينية احملتلة

 الواردات  الصادرات الواردات الصادرات الواردات  الصادرات الواردات  الصادرات الواردات  الصادرات اجملموعة

 ٦٫٧ ١٣٫٢ ٠٫٣ ١٠٫٦ ١٫٤ ٠٫٣ ٥٫٦ ٦٫٧ ٠٫٨ ٣٫٢- صفر

١٢٫٦ ٢٣٫٦ ٠٫٤ ٩٫٢ ٧٫٣ ٤٫٢- ٢٢٫٧ ٣٥٫٤ ٠٫٥- ٠٫٨- ١ 

٩٫٢ ٥٫٧ ٢٫٦ ١٠٫٣ ٣٫١ ٠٫٨ ٦٫٦ ٣٫٧ ١- ٦٫١- ٢ 

١١٫١ ١٣٫٩ ٣٤٫٣ ١٤ ١٥٫٦ ١٤٫٧- ٢٠٫٦ ٣٧ ٧٫٢ ٤٫٤ ٣ 

٦٫٨ ١٤٫٢ ١٫٤- ١٤٫٥ ٥٫٣ ٨٫٤ ١٫٥ ٣- ١٫٣- ٣٫٦ ٤ 

٩٫٢ ١٢٫٣ ٣٫٧ ١٣٫١ ٦٫١ ٩٫٣ ١٠٫٨ ١٢٫٨ ٣٫٨ ٢٫٢ ٥ 

٧٫٤ ٩٫٩ ١٫٢ ٨٫٧ ٥ ١٠٫٢ ١٦٫١ ٨٫٢ ٠٫٧ ٠٫٧- ٦ 

١١٫٨ ١٧٫١ ١٫٢ ٢٥٫٧ ١٫٩ ٣ ١١٫٧ ١٣٫١ ٦٫٢ ١- ٧ 

٦ ١٩٫٣ ٣٫٦ ٠٫٧- ٣٫٢ ٣٫٥ ١٨٫٩ ٤١٫٩ ١٫٢ ٢٫٨ ٨ 

٤٫٤- ٢٣٦٫٣ ٢٠٧٫٦ ١٨١٫١ ٧٫٧- ٧٢٫٤ ٢٠٫١ ٦٫٧ ١٥٫٤ ١٥٫٩ ٩ 

  .٢٠٠٥-١٩٩٧البيانات املتعلقة باألردن تغطي الفترة : مالحظة
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  ٦الشكل 
  ٢٠٠٥-١٩٩٦موع الصادرات والواردات يف بلدان خمتارة، معدالت النمو املتوسطة جمل

  )النسبة املئوية(

  

  

  

  

  

  
  .٢٠٠٥-١٩٩٧البيانات املتعلقة باألردن تغطي الفترة : مالحظة

  التجارةكثافة  مؤشر  -باء  
  :، على النحو التايلTII التجارة، أو كثافةُيحدد مؤشر   

wtwj

itij

XX

XX
TII

/

/
= , (1) 

 املوجهـة حنـو   iوصورة الكسر هي حصة صادرات البلد     . من تشري إىل الز   tحيث    
واملؤشر هـو   . j املوجهة حنو البلد     (w)، أما خمرج الكسر فهو حصة الصادرات العاملية         j البلد
حصيت الصادرات اليت تشري إىل ما إذا كان بلد ما يصدِّر أكثر، كنسبة مئوية، إىل               بني  نسبة  ال

وإذا كان . ∞+ وتتراوح قيمة هذه النسبة بني الصفر و. توسط يف املبلد حمدد مما يصدِّره العامل
، أعظم للبلد مما هي عليه بالنـسبة        j فعندها تكون أمهية سوق التصدير،       ١املؤشر أكثر من    

 نتـائج   ٨ويعرض اجلدول   . التجارة هي ال شيء   كثافة  وإذا كانت القيمة صفراً فإن      . للعامل
  . مع األردن، وتركيا، ومجهورية كورياتلةاألرض الفلسطينية احملجتارة كثافة مؤشر 
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  ٨اجلدول 
  التجارة مع شركاء خمتارينكثافة مؤشر 

 مصر مجهورية كوريا تركيا األردن إسرائيل

 ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ اجملموعة

 . ١٦٥ . . . . ٨١٨ ٢٦ ١٤٩ ١٤٦ ١٨١ ٥٦ ٠٨٠ ١٠٥ صفر
١٧٦ ٦٧٤ ٢٥٨ ٣٢٧ ٢٧٤ ٧٦ ١ . . . . . . 
٧٤ ٧٤ ١٩٣ ١٦٣ ١ ٣٣١ ٩ ٨٩٣ ١٨ ٢ . . . . 
٥٥٥ ١ ٤٥٧ ١٠ ١٧١ ٢٤ ٣٢٢ ٥ ٣ . . . . . . 
٢ ٧٧٨ ٠١٧ ٩٣ ١٩٦ ١٩ ٤ . . . . . . 
٣٥ . . ٤ ٤ ١٢٧ ٢٩٢ ١٤٨ ٤٢٨ ٥ . 
 ٤١ ٧ صفر صفر . . ٦١٤ ٤٣٩ ٢٨٣ ١٦ ٣٥٩ ٩ ٦

٢١ . . ١ ١ ١٦٥ ١٧٨ ٢٨٤ ٣٤٣ ٧ . 
 ١١ ١٣ . . صفر صفر ٣٨ ٤٨ ٤١٧ ٢ ٣٦٥ ٤ ٨

 . صفر . . . . . ٧٦٥ ٩ ١ ١٥ ٩

 فقد تبني أن قيمة املؤشر أكرب بكثري من الواحـد بالنـسبة لكـل               منتظروكما هو     
الصادرات يف مجيع السنوات فيما يتعلق بإسرائيل واألردن، مما يدل على شدة جتارة عالية مع               

الفلسطينية إىل إسرائيل واألردن    ويكشف املؤشر على أن حصص الصادرات       . هذين البلدين 
ويوضح . ملعظم اجملموعات هي أعلى بكثري من صادرات بقية العامل هلذين البلدين يف املتوسط            

استعراض قيمة املؤشر على مدى الزمن أن كثافة التجارة مع إسرائيل قد اخنفضت بالنـسبة               
). ٦و ٤و ٣و ١ت  اجملموعـا (لبعض اجملموعات ولكنها زادت فيما يتعلق مبجموعات أخرى         

ويـصل  . واجملموعة اليت هبطت فيها شدة التجارة مع أكرب شريك جتاري تستحق االهتمـام            
واملـواد  ) صـفر اجملموعة  (االخنفاض إىل أعمق درجاته فيما يتعلق باألغذية واحليوانات احلية          

ردن وهبط النصيب النسيب للصادرات مـع األ      ). ٥اجملموعة  (الكيميائية واملنتجات ذات الصلة     
). ٦اجملموعة  (، باستثناء السلع املصنَّعة     ٢٠٠٤ و ٢٠٠١فيما يتصل بكل اجملموعات بني عامي       

 تركيـا   غري أن األمر ليس هبذا الوضوح القاطع بالنسبة لتركيا؛ وتعترب التجارة الفلسطينية مـع             
  .حمدودة باملقارنة مع البلدان األخرى

  الصناعاتداخل  التجارة  -جيم  
، مقياساً لألمهية النسبية هلذه التجـارة       IITالصناعات، أو   داخل  ة  يوفر مؤشر التجار    

  :وحيدد هذا املؤشر على النحو التايل. يف جتارة اقتصاد أو قطاع ما

∑ +
−

−=
)(

||
1

ijkijk

ijkijk

MX

MX
IIT  , (2) 
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، k و j بني البلدين    iحيث صورة الكسر هي القيمة املطلقة للميزان التجاري للمنَتج            
وميكن أن  . تدفقات التجارية لذلك املنتج بني البلدين املعنيني      وخمرج الكسر هي حاصل مجع ال     

 عندما تتـساوى  ١الصناعات، وداخل يتراوح املؤشر بني الصفر حينما ال تكون هناك جتارة     
، وهي األقرب   ٦وجرى حساب املؤشر بالنسبة للمجموعة      . صادرات كل صناعة ووارداهتا   

 التصنيف املوحد للتجارة الدولية   ة مصنفة حسب    ومبا أن بيانات التجار   . إىل القطاع التصنيعي  
)SITC (       لتـصنيف  الـصناعات باإلحالـة إىل ا     داخل  فإن من الواجب حتليل مؤشر التجارة

تـصنيف  الربط بـني  وقد تعذر   ). ISIC (الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية     
SITC تصنيف  وISIC        أي السلع املصنَّعة،    ٦؛ ولذلك فقد ُحسب املؤشر بالنسبة للمجموعة ،

  .مع تصنيفها حبسب املواد يف املقام األول
الـصناعات وإىل تنويـع عـال       داخـل   إىل ارتفاع التجارة    ارتفاع املؤشر   شري  يو  

 ٩ويعرض اجلـدول    . للصادرات كما أنه يدل على حتقيق وفورات احلجم ومكاسب أخرى         
داخل جم التجارة الفلسطينية وتكشف النتائج عن أن ح    . الصناعاتداخل  قيم مؤشر التجارة    

غري أن املؤشر أعلـى يف حالـة األردن         . الصناعات مع مصر مشابه ملا هو قائم مع إسرائيل        
الصناعات مـع األردن    داخل  ، مما يشري إىل فوائد أكرب ُتجىن من التجارة          ) يف املائة  ٦٠ حنو(

صناعات مع وفـورات    الداخل  التجارة  الشائعة  وتربط النظرية   . باملقارنة مع مصر وإسرائيل   
ورمبا يكون هناك عنصر من املزايا النسبية إال أنه ليس العامل احملـِدد          . احلجم ومتايز املنتجات  

  .البارز يف أمناط التجارة املذكورة
  ٩اجلدول 

الصناعات مع إسرائيل، واألردن، ومصر فيمـا يتعلـق         داخل  املؤشر املتوسط للتجارة    
  تجارة الدولية من التصنيف املوحد لل٦باجملموعة 

 مصر األردن  إسرائيل 

٠٫٦٦١ ٠٫٣٣٩ ١٩٩٦ ---- 

٠٫٣٧٥ ٠٫٦٢٥ ٠٫٣٧٥ ١٩٩٧ 

٠٫٣٨٢ ٠٫٦١٨ ٠٫٣٨٢ ١٩٩٨ 

٠٫٣٥٨ ٠٫٦٤٢ ٠٫٣٥٨ ١٩٩٩ 

٠٫٣٨٧ ٠٫٦١٣ ٠٫٣٨٧ ٢٠٠٠ 

٠٫٣٧٠ ٠٫٦٣٠ ٠٫٣٧٠ ٢٠٠١ 

٠٫٤٠٠ ٠٫٦٠٠ ٠٫٤٠٠ ٢٠٠٢ 

٠٫٥٧٨ ٠٫٤٢٢ ٢٠٠٣ ----- 

٠٫٤١٧ ٠٫٥٨٣ ٠٫٤١٧ ٢٠٠٤ 

٠٫٢٤٥ ٠٫٧٥٥ ٠٫٢٤٥ ٢٠٠٥ 
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  الظاهرة النسبية امليزة  -دال  
 i يف صادرات البلـد      j النصيب النسيب للسلعة     (RCA) امليزة النسبية الظاهرة     تقيس  

  : وحيدد املؤشر على أنه.(w) نصيب تلك السلعة يف الصادرات العاملية باملقارنة مع

wtwj

itij

XX

XX
RCA

/

/
=  , (3) 

وتدل . وح قيمة املؤشر بني الصفر وأعداد موجبة عالية     وتترا.  تشري إىل الزمن   tحيث    
أما القيمة املرتفعـة    .  إىل االفتقار إىل ميزة نسبية     ١اجملموعات اليت تقل فيها قيمة املؤشر عن        

ملؤشر امليزة النسبية الظاهرة فإهنا تدل على أن البلد يتمتع مبيزة يف تصدير السلعة إىل البلد أو                 
  .بتصدير سلعة ذات قيمة أدىن للمؤشر املذكور لو قام ممااإلقليم املعين أكرب 

  ١٠اجلدول 
للتصنيف املوحـد   يف جمموعات خمتارة    ) العاملمقارنة ب (الظاهرة  امليزة النسبية الفلسطينية    

  ثالثي األرقامللتجارة الدولية 

 
مجيع البنود 

  الغذائية
املواد اخلام 

 الزراعية
الركازات 
 ملصنَّعةالسلع ا أنواع الوقود واملعادن

٠٫٩٢ ٠٫٣٠ ١٫٨٨ ٠٫٩٨ ٢٫٣٩ ١٩٩٦ 

٠٫٩٢ ٠٫٢٠ ١٫٤٠ ٠٫٦٥ ٢٫٦٢ ١٩٩٧ 

٠٫٨٩ ٠٫٢٨ ١٫٢٢ ٠٫٩٦ ٢٫٨٢ ١٩٩٨ 

٠٫٩٤ ٠٫١٨ ١٫٢٣ ٠٫٧٥ ٢٫٧٦ ١٩٩٩ 

٠٫٩٠ ٠٫٠٩ ١٫١٢ ١٫٠٨ ٣٫٨٦ ٢٠٠٠ 

١٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٠٤ ١٫٢١ ٢٫٥٥ ٢٠٠١ 

٠٫٩٥ ٠٫١١ ١٫٢٤ ٢٫٠٦ ٢٫٦٢ ٢٠٠٢ 

١٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٨٤ ١٫٥٠ ٢٫٧٤ ٢٠٠٣ 

١٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٥٧ ١٫٣٤ ٣٫٠٦ ٢٠٠٤ 

 أن امليزة النسبية الظاهرة هي يف أقوى درجاهتا يف حالة مجيـع             ١٠وُيظهر اجلدول     
ن نصيب هذه اجملموعة هو ضعف النصيب املتوسـط العـاملي يف معظـم     إالبنود الغذائية إذ    

ميزهتا النسبية ، إال أن ٢٠٠٢ حىت عام ١ومتتعت الركازات واملعادن بقيم جتاوزت . السنوات
.  فما بعـد   ٢٠٠٣ عام   ١تدهورت على مدى السنوات القليلة املاضية وهبطت إىل ما دون           

ويف حـني أن    . أدىن قيم امليزة النسبية الظاهرة فتتعلق بأنواع الوقود، تليها السلع املصنَّعة           أما
ذا ليس حال   قيمة هذه امليزة للسلع املصنَّعة أقرب إىل الواحد وكانت آخذة بالتحسن، فإن ه            

وتشهد السلع الزراعية واملواد اخلام اجتاهاً مماثالً ملـا         . فئيت أنواع الوقود والركازات واملعادن    
ويستوعب القطاع الزراعي عادة العمال الـذين يفقـدون         . هو قائم بالنسبة للسلع املصنَّعة    
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وعلى . يليةأو خفض إنتاجها بفعل سياسة اإلغالق اإلسرائ      /أعماهلم نتيجة إقفال الشركات و    
ما يبدو فقد أدى ذلك إىل زيادة نسبية يف الناتج الزراعي ونصيب أكرب يف الصادرات باملقارنة 

 ويؤدي االفتقار إىل القدرة على النفاذ إىل أسواق املدخالت العاملية، وكذلك          . مع بقية العامل  
اناة املنـتجني   فلسطينية مبوجب بروتوكول باريس، إىل مع     حتديد قيم دنيا للرسوم اجلمركية ال     

ويف . الفلسطينيني من مثبطات تكاليفية ملحوظة باملقارنة مع منافسيهم اإلقليميني والعـامليني          
الوقت ذاته فإن استخدام العملة اإلسرائيلية، اليت يعكس سعر صرفها احتياجات االقتـصاد             

وعلـى  .  بشدة  تقدماً بكثري، يقوِّض القدرة التنافسية لالقتصاد الفلسطيين       األعظماإلسرائيلي  
 احلجـم   اتوجه اإلمجال فإن سياسة اإلغالق اإلسرائيلية وانعدام القدرة على حتقيق وفـور           

نتيجة التفتت قد زادا من تكلفة األنشطة التجارية للمنتجني الفلسطينيني وحدَّا من أفق ومدى   
  .امليزة النسبية الظاهرة لالقتصاد

  الصادرات ختصص مؤشر  -هاء  
 يف جمموع الـصادرات     j، نصيب السلعة    ESIصادرات، أو   يقيس مؤشر ختصص ال     

(X)   للبلد i         باملقارنة مع نصيب السلعة فيما تتلقاه السوق k    من واردات (M) .   وتـشريt  إىل 
ويشابه هذا املؤشر إىل حد ما مؤشر امليزة النسبية الظاهرة؛ إذ أنه يقيس اإلمكانيـات       . الزمن

  :وُيحسب املؤشر على أنه. البلدانالتجارية بني البلد املعين وجمموعة من 

 ,(4) 

، يف حني أن خمـرج      i من صادرات البلد     jحيث صورة الكسر هي نصيب السلعة         
؛ ويف  )بلد أو جمموعة من البلـدان      (kالكسر هو نصيب السلعة يف الواردات يف سوق معينة          

اردات مرتفعة   هي عينة خمتارة من الشركاء التجاريني، وبعضهم له و         kاحلالة قيد البحث فإن     
، والبعض اآلخر له واردات منخفضة، مثـل        )إسرائيل واألردن  (األرض الفلسطينية احملتلة  من  

  .تركيا، ومجهورية كوريا، ولبنان
فالقيمة الـيت تزيـد     . وتفسري هذا املؤشر مماثل لتفسري مؤشر امليزة النسبية الظاهرة          

 فإهنا تشري إىل مثبطات نسبية إذ ١عن  متثل ختصصاً يف هذا السوق، أما القيمة اليت تقل ١ عن
كميات ضخمة من جمموعة السلع األساسـية       ) األسواق(ال يستورد البلد أو جمموعة البلدان       

 فإن قيمة مؤشر ختصص الصادرات بالنسبة لألرض        ١١وكما هو واضح من اجلدول      . املعنية
باستثناء ما يتعلق    (٩ و ٧ني   يف كل احلاالت تقريباً بالنسبة للفئت      ١الفلسطينية احملتلة يقل عن     

ويكشف استعراض هذا االجتاه على مدى الزمن عن اجتاه مطابق، مـع            ). جبمهورية كوريا 
  .احنرافات طفيفة يف بعض السنوات

ktkj

itij

MM

XX
ESI

/

/
=
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  ١١اجلدول 
مؤشر ختصص الصادرات املتوسط فيما يتعلق مبجموعة خمتارة من الشركاء التجـاريني،            

٢٠٠٤-١٩٩٦  
 لبنان مجهورية كوريا كياتر األردن إسرائيل اجملموعة

 ١٫٧٣ ٢٢٫٧١ ٢٧٦٫٢٣ ٣٫٩٩ ٢٤٫٨٦ صفر

٣٫٨١ ٢٠٫٥٥ ٣٨٫٩٩ ٦٫١١ ٨٫٥٩ ١ 

١٠٫٣٦ ٥٫٢١ ٧٫٩٨ ١٢٫٣٦ ١١٫٥٥ ٢ 

١٫٢٢ ٠٫٨٦ ٢٫٤٨ ١٥٫٩١ ١٫٠٦ ٣ 

٢٫١٧ ١٥٫٧٠ ٢٫٣٩ ١٫٩٦ ١٢٫٤٣ ٤ 

٠٫٨٢ ٢٫٢٤ ١٫١١ ١٫٠٢ ١٫٢٠ ٥ 

٣٫٤٩ ٦٫٤١ ١٠٫٤٠ ١٠٫٢٨ ٤٫١٧ ٦ 

٠٫٣٢ ٠٫٤٢ ٠٫٢٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٦ ٧ 

١٫٤٢ ٥٫٢٠ ٣٫٩٦ ٢٫٨٥ ٢٫٤٢ ٨ 

٠٫٠٦ ٩٫٣٥ ٠٫٠٣ ٠٫١٣ ٠٫٥٣ ٩ 

  الصادرات تنويع مؤشر  -واو  
  : على أنه(EDI)ُيحدد مؤشر تنويع الصادرات   

∑ −= 2/|| iwij hhEDI , (5) 

 i والعامل؛ أما األحرف املنخفضة j تشري إىل نصيب السلعة يف صادرات البلد hحيث   
وُيجمل هذا املؤشر القيمـة املطلقـة       . عة، والبلد، والعامل على التوايل     فتشري إىل السل   wو jو

.  ونصيب تلك السلعة يف الصادرات العامليـة       j يف صادرات البلد     iللفرق بني نصيب السلعة     
 البلدان ذات العـدد الـصغري مـن         وكلما اخنفض املؤشر قل تركيز صادرات البلد، وتنحو       

  . يكون هلا مؤشر عال لتنويع الصادراتإىل أن) أي األقل تنوعاً(الصادرات 
ويتسم تنويع الصادرات باألمهية بالنسبة للبلدان النامية ألن الدرجـة العاليـة مـن                

االعتماد على عدد قليل من السلع األساسية التصديرية تزيد من اهلـشاشة إزاء الـصدمات               
. أو الطلب العاملي  ) تجارينسب التبادل ال  (اخلارجية النابعة من التحوالت يف األسعار العاملية        

سيما فيما يتعلق بالسلع املصنَّعة، عظيم الفائدة لالقتصاد مـن           ويعترب تنويع الصادرات، وال   
  .حيث تعزيز استقرار إيرادات التصدير، والنمو، والعمالة

وتعترب قيمة املؤشر   .  درجة تنوع االقتصاد الفلسطيين    ٧ والشكل   ١٢ويبني اجلدول     
فمن بني بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا البـالغ         . ة باملقاييس اإلقليمية  الفلسطيين اعتيادي 
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 بلدان فحسب، هي اململكة العربية الـسعودية وُعمـان وليبيـا            ٤ بلداً فإن هناك     ١٦عددها  
واليمن، هلا مؤشر لتنويع الصادرات ذو قيمة تعادل أو تزيد عن قيمة مؤشر األرض الفلسطينية               

أما يف حال استبعاد النفط فإن اجلزائر وليبيا فحسب تتمتعان بدرجـة            . نفطاحملتلة عند إدراج ال   
  .مكافئة من التنوع؛ أما البلدان الباقية فهي أكثر تنوعاً من األرض الفلسطينية احملتلة

  الصادرات تركيز مؤشر  -زاي  
 على درجة تركيز املنتجات، أي ما إذا كـان          (ECI)يدل مؤشر تركيز الصادرات       

وُيحسب هذا املؤشر باعتبـاره     . أم ال  من املنتجات يهيمن على صادرات بلد ما      عدد صغري   
  :وُيحدد املؤشر على أنه. اجلذر التربيعي جملموع احلصص التربيعية لصادرات البلد

( )∑= 2/ ti XXECI  , (6) 

لتجارة الدوليـة   لتصنيف املوحد ل  حسب ا  (i هي صادرات البلد من املنتج       Xiحيث    
؛ وكلما  ١وتتراوح قيمة املؤشر بني الصفر و     .  جمموع صادرات البلد    هي Xtو) امثالثي األرق 

 إىل أن البلد يقوم بتصدير سـلعة        ١وتشري قيمة   . اخنفضت قيمة املؤشر قل تركيز الصادرات     
وكلما زاد تركيز الـصادرات تفاقمـت       . واحدة فحسب، أي أن تركيز الصادرات مفرط      

ويعـرض  . سعار واشتد تقلب إيـرادات التـصدير      هشاشة البلد إزاء صدمات الطلب واأل     
وال يشري الشكل إىل أي حتسن .  أدناه قيم تركيز الصادرات وتنويعها    ٧ والشكل   ١٢ اجلدول

، حينما ارتفع ٢٠٠٢ و٢٠٠١رقمي يف تنويع الصادرات الفلسطينية باستثناء ما يتعلق بعامي          
رائيلية على التنقـل والنفـاذ يف       مؤشر التنويع قليالً، وهو ما يعكس أثر تكثيف القيود اإلس         

  .السنتني املذكورتني
  ١٢اجلدول 

  مؤشرا تنويع الصادرات الفلسطينية وتركيزها
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ املؤشر

 -- ٠٫٥٩ ٠٫٦٠ ٠٫٦٠ ٠٫٥٩ ٠٫٥٨ ٠٫٦٠ ٠٫٦٠ ٠٫٥٧ ٠٫٥٧  تنويع الصادرات

 ٠٫١٩ ٠٫١٨ ٠٫١٩ ٠٫٢٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٩ ٠٫١٩ ٠٫٢١ ٠٫٢٢ ٠٫٢٢  تركيز الصادرات
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  ٧الشكل 
  مؤشرا تنويع الصادرات الفلسطينية وتركيزها

  
  
  
  
  
  

  الصادرات متاثل مؤشر  -حاء  
 معلومات عن مدى متيز األمناط التصديرية لبلد ما    (XSI)يوفر مؤشر متاثل الصادرات       

  :وُيحدد هذا املؤشر على أنه. باملقارنة مع بلد آخر

∑= 100*),( ikij XXMinXSI   (7) 

 حلساب هـذا    k ونظرياهتا للبلد    j يف البلد    iوُتستخدم احلصص التصديرية للصناعة       
، حيث يشري الصفر إىل عدم متاثـل كامـل          ١٠٠وتتراوح قيمة املؤشر بني الصفر و     . املؤشر

 ١٣ويعرض اجلدول   .  إىل تركيب متطابق للصادرات    ١٠٠للصادرات، يف حني يشري الرقم      
  .٢٠٠٥-١٩٩٦ادرات الفلسطينية مع بلدان خمتارة خالل الفترة مؤشر متاثل الص

  ١٣ اجلدول
  مؤشر متاثل الصادرات الفلسطينية باملقارنة مع بلدان خمتارة

 الشركاء التجاريون لألرض الفلسطينية احملتلة
 لبنان مجهورية كوريا مصر األردن إسرائيل  السنة

٠٫٠٧ ٦٫٠٥  ٣٣٫٩١ ١٩٩٦  
٠٫١٠ ٠٫٠٨ ٧٫٣٠ ٠٫٠٨ ٣٣٫٦٥ ١٩٩٧ 
٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ٧٫٢٠ ٠٫٠٦ ٣١٫٧٣ ١٩٩٨ 
٠٫١١ ٠٫٠٨ ٧٫٣٦ ٠٫٠٧ - ١٩٩٩ 
٠٫١٣ ٠٫٠٩ ٦٫٣١ ٠٫١٠ ٣٤٫١٢ ٢٠٠٠ 
٠٫١٣ ٠٫١٠ ٧٫٦٣ ٠٫٠٨ ٣٣٫٤٤ ٢٠٠١ 
٠٫١٤ ٠٫٠٩ ١٠٫٨٠ ٠٫٠٧ ٣٧٫٥٤ ٢٠٠٢ 
٠٫١٤ ٠٫٠٩ ١٠٫٢٤ ٠٫٠٦ ٣٩٫٢١ ٢٠٠٣ 
٠٫١٦ ٠٫٠٨ ١٤٫٩٥ ٠٫٠٦ ٣١٫٩٩ ٢٠٠٤ 
٠٫١١ ٠٫٠٥ - ٢٠٠٥ / / 
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  العاملي الطلب يف التحوالت  -طاء  
يفترض مؤشر حتوالت الطلب العاملي وجود نصيب سوقي ثابت بغية عزل تأثريات              

. التحول يف الطلب العاملي على أداء الصادرات عن تأثريات التحوالت يف النصيب الـسوقي             
اظ البلـد علـى     ويقيس املؤشر وترية منو الصادرات بالنسبة إىل التجارة العاملية يف حال حف           

وُيحسب التأثري املتصور لتحول الطلب العاملي وفقاً للمعادلة التالية اليت          . نصيب سوقي ثابت  
، مث ُتجمل الفرق يف صادرات 0 يف سنة األساس iللسلعة " Si0"تفترض أوالً نصيباً سوقياً ثابتاً 

باً فإنه يدل على أن     وإذا كان الفرق موج   .  وهي سنة األساس   0 والفترة   tاالقتصاد بني الفترة    
 (X) يف املعادلة املدرجة أدناه، قد ساعد صادرات البلد          GDالطلب العاملي، املعرب عنه على أنه       

  .(i)من ذلك املنتج املعني 

 

 (8) 

وُيحسب مؤشر الطلب العاملي لتقدير ما إذا كان هذا الطلب قد ساعد الـصادرات            
 كـسنة أسـاس،     ١٩٩٦وباستخدام عام   . ثالفلسطينية لسلعة معينة خالل الفترة قيد البح      

وبافتراض نصيب سوقي ثابت، فإن النمو يف الطلب العاملي سيؤدي احتماالً إىل زيادة حجم              
على أنه يف حال اخنفاض النصيب السوقي يف مثل هذه الفترة فإن ذلك             . الصادرات وإيراداهتا 

 على أن الطلب    ١٤يف اجلدول   وتشري النتائج املعروضة    . سيثبط فوائد النمو يف الطلب العاملي     
أما صادرات اجملموعات املتبقية، مثـل  . ٨ و٧ و٥ و٣العاملي قد ساعد صادرات اجملموعات     

.  فقد هبطت يف كل عام     )٩ و ٦ و ٢(، وجمموعة فرعية من نطاق العينة       ١ و صفراجملموعتني  
ور اقتصاد منفتح   وبفضل االجتاه حنو إسقاط احلواجز التجارية على املستويات العاملية فإن مبقد          

صغري، مثل االقتصاد الفلسطيين، استخالص فوائد أعظم من املشاركة يف النظـام التجـاري      
غري أن الرتاع مع إسرائيل قد حال حىت اآلن دون حتقيق املنافع االقتصادية اليت كان               . العاملي

ـ            ن توسـع   باملستطاع جنيها من االتفاقات االقتصادية اليت أبرمتها السلطة الفلـسطينية وم
  .العاملية التجارة

  ١٤اجلدول 
  مؤشر الطلب العاملي واجتاهات الطلب الدويل

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ اجملموعة

 ٨٩٥ ١٣ ٧٦٣ ١ ٩٧٩ (٥٢٠ ١) (٩١٩ ٣) (٥٠٤ ٢) (١٨١ ١) (٢٢٦) صفر

(٦٣٩ ٤) (٨٨٢ ٥) (٧٨٧ ٢) (٣٣٤ ٣) (٨٢٣ ٢) (٧٢٤ ٢) (٤٢٦ ١) (٦٧٤) ١ 

(٧٦٨ ٤) (٤٧١ ٢) ٣٣٢ ١ (٢٢٨) (٨٦) (٥٠٤ ١) (٣٨١ ١) ١٦٢ ٢ 

١٧٠ ٧ ٤٢٤ ٢ ٨٩١ ٢ ١٢٨ ٣ ٧٢٩ ٣ ٦٩١ (٣٧٥) ٥٥٩ ١ ٣ 

٨٠٨ ٥ ١٩٨ ١ ٢٩٢ ٣ ٨٥٢ ١ ٧٥٩ ١ ٩٥٩ ٥٨٥ ٤٢٦ ٥ 

∑ −= )( 00 iiti XXSGD
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 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ اجملموعة

٣٣٤ ٣٧٠ ٣٠٠ ١٨٨ ٦١٨ ٣ (٥٢١ ٣) (٢٠٥ ٦) (٦٤٧ ٥) (٣١٦ ٥) ٣٢٨ ٢ ٦ 

٨٦٦ ٦ ١٨٦ ٢٤٨ ٤ ٧٧٢ ٢ ٨٠٦ ٣ ٨٧٣ ١ ١٦٦ ١ ٨٧٢ ٧ 

٢٠٤ ٩ (٨٢٦ ٢) ٣٦٣ ٩ ٤٠٩ ٦ ٤٩٠ ٦ ٤٣٧ ٣ ٥٩٠ ١ ٤٢٠ ١ ٨ 

٥٠٩ ٢١٤ (١٠٧) (٦١) ٩ (١٠١) (١٤٩) ٥٣ ٩ 

  . األرقام السالبة مدرجة ضمن أقواس:مالحظة

  احلصة من السوق العاملية أو التنافسية القدرة مؤشر  -ياء  
عدل لبلد ما على مستوى الصادرات وم     احلصة السوقية   ميكن أن تؤثر التحوالت يف        

ويعتمد منو الصادرات على تطور     . وذلك بغض النظر عن التحوالت يف الطلب العاملي        منوها
ويقيس مؤشر القـدرة التنافـسية أو      . للبلد على حد سواء   واحلصص السوقية   الطلب العاملي   

 التحول يف الوضع التنافسي للبلد وما إذ كان قد حتسن أو            (GMS)احلصة من السوق العاملية     
  :وُيحدد املؤشر على أنه.  حجم التحول املصاحب يف قيمة الصادراتساء، وكذلك

gtiit MSSGMS )( 0−=   (9) 

من السوق   iالسلعة  حصة   يف   (0) وفترة األساس    tويستخلص املؤشر الفرق بني الفترة        
وإذا كانت احملصلة موجبة فـإن  .  لتلك السلعة(M) للبلد مث يضربه بالواردات العاملية (S)العاملية  

احلصة من  سوقية جديدة، وستكون قيمة     حصصاً  ذلك يدل على أن السلعة املعينة قد اكتسبت         
  .هي مقدار التحول يف اإليرادات التصديرية املتأتية من تلك اجملموعةالسوق العاملية 

وُيستخدم مؤشر القدرة التنافسية الستكمال االستنتاجات املستخلصة من حـساب            
ويـسمح  . حصة سوقية ثابتـة   ب على القيود النابعة من افتراض       مؤشر الطلب العاملي والتغل   

ويف حال تساوي كل العوامل . السوقية بني فترة األساس والفترة الراهنة   احلصص  املؤشر بتغري   
ويوضح . ختلِّف تأثرياً إجيابياً على اإليرادات التصديرية للبلداحلصة السوقية  األخرى فإن زيادة    

هو من بني أكثر املؤشـرات املتعلقـة باالقتـصاد          صة السوقية   احل أن التغري يف     ١٥اجلدول  
إذ مل تتمكن أية جمموعة من اجملموعات من اكتـساب أسـواق         . الفلسطيين إثارة للمخاوف  

وُسجلت خـسائر   .  فحسب ٢٠٠٠-١٩٩٩وحدثت حتوالت إجيابية خالل الفترة      . جديدة
 ٢٠٠١ يف عامي    أمريكيمليون دوالر    ١٣٩,٤ و مليون دوالر أمريكي   ٦٩بقيمة تقرب من    

 ١٩٩٨علـى أن الـسنوات   . السوقيةاحلصص  على التوايل، وذلك نتيجة اخنفاض      ٢٠٠٢و
مليـون دوالر    ٣٤، و مليون دوالر أمريكي   ٥٦ شهدت مكاسب بقيمة     ٢٠٠٠ و ١٩٩٩و

 على التوايل، وهي مكاسب مرتبطة بالتحوالت اإلجيابية        مليون دوالر أمريكي   ٣٩، و أمريكي
  .ةالسوقياحلصص يف 
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  ١٥اجلدول 
  احلصة من السوق العامليةمؤشر القدرة التنافسية أو 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ اجملموعة

 (٣٤٩ ٢١) (٦٢٩ ١١) ٠٤٥ ٤٤ ٣١٧ ١٨ ٦٤٢ ١٧ (٥٢٣ ٢٤) صفر

(٧٣٩ ١) (٩٥٢) (٦١١) (١٠٢) ١٨٥ ١٠ ٠٠٦ ٣ ١ 

(٠٢٣ ٩) (١٤٦ ١٠) (١٢٢ ٨) (٠٨٠ ٨) (١٠١ ٤) (٤٤٣ ٩) ٢ 

(٢٤٥ ٩) (٧٥٨ ٩) (١٦٨ ٩) (٠٥١ ٣) ٦٥٧ (٣٩٩ ٢) ٣ 

(٠٧٠ ٣) (٩٨١) (١٨٤ ١) (٥٩٣ ٤) (٥٥٧ ٤) (٣٣٤ ٧) ٤ 

(٨٨٦ ١٢) (٦٥٩ ١) ٧٥٦ ١ ٦٣٥ ٤ (٣٤٣) (٢٦٤ ١١) ٥ 

(٦٤٢ ٥٤) (٣٣٢ ٢٢) ٥٤٨ ٥ ٦٦٢ ١٤ ٨٣٦ ٢٧ (٨٤٣ ٧٤) ٦ 

(٥٢٤ ١٣) (٧٥٦ ٧) (١٥١ ٢) (٥٦٢ ٢) (٣٤٣ ١) (١٦٦ ١) ٧ 

(٦٧٠ ١٣) (٣٣٦ ٤) ٦٣٨ ٩ ١٦٠ ١٥ ٦١٦ ٩ (٣٧٧ ٣٠) ٨ 

(٢٥٢) (٢٧٩) (٨٢٠) (٣٨٩) ٣٧٣ ٧٨١ ١ ٩ 

  . األرقام السالبة مدرجة ضمن أقواس:مالحظة

  التكنولوجي احملتوى  -كاف  
ويعتمد تـصنيف   . ُيصنِّف مؤشر احملتوى التكنولوجي السلع وفقاً حملتواها التكنولوجي         

 .(UNIDO, 2004)م املتحدة للتنمية الصناعية ة األمـاجملموعات املستخدم هنا على تصنيف منظم
 والتكنولوجيا  ،(MT)، والتكنولوجيا املتوسطة    (HT)التكنولوجيا العالية   : وهذه اجملموعات هي  

  .(RB)، واملستندة إىل املوارد (LT)املنخفضة 
 إىل أن الصادرات الفلسطينية هي يف املقام األول صادرات تستند           ١٦ويشري اجلدول     
ويقـل احملتـوى التكنولـوجي للـصادرات     . رد وذات حمتوى تكنولوجي منخفضإىل املوا 

الفلسطينية عن املتوسط العاملي فيما يتصل مبحتوى التكنولوجيا العالية واملتوسـطة، ولكنـه             
. يفوق املتوسط العاملي فيما يتعلق باملنتجات املستندة إىل املوارد وذات التكنولوجيا املنخفضة           

 منخفضة التكنولوجيا املنسوجات، واأللبسة، واألحذية، يف حني أن         وهتيمن على الصادرات  
وباستثناء الصناعة الصيدالنية   . حجم الصادرات ذات التكنولوجيا املتوسطة ال يستحق الذكر       

  .الناشئة، فليس هناك من صادرات فلسطينية ذات تكنولوجيا عالية
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  ٨الشكل 
  احملتوى التكنولوجي للصادرات الفلسطينية

  
  
  
  
  

  ١٦اجلدول 
  احملتوى التكنولوجي للصادرات الفلسطينية

 األرض الفلسطينية احملتلة العامل
تكنولوجيا  

  عالية
تكنولوجيا 
 متوسطة

تكنولوجيا 
 منخفضة

مستندة إىل 
 املوارد

تكنولوجيا 
  عالية

تكنولوجيا 
 متوسطة

تكنولوجيا 
 منخفضة

مستندة إىل 
 املوارد

٠٫٤٥٥ ٠٫٢٣٦ ٠٫١١٨ ٠٫٠٢٧ ٠٫١٦٣ ٠٫١٦١ ٠٫٣١٥ ٠٫١٩٢ ١٩٩٦ 

٠٫١٧٢ ٠٫١٤٩ ٠٫٠٩١ ٠٫٠١٦ ٠٫١٥٩ ٠٫١٦٢ ٠٫٣١٢ ٠٫٢٠٢ ١٩٩٧ 

٠٫٤٥٤ ٠٫٢٤٨ ٠٫١٠٣ ٠٫٠٣٢ ٠٫١٥٥ ٠٫١٦٤ ٠٫٣٢٤ ٠٫٢١٣ ١٩٩٨ 

٠٫٣٩٥ ٠٫٢٧٤ ٠٫١٢٢ ٠٫٠٤٨ ٠٫١٥٤ ٠٫١٥٨ ٠٫٣١٥ ٠٫٢٢٥ ١٩٩٩ 

٠٫٣٧٢ ٠٫٢٥٢ ٠٫١١٥ ٠٫٠٤٤ ٠٫١٥٤ ٠٫١٤٩ ٠٫٢٩٩ ٠٫٢٣٤ ٢٠٠٠ 

٠٫٤٢٨ ٠٫٢٦٥ ٠٫١٣٧ ٠٫٠٤٥ ٠٫١٥٥ ٠٫١٥٢ ٠٫٣٠٦ ٠٫٢٢٦ ٢٠٠١ 

٠٫٤٣٣ ٠٫٢٤٩ ٠٫١٢٥ ٠٫٠٤٩ ٠٫١٥٤ ٠٫١٥٣ ٠٫٣١٢ ٠٫٢٢٥ ٢٠٠٢ 

٠٫٤١٣٦ ٠٫٢٤٩٩ ٠٫١٣٧٥ ٠٫٠٤٦ ٠٫١٥٣٨ ٠٫١٤٣٩ ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٣٢ ٢٠٠٣ 

٠٫٤٤٨٧ ٠٫٢٨٤٢ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫١٥٧٥ ٠٫١٤٣١ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٢٠٤٢ ٢٠٠٤ 

  اجلمركية الرسوم معدالت  -الم  
 ، واستناداً إىل كمياتPCBS (2006)از املركزي لإلحصاء الفلسطيين قامت دراسة اجله  

السلع املستوردة واإليرادات اجلمركية احملصَّلة، حبساب معدالت الرسوم اجلمركية املتوسـطة   
ومت تطبيـق الرسـم األقـصى،       .  يف املائة  ١٣,٢وتبني هلا أن الرسم املتوسط اإلمجايل يبلغ        

ع الدارة الكهربائية ونقل القدرة، يف حني كان الرسم األدىن،           يف املائة، على ِقط    ٣٥٠ وقدره
 الرسوم املطبقة   ١٧ويعرض اجلدول   .  يف املائة، من نصيب النظم اهلاتفية والالسلكية       ١ويبلغ  

وجتدر اإلشارة إىل أنه سعياً وراء محاية منتجي األغذية واملـشروبات           . على منتجات خمتارة  
) ١١١الرمـز   (عدل الرسوم اجلمركية للـسلع الوسـيطة        اخلفيفة يف شكلها األويل، فإن م     
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) ١١٢الرمز  ( يف املائة، وهو يقل كثرياً عن الرسم املطبق على االستهالك النهائي             ٢٩,١ يبلغ
  . يف املائة٤٨,٦وقدره 

  ١٧اجلدول 
الرسوم اجلمركية املتوسطة حبسب تصنيف السلع إىل سلع أولية، ومتوسطة، واستهالكية،           

  ٢٠٠٣وإنتاجية عام 
 النسبة املئوية السلعة الوسيطة

 ٢٩٫١  األغذية واملشروبات اخلفيفة، للصناعة أساساً ١١١

 ٣٫٨ األغذية واملشروبات اخلفيفة، اجملهزة للصناعة أساساً ١٢١

 ٢٫١  اإلمدادات الصناعية غري املصنفة ضمن السلع األولية ٢١٠

 ٠٫٩ زةاإلمدادات الصناعية غري املصنفة ضمن السلع اجمله ٢٢٠

 ٦٫٠  أنواع الوقود واملزلِّقات، أولية ٣١٠

 ٨٫٠  أنواع الوقود واملزلِّقات، اجملهزة للسيارات ٣٢١

 ١٢٫٤  قطع التبديل وامللحقات للسلع الرأمسالية، باستثناء معدات النقل ٤٢٠

 ٤٫٣  قطع التبديل وامللحقات من كل أنواع معدات النقل ٥٣٠

 ١٠٫٢   اجملموع الفرعي

  الستهالكيةالسلع ا

 ٤٨٫٦  األغذية واملشروبات اخلفيفة، أولية، لالستهالك األسري أساساً ١١٢

 ٢١٫٦  األغذية واملشروبات اخلفيفة اجملهزة أساساً لالستهالك األسري ١٢٢

 ٧٫٠  معدات النقل لألغراض غري الصناعية ٥٢٢

 ٠٫٥  السلع االستهالكية املعمِّرة غري املصنفة يف مكان آخر ٦١٠

 ١٥٫٥  السلع االستهالكية شبه املعمرة غري املصنفة يف مكان آخر ٦٢٠

 ٩٫٨  السلع االستهالكية غري املعمرة، وغري املصنفة يف مكان آخر ٦٣٠

 ١٧٫٨  اجملموع الفرعي

  السلع اإلنتاجية

 ٤٫٨  السلع الرأمسالية، باستثناء معدات النقل ٤١٠

 ٧٫٠  معدات النقل لألغراض الصناعية ٥٢١

 ٤٫٨  موع الفرعياجمل

 ١٣٫٢   مجيع السلع
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  اجلاذبية منوذج  -رابعاً  

يستكمل هذا القسم سابقه بتوفري تقدير كمي ودراسة الدور الذي تـضطلع بـه                
وهلذا الغرض ُيحدد ويقـيَّم منـوذج       . املتغريات اليت تؤثر على مسلك الصادرات والواردات      

وُتناقش اآلثار العمليـة    . تريادي االس جتاري للجاذبية يشتمل على العرض التصديري والطلب      
  .للسياسات التجارية استناداً إىل النتائج التجريبية

ويقوم مصطلح منوذج اجلاذبية عموماً على فكرة أن التدفق التجاري بني بلدين يتحدد               
أو الـسكان،  /وكلما زاد الوزن، من حيـث الـدخل و   . تبعاً لوزهنما واملسافة الفاصلة بينهما    

لتقدير أثـر    وُيستخدم منوذج اجلاذبية  . لدان جغرافياً، اشتد التفاعل التجاري بينهما     وتقارب الب 
التغريات اجلذرية للسياسات مثل حتول النظام عن التخطيط املركزي، أو لتقدير مناذج اجلغرافيا             

 كما أن هذا .(Krugman, 1991, 1998)والتجارة اليت حتلل مواقع الشركات أو التركيز الصناعي 
موذج قد غدا األداة الرئيسية املستخدمة لقياس التـأثريات التجاريـة الالحقـة الحتـاد               الن

وكذلك تأثريات خلق التجارة وحتويل التجارة املرتبطة بالترتيبات التجارية التفضيلية           ،نقدي
(Glick and Rose, 2002; Rose and Van Wincoop, 2001).  

 أن يكون للوزن أثر إجيايب علـى النـشاط        ويف هذا النمط من النماذج فإن من املفترض         
ينظـر إىل   وبصورة عامـة    . االقتصادي بني بلدين، كما أن من املنتظر أن يكون أثر املسافة سلبياً           

وُتقاس املسافة عادة . (Carrère, 2006)املسافة على أهنا تعكس كل شيء له أثر على تيسري التجارة 
على أنه فيمـا يتعلـق      .  أو بني العاصمتني االقتصاديتني    بني العاصمتني السياسيتني  باملسافة املادية   

 باألرض الفلسطينية احملتلة فإن متغري املسافة غري مدرج يف النموذج التقـديري للجاذبيـة ألنـه               
يترابط ترابطاً قوياً على الدوام مع تكاليف النقل نتيجة الفوارق يف نوعية البىن التحتية وسياسـة             ال

يت أضعفت أو قطعت الروابط التجارية الفلسطينية مع البلدان العربية اجملاورة           اإلغالق اإلسرائيلية ال  
 يف البلـدان الـيت      وحىت. من خالل عدد كبري من اإلجراءات العسكرية، واإلدارية، واالقتصادية        

تعاين من تشوهات جتارية مماثلة مرتبطة باالحتالل فقد غدا من الشائع أكثر حتديد وتقـدير                ال
ية باالعتماد أساساً على حجم األسواق، وقدرة االقتصاد الوطين، وأسعار الصرف           مناذج اجلاذب 

كمـا  . (Head and Ries, 2001; Papell, 2002; Cheng and Wall, 2004; Mitze, 2010) احلقيقية
 وشـريكيها التجـاريني     األرض الفلسطينية احملتلـة   جتدر اإلشارة إىل أن املسافة اجلغرافية بني        

  .مها إسرائيل واألردن، قصرية للغايةالرئيسيني، و
 وإسرائيل عند   األرض الفلسطينية احملتلة  وتعترب طبيعة وإمكانيات حجم التجارة بني         

 لدرجة مهمة من السيادة،     األرض الفلسطينية احملتلة  انتهاء االحتالل، أو على األقل عند حتقيق        
ويف . ناقشة وفهماً جـديني   مسألة أساسية واستراتيجية من مسائل السياسات اليت تستحق م        

هذه الدراسة فإن منوذج اجلاذبية سُيستخدم للتكهن بأثر فك ارتباط إسرائيلي مفترض عـن              
 ٢٠٠٥-٢٠٠٣وسُتستعمل قيمة وحجم التجارة يف الفترة .  وتقييمهاألرض الفلسطينية احملتلة
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لبلدان العربيـة   كنقطة مرجعية ملناقشة خمتلف السياسات االقتصادية والتجارية مع إسرائيل وا         
ومن الضروري أن ُتستخدم بشكل كامل كل الفرص القائمة واحملتملـة           . وغريها من البلدان  

ملوازنة العالقة التجارية واالقتصادية اجلائرة مع إسرائيل بغية معاجلـة التـشوهات وحتريـر              
معادالت وسيجري هنا استعمال    . من آفاقه اإلمنائية   االقتصاد الفلسطيين من العوائق اليت حتد     

اجلاذبية التقديرية لتقييم النتائج احملتملة لالبتعاد عن شبه االحتاد اجلمركي مع إسرائيل، الذي             
ينص عليه بروتوكول باريس، ولتحديد جمموعة من السياسات االقتصادية والتجارية البديلـة    

جـارة  وعلى هذا فإن النموذج سُيستخدم لتقدير التـدفقات املمكنـة لت          . اليت ميكن اتباعها  
ويف هـذا   .  وإسرائيل يف الفترة الالحقة لفك االرتباط      األرض الفلسطينية احملتلة  البضائع بني   

الصدد فإن النتائج التجريبية ميكن أن توفر اإلرشاد لإلجراءات الرامية إىل حتسني االتفاقـات              
 البلـدان   التجارية الثنائية ومتعددة األطراف اليت أبرمتها السلطة الفلسطينية أو ستربمها مـع           

وأخرياً فإن املعادالت التقديرية سُتستعمل لتقييم التدفقات املمكنة لتجارة البـضائع   . األخرى
  . والبلدان األخرى غري إسرائيل واألردناألرض الفلسطينية احملتلةبني 

  البيانات ومصادر املنهجية  -ألف  
ي والثانية بالطلب   يتألف منوذج اجلاذبية من معادلتني، األوىل تتعلق بالعرض التصدير          

وتؤكد كلتا املعادلتني على دور التجارة، والسياسات املالية والنقدية، واحلواجز          . االستريادي
، وإسـرائيل   األرض الفلـسطينية احملتلـة    غري اجلمركية بالنسبة لتدفقات جتارة البضائع بني        

  الفلسطينية احملتلة  األرض(وفيما يتعلق بالتجارة القائمة بني شريكني غري متكافئني         . واألردن
فقد يستخدم واضعو السياسات الفلسطينيون النموذج التقديري للتفـاوض مـع           ) وإسرائيل

  .إسرائيل إلرساء عالقات جتارية مناسبة
 لتقدير  ٢٠٠٥-١٩٩٥وُتستخدم السالسل الزمنية املدجمة والبيانات املقطعية للفترة          
 التجارية الثنائية مع الشريكني التجـاريني       واسُتخلصت البيانات املتعلقة بالتدفقات   . النموذج

الرئيسيني، ومها إسرائيل واألردن، من إحصاءات التجارة اخلارجية الصادرة عـن اجلهـاز             
املركزي لإلحصاء الفلسطيين، بينما مت استخراج البيانات اخلاصة بالناتج احمللـي اإلمجـايل             

. ت احلـسابات الوطنيـة   وحصة الفرد من الدخل القومي اإلمجايل املتـاح مـن إحـصاءا           
واسُتخلصت البيانات عن متغريات االقتصاد الكلي، مثل الناتج احمللي اإلمجايل، والـسكان،            

مسية، ومؤشر أسعار املستهلك، املتعلقة باألردن، وإسرائيل، والواليـات         االوأسعار الصرف   
 ووفر دليـل  . املتحدة من منشور اإلحصاءات املالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدويل          

 وقاعدة األمم املتحـدة للبيانـات   ٢٠٠٥-١٩٩٥األونكتاد لإلحصاءات الدولية عن الفترة     
للتصنيف املوحد للتجـارة    اإلحصائية لتجارة السلع األساسية بيانات عن اجملموعات السلعية         

 واألردن،  إسـرائيل، : لنسبة للبلدان التاليـة    املفصل من الصفر وحىت مخسة أرقام با       الدولية
  .ومقاطعة تايوان الصينية، وماليزيا، وتركيا
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  مواصفات النموذج    
توفر األسس النظرية لنموذج اجلاذبية اإلرشاد بشأن مواصفات وظائف العـرص التـصديري             

إىل أن باملستطاع  Areethamsirikul (2006) وSohn (2005)وتشري دراستا . والطلب االستريادي
 أن Evenett and Keller (2002)وتوضـح دراسـة   . زةاشتقاق املعادالت بشأن منتجات متماي

 يف تفحـص    النتائج التجريبية املستخلصة من معادالت اجلاذبية التقديرية قد اسُتخدمت بنجاح         
التجارة املمكنة بني االقتصادات املتجاورة، وكذلك التجارة بني األقاليم يف مناطق خمتلفة من             

 للعرض التصديري والطلب االسـتريادي علـى        ةمنوذج جتاري للجاذبي  وميكن تقدمي   . العامل
  :النحو التايل

Xijkt =  a0 + a1 * (GDPi /GDPj) t + a2 * (PCGNDIi/PCGNDIj)t + a3 * PXijkt + a4 * REXijt+ 
a5 * Djt + a6 * NTBsjt + a7 * Tijkt + Uijkt   (10) 

 
Mijkt =  b0 + b1* (GDPi /GDPj) t +b2 * (PCGNDIi /PCGNDIj)t + b3 * PMijkt + b4 * REXijt + 

b5 * Dj + b6 * NTBsjt + b7 * Tijkt + Vijkt   (11), 

  :حيث

Xijkt     قيمة السلعةK     اليت يصدرها البلد i    إىل البلد j     يف الفتـرة t    حيـث ،t = 
 ١ = j لألرض الفلسطينية احملتلة، و    ١ = i، و ٢٠٠٥ ... ١٩٩٥،  ١٩٩٤

   لألردن؛٢إلسرائيل و
Mijkt قيمة السلعة k اليت يستوردها البلد i من البلد j يف الفترة t؛  
GDPit  الناتج احمللي اإلمجايل للبلدi يف الفترة t؛ 

PCGNDIit  الدخل القومي اإلمجايل املتاح للبلد منحصة الفرد i يف الفترة t؛ 

REXjt  القيمة احلقيقية لدوالر الواليات املتحدة بعملة البلدj يف الفترة t؛ 

PXijkt السلعة تصديرؤشر أسعار م k يصدرها البلد  اليتi إىل البلد j يف الفترة t؛ 

PMijkt  السلعة استريادمؤشر أسعار k يستوردها البلد  اليتi من البلد j يف الفترة t؛ 

Djt خالف ذلك؛صفر يف حالة إسرائيل و١فئ امتغري صوري يك  

NTBsjt        ١= على التجارة الفلسطينية    احلواجز غري اجلمركية اليت تفرضها إسرائيل 
  خالف ذلك؛صفر و٢٠٠٠-١٩٩٥يف الفترة 

Tijkt   الذي يوضح تشابه صادرات السلعة        التجارية املطابقةمؤشر k    من البلـد i 
 ؛t يف الفترة jالبلد  يستوردهااليت 

Uijkt  لسلعة اخلطأ لحدk اليت يصدرها البلد i ويستوردها البلد j يف الفترة t؛ 

Vijkt  لسلعة اخلطأ لحدk اليت يستوردها البلد i من البلد j يف الفترة t. 
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، اليت متثل العرض التصديري، على أن تدفقات جتارة البـضائع           )١٠(وتنص املعادلة     
 تتحدد مبجموعة من متغريات االقتـصاد الكلـي،         t يف العام    j إىل البلد    i من البلد    kللسلعة  

 إىل سلعة صفرية األرقام مصنفة      kوتشري السلعة   . مركيةواملتغريات النقدية، واحلواجز غري اجل    
التصنيف املوحد للتجارة الدولية، مثل احليوانات احلية، واملشروبات اخلفيفة، والتبغ،          مبوجب  

وأنواع الوقود، والزيوت احليوانية والنباتية، واملواد الكيميائية، والـسلع املـصنَّعة النهائيـة،           
 مرتبطة بشكل إجيايب مع     kاملتوقع أن تكون صادرات السلعة      ومن  . واآلالت ومعدات النقل  

GDPi      وعلى حنو سليب مع GDPj .      وعلى هذا فإن ارتفاع نسبةGDPi/GDPj     سـيزيد مـن 
 نظراً إىل أن هذا املتغري هو مقيـاس         j إىل البلد    iاحتماالت تدفقات جتارة البضائع من البلد       

 a1ذلك فإن من املتوقع أن يكون للمعاِمل التقديري      ول. j باملقارنة مع قدرة البلد      iلقدرة البلد   
كما أن باملستطاع استخدام املتغري لتفحص التجارة متماثلة الصناعات القائمة          . عالمة موجبة 

  .بني البلد املصدِّر والبلد املستورِد
القائمة بني البلد املستورد والبلـد      الرفاه   نسبة   PCGNDIi/PCGNDIjويعكس املتغري     
من املتوقع أن تؤدي الزيادة يف الدخل الفردي يف البلد املستورد باملقارنة مع نظريه              و. املصدر

وعلـى  . يف البلد املصدر إىل حتفيز تدفقات جتارة البضائع من البلد املصدر إىل البلد املستورد             
  .العكس فإن من املنتظر أن تسفر زيادة الدخل الفردي يف البلد املصدر عن زيادة يف وارداته

 أثر السياسات النقدية وسياسـات أسـعار   (REXijt)وضح سعر الصرف احلقيقي     وي  
ومبـا أن   . األرض الفلسطينية احملتلـة   الصرف املعتمدة يف إسرائيل واألردن على التجارة مع         

الدينار األردين والشيكل اإلسرائيلي اجلديد مها العملتان الرئيسيتان املتداولتان يف االقتـصاد            
املتوقع أن يؤثر أي ختفيض لقيمة الدينار األردين أو اخنفاض أو ارتفاع يف             الفلسطيين فإن من    

قيمة الشيكل اإلسرائيلي اجلديد مقابل دوالر الواليات املتحدة علـى واردات وصـادرات             
  .البضائع الفلسطينية املتعلقة هبذه األسواق

  :وُتحسب أسعار الصرف احلقيقية على النحو التايل  
REXijt = NEXijt * CPIust/CPIjt,  (12) 

مهـا   CPIjtو CPIust، و J هو سعر الصرف االمسي للدوالر بعملة البلد         NEXijtحيث    
  . على التوايلt يف الفترة jمؤشرا أسعار املستهلك يف الواليات املتحدة والبلد 

 املدرج يف النموذج أثر اهليكل التجاري الثنائي        Tijktويوضح مؤشر املطابقة التجارية       
  :وُيحسب هذا املؤشر على النحو التايل. t يف الفترة j والبلد iبني البلد القائم 

Tijkt = [xikt * mjkt ] / [ x
2
ikt * m2

jkt ]
0.5,   (13) 

 الـيت يـصدِّرها     Kthهي نصيب السلعة ثنائية األرقام يف اجملموعة السلعية          xiktحيث    
 الـيت   Kthام يف اجملموعـة الـسلعية        نصيب السلعة ثنائية األرق     هي mjkt، و t يف الفترة    i البلد
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وحينما يقـارب املؤشـر     . ١وتتراوح قيمة املؤشر بني الصفر و     . t يف الفترة    jيستوردها البلد   
وعلى العكس فحينما   . الصفر فإنه يشري إىل أن هناك هيكالً جتارياً تنافسياً متاماً يقوم بني البلدين            

 ويدل  .١ فإن قيمة املؤشر تقارب      jرياد البلد    متماثلة مع أنصبة است    iتكون أنصبة تصدير البلد     
 متماثلة مـع أنـصبة   iذلك على هيكل جتاري متكامل متاماً، بالنظر إىل أن أنصبة تصدير البلد        

وهكذا فإن املؤشر يقيس التطابق بني هيكـل صـادرات وواردات شـريكي             . jاسترياد البلد   
 كمؤشر على وجود جتارة متماثلـة       Tijktوفضالً عن ذلك فإنه ميكن استخدام       . التجارة الثنائية 
 أكرب من   b7أو  / و a7وحينما يكون املعاِمل    . أو جتارة متباينة الصناعات بني البلدين     /الصناعات و 
على أنه إذا كانت قيمة هذين املعاملني أقل من         .  يعكس جتارة متباينة الصناعات    Tijktالصفر فإن   

  .صناعات بني البلدين املصدِّر واملستورِدالصفر فإن ذلك يدل على قيام جتارة متماثلة ال
 يف النموذج لتقدير أثر املمارسـات التقييديـة       NTBsijtوأُدرج متغري صوري للقيمة       

 ٢٠٠١سـيما بـني عـامي        والعدائية املفروضة من إسرائيل على التجارة الفلسطينية، وال       
مركية املطبقة على   وهذه اإلجراءات اإلسرائيلية هي منط مفرط من احلواجز غري اجل         . ٢٠٠٦و

بني وكان مستوى التجارة الفلسطينية     .  له على اإلطالق   شبيهاالقتصاد الفلسطيين والذي ال     
وقـد  . ٢٠٠٦-٢٠٠١ و ١٩٩٤-١٩٧٠ أعلى مما شهدته الفترتان      ٢٠٠٠ و ١٩٩٥عامي  

  . خبالف ذلك٠ و٢٠٠٠-١٩٩٥ للفترة ١ على أهنا تبلغ NTBsijtُحددت قيمة 

  ةالتجريبي النتائج  -باء  
ويعمـل  . يعرض هذا القسم النتائج التجريبية ملعادالت اجلاذبية للعرض التـصديري    

وتتسم معظم املعامالت . النموذج بشكل جيد مع املعاِمالت التقديرية ذات اإلشارات املتوقعة       
وبسبب مشكلة تعدد العالقـات اخلطيـة،       . ٠,٩٨ و ٠,٦٥بني   R2باألمهية وتتراوح قيمة    

، فإن هذه املتغريات قد أُسـقطت مـن         PCGNDIi/PCGNDIj و GDPi/GDPjسيما بني    وال
وباإلضافة إىل ذلك فإن املتغريات اليت يبدو أهنا غري مهمة ليست معروضة . معادالت االسترياد

  .ضمن النتائج النهائية

  معادلة اجلاذبية للعرض التصديري    
  نتائج الصادرات الفلسطينية لست جمموعـات سـلعية مـن          ١٨يعرض اجلدول     

وتشكل صادرات  . التصنيف املوحد للتجارة الدولية عند املستوى الرقمي الصفري       جمموعات  
األغذية واحليوانات احلية، واملواد اخلام، واملنتجـات        (٨ و ٧ و ٦ و ٥ و ٢ و صفراجملموعات  

نسبة تزيـد   ) الكيميائية، واملنتجات املصنَّعة، واآلالت واملعدات، واملنتجات املصنَّعة املتنوعة       
وجتدر اإلشارة إىل أن صادرات اجملموعتني .  يف املائة من صادرات البضائع الفلسطينية ٩٠ عن
  . يف املائة من جمموع صادرات البضائع٦٠ وحدها متثل نسبة تقرب من ٦ وصفر
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وتشري النتائج التجريبية إىل أن الصادرات الفلسطينية من األغذية واحليوانات احليـة              
للغاية إزاء قدرة االقتصاد الفلسطيين املقيسة حبسب الناتج احمللـي   واملنتجات املصنَّعة حساسة    

وتدل معاِمالت نسبة الناتج احمللي اإلمجايل على أن تدعيم قدرة االقتـصاد            . اإلمجايل النسيب 
وعلى العكس فإن معاِمالت    . الفلسطيين سيعزز من صادرات البضائع إىل األسواق اإلسرائيلية       

 اتسمت بالصغر ومل تكن هلا تأثريات مهمة على بعض الصادرات           الدخل الفردي النسيب اليت   
ومما يثري االهتمام أن رفع القيود، أي احلـواجز غـري           . قد أُسقطت هلذا السبب من االحندار     

اجلمركية، اليت تفرضها إسرائيل على التجارة الفلسطينية سيزيد من قيمة صادرات اجملموعتني            
  .والر أمريكي يف املتوسط مليون د٧٠ مبقدار يصل إىل ٦ وصفر

  ١٨ اجلدول
  النتائج التقديرية ملعادالت العرض التصديري

معاِمل : ةـاملتغريات التابع   ٨  ٧  ٦  ٥  ٢  صفر
جمموعات التصنيف املوحد   

  للتجارة الدولية
األغذية واحليوانات 

 املواد اخلام احلية
املنتجات 
 املنتجات املصنَّعة الكيميائية

اآلالت 
 واملعدات

جات املصنَّعة املنت
  املتنوعة

-٣٥٫١١  -١٠٦٫٨٣  ٥٣٢٫٦١١- ٥٨٫٦٣  -٨٦٫٥٩  -٠٫٠٢٩  القيم الثابتة 

)-١,٦٩(  )-٢,٣٣(  (٥٫٥) )-٢,١٨(  )-١,٦٥(  )-١,٢٩( 

٠٫٥١ ٩٫٢٢ ٣٣٫٠٧ ٠٫٨٦ ٥٫٩٩ ٢٠٫٥٤ GDPi/GDPj 

)-٢,٩٧(  )-٢,٦٥(  )-١,٢(  )-٢,٥١(  )-٣,١٨(  )-٤٥,٤١(  

 -٠٫٦٤  -١٫٣٦٦     PCGNDIj/ PCGNDIi 

 )-٢,٣١(  )-٣,٨(     

 ٦٥٫٨٨ ٤٥٠٫٥٫٦ ٣١٫٠١ ٨٠٫٢٥  REXijt 

 (٢٫٤٠٦) (٤٫٥) (٢٫٥٦) (١٫٧٤)  

٨٦٫٨ ٧٨٩٫٢٤  ١٠٨٫٧٧ ٢٣٫٧٩  Djt 

(٣٫٤٧) (٣٫٠٧٧)  (٣٫٧٦) (١٫٩٥)  

-٣٣٫١٦    -٣٢٫٢٦  -٤٫٦  -٠٫٣٣٢  NTBsijt 

)-٧,٣٥(    )-٤,١١(  )-٢,٨(  )-٢٦,٠٣(  

٢٥١٫٤٥-   ٧٤٫٩٩   -٠٫٣١  Tijkt 

(٢٫٦١)   )-٢,٩٥(   )-٤٥,٩١(  

F ١٤٣٫٩١ ٩٥٫٥٢ ١٩٦٫٠٧ ٢٧ ٧٥٫٠٣ ٧٤٫٤٨ 

R2 ٠٫٩٩ ٠٫٩٦ ٠٫٩٨ ٠٫٨٤ ٠٫٩٥ ٠٫٩٥ 

  . بني أقواسtترد إحصاءات : مالحظة

 احلية تتضمن أساساً الفاكهة واخلضروات      واحليواناتويف حني أن جمموعة األغذية        
صنَّعة تتضمن منتجات كثيفـة العمالـة مثـل         الطازجة، فإن املنتجات اجملهزة واملنتجات امل     

وقد أُدرجت اجملموعات السلعية ذات املـستوى       . املنسوجات واملالبس، واألحذية، واألثاث   
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. الثالثي األرقام لتحديد املنتجات الصاحلة للتسويق يف األسواق العربية، واإلقليمية، والدولية          
ج احمللي اإلمجايل يف األرض الفلسطينية      وتتحدد صادرات اآلالت واملعدات عموماً وفقاً للنات      

  .احملتلة وإسرائيل
وُتظهر املتغريات الصورية للشركاء التجاريني أن الصادرات الفلسطينية من الـسلع             

وكمـا هـو   . املصنَّعة إىل السوق اإلسرائيلية أكرب من الصادرات املرسلة إىل السوق األردنية    
عوامل حمِددة أساسية لتدفقات جتارة البضائع      منتظر فإن أسعار الصرف على ما يبدو تشكل         

وقد .  من جهة واألسواق األردنية واإلسرائيلية من جهة أخرى        األرض الفلسطينية احملتلة  بني  
تبني يف األقسام السابقة أن التجارة الفلسطينية ليست حـساسة إزاء التحـوالت يف سـعر                

فيما يتعلق بالقدرة التنافسية هو سعر  املتغري املعين الصرف االمسي، وهو أمر غري مستغرب ألن 
وتشري النتائج إىل أن ارتفاع القيمة احلقيقية لـدوالر الواليـات   . الصرف احلقيقي ال االمسي 

املتحدة مقابل العملتني اإلسرائيلية واألردنية يزيد من صـادرات البـضائع الفلـسطينية إىل              
 يتم بالعملتني اإلسرائيلية واألردنية     ومبا أن التسديد للمصدرين الفلسطينيني    . إسرائيل واألردن 

أو الـشيكل اإلسـرائيلي اجلديـد جيعـل         /فإن ارتفاع قيمة الدوالر أمام الدينار األردين و       
ويكرر . الصادرات الفلسطينية إىل هذه األسواق أرخص نسبياً باملقارنة مع املصادر األخرى          

 احملليني النـاجم عـن خفـض     تأثري سعر الصرف يف هذه احلالة التحسن يف تركيبة املنتجني         
  .حقيقي يف قيمة العملة يف احلاالت العادية لبلد وحيد وعملة وحيدة

 اليت تبني UNCTAD (2009a)وهذا االستنتاج يؤيد النتيجة اليت خلصت إليها دراسة   
أن استخدام السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف لالقتصاد اإلسرائيلي األكثر تقدماً           

كلياً هو أمر مكلف لالقتصاد الفلسطيين، حيث أنه حيرم السلطة الفلسطينية من            واملختلف هي 
خيار حتديد وتغيري سعر صرف عملة وطنية لتكون يف مستوى مناسب يـؤدي إىل توسـيع                

وتظهر دراسة األونكتاد أن إجراء ختفيض حقيقي للعملة الفلسطينية         . تركيبة االقتصاد احمللي  
 أدىن من سعر الشيكل اإلسرائيلي اجلديد، سيسفر عن حتسن          املفترضة، أي حتديد سعر صرف    

امليزان التجاري، وتوظيف استثمارات خاصة، ومنو الناتج احمللي اإلمجايل، وسيقود إىل زيادة            
وتـشري دراسـة    . العمالة وتقوية قطاع السلع املتداولة مع تنامي قطاعي الزراعة والتـصنيع          

ماد عملة وطنية فلسطينية، جىن املنافع من سعر حقيقي         األونكتاد إىل أن باملستطاع، وقبل اعت     
تنافسي للصرف عرب فرض الضرائب على الواردات واستخدام اإليرادات الضريبية يف دعـم             

وال تعترب هذه اخلطة حالة منوذجية إلدارة التجارة، ولكنـها تـشكل تـدبرياً              . الصادرات
رة التنافسية النامجني عن االضطرار     تصحيحياً تعويضياً يهدف إىل معاجلة التشوه وضعف القد       

  .إىل استخدام الشيكل اإلسرائيلي اجلديد القوي
وتشري النتائج التجريبية املتعلقة مبؤشر املطابقة التجارية للصادرات الفلسطينية أنـه             

 يف املائة من الصادرات الفلسطينية إىل إسرائيل فـإن          ٩٠ و ٧٠رغم توجيه نسبة تتراوح بني      
غري أن  . د اخلام، مثل احلجر والرخام، ُتصنَّف على أهنا جتارة متباينة الصناعات          التجارة باملوا 
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الصادرات الفلسطينية من املنتجات املصنَّعة إىل إسرائيل ُتدرج ضمن جمموعة التجارة متماثلة            
وُيصنَّف اجلانب األكرب من الصادرات الفلسطينية من املنتجات املصنَّعة على أنه           . الصناعات
 يف املائة وسطياً    ٤٠وبلغت الصادرات الفلسطينية من املنتجات املصنَّعة نسبة        . عمالةكثيف ال 

  . يف املائة فحسب٥من جمموع صادرات البضائع، يف حني كانت نسبة املواد اخلام 

  معادلة اجلاذبية للطلب االستريادي    
عظم املعـاِمالت   ومتتلك م .  النتائج التقديرية ملعادالت الطلب االستريادي     ١٩يعرض اجلدول   

ويعين ذلك أن أي حتسن نسيب يف قدرة االقتصاد الفلسطيين يعزز . التقديرية اإلشارات املتوقعة
وتدل هذه النتائج على أن باملستطاع      . املستوردةمن قدرة املنتجني احملليني على منافسة السلع        

تحتية والقاعـدة اإلنتاجيـة   إنتاج الكثري من السلع املستوردة حملياً يف حال إعادة بناء البنية ال        
  .الفلسطينية املوَهنة وإيقاف سياسات اإلغالق واحلصار اإلسرائيلية

  ١٩اجلدول 
  النتائج التقديرية ملعادالت الطلب االستريادي

: املتغريات التابعة  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  صفر
معاِمل جمموعات 
التصنيف املوحد 
  للتجارة الدولية

األغذية 
واحليوانات 

 احلية

شروبات امل
اخلفيفة 
 املواد اخلام والتبغ

أنواع 
الوقود 
 املعدنية

الزيوت 
احليوانية 
 والنباتية

املنتجات 
 الكيميائية

املنتجات 
 املصنَّعة

اآلالت 
 واملعدات

املنتجات 
املصنَّعة 
  املتنوعة

 القيم الثابتة ١٥٨٫٥ ١٠٢٫١١ ٦٣٣٫٢ ٢٤٧٫٥٧ ١٣٫٦٤ ١١٢٫٦- ٧٦٫٠٢ ١٣٧٫٢١ ٤٩٣٫٨٤

(١٫٨٥) (٢٫٩١) (٢٫٤٣) (-٠٫٣٥) (٠٫٥٨) (٢٫٨٠) (٣٫٨١) (١٫٠٥) (٣٫٦٤) 

-٢٨١٫٤٨  -٢٠٫٤٥  -٣٨٫٩  -٥٧٣٫٣٥  -١٠٫٣١  -٧٥٫٨٨  -١٣١٫٩  -١٧٦٫١١  -٢٦٫٥  GDPi/GDPj 

)-٤,٢٥(  )-٢,٣٩(  )-٥,١٦(  )-٤,٤٦(  )-٢,٣٥(  )-٣,٦٩(  )-٢,٨١(  )-٦,٦(  )-١,٥(  

-٥٫٥٥  -٠٫٧٨  -٠٫٢٩  -٠٫٥٧  -٠٫١٤  -١٫٤٧  -٧٫٨٣  -١٫٨٢  -٠٫٦٥  PMijk 

)-٢,١٣(  )-٢,٥٤(  )-٢,٥٨(  )-٠,١٧(  )-١,٤٢(  )-١,٥٨(  )-٣,٨٧(  )-١,١٢(  )-١,٥٨(  

      -١٥٤٫٩١   -٣٧٫٣٧  REXiji 

      (٣٫٣٤)  (٢٫٦٤) 

١٫٦٥- ٢٠٥٫٧٣٦  ٤٤٫٧٥ ١١٦٫٦٣ ٨٩٫٣٤ ٥٩٫٨٧ ٧٫٤٥ ٢٩٢٫٥ ٢٢٫٢٦ NTBsijt 

(٣٫٥٨) (-١٫٥٨) (٣٫١٣) (٢٫٣) (١٫٨٣) )٢,٨١(  (٢٫١٧) (٤٫٦) )٤,١٥(  

-٩٥٧٫٢٧  -٤٤٫٧٨  -٢٢٫٥  ١٩٫٦٩- ١٦٣٫٨   -٠٫١٤  ٤٠٫٣٤- ٦٨٫٩١  Tijkt 

)-٣,٥٩(  )-٢,٧٨(  )-١,٩٢(  )-١,٢(  )-١,٨٤(   )-١,٢٥(  )-١,١٣(  )-١,٢٥(  

F ٤٢٫٨١ ٣٣٫٨١ ٣٨٫٥٤ ١٥٫٦ ٣٠٫٥٨ ١٠٫٣٣ ٢٩٫٤٥ ١٥٫٤٤ ٢٢٫٣٧ 

R2 ٠٫٩٣ ٠٫٩٠ ٠٫٩٢ ٠٫٧٩ ٠٫٩٤ ٠٫٦٩ ٠٫٨٨ ٠٫٧٥ ٠٫٨٥ 

  . بني أقواسt ترد إحصاءات: مالحظة
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ويبني املتغري الصوري للحواجز غري اجلمركية آثار سياسة اإلغالق والقيـود علـى               
وهلذا املتغري معاِمل موجب وهام على      . األرض الفلسطينية احملتلة  التنقل والنفاذ املفروضة على     

. التبغكل جمموعات التصنيف املوحد للتجارة الدولية، باستثناء جمموعة املشروبات اخلفيفة و          
. ويوضح ذلك جبالء أنه يؤدي إىل زيادة تدفق واردات البضائع إىل األسـواق الفلـسطينية              

ويرجع ذلك يف جانب منه إىل أن القيود اإلسرائيلية على واردات السلع االستهالكية كانت              
ومع تقويض القدرة   . أقل وطأة من القيود املفروضة على صادرات وواردات السلع الوسيطة         

لى إنتاج السلع قيد االسترياد، فقد ارتفع حجم الواردات املمولة بتحويالت املغتربني            احمللية ع 
  .واملعونات الضخمة من املاحنني

ويؤثر سعر الصرف احلقيقي للدينار األردين والشيكل اإلسـرائيلي اجلديـد علـى               
ئيل واألردن  ن ختفيض قيمة هاتني العملتني جيعل االسترياد من إسرا        إالواردات الفلسطينية، إذ    

وعلى ما يبدو فإن أثر أسعار الصرف احلقيقية يتسم         . أرخص من االسترياد من بلدان أخرى     
 يف املائة يف أسعار الصرف ١٠وترتبط زيادة بنسبة . باألمهية بالنسبة لكل جمموعات الواردات

 املائـة يف     يف ٢ يف املائة يف واردات السلع املصنَّعة وبزيادة بنـسبة           ١٠احلقيقية بزيادة بنسبة    
  .املنتجات املصنَّعة املتنوعة

وتبدو أسعار الواردات مرتبطة ارتباطاً سلبياً بواردات املشروبات اخلفيفة والتبـغ،             
وعلى ما يظهر فإن املرونة الذاتية ألسعار       . وأنواع الوقود املعدنية، والزيوت احليوانية والنباتية     

ومن املهم  .  بالنسبة ألنواع الوقود املعدنية والتبغ      يف املائة بالقيمة املطلقة    ١الواردات تقل عن    
اإلشارة إىل أن ارتفاع األسعار يف هذه احلالة يؤدي إىل زيادة اإلنفاق على هذه السلع، ممـا                 

  .يصعِّد من الضغط على امليزان التجاري
 الفلسطينية موجب بالنسبة ألنواع الوقـود        للواردات Tijktواملعاِمل التقديري للقيمة      

ويشري ذلك  . عدنية واآلالت واملعدات، ولكنه سالب فيما يتعلق بالزيوت احليوانية والنباتية         امل
إىل أن التجارة متباينة الصناعات سائدة يف اجملموعتني األوليني، بينما تسود التجارة متماثلـة              

ية  يف املائة فحسب من الواردات الفلسطين      ٣٠وُتصنَّف نسبة   . الصناعات يف اجملموعة األخرية   
ورغم أن إسرائيل هـي     . على أهنا منتجات متمايزة عن السلع اليت يتم تصديرها من إسرائيل          

مستورد صاف للنفط فإهنا تتمتع مبزايا تنافسية يف املنتجات النفطية وقد عززت بنجاح مـن               
قدرة صناعتها النفطية وغدت املورِّد الوحيد للمنتجات النفطية إىل املنـتجني اإلسـرائيليني             

ويف العديد من الصناعات قامت إسرائيل ببناء خطوط إنتاج قادرة على           . ق الفلسطينية والسو
، مبا يف ذلك الطلب علـى الوقـود، واإلمسنـت،           األرض الفلسطينية احملتلة  تلبية الطلب يف    
من غري املستغرب أبداً أن تؤدي احلواجز غري اجلمركية اليت تفرضها  وهلذا ف . ومنتجات األلبان 

غري . احلد من الصادرات الفلسطينية إىل إسرائيل وتوسيع الواردات يف الوقت ذاتهإسرائيل إىل  
أنه يف ظل ظروف جتارية حرة وطبيعية ومتكافئة إىل حد ما فإن الواردات الفلـسطينية مـن       

 يف املائة يف حني أن الصادرات الفلسطينية رمبـا تزيـد   ٥٠إسرائيل قد هتبط بنسبة تصل إىل       
  . املائة يف٣٠بنسبة تقرب من 
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وقيمـة  . ٠,٥ متوسطاً يقل عن     ٢٠ احملسوبة واملعروضة يف اجلدول      Tijktوتبيِّن قيم     
Tijkt    بالنسبة للمعادن وأنواع الوقود، حيث أن إسرائيل هـي مـستورد            ٠,١٨ احملسوبة هي 

صاف ضخم للوقود، ويرجع مصدر أنواع الوقود الفلسطينية أساساً إىل إسـرائيل، وهـي              
  . يف املائة من جمموع واردات البضائع الفلسطينية٣٠عن تشكل نسبة تزيد 

ومتثل الواردات الفلسطينية لألغذية واحليوانات احلية، والزيوت النباتية، واملواد اخلام،          
وتستورد إسرائيل هذه السلع من     . واملنتجات املصنَّعة، حاالت من التجارة متماثلة الصناعات      

  .ليهااألسواق الفلسطينية كما تصدِّرها إ
  ٢٠اجلدول 

  الصادرات والواردات: مؤشر املطابقة التجارية الفلسطينية
مؤشرات جمموعات   ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  صفر

التصنيف املوحد 
  للتجارة الدولية

األغذية 
واحليوانات 

 احلية

املشروبات 
 اخلفيفة والتبغ

أنواع الوقود املواد اخلام
 املعدنية

الزيوت احليوانية 
 والنباتية

ات املنتج
 الكيميائية

املنتجات 
 املصنَّعة

اآلالت 
 واملعدات

املنتجات 
 املصنَّعة املتنوعة

   الواردات اإلسرائيلية واألردنية-الصادرات الفلسطينية 
C(Tij, Xij) -٠٫١٨ ٠٫٤٢ *٠٫٩٥  ٠٫٣١ ٠٫٣١- *٠٫٧٥- ٠٫٤٥ ٠٫٢٣ 

Tij  ٠٫٣٥ ٠٫٨٦ *٠٫٦٤  ٠٫٩٩ ٠٫٩٠ *٠٫٣٧ ٠٫٨٦ ٠٫٢٣ 

Xij = b0+b1 

Tij: b1^= 
-٩١٫٠ ٦٦٫٧ *١٩٠٫٧  ٤٠٤٫٨ ٦٫٥- *١٨٫٠- ٠٫٣٢ ٦١٫٢ 

   الصادرات اإلسرائيلية واألردنية-الواردات الفلسطينية 
C(Tij, Mij) -٠٫٢ *٠٫٧٠٧- ٠٫٢٦- ٠٫٢٨ ٠٫٣٢- ٠٫٤٢ *٠٫٦٣- *٠٫٧٦- *٠٫٧٣ 

Tij  ٠٫٧٨ *٠٫٦٤ ٠٫٤٥ ٠٫٣٢ ٠٫٢ ٠٫١٨ *٠٫٦٥ *٠٫٢٥ *٠٫٣٨ 

Mij = b0+b1 

Tij: b1^= 
-٨٩٫٩ *٢٤٩٫٧- ٠٫٢٢- ٠٫١٤ ١١٫٥- ٢٥٣٫٢ *١٠٥٫٩٩- *٧٣٫٠٢- *١٨٧٦٫٢ 

  .؛ املعاِمالت األخرى غري مهمة٠,٠٥مهمة عند مستوى * =   :مالحظات
C(T, X) :معاِمل ارتباط بسيط.  

Tijk  : التجارية بني البلدين املطابقةمؤشر iو j للمجموعة Kthيف التصنيف املوحد للتجارة الدولية .  
Xijk :ضائع السلعة بت صادراKth من البلد i إىل البلد j.  
Mijk : واردات بضائع السلعةKth إىل البلد i من البلد j.  

 مـع إسـرائيل وكـل    الفلسطينيةويف اخلتام فإن احلقيقة اجلوهرية املتعلقة بالتجارة        
الشركاء التجاريني اآلخرين هو أهنا ما تزال حمكومة من إسـرائيل وخاضـعة للمتطلبـات               

صادية واألمنية اإلسرائيلية اليت تصوغ عموماً احلصائل وطريقة عمل القـوى الـسوقية             االقت
 ، وهي(El-Jafari, 2000)وتتماشى نتائج هذه الدراسة مع النتائج التجريبية السابقة . واالقتصادية

تتجـاوز   أنه يف ظل ظروف التجارة احلرة فإن واردات البضائع الفلسطينية من إسرائيل قد ال             
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وعلى املستوى القطاعي فإن األغذيـة      .  يف املائة من قيمتها وحجمها احلاليني إمجاالً       ٥٠نسبة  
واحليوانات احلية، واملواد اخلام، والسلع املصنَّعة هي الواردات الرئيسية حيث تشكل نسبة تزيد             

ومع إتاحة حيز سياسات يفوق ما هو متوافر يف         .  يف املائة من جمموع واردات البضائع      ٦٠عن  
وقت احلايل فإن مبقدور واضعي السياسات الفلسطينيني تطبيق بعض السياسات التـصحيحية            ال

وستسفر مثل هذه التدابري والسياسات التصحيحية      . لبناء القدرة اإلنتاجية لالقتصاد وحتفيز النمو     
  .بالتأكيد عن احلد من اعتماد االقتصاد الفلسطيين على السوق اإلسرائيلية

دراسة تعيِّن القطاعات األساسية اليت ميكن تعزيزها حبيـث يـتم           وأخرياً فإن هذه ال     
، كما حتدد الواردات األرض الفلسطينية احملتلة  داخل   إنتاج السلع املستوردة حالياً من إسرائيل     

وعلى هـذا فإنـه ميكـن     . استريادها بفائدة أعظم من مصادر أخرى     من إسرائيل اليت ميكن     
 الدراسة إلرشاد تدخالت السياسات بغية تدعيم       هفصلة هلذ استخدام االستنتاجات والنتائج امل   

التخصيص األمثل للموارد وتقوية القدرات اإلنتاجية يف بعض القطاعات اليت تبشِّر بتحقيـق             
  .معدالت أعلى من العوائد االجتماعية
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  الدولة لتكوين التجارية السياسة جوانب: االستنتاجات  -خامساً  
 وإسرائيل على مدى العقود األربعـة       الفلسطينية احملتلة األرض  شكَّلت التجارة بني      

وفرضـت سياسـات    . املاضية حالة متطرفة من حاالت التجارة بني شريكني غري متكافئني         
إسرائيل القائمة على مصاحلها االقتصادية واألمنية الوطنية هيمنتـها علـى التبـادل بـني               

وتتنـاقض الـسياسات    . فلسطينيةاالقتصادين وصاغت شكله دون اهتمام ُيذكر باملصاحل ال       
وتندرج دراسـة   . اإلسرائيلية يف غالب األحيان مع احتياجات التنمية االقتصادية الفلسطينية        

طبيعة التجارة الفلسطينية مع إسرائيل وتقدير إمكانياهتا يف ظل الظروف احلرة، من جهـة،              
خـرى، ضـمن    وتفحص ماهية هذه التجارة مع األسواق اإلقليمية والعاملية مـن جهـة أ            

وحىت قبل االنسحاب اإلسـرائيلي   . موضوعات البحوث الرئيسية اليت تتطلب اهتماماً عاجالً      
 البالغة، فقد كان ُينظر إىل إعـادة صـياغة          األمهية وآثاره ذات    ٢٠٠٥من قطاع غزة عام     

 وإسرائيل على أهنا شرط ضـروري هليكلـة جديـدة           األرض الفلسطينية احملتلة  التجارة بني   
وفيما يلي بعض االستنتاجات املستخلصة من التحليالت       . الفلسطيين العليل وإحيائه  لالقتصاد  

  .والتحقيقات التجريبية اليت تتضمنها هذه الدراسة
 يف املائة   ٨٠يتم اجلانب األعظم من التجارة الفلسطينية مع إسرائيل حيث تنبع نسبة              

وتـستوعب  . لسطينية من خالهلا  من الواردات من إسرائيل أو ُيعاد تصديرها إىل األسواق الف         
وهنـاك  .  يف املائة من الصادرات الفلـسطينية ٩٠ و٧٠السوق اإلسرائيلية نسبة تتراوح بني    

أربعة بلدان يف إقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا، هي اململكة العربية السعودية، وُعمـان،              
 يفوق أو يكـافئ هـذا       )عند إدراج النفط  (وليبيا، واليمن، متتلك مؤشراً لتنويع الصادرات       

وعند استبعاد النفط فإن االقتصادين اجلزائري واللييب مها        . األرض الفلسطينية احملتلة  املؤشر يف   
االقتصادان الوحيدان اللذان يعانيان من االفتقار إىل التنوع مبستوى يقارب ما يعـاين منـه               

  .االقتصاد الفلسطيين
ات الفلسطينية مل يشهد أي حتـسن       ويبني مؤشر تركيز الصادرات أن تنويع الصادر        

ويعين ذلك بوضوح أن مـن      .  ومبقدار طفيف فحسب   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١منظور إال يف عامي     
املتعذر حدوث أي تنويع يف الصادرات ما دامت سياسة اإلغالق اإلسرائيلية وقيود التنقـل              

ـ             . مطبقة ع وهكذا فإن العوامل اخلارجية وغري السوقية قامت بدور حاسـم يف عرقلـة تنوي
وقدرته على املـسامهة يف إنعـاش        الصادرات ومن مث كبح الطاقة الكامنة لقطاع الصادرات       

ويدل مؤشر متاثل الصادرات على توافر إمكانيات جتارية قوية مع          . االقتصاد الفلسطيين ومنوه  
وسامهت حتوالت الطلب العاملي يف دعم      . بلدان غري إسرائيل، مثل األردن ومجهورية كوريا      

.  للتصنيف املوحـد للتجـارة الدوليـة   ٨ و٧ و٥ و٣الفلسطينية من اجملموعات   الصادرات  
، فإن الصادرات قد اخنفضت يف      ٩ و ٦ و ٢ و ١ و صفريتعلق باجملموعات املتبقية، وهي      وفيما

  .٢٠٠٥-١٩٩٦كل عام أو يف جانب من فترة العينة 
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ساً يف قطـاعي    وتشري النتائج التجريبية إىل أن التجارة متماثلة الصناعات تقوم أسا           
األغذية واللحوم احلية واملنتجات املصنَّعة، يف حني أن التجارة متباينة الـصناعات قائمـة يف         

وتشري التجارة يف هذه القطاعات إىل أن املنتجني وواضعي الـسياسات           . القطاعات األخرى 
لـدان  الفلسطينيني حيتاجون إىل استكشاف أسواق جديدة يف البلدان اجملاورة وأسواق يف الب           

وتشكِّل السياسات اإلسرائيلية النقدية واملتعلقة بأسعار الصرف عقبة أساسية أمـام           . املتقدمة
القدرة التنافسية الفلسطينية، وهو ما يلحق الضرر بتنمية قطاع السلع املتداولة فيمـا يتـصل    

ن على  على أن السياسات الفلسطينية احمللية مل تك      . بسلع التصدير أو االسترياد على حد سواء      
الدوام سياسات مثلى أو مواتية على حنو كاف لتعزيز القدرة اإلنتاجية والتنافـسية للقطـاع    

  .الفلسطيين للسلع املتداولة
وتعترب الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي من أوضح السلع اليت ميكن استريادها مـن               

ورد صاف ضـخم    وال عجب يف ذلك ألن إسرائيل هي مست       . أسواق غري السوق اإلسرائيلية   
ومبقدور واضعي السياسات   . للمواد اخلام، مبا يف ذلك النفط والغاز، وذلك من مصر أساساً          

الفلسطينيني استطالع إمكانية تنمية مشروعات مشتركة مع األردن لتزويد الـضفة الغربيـة           
. بالوقود، والكهرباء، والغاز الطبيعي، مع قيام مصر بتوفري هذه املنتجـات لقطـاع غـزة              

ؤدي ختفيف احلواجز غري اجلمركية اليت تفرضها إسرائيل على التجارة الفلـسطينية إىل             وسي
احلد من اعتماد االقتصاد الفلسطيين على إسرائيل، حيث أن ذلـك سيـشجع الـصادرات               

ومبـا أن   . الفلسطينية إىل األسواق اإلقليمية واألجنبية ويقلل من الواردات مـن إسـرائيل           
كثرياً عن املتوسط العاملي فيما يتعلق باملنتجات ذات التكنولوجيا         الصادرات الفلسطينية تقل    

العالية واملتوسطة، يف حني أهنا أعلى منه فيما يتصل بفئة التكنولوجيا املنخفضة والفئة املستندة             
إىل املوارد، فإن من الواضح إن باملستطاع تشجيع الشركات األجنبية اليت تنتج طائفة مـن               

 على نقل إنتاج هذه السلع، مثل املنتجات الغذائية، ومنتجـات الثـروة             السلع كثيفة العمالة  
  .األرض الفلسطينية احملتلةاحليوانية، واملشروبات اخلفيفة والتبغ، والزيت النبايت، إىل 

وتكشف حتليالت الفجوات واالنقطاعات أن املواد الـصيدالنية، وحجـر البنـاء،              
اإلدخال واالستهالل  (دة للترويج ودعم السياسات     واإلمسنت، هي من بني السلع املرشحة اجلي      

وكان قطاع األزهار املقطوفة قطاعاً واعداً إىل أن قضت عليه سياسـة            ). فيما يتعلق باإلمسنت  
وأحلق تآكل القدرة اإلنتاجية للقطاع اخلـاص       . اإلغالق اإلسرائيلية املفروضة على قطاع غزة     

وعلى سبيل املثال   . و التصدير يف قطاع غزة    وتدمريه األذى بشكل خاص بالشركات املوجهة حن      
 مليـون   ٤٥ متكنوا من تصدير مخس إنتاجهم فحسب البالغ         ٢٠٠٧فإن مزارعي القرنفل عام     

حتسن منذ ذلـك     أما باقي اإلنتاج فقد اسُتخدم كعلف؛ ومل حيدث أي        . زهرة نتيجة اإلغالق  
ولية  للتجارة الدلتصنيف املوحدل ١ويشري أداء النمو إىل أن اجملموعة . (UNCTAD, 2009b)احلني 

السلع غـري    (٩، واجملموعة   )أنواع الوقود املعدنية   (٣، واجملموعة   )املشروبات اخلفيفة والتبغ  (
  . أداء طيباً وأنه ميكن اختيارها كسلع مرشحة رئيسية لترويج الصادراتحتقق) املصنفة
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اإلجراءات إلعادة  كما تدل النتائج التجريبية على أن باملستطاع استخدام عدد من             
هيكلة التجارة الفلسطينية بطرق تيسِّر النهوض بالنمو االقتصادي واألداء اإلمنائي على النحو            

  .املوصوف أدناه
وتعترب إعادة بناء القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية وتعزيز قدرهتا مـن بـني الـشروط                

على سبيل املثال فإن دعـم      و. األساسية لتصحيح التجارة املشوهة وغري املتكافئة مع إسرائيل       
إنتاج األغذية واحليوانات احلية والسلع املصنَّعة ميكن أن يضطلع بدور يف تعزيز الـصادرات              

 ويدل التحليل التجرييب على أن باملستطاع إنتاج بعض الواردات          .يلاالناتج احمللي اإلمج  ومنو  
بات اخلفيفة والتبغ، واملواد ويشمل ذلك األغذية واحليوانات احلية، واملشرو. ؤحملياً بشكل كف

ومبقدور التجـارة   . اخلام، واحليوانات، واخلضروات، واملنتجات املصنَّعة، واآلالت واملعدات      
وعلى مدى العقـدين  . متماثلة الصناعات أن تسهم يف تنويع وتعزيز أداء االقتصاد الفلسطيين       

تقدمة والنامية جاء على شـكل      املاضيني فإن جانباً من الزيادة يف التجارة بني االقتصادات امل         
ويف هذا الصدد فإن مبقدور االقتصاد الفلسطيين أن يتخـصص يف           . جتارة متماثلة الصناعات  

، )احلجر والرخـام (إنتاج وتصدير منتجات معنية من األغذية واحليوانات احلية، واملواد اخلام       
 ويف الوقت ذاته فـإن هـذا        .، واملنتجات املصنَّعة  )زيت الزيتون (والزيوت احليوانية والنباتية    

ـ االقتصاد سيواصل على ما يبدو استرياد املنتجات الغذائية          ، والزيـوت احليوانيـة     يزةااملتم
  .والنباتية، واملنتجات املصنَّعة من إسرائيل وأسواق أخرى

وستؤدي إزالة العوائق اليت تفرضها إسرائيل على التجارة الفلـسطينية إىل زيـادة               
وإىل حني قيام دولة فلـسطينية      .  يف املائة  ٤٠سطينية بنسبة تقرب من     صادرات البضائع الفل  

ذات سيادة مع بناها التحتية التجارية الذاتية فإن هناك فسحة واسـعة لتيـسري التـدفقات                
التجارية الفلسطينية واحلد من تكلفة املعامالت الباهظة اليت ختضع هلا األنـشطة التجاريـة              

اجز غري اجلمركية اليت تفرضها إسرائيل إىل حتقيق اإلمكانيات         وسيؤدي إلغاء احلو  . الفلسطينية
ويف ظل بيئة طبيعية فإن . التجارية الفلسطينية الضخمة ومن مث حفز النمو االقتصادي والعمالة  

 يف املائة من مستواها احلـايل، يف        ٧٠الصادرات الفلسطينية إىل إسرائيل قد ال تتجاوز نسبة         
سيما فيما يتعلـق باألغذيـة       ق غري السوق اإلسرائيلية، وال    حني ستتوسع التجارة مع أسوا    

واحليوانات احلية، واملشروبات اخلفيفة والتبغ، واملواد اخلام، والزيوت احليوانيـة والنباتيـة،            
الصناعات بـني األرض الفلـسطينية احملتلـة        داخل  ورمبا جتري التجارة    . واملنتجات املصنَّعة 

  . احلية واملنتجات املصنَّعةوإسرائيل يف األغذية واحليوانات
ويف ظل ظروف التجارة احلرة فإن الواردات الفلسطينية املباشرة وغري املباشرة مـن               

وسـيكون هـذا    . دون مستواها الراهن  املائة   يف   ٥٠إسرائيل قد تنخفض بنسبة تقرب من       
تبغ، االخنفاض ضخماً على وجه اخلصوص يف جمموعات االسترياد مثل املشروبات اخلفيفة وال           

وبالنسبة ملثل هذه اجملموعات فـإن      . واملواد اخلام، واملنتجات الكيميائية، واآلالت واملعدات     
إزالة تلك احلواجز ستؤدي إىل حتسني امليزان التجاري الفلسطيين من خالل زيادة صـادرات         
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ومن الواضح أن احلواجز اليت تفرضها إسرائيل على الـصادرات          . البضائع وخفض الواردات  
طينية مسؤولة بشكل مباشر وأساسي عن العجز التجاري الفلسطيين الضخم، واالعتماد          الفلس

الفلسطيين على إسرائيل كمصدر للواردات، وضعف قطاع السلع املتداولـة وافتقـاره إىل             
  .على املعوناتاعتماد القدرة التنافسية، وعما خيلِّفه ذلك ويعمِّقه من 

ة الفلسطينية، وإسرائيل، واجملتمـع الـدويل       وتدعو احلاجة بإحلاح إىل اختاذ السلط       
وستؤدي إزالة هذه العوائق الـيت تعتـرض        . إلجراءات سياسية عاجلة لتصحيح هذا التشوه     

بكل تأكيد يف الصادرات بالترافق مع اخنفاض يف   طريق التجارة الفلسطينية إىل زيادة ملحوظة     
وسـتتعاظم  . ديلة منتجة حملياً  واردات البضائع اليت ميكن االستعاضة عن جانب منها بسلع ب         

هذه الفوائد بفضل التأثري املضاِعف وستضع االقتصاد الفلسطيين على طريق زيـادة النمـو،              
  .سيما إذا ما ترافقت مع إجراءات سليمة ومتسقة للسياسات احمللية ، والوالرفاهوالعمالة، 
 اللوجـستية   وبعبارة أخرى فإن النهوض باألوضاع التجارية الفلسطينية، واجلوانب         

للتجارة وبناها التحتية، هو اآللية املناسبة إلحداث حتول هيكلي لالقتصاد الفلسطيين ينقله من          
وسيؤدي توسيع تدفقات جتارة البضائع يف      . اقتصاد خدمايت مشوه إىل اقتصاد منتج ومتوازن      

لتدفقات اخلارجة  األرض الفلسطينية احملتلة إىل تقليل االعتماد على املعونة األجنبية واحلد من ا           
من اليد العاملة بغية معاجلة عجز االقتصاد الفلسطيين عن استيعاب اليـد العاملـة املتناميـة                

ويف حني أن املعونة ميكن أن تساعد الشعب الفلسطيين على          . املبددةواملتزايدة ذات املهارات    
 الدولة الفلـسطينية    البقاء يف وجه عملية اخلنق اجلارية القتصاده، فإن إهناء االحتالل وإدماج          

  .الفعالةاملقبلة ذات السيادة يف النظام التجاري العاملي مها شرطان حيويان للتنمية االقتصادية 
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