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  )١(موجز تنفيذي

ر الفلسطينية ممثلة للـشعب      بني حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحري      ، بروتوكول العالقات االقتصادية   دَدَح  
وهو أْمَيـل إىل تلبيـة   . ١٩٩٤، إطار السياسة االقتصادية للسلطة الفلسطينية منذ عام )بروتوكول باريس(الفلسطيين  

وقد حـصر الربوتوكـول   . احتياجات االقتصاد اإلسرائيلي، دون مراعاة كبرية الحتياجات تنمية االقتصاد الفلسطيين    
من السياسة املالية، وهو حيز سياسة أضيق مما تتمتع به احلكومات اإلنفاق سطينية يف جانب بالفعل حيز السياسات الفل
توسيع حيز السياسات االقتصادية أمر حاسم لوقف التدهور االقتصادي والتصدي حلالة           إن  . احمللية يف كثري من البلدان    

عشرات السنوات من االحتالل، وال سيما السنوات       اهلشاشة اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد الفلسطيين واليت سببتها          
  .الثماين األخرية اليت انتهجت فيها إسرائيل سياسة اإلغالق املكثف وفرض القيود على حركة التنقل

ويقـّدر أن   . التكاليف اليت يتحملها االقتصاد الفلسطيين بسبب عمليات اإلغالق هي تكاليف كـبرية           إن    
 عدداً من الوظائف أكرب من جمموع العدد الذي كان يستطيع أن ينتجه ٢٠٠٥- ٢٠٠٠االقتصاد قد خسر يف الفترة 

 ٨,٤ ُتقّدر بنحو    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠وكانت اخلسارة التراكمية يف الناتج احمللي اإلمجايل بني عامي          . ٢٠٠٥فعالً عام   
هي تلـك   واألضر من ذلك    . ١٩٩٩مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، أي ضعف حجم االقتصاد عام            

ُيقّدر أن االقتصاد الفلسطيين خسر، ومل يستطع أن يعّوض، الثلث علـى            : اخلسارات اليت حلقت برأس املال العيين     
وقد أدى ذلك إىل زيادة التشوه اهليكلي يف االقتصاد وانكمـاش قـدرة             . ٢٠٠٠األقل من هذا الرأمسال قبل عام       

  . األجل الطويل أيضاًالعرض احمللي، ال يف األجل القصري فحسب بل األهم يف

ويف ظل هذه األوضاع حتاول الدراسة أن تساهم يف مناقشة طبيعة السياسات االقتصادية املطلوبـة إلعـادة                   
ويعتمد التحليل على حماكاة منوذج األونكتـاد الكمـي         . تأهيل االقتصاد الفلسطيين وإنعاشه ومنوه يف األجل الطويل       

، من أجل وضع تقـدير  )-Integrated Simulation Framework - ISFتكامل إطار احملاكاة امل(لالقتصاد الفلسطيين 
كمي ملختلف بدائل السياسات وتقييمها حبيث تزود املفاوضني وواضعي السياسات الفلسطينيني بنظرة نافذة إىل نوع               

  .ونطاق حيز السياسة املطلوب من أجل حتقيق النمو االقتصادي املستدام

ادية احلايل حيرم السلطة الفلسطينية من أبسط أدوات السياسات املاليـة والنقديـة             إطار السياسة االقتص  إن    
احلـايل يف   حماكاة النموذج للوضع    وضح  تو. غاية يف الضعف  والتجارية وسياسة سعر الصرف من أجل إدارة اقتصاد         

 لـن   ٢٠٠٠وداً قبل عام    غالق والعودة إىل االستقرار النسيب الذي كان موج       اإلالسيناريو األساسي أن ختفيض كثافة      
يكونا كافيني للتعويض عن خسارة القدرة اإلنتاجية وال معاجلة املشاكل اهليكلية العميقـة يف االقتـصاد الفلـسطيين         

رفع اإلغالق املفروض على األراضـي الفلـسطينية        إن  . وحتقيق منو ميكن أن يؤدي إىل ختفيض البطالة بدرجة معقولة         
قتصاد الفلسطيين، ولكن األمر يستدعي أكثر من ذلك حىت يبدأ االقتصاد مسار التنمية             احملتلة أمر ضروري النتعاش اال    

هناك حاجة ملحة لتمكني واضعي السياسات الفلسطينيني مبجموعة واسعة من أدوات الـسياسة             كذلك  و. املستدامة
  .االقتصادية لتحقيق الرؤية اإلمنائية الفلسطينية

، وجمايل  )العملة الوطنية (يلة يف اجملال املايل والنقدي وجمال سعر الصرف         وتشري عمليات حماكاة السياسة البد      
احملاكاة بأن  وتشري  . األساسيالسيناريو  التجارة والعمل إىل نتائج اقتصادية أفضل مما هو عليه احلال يف إطار سياسات              

وقد يبـدو   . ٢٠١٢عام  يف  لة  إدماج مجيع تلك السياسات يف جمموعة شاملة واحدة ميكن أن يؤدي إىل العمالة الكام             

                                                      

 ).٢٠٠٨( الوثيقة يف األونكتاد ورد موجز االستنتاجات الرئيسية من هذه )١(
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ذلك مفرطاً يف التفاؤل وصعب التحقيق يف ظل الظروف احلالية، ولكنه يؤكد أن ختفيضاً كبرياً يف البطالة ميكـن أن                    
ويؤكد تقييم اجملموعة الـشاملة     . يتحقق إذا متكنت السلطة الفلسطينية من احلصول على أدوات السياسات الضرورية          

  بربوتوكـول بـاريس،    يتشكل  يزال    إطار السياسة االقتصادية الفلسطينية احلايل، الذي ال       من السياسات املتكاملة أن   
يضاف إىل ذلك أنه يوضح أن توافر جمموعـة         . ال يستطيع أن يستجيب لتحديات االقتصاد ولتضاؤل قدرته اإلنتاجية        

وضع أسـس التنميـة الـسليمة    من أدوات تصميم وتنفيذ السياسة االقتصادية سيمكّن السلطة الفلسطينية على    أكرب  
  .الطويلة األجل

ويتطلب تنفيذ هذه اجملموعة الشاملة من السياسات املتكاملة وتنفيذها بالكامل وضع هناية لالحتالل، ويبـدأ                 
ذلك بالتخلي عن سياسة اإلغالق اإلسرائيلي وعن القيود املفروضة على حركة التنقل، والتقدم حنـو إقامـة دولـة                   

على أن يكون زمام السياسات االقتصادية يف يـدها         طبقاً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة،       ة،  فلسطينية ذات سياد  
ورغم ذلك فمن املمكن حتقيق تقدم ملموس وعاجل حىت يف ظل الظروف السياسية احلالية وقبل إقامة دولة                 . بالكامل

أدوات أوسـع مـن     ول على جمموعة    فلسطينية ذات سيادة، إذا أتيحت لواضعي السياسات الفلسطينيني فرصة احلص         
وبعبارة أخرى فإن صعوبة حتقيق التقدم االقتصادي يف ظل القيود احلالية ال تعـين أن اجلهـود                 . السياسة االقتصادية 

ومن املهم أن يواصل واضعو السياسات الفلسطينيون حماولة معاجلة         . اإلمنائية يف ظل االحتالل تعترب جهوداً غري منتجة       
  .ة يف إطار السياسات القائم حالياً وأن يضعوا أسس مؤسسات وسياسات اقتصادية ذات سيادةاجلوانب املعوق

وميكن للمجتمع الدويل أن يساهم بتوجيه املعونة املالية والتقنية إىل السلطة الفلسطينية بطرق تضمن توسـع                  
يع اجملتمع الدويل أن يؤدي دوراً      كما يستط . خيارات السياسة أمام تلك السلطة وتصحيح التشوهات اهليكلية املنتشرة        

يف إهناء أربعة عقود من االحتالل والتدابري التقييدية اإلسرائيلية اليت تؤثر يف االقتصاد واليت جتعل التنمية الطويلة األجل                  
  .يف األرض الفلسطينية احملتلة أمراً يف غاية الصعوبة، وجتعل من السهل االنتقاص من املكاسب القصرية األجل
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   مقدمة-أوالً 
، واجه اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة، الذي كان        ٢٠٠٠سبتمرب  /منذ االنتفاضة الفلسطينية الثانية يف أيلول       

جتزئة جغرافية زاحفة نتيجـة     واجه  فقد  .  التغلب عليها  مثقالً أصالً بأعباء االحتالل الذي طال أمده، مشاكل يصعب        
لسياسة اإلغالق اإلسرائيلية احملكمة، وتشييد حاجز الفصل الذي يقلص بدرجة كبرية األراضي الزراعية املتاحة، وعدم               

ات يف  التيقن من اإليرادات احلكومية ومن معونة املاحنني، وتآكل القدرة اإلنتاجية، وضعف قدرات احلكومة واملؤسس             
ومع تزايد تدابري األمن اإلسرائيلية التقييدية، شهد       . مواجهة متطلبات جمموعة واسعة من جداول أعمال اجلهات املاحنة        

االقتصاد الفلسطيين تآكل وتدمري رأس املال العيين العام واخلاص، إىل جانب فرض قيود شديدة على تنقل اليد العاملة                  
وأدت هذه األحوال إىل تكثيف التشوهات اهليكلية املرتبطة        . لغربية وغزة وبينهما  والسلع الفلسطينية من وإىل الضفة ا     

باالحتالل طويل األجل وإىل إجهاد اقتصادي واجتماعي، مما أحدث نقصاً كبرياً يف االستثمار احلقيقي، ومعـدالت                
القتصاد الفلسطيين إىل نقطـة     وبذلك هوى ا  . بطالة وفقر غري مسبوقة، وتدهوراً سريعاً يف مجيع املؤشرات االقتصادية         

  .)٢()٢٠٠٣ أ؛ ٢٠٠٦؛ ٢٠٠٨األونكتاد، (تقترب من االهنيار وحتول بالفعل إىل اقتصاد متجزئ مزقته احلرب 

  السياق الفلسطيين:  حيز السياسة االقتصادية-ألف 

ألمنيـة  ترى الدراسة احلالية أن من غري الدقيق إرجاع هذا التراجع إىل جمرد األحـوال الـسياسية أو ا                   
فالواقع أن القضايا األساسية اليت حتدد اآلفاق االقتصادية الفلسطينية مل تتغري خالل العقـود األربعـة                . وحدها

وأبرز شيء يف هذا اخلصوص هو ضيق إطار السياسة )  ب٢٠٠٦األونكتاد، (السابقة بل إهنا استمرت وتفاقمت 
فهـو قـد ثبَّـت      . ١٩٩٤ بروتوكول باريس لعـام      االقتصادية املتاح أمام السلطة الفلسطينية مبوجب نصوص      

التشوهات ونواحي الضعف االقتصادي اهليكلية اليت بدأت مع االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غـزة               
  .، وأدام اعتماد االقتصاد الفلسطيين على اقتصاد إسرائيل١٩٦٧عام 

ترب على نطاق واسع نوعاً من أنواع االحتاد اجلمركي،  الفلسطينية ُتع-ورغم أن العالقة االقتصادية اإلسرائيلية   
، ألن كالً مـن االقتـصاد اإلسـرائيلي         )على الرغم من عدم كفاءته    (فيمكن القول إهنا نوع من االحتاد االقتصادي        

 تعريفة وإذا كان بروتوكول باريس قد أقر. )٣(والفلسطيين يشتركان يف نفس النظم النقدية واملالية والتجارية اإلسرائيلية
املزايا الرئيسية لالحتاد اجلمركي الـيت      لعكس أحد   مجركية خارجية مشتركة وحرية تنقل عوامل اإلنتاج بني اجلانبني،          

يف صيغة تقاسم اإليرادات اليت تعوض عن عدم كفاية خلـق فـرص             واليت تتمثل   يستفيد منها اقتصاد أصغر وأضعف      
بروتوكـول  تطبيـق  ولكن هذا اجلانب مفتقد متاماً يف    . بالغ فيها حتريف جمرى التجارة بطريقة م    وكذلك عن   التجارة  
وعلى ذلك فإن قدرة السلطة الفلسطينية على االستجابة لتحديات إنعاش اقتصاد مزقته احلرب تكون مقيـدة                . باريس

 أسس  بأدوات السياسة احملدودة املتاحة لواضعي السياسات الفلسطينيني من أجل تصميم وتنفيذ سياسات فعالة ووضع             
وإذا كان تنفيذ إصالحات السلطة الفلسطينية، ورفع اإلغالق، واستدامة املعونة األجنبيـة            . لالنتعاش والنمو املستدام  

  .وإحياء القدرة اإلنتاجية الفلسطينية تعترب شروطاً ضرورية لالنتعاش فإهنا ليست كافية لتحقيق منو طويل األجل

  :إىل)  أ٢٠٠٤ (يشري األونكتاد" اتحيز السياس"ومن أجل وضع إطار نظري بشأن   

                                                      

 .palestine/org.unctad.www://httpمعظم دراسات األونكتاد عن االقتصاد الفلسطيين موجودة على  )٢(

 موضع  ١٩٤٨كانت طبيعة العالقة االقتصادية اإلسرائيلية الفلسطينية اليت ترجع إىل ما قبل االنتداب عام               )٣(
  ).٢٠٠٨( Khalidiحبث من قبل 
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أن الترابط املتزايد لالقتصادات الوطنية يف عامل يسري على طريق العوملة، وظهور أنظمـة للعالقـات                  
االقتصادية الدولية تقوم على أساس قواعد حمددة، يعنيان أن حيز التحرك املتاح للسياسة االقتصادية الكلية، أي                

ميكن انتهاجها، وخباصة يف جماالت التجارة واالستثمار والتنمية الصناعية، كثرياً ما           نطاق السياسات احمللية اليت     
ولكل حكومة من احلكومـات أن      . أصبحت حتدده الضوابط الدولية وااللتزامات واالعتبارات السوقية العاملية       

 عن فقدان جمـال التحـرك       جتري تقييماً يوازن بني فوائد قبول القواعد وااللتزامات الدولية، والقيود اليت تنشأ           
ومن املهم بصفة خاصة بالنسبة للبلدان النامية، بالنظر إىل أهداف التنميـة وغاياهتـا، أن   . املتاح للسياسة العامة  

تأخذ مجيع البلدان يف االعتبار احلاجة إىل إقامة التوازن املناسب بني جمال التحرك املتـاح للـسياسة الوطنيـة                   
  .يةوالضوابط وااللتزامات الدول

ومع خضوع االقتصاد الفلسطيين إلطار السياسة االقتصادية اإلسرائيلية فإنه تعرض جملموعة حتديات العوملة،                
ولكن بأدوات سياسة اقتصادية وطنية حمدودة ودون أي جلوء إىل أي إجراءات تصحيحية، إال ما متارسه إسـرائيل يف                  

لدراسة احلالية ال تكتفي باإلشارة إىل حيز السياسة الذي يتركز على ولكن ا. عالقاهتا االقتصادية العاملية اخلاصة هبا هي
بل . قضايا الترابط العاملي وعلى املؤسسات الدولية وتأثريها يف خيارات السياسات املتاحة لبلد نام عادي وذي سيادة               

اضـعي الـسياسات    إن أفق حيز السياسات الذي جتري مناقشته هنا يتركز بطريقة أدق على احلدود املفروضة على و               
الفلسطينيني بسبب عدم توافر السيادة لتصميم وتنفيذ سياسات متصلة بقدرات الشعب الفلسطيين والتحديات أمامـه             

وحىت اليوم ال تتمتع السلطة الفلسطينية بالسيادة على        . وبتطلعاته وتوليه السيادة يف هناية األمر على إقليم دولته املنتظرة         
ياهها وال مواردها الطبيعية وال تنقل األشخاص والبضائع ضمن إقليمها أو مياهها أو جماهلا              حدودها وال أراضيها وال م    

ومن شأن غياب السيادة، إىل جانب التجزئة اجلغرافية والقيود على تنمية القطاع العام ووجود جمموعة مـن                 . اجلوي
كمـا أن   . اسقة أمراً يف غاية الـصعوبة     التشوهات االقتصادية اهليكلية، أن جيعل صياغة وتنفيذ سياسات حكومية متن         

. السلطة الفلسطينية ال متلك ُعملة وطنية تسمح هلا بالسري يف سياسة نقدية مناسبة أو سياسة سعر الـصرف املناسـبة           
واملتبقي للسلطة الفلسطينية من جمموعة أدوات السياسة املتوافرة لدولة ذات سيادة عادية يف ظل العوملـة هـو أدوات           

  .ة حمدودة وضعيفةسياسة مالي

   املنهجية-باء 

لتقييم تأثري أُطر السياسات البديلة واحلالية يف التنمية االقتصادية طويلة األجل، حتاكي هـذه الدراسـة                  
إطار احملاكاة املتكامل للسياسة االقتصادية الكلية وسياسة       "منوذج االقتصاد الكلي الذي وضعه األونكتاد بعنوان        

 حتـت من أجل وضع تقدير كّمي آلفاق االقتصاد الفلسطيين يف األجـل الطويـل              " ينيةالتجارة والعمل الفلسط  
 أي السيناريو - وبوجه خاص يقارن التحليل بني نتائج إطار السياسة االقتصادية احلالية .  سياسية خمتلفةافتراضات
 أدوات للـسياسة   وخمتلف سيناريوهات السياسات اليت تفترض توسع خيارات السياسات عند توافر- األساسي  

  .واضعي السياسات الفلسطينينيلدى املالية والنقدية والتجارية وسياسة العمل 

، يفترض السيناريو األساسي أن األرض الفلـسطينية احملتلـة         ) ج ٢٠٠٦(وكما جاء بالتفصيل يف األونكتاد        
 وقبل توسيع التدابري التقييدية ١٩٩٤ستعود إىل املناخ االقتصادي الذي كان موجوداً بعد نشأة السلطة الفلسطينية عام  

واالفتراض الرئيسي يف السيناريو األساسي هو التقدم تدرجيياً حنو ظـروف           . ٢٠٠٠وسياسة اإلغالق اإلسرائيلية عام     
اقتصادية أكثر استقراراً، وتناقص القيـود اليت كانت مفروضة على التنقل حىت اآلن، مبا مياثل تلـك الـيت كانـت                    

الفلسطينية احملتلة ستحصل على مزيد من الدعم       األرض  كما أن من املفترض أن      . ٢٠٠٠-١٩٩٤ة  موجودة يف الفتر  
املايل الدويل وأن الترتيبات التجارية والنقدية واملالية بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومع األطراف الثالثة سـتعود إىل    

  .٢٠٠٠-١٩٩٤يف الفترة مطبقاً ان تلك اليت كانت مطبقة مبوجب بروتوكول باريس على النحو الذي ك



 

3 

ويتبني من تقييم السيناريو األساسي أن االستمرار يف تنفيذ بروتوكول باريس باعتباره إطار مؤسسات وضع                 
السياسة االقتصادية لن يؤدي إىل حتسن كبري يف أداء االقتصاد الفلسطيين ألنه سيظل حيرم السلطة الفلسطينية من حيز                  

وتؤكد حماكاة السيناريو األساسي الرأي السائد      . ليل البطالة وحتسني حال اجملتمع الفلسطيين     السياسات الضروري لتق  
بني جمموعة متزايدة من اخلرباء االقتصاديني بأن الربوتوكول أثبت أنه ضار باالحتياجـات اإلمنائيـة االسـتراتيجية                 

  . االنتقالية اليت كان موضوعاً هلا يف األصليف فترة اخلمس سنوات) أو ال غىن عنه(الفلسطينية حىت وإن كان مفيداً 

  الغاية -جيم 

فإنه من نظراً ألن اإلطار االقتصادي القائم ظل غري قادر هيكلياً على توفري الشروط الضرورية للنمو املستدام،         
أقامـه   إن هذه الدراسة حتاول أن تنظر نظرة جديدة إىل أسباب فشل اإلطار الذي               ،النظر يف بدائل أخرى   الضروري  

. بروتوكول باريس يف مواجهة التطلعات أو االحتياجات اإلمنائية الفلسطينية، وأن تنظر كذلك يف أسباب هذا الفشل               
كما أن الدراسة تقدم بعض اإلرشاد عن االجتاه الذي يسري فيه االقتصاد الفلسطيين يف األجل الطويل إذا ظلت ترتيبات 

 حتاول أن تتعرف على اخليارات البديلة املطروحـة أمـام واضـعي             السياسات واملؤسسات على ما هي عليه، كما      
وعلى ذلك فالغرض من هذه الدراسة      . السياسات، أو اليت حيتاجون إليها، لوضع االقتصاد على مسار التنمية املستدامة          

ت اليت ليس جمرد تقييم وترتيب خمتلف خيارات السياسات بل األهم من ذلك هو صياغة جمموعة من توصيات السياسا      
تزود واضعي القرارات واملفاوضني الفلسطينيني بنظرة استراتيجية إىل نوع أدوات السياسات ومـدى هـذه األدوات              

  .املطلوبة من أجل النمو االقتصادي املستدام وتطوير الدولة الفلسطينية املرتقبة

لفلسطينية سيتوسع توسعاً   هذه التوصيات ببدائل السياسات تقوم على أن حيز السياسات املتاح للسلطة ا           إن    
اجتاه لعكس  ومن شأن ذلك أن يوفر لواضعي السياسات أدوات         . كبرياً يف عالقاهتا االقتصادية مع إسرائيل وبقية العامل       
وإذا كانت الدراسة تقدم توصيات لكل جمـال مـن جمـاالت            . التدهور االقتصادي ومعاجلة نواحي النقص اهليكلية     

 حبيث ميكن تطبيقها مبفردها، فإهنا      - اجملاالت املالية والنقدية والتجارية وجمال العمل        -حث  السياسات اليت تتناوهلا بالب   
  .أيضاً توضح مزايا مجع كل هذه البدائل يف جمموعة شاملة حبيث تستطيع أن تكّمل وتعزز بعضها البعض

ة خيـارات الـسياسات     فيبدأ الفصل التايل بوضع األسس حملاكا     . وسيأيت البحث يف الفصول اخلمسة التالية       
البديلة بعرض صورة للصعوبات اليت يواجهها االقتصاد الفلسطيين نتيجة لسياسة اإلغالق اإلسرائيلية، ويضع تقـديراً               

أما الفصول اليت ستأيت بعد ذلك      . ٢٠٠٥-٢٠٠٠كمياً لتكاليف تلك السياسة يف نواحي االقتصاد والعمالة يف الفترة           
  .ات البديلة كما تضع هلا تقييماً وترتبها حبسب أولويتها، وتقدم التوصياتفهي تضع تقديراً كمياً للخيار

سياسة مالية إمنائيـة ترفـع      غري قادر على وضع     اإلطار احلايل   ، إن   ويف جمال السياسة االقتصادية الكلية      
عرض جمموعة  سيناريو السياسة البديلة ي   لذلك  . الطلب الكلي وتزيد االستثمار العام مبا جيذب االستثمار اخلاص        

من التدخالت املالية اليت ميكن أن تساعد على تنشيط االقتصاد، مثل زيـادة االسـتثمار العـام والتحـويالت         
إصـالح  الـذي يهـدف إىل      " خمطط تصحيح التشوه  "يضاف إىل ذلك أن السيناريو البديل يقترح        . احلكومية

 أسعار الفائدة أمام املستثمرين مـن القطـاع         التشوهات اهليكلية ويعاجل تآكل القدرة اإلنتاجية، مثالً بتخفيض       
كما ينظر الفصل يف تـأثري      . أو إعفاءات ضريبية  /اخلاص يف القطاعات االستراتيجية، وإعانات مباشرة لإلنتاج و       

فحق إصدار ُعملة وطنية من شأنه أن ميكّن سلطة النقد الفلسطينية من أن تعمل كمصرف               . إدخال ُعملة وطنية  
يق سياسات سعر الصرف وسعر الفائدة حسب احتياجات االقتصاد الفلسطيين ومرحلـة            مركزي قادر على تنس   

بل اهلدف هو إبراز    . ولكن ينبغي التأكيد على أن هذا اهلدف ليس دعوة إىل إدخال مثل هذه العملة فوراً              . النمو
ن ذلـك أن    فمن شـأ  . املنافع املمكنة من وجود جمموعة كاملة من السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف           
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يشجع السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية على تكثيف جهودمها للسماح هلما بإصدار ُعملة فلسطينية،              
ويف الوقت نفسه تدعو احلاجة إىل تقوية القدرات واإلطار . وإصدارها عندما يكون فيه منفعة لالقتصاد الفلسطيين

  .املايل الالزم إلدارة ُعملة حتظى باملصداقية

وأما عن سياسة التجارة فإن السيناريو األساسي، أي االحتاد شبه اجلمركي املوجود اآلن، يبني حتسناً بسيطاً                  
ولكن معدل البطالة ال يهبط بدرجة ملموسة، كما أن االعتماد التجاري الـشديد علـى   . يف أداء التجارة الفلسطينية   

السياسة التجارية البديلة تأثري نظامني     ويبحث سيناريو   . ينيإسرائيل ال يتضاءل، وليس هناك تنويع يف الشركاء التجار        
ومن التدابري املصاحبة لتحسني أداء التجارة .  نظام الدولة األوىل بالرعاية ونظام سياسة التجارة احلرة        -آخرين للتجارة   

تجاريـة إدخـال    الفلسطينية، مع االهتمام خصوصاً بضعف قاعدة التصدير، يفترض البديالن املعروضان للسياسة ال           
الـيت يتحملـها   وخمططات لتصحيح التشوه هتدف إىل تقليل تكاليف الصفقات واإلنتاج العالية بدرجـة مـصطنعة               

وإذا كان البديالن ينتجان نتائج أفضل باملقارنة مع االحتاد شبه اجلمركي املوجود اآلن مـع               . املصّدرون الفلسطينيون 
ولكن إصالح السياسة التجاريـة     . ية يكون أفضل من سيناريو التجارة احلرة      إسرائيل فإن سيناريو الدولة األوىل بالرعا     

فيستدعي األمر استراتيجيات إضافية تـستهدف بـصورة        . وحده لن يعزز بدرجة كبرية من أداء التجارة الفلسطينية        
  .ممكنةأو مزايا تنافسية /مباشرة قطاع التصدير الذي يتمتع يف االقتصاد الفلسطيين باملزايا املقارنة و

حيث عرض اليد العاملـة     " املتكافئالتنظيم غري   " تأثريات   السيناريو األساسي ويف جمال سياسة العمل يعرض        
زال خاضعاً لتنظيم وقيـود اإلغـالق        الفلسطينية يف إسرائيل هو عرض غري مرن بدرجة كبرية من حيث األجور وما            

سطينية ال تنظم سوق العمـل وتتـرك اليـد العاملـة            السلطة الفل يف حني أن    اإلسرائيلي وسياسات تراخيص العمل     
ومن أجل تقييم إمكانية وضع سياسة تفاعلية لسوق العمل         . الفلسطينية معتمدة على عوامل خارجية ال رقابة هلا عليها        

وضرائب لتوليد فـرص    ) اقتسام األجور (من جانب السلطة الفلسطينية ينظر السيناريو البديل يف وضع نظام إعانات            
  . يف السوق احمللية، ويف الوقت نفسه لتقليل االعتماد على السوق اإلسرائيليةالعمل

واستناداً إىل نتائج احملاكاة يف سيناريو السياسات البديلة تنظر الدراسة يف جمموعة سياسات شاملة ومتكاملـة     
 هذه اجملموعة الشاملة من     وتبني. لالقتصاد الفلسطيين، جتمع بني سياسات االقتصاد الكلي وسياسات التجارة والعمل         

السياسات إمكانية االقتصاد الفلسطيين إذا ترك ينمو حراً من القيود السياسية واالقتصادية املوجودة اآلن وفق مـسار                 
وهذه اجملموعة الـشاملة تتوقـع      . يراعي ظروفه اخلاصة بعد انتهاء الرتاع، ويساير بالتدريج التزاماته وتعهداته الدولية          

 يف املائة منه يف السيناريو      ٢٥ أكرب بنسبة    ٢٠١٥ينياً أقوى بكثري إذ يكون الناتج احمللي اإلمجايل فيه عام           اقتصاداً فلسط 
وهبذا املعىن فإن تلك اجملموعة الشاملة تقدم للمخططني واملفاوضني االقتصاديني الفلسطينيني نظرة نافذة إىل              . األساسي

تاجون إليها إلدارة وتطوير مؤسسات اقتـصادية ذات سـيادة يف           نوع أدوات السياسات وجمموعة السياسات اليت حي      
وإذا كانت مهمة اخلروج من الضيق احلايل إىل أفق انتعاش مستقر يف األجل املتوسط              . الدولة الفلسطينية املرتقبة دولياً   

نية يف املستقبل   هي الشاغل األساسي لدى صانعي السياسات اليوم، وهذا أمر مفهوم، فإن حتديات بناء الدولة الفلسطي              
تستدعي أكثر من ذي قبل تفكرياً وختطيطاً جريئاً وواسع النطاق مبا يضمن مستقبالً تنموياً للشعب الفلـسطيين بعـد      

  .عشرات السنني من التنمية السلبية حتت االحتالل
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   تكاليف االحتالل اإلسرائيلي وسياسة اإلغالق-ثانياً 
انينات من القرن املاضي التأثري املستمر لالحـتالل اإلسـرائيلي يف           أظهرت دراسات األونكتاد منذ ِعقد الثم       

وهذا يشمل التكاليف املباشرة يف شكل تشوهات هيكلية وخسارة األراضي واملوارد           . آفاق تنمية االقتصاد الفلسطيين   
لية وضع تقييم   وليس يف نطاق الدراسة احلا    . الطبيعية، وضياع فرص النمو يف خمتلف الفترات ويف عديد من القطاعات          

 بل هو عمل يتواله املفاوضون يف سياق تسوية سلمية          ١٩٦٧دقيق للتكاليف التراكمية لالحتالل اإلسرائيلي منذ عام        
ولكن التكاليف املباشرة اليت تتولد من املرحلة احلالية يف الرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين ميكن وضع تقيـيم               . دائمة حمتملة 

  . بديلة للتنمية يف املستقبلكمي هلا من أجل رسم مسارات

 أصبحت القيود اإلسرائيلية املشددة على حركـة البـضائع الفلـسطينية            ٢٠٠٠ومنذ االنتفاضة الثانية عام       
وتعين سياسة اإلغالق اإلسرائيلية رقابة صارمة على       . وحركة األشخاص مسات دائمة يف احلياة االقتصادية الفلسطينية       

فلسطينية احملتلة وهي أيضاً توقف وصول تلك األخرية إىل األسواق الدولية، واإلغالق            الواألرض  احلدود بني إسرائيل    
بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغالق حدود الضفة الغربية مع األردن وحدود قطاع غزة مع مـصر، إىل جانـب                    

منظمة العمـل الدوليـة،   (ها إغالقات داخلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة متنع احلركة داخل هذه األراضي وفيما بين            
بد أن تنتج عن تلك السياسة يف مجيع قطاعات االقتصاد  وتظهر اآلثار السلبية اليت ال). ٢٠٠٨؛ البنك الدويل، ٢٠٠٧

الفلسطيين ويف اجملتمع الفلسطيين والسلطة الفلسطينية من خالل ارتفاع تكاليف املعامالت التجارية ومن خالل تدهور               
وأدى التراجع االقتصادي الكبري والتشوه اهليكلي الناجتان عن ذلك إىل ارتفاع كبري يف كـل           . االقتصاد وصغر حجمه  

  .١٩٦٧من الفقر والبطالة إىل مستويات مل تعرف منذ عام 

   سيناريو اإلغالق األقل تقييداً-ألف 

حتديث منـتظم   كان تأثري سياسة اإلغالق على املؤشرات االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية موضع رصد و             
، ولكن مل ١٩٩٣من جانب عدد من املنظمات الدولية، مع نشر بيانات سنوية بانتظام عن عدد أيام اإلغالق منذ عام               

وحياول الفصل احلايل أن يسد هذه الثغرة       . حتدث حىت اآلن أي حماولة منتظمة لوضع تقدير كمي لتكاليفها االقتصادية          
ومثل هذا التقدير مهم ألنه يسمح للتحليل التايل بـأن يقـارن            . ٢٠٠٥-٢٠٠٠بوضع تقدير كمي لتكاليف الفترة      

  .املنافع اليت ستعود على االقتصاد الفلسطيين من رفع قيود اإلغالق حبسب خمتلف خيارات السياسات

للفتـرة التارخييـة     لفحص اثنني من السيناريوهات      "منوذج إطار احملاكاة املتكامل   "وهذا األسلوب يعين استعمال       
يعيد استخدام املتغريات الداخلية يف النموذج على أساس القـيم التارخييـة الفعليـة              ) األساسي(فالسيناريو األول   . سابقةال

فهو حياول أن يوضح كيف كان االقتصاد الفلـسطيين         ) اإلغالق األقل تقييداً  (وأما السيناريو الثاين    . )٤(للمتغريات اخلارجية 
سرائيلية أقل تشدداً، وذلك بافتراض قيم تارخيية جلميع املتغريات اخلارجيـة باسـتثناء             سيعمل إذا كانت سياسة اإلغالق اإل     

حظرت فيها إسرائيل كلياً أو جزئياً حركة اليد العاملة والبضائع داخل الضفة            عدد أيام اإلغالق يف السنة اليت       ) أ: (اثنني
). املـاحنني معونـات   وهي أساسـاً    (اجلارية  صايف التحويالت اخلارجية    ) ب(الغربية وقطاع غزة ومنهما وإليهما و     

 يوماً يف السنة مبا يسمح      ٤٠ويستعيض سيناريو اإلغالق األقل تقييداً عن عدد أيام اإلغالق اليت ُسجلت تارخيياً بعدد              
                                                      

خلية مثل الناتج احمللي اإلمجايل واالستهالك اخلاص وامليزان التجاري هي تلك الـيت تتـأثر               املتغريات الدا  )٤(
متغريات سياسات حيددها واضعو السياسات مثل      ) أ: (وهناك نوعان من املتغريات اخلارجية    . باملتغريات اخلارجية عن االقتصاد   

ت خارجية تتحدد من خارج االقتصاد الوطين مثل عدد أيام          متغريا) ب(أسعار الفائدة، واالستثمار العام ومعدالت الضرائب،       
  .اإلغالق يف السنة، والدعم املايل الدويل، والناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان أخرى
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وأمـا صـايف    . )٥(بافتراض شيء من احلركة حنو االستقرار السياسي، وختفيف القيود على تنقل البضائع واليد العاملة             
ويالت األجنبية اجلارية فيفترض يف سيناريو اإلغالق األقل تقييداً أهنا ستكون مبستويات أقل من تلك اليت ُسجلت                 التح

والفكرة وراء هذا االفتراض هي أن أي زيادة كبرية يف مستويات هذه التحويالت بـني               . ٢٠٠٥-٢٠٠٠يف الفترة   
اوالهتم لتخفيف تأثري اإلغالق املشدد، أو غريه من         تعكس بصورة مباشرة استجابة املاحنني وحم      ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠عامي  

 املستويات الفعلية واملفترضة لعدد أيام اإلغالق يف السنة         ١-٢ويبني اجلدول   . التدابري القمعية، يف االقتصاد الفلسطيين    
  .ولصايف التحويالت األجنبية اجلارية

 أيام اإلغالق يف السنة ال تأخذ يف االعتبـار  ومن املهم اإلشارة إىل أن سيناريو اإلغالق األقل تقييداً وعدد      
وهذا احلاجز .  يف املائة٦٠ قد أجنز اآلن بنسبة ٢٠٠٢تأثري حاجز الفصل اإلسرائيلي فبناء هذا احلاجز الذي بدأ عام 

  من طوله على األراضي الفلسطينية، بدالً من أن ُيبىن          يف املائة  ١٠ كيلومتراً يزحف، باستثناء     ٧٢٥الذي يبلغ طوله    
وقد أشار مكتب   . وقد أصبح كثري من مدن الضفة الغربية حموطاً به بالكامل         . ١٩٦٧على خط حدود ما قبل عام       

مكتب تنسيق الـشؤون  (األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يف تلخيصه للتأثري االقتصادي السليب هلذا احلاجز        
درة املنتجني واملزارعني والعمال على الدخول إىل أماكن إىل أن نظام الترخيص الصارم حيد من ق) ٢٠٠٧اإلنسانية، 

وعند منح هذه التراخيص ُيسمح لألشخاص بالدخول إىل مكان العمل من بوابات بعينها ال تكون مفتوحة     . عملهم
 أسابيع يف حني أن/وبعض البوابات املفتوحة أمام الفلسطينيني ال تعمل إال يف مواسم. إال عدة ساعات يف اليوم فقط   

وتكون حركة املعدات واملواد، مثل اجلرارات، وعوامل اإلنتاج، واحليوانات مقصورة          . بعضها ال ُيفتح أبداً أمامهم    
وقد زادت تكاليف النقل زيادة كبرية بسبب طول املسافات الواجب قطعهـا حـىت بلـوغ                . على بوابات بعينها  

أن الحـظ أن    ) ٢٠٠٧(وقد سبق لألونكتاد    . وجودةالبوابات املعينة، ألن احلاجز يقطع شبكة الطرق التقليدية امل        
احلاجز قد قلل من قاعدة املوارد الطبيعية للقطاع الزراعي اليت كانت قاعدة حمدودة أصالً، ألن بعضاً من أخـصب        

 وعند استكمال هذا احلاجز لن ميكن       ١٩٦٧األراضي قد صودر أو بقي يف املنطقة العازلة بني احلاجز وحدود عام             
ولو كان التأثري االقتصادي هلذا احلاجز قـد        .  من األراضي الزراعية يف الضفة الغربية       يف املائة  ١٥ حنو   الدخول إىل 

أُدخل يف سيناريو اإلغالق األقل تقييداً فإن تكاليف اإلغالق وغريه من التدابري اإلسرائيلية رمبا كانت ترتفع أكثـر                  
  .٣- ٢ و٢- ٢بكثري مما هو مبني يف اجلدولني 

   االفتراضات يف حماكاة اإلغالق األقل تقييداً- ١-٢اجلدول 
    

  عدد أيام اإلغالق يف السنة
  صايف التحويالت اجلارية

  ١٩٩٧مباليني دوالرات 
  املفترض  الفعلي  املفترض  الفعلي  

٤١٠  ٤١٠  ١٠٢  ١٠٢  ١٩٩٥  
٤٥٩  ٤٥٩  ١٣٨  ١٣٨  ١٩٩٦  
٣٩٥  ٣٩٥  ٨٥  ٨٥  ١٩٩٧  
٣٧٤  ٣٧٤  ٤٨  ٤٨  ١٩٩٨  
٤٠٣  ٤٠٣  ١٢  ١٢  ١٩٩٩  
٤٢٤  ٥٦٠  ٤٠  ٦٤  ٢٠٠٠  
٤٤٥  ٩٩١  ٤٠  ٢١٠  ٢٠٠١  
٤٦٧  ١ ١٧٤  ٤٠  ٢٦٠  ٢٠٠٢  
٤٩٠  ١ ٤٩٧  ٤٠  ١٣٠  ٢٠٠٣  
٥١٥  ١ ٤٠٠  ٤٠  ٢٢٠  ٢٠٠٤  
٥٤١  ١ ٢٦٨  ٤٠  ١٨٠  ٢٠٠٥  

                                                      

كان مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط يرصد عدد أيام اإلغالق         )٥(
- ٢٠٠٣وأما أرقام الفترة .  اإلغالق يف غزة أيضاً على الضفة الغربية  وتنطبق أيام . ٢٠٠٢- ١٩٩٣يف غزة يف الفترة     

 يف املائة من ٥٠ إىل ١٥واملفترض أهنا أقل بنسبة .  فهي أرقام مستقرأة استناداً إىل العالقات اإلحصائية التارخيية٢٠٠٥
  . حني بلغ اإلغالق ذروته٢٠٠٢مستوى عام 
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   تكاليف اإلغالق اليت يتحملها قطاع العمل- باء 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠ الفترة    تكاليف العمالة الناشئة عن سياسة اإلغالق اإلسرائيلية املشددة يف         ٢-٢يبني اجلدول     
 النموذج أن ففي هذه الفترة يقترح. وذلك مبقارنة نتائج احملاكاة يف النموذج األساسي ويف منوذج اإلغالق األقل تقييداً  

 سنة يف االقتصاد -  وظيفة   ٣١١ ٠٠٠اخلسارة التراكمية اليت عانت منها اليد العاملة الفلسطينية تصل إىل أكثر من             
وبـذلك  .  سنة يف السوق اإلسرائيلية يف نفس املدة       -  وظيفة   ٣٢٤ ٠٠٠، وإىل   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠احمللي بني عامي    

.  سنة خالل ست سنوات    -  وظيفة   ٦٣٦ ٠٠٠يصل جمموع اخلسارة التراكمية يف العمالة الفلسطينية إىل أكثر من           
ويبني الـشكل  . ٢٠٠٥وهذا أكرب من جمموع عدد الوظائف اليت استطاع االقتصاد الفلسطيين أن ينتجها فعالً عام  

وهذه النتائج تثبت أن .  ويف سيناريو اإلغالق األقل تقييداًالسيناريو األساسي الفرق بني العمالة الفلسطينية يف ١- ٢
بأن استراتيجية خلق فرص    تشري  العمالة الفلسطينية يف إسرائيل متقلبة ومعرضة لألحوال السياسية السلبية بل أيضاً            

وسيتناول . لية جيب أن تكون هلا أولوية متقدمة يف جدول أعمال السلطة الفلسطينيةعمل جديدة يف سوق العمل احمل
  .الفصل خامساً هذه االستراتيجية

   الناتج احمللي اإلمجايل والتكاليف اهليكلية الناشئة عن اإلغالق- جيم 

درة املنـتجني  فهي حتد من ق   . تؤثر سياسة اإلغالق ونقاط التفتيش وحاجز الفصل يف االقتصاد بعدة طرق            
على احلصول على املدخالت املستوردة الالزمة لإلنتاج ولصيانة األصول الرأمسالية كما أهنا تعـوق الوصـول إىل                 

ويغـذي  . الفلسطينية احملتلة وخارجها  األرض  أسواق التصدير واألسواق احمللية، وهذا يعوق التسليم للعمالء داخل          
خلسائر يف الدخل إىل إعاقة اإلنتاج من جانب الطلب، يف حـني أن             اإلغالق حلقة مفرغة خبيثة حيث تؤدي هذه ا       

. عدم التيقن وارتفاع تكاليف املدخالت املستوردة وتكاليف النقل والتخزين يعوق اإلنتاج من جانـب العـرض               
كما أن اخلسارة يف وظـائف      . وتتضخم هذه اخلسارة بفقدان وفورات احلجم الكبري بسبب تناقص حجم اإلنتاج          

  .نيني يف إسرائيل تعوق النمو بتقليل الطلب الكلي داخل األراضي الفلسطينية احملتلةالفلسطي

وال يقتصر تأثري اإلغالق يف االقتصاد على األجل القصري فحسب بل إن له تأثريات جدية طويلة األجـل                    
. يثّبط االسـتثمار املمكـن  الفلسطينية احملتلة، وبذلك   األرض  لالستثمار يف   واملتوقعة  ألنه يزيد من األخطار الفعلية      

. وزهور القرنفل وفاكهة الفراولة مها مثاالن واضحان ألهنما من الصادرات الزراعية األساسية مـن قطـاع غـزة    
؛ ٢٠٠٧ مليون زهرة أنتجـت عـام        ٤٥فبسبب اإلغالق مل يستطع مزارعو القرنفل أن يصّدروا إال اخلُمس من            

ويف نفس املوسم خـسر     .  مليون دوالر  ٦,٥نتيجة أهنم خسروا حنو     وكانت ال . واسُتعمل املتبقي كعلف للحيوانات   
 ماليني دوالر بسبب سياسة اإلغالق اإلسرائيلية اليت أصبحت موضع اعتراف واسع بأهنا مـن               ٧مصّدرو الفراولة   

، ٢٠٠٨؛ البنك الـدويل،     ٢٠٠٨السلطة الوطنية الفلسطينية،    (أكرب العوامل احلامسة يف تعويق االقتصاد الفلسطيين        
  ).٢٠٠٧منظمة العمل الدولية، 

من سياسة اإلغالق املشدد تصل     ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(واملقّدر أن التكاليف االقتصادية التراكمية لست سنوات          
ولفهم هذا الرقم فهماً صحيحاً ميكن القول إن هذه اخلسارة هي ضعف حجم الناتج احمللي               .  مليار دوالر  ٨,٤إىل حنو   

ن ثلث هذا الناتج الذي كان ميكن إنتاجه يف تلك السنوات الست لو كان اإلغـالق                 أو أكثر م   ١٩٩٩اإلمجايل عام   
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 كانت الثغرة بني مستوى الناتج احمللي اإلمجايل حبسب السيناريو األساسي وحبسب سيناريو            ٢٠٠٢ويف عام   . )٦(أخف
أ تكـاليف   ١-٢ويبني الشكل   . اإلغالق األقل تقييداً أعلى ما ميكن، مما يعكس تأثري زيادة عدد أيام اإلغالق السنوي             

سياسة اإلغالق من حيث فقدان اإلنتاج، كما أنه يبني الفرق يف الناتج احمللي اإلمجايل بـني الـسيناريو األساسـي                    
  .وسيناريو اإلغالق األقل تقييداً) اإلغالق(

قتـصادية   تأثري اإلغالق يف الناتج احمللي اإلمجايل، وحصة كل قطاع يف اخلـسارة اال             ٣-٢ويلخص اجلدول     
يف املائة مـن اخلـسارة       ٥٦فقطاع اخلدمات هو الذي يتحمل أكرب خسارة بنسبة         . والتغريات يف اهليكل االقتصادي   

 ٥ يف املائة مث التشييد بنسبة       ١٧يف املائة، مث الزراعة بنسبة       ٢٢التراكمية يف اإلنتاج، ويأيت بعده قطاع الصناعة بنسبة         
 وسـيناريو   السيناريو األساسي بية لكل قطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل فإن الفارق بني           وأما عن املسامهة النس   . يف املائة 

  .اإلغالق األقل تقييداً فارق طفيف

  سنة/ وظيفة-  تكاليف سياسة اإلغالق يف قطاع العمل -  ٢- ٢اجلدول 
  اجملموع  العمالة الفلسطينية يف إسرائيل  العمالة احمللية  

  
  

السيناريو 
  األساسي

  
ق اإلغال

  األقل تقييداً

  
  
  اخلسارة

النسبة املئوية 
إىل اإلغالق 
  األقل تقييداً

  
السيناريو 
  األساسي

  
اإلغالق 
  األقل تقييداً

  
  
  اخلسارة

النسبة 
املئوية إىل 
اإلغالق 
  األقل تقييداً

  
  
  اخلسارة

النسبة املئوية 
إىل اإلغالق 
  األقل تقييداً

١,٥-  ٨ ٩٦١-  ٩,٧-  ١١ ٢٩٣-  ١١٦ ٠١٧  ١٠٤ ٧٢٤  ٠,٥    ٢ ٣٣٢    ٤٨٠ ٧٩٢  ٤٨٣ ١٢٥  ٢٠٠٠  
١٤,٥-  ٩٢ ٣٩٦-  ٥١,٧-  ٦٢ ٠٨٣-  ١٢٠ ٠٦٨  ٥٧ ٩٨٥  ٥,٨-  ٣٠ ٣١٣-  ٥١٨ ٧٤٩  ٤٨٨ ٤٣٦  ٢٠٠١  
٢٠,١-  ١٣٤ ٨٣١-  ٦١,٠-  ٧٩ ٤٦٢-  ١٣٠ ٢٢٩  ٥٠ ٧٦٧  ١٠,٣-  ٥٥ ٣٦٩-  ٥٣٨ ٩٥٢  ٤٨٣ ٥٨٤  ٢٠٠٢  
١٥,٣-  ١٠٨ ٦٤٧-  ٣٢,١-  ٤١ ٩٠٤-  ١٣٠ ٥١٢  ٨٨ ٦٠٨  ١١,٥-  ٦٦ ٧٤٣-  ٥٧٨ ٤٠٧  ٥١١ ٦٦٤  ٢٠٠٣  
١٩,٦-  ١٤٥ ٨٥٢-  ٥٣,٨-  ٧٠ ٣٧٤-  ١٣٠ ٧٧٦  ٦٠ ٤٠٢  ١٢,٣-  ٧٥ ٤٧٨-  ٦١٢ ٣٧١  ٥٣٦ ٨٩٤  ٢٠٠٤  
١٨,٣-  ١٤٥ ٨٠٠-  ٤٥,٢-  ٥٩ ٦٣١-  ١٣١ ٩٧٢  ٧٢ ٣٤١  ١٣,٠-  ٨٦ ١٦٩-  ٦٦٤ ٥٠٢  ٥٧٨ ٣٣٣  ٢٠٠٥  

  ٦٣٦ ٤٨٧-    ٣٢٤ ٧٤٨-      ٣١١ ٧٣٩-  ) سنة-وظيفة (التراكمي 

ورغم عدم وجود فارق كبري يف التكوين القطاعي للناتج احمللي اإلمجايل بني السيناريوهني االثنني فهناك عدد                  
 يف  ٣,٥ تناقصت بنـسبة     السيناريو األساسي فاملسامهة النسبية للزراعة يف     . من املالحظـات املهمة اليت جيب إبداؤها     

وباملثل، .  يف املائة يف سيناريو اإلغالق األقل تقييداً       ٢,٥ يف حني أهنا تناقصت بنسبة       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠املائة بني عامي    
 السيناريو األساسي  يف املائة فقط يف      ٠,٦إذا كانت املسامهة النسبية للصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل قد زادت بنسبة             

ومن ناحية أخرى زادت املسامهة النسبية لقطـاع        . ائة يف سيناريو اإلغالق األقل تقييداً      يف امل  ٢,١فإهنا ارتفعت بنسبة    
 يف  ٣,٣ يف املائة ولكن كان ميكن أن تزيد بنسبة          ٥,٩ بنسبة   السيناريو األساسي اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل يف       

ت حصة قطاع التشييد يف الناتج احمللي اإلمجايل        ويف نفس الفتـرة اخنفض   . املائة فقط إذا كان هناك إغالق أقل تقييداً       
وهذا يوحي بأن نظام    .  يف املائة يف سيناريو اإلغالق األقل تقييداً       ٢,٩ وبنسبة   السيناريو األساسي  يف املائة يف     ٣بنسبة  

  وما بعده، إىل جانب تدمري كثري مـن األصـول          ٢٠٠٠اإلغالق املشدد املفروض على االقتصاد الفلسطيين منذ عام         
وهذا التغري يتمثل يف اخنفاض، أو يف أحسن األحوال ركود،          . اإلنتاجية يف االقتصاد، أدى إىل تغري هيكلي يف االقتصاد        

يف الناتج احمللي اإلمجايل، وزيادة مماثلة يف املـسامهة النـسبية           ) الزراعة والصناعة (املسامهة النسبية للقطاعات اإلنتاجية     
  .لقطاع اخلدمات

                                                      

أنه لو كان االقتصاد قد ظل ينمو مبتوسط        ) ٢٠٠٨(الدويل  والبنك  ) ٢٠٠٨(يف تقدير السلطة الفلسطينية      )٦(
 يف حني أنه مل     ١٩٩٥ كان يصل إىل ضعف ما كان عليه عام          ٢٠٠٧ فإن الناتج احمللي اإلمجايل لعام       ٢٠٠٠-١٩٩٥سنوات  

   يف املائة٣٦ينمو فعلياً إال بنسبة 
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  سياسة اإلغالق يف الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين والعمالة الفلسطينية تأثري-١-٢الشكل 
 

    جمموع العمالة- ب ١-٢ ١٩٩٧ مباليني دوالرات - الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي - أ ١-٢

 
 الفلسطينية يف إسرائيل ة العمال- د ١-٢  العمالة احمللية- ج ١-٢

 
  

وال تعود الزيادة النسبية يف قطاع اخلدمات إىل زيادة مستويات الطلب على اخلدمات أو إىل العمالة                  
يف اجلزء غري الرمسي منه،     الرمسية، بل هي استجابة ألزمة البطالة احلادة اليت يكون فيها هذا القطاع، خصوصاً              

وهذا التحـول اهليكلـي يعـين أن        . ملجأً ملن يعانون من البطالة اجلزئية ومن يريدون العمل حلساهبم اخلاص          
يعمل يف التجارة الدولية بأقل مما كان عليه احلال من قبل وبالتايل مل يستطع أن حيقق أصبح االقتصاد الفلسطيين 

اليت يستطيع اقتصاد صغري مفتوح أن حيققها بالتخصص يف إنتاج سلع يتمتع فيها املنافع االقتصادية من التجارة 
  .مبزايا مقارنة وجبين منافع وفورات احلجم الكبري املتزايدة اليت ميكن أن تتحقق بفضل التجارة الدولية

   خسائر رأس املال العيين–دال 

البنية األساسية املادية وامللكية اخلاصة والعامة تعرضت تعرضت القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيين لتدهور واسع ألن  
وأدى ). مبا يف ذلك األراضي الزراعية، واألشجار، واملصانع، واآلالت، واملباين وغريها من األصول اإلنتاجية         (للتدمري،  

شباع األسواق احملليـة    اإلغالق إىل تفاقم اخلسارة بإجبار املنتجني على اإلفراط يف استعمال الرصيد الرأمسايل املتبقي إل             
وعلـى ذلـك    . املتفككة واملنعزلة، وكذلك إىل وقف أو تأخري الواردات املطلوبة لصيانة الرصيد الرأمسايل وإصالحه            

 أن من املقدَّر أن اخلسارة      ٣-٢ويتبني من اجلدول    . تعرض هذا الرصيد للتدهور واالهنيار بسرعة أكرب بكثري من املعتاد         
دوالر، أي   مليار ٣,٧ يف األرض الفلسطينية احملتلة تبلغ حنو        ٢٠٠٥-٢٠٠٠ال العيين يف الفترة     ـالتراكمية يف رأس امل   
البنـك   (١٩٩٨ مليار دوالر عـام      ١١,٢ ب واليت كانت تقدر     ٢٠٠٠ل عام   ـد الرأمسايل قب  ـما يعادل ثلث الرصي   
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قية يف السنوات القليلة املاضية، حيـث  وهذا يفسر اخلسائر الكبرية يف اإلنتاجية ويف األجور احلقي     . )٧()٢٠٠٣الدويل،  
  .إن االقتصاد استطاع أن يستوعب مزيداً من العمال يف حني أنه مل يكن يعمل إال بثلثي رصيده الرأمسايل

فتناقص الرصيد الرأمسايل   . ولتدهور رأس املال العيين واألصول اإلنتاجية آثار سلبية خطرية يف األجل الطويل             
األجل الطويل، وإىل تناقص إنتاجية العمـل، وكـذلك إىل تنـاقص األجـور احلقيقيـة                يؤدي إىل ضعف النمو يف      

كما أن استمرار التدهور السريع جيعل من الـصعب علـى الـسلطة      . وبذلك فإن الفقر سيظل موجوداً    . واملدخرات
قص واألجـور احلقيقيـة     الفلسطينية زيادة التحويالت إىل القطاعات الفقرية واهلامشية يف اجملتمع، ألن اإلنتاج املتنـا            

وهذا بدوره يقلل من قدرة السلطة الفلسطينية على احلصول علـى           . املتناقصة تعين أن القاعدة الضريبية ستكون أصغر      
إيرادات ضريبية كافية لتمويل التحويالت االجتماعية واالستثمارات احلكومية املطلوبة جلذب االستثمار اخلاص يف بيئة              

ومن املهم أن يبقى ماثالً يف الذهن أنه بدون إعادة تكوين الرصيد الرأمسايل الفلسطيين بأكثر مما    . تتميز بارتفاع املخاطر  
ضاع فإن برامج توليد فرص العمل ستؤدي يف أغلب االحتماالت إىل ال شيء بل إىل مزيد من ختفـيض اإلنتاجيـة                     

  .واألجور احلقيقية

  إلغالق اإلسرائيلية التكاليف االقتصادية لتدابري األمن وا- ٣-٢اجلدول 
     يف املائة–التأثري يف اهليكل االقتصادي 

  )١٩٩٧مباليني دوالرات (الناتج احمللي اإلمجايل 

  

  اخلدمات  التشييد  الصناعة  الزراعة   يف املائة–توزيع اخلسارة االقتصادية 

    

  

  

خسارة 

األصول 

  الرأمسالية

  

  

السيناريو 

 ) أ(األساسي

سيناريو 

اإلغالق 

  لاألق

  )ب(تقييداً

  

  

  

  اخلسارة

  

  

يف املائة 

  للخسارة

  

  

  

  الزراعة

  

  

  

  الصناعة

  

  

  

  التشييد

  

  

  

  اخلدمات

  

  

السيناريو 

  األساسي

سيناريو 

اإلغالق 

األقل 

  تقييداً

  

  

السيناريو 

  األساسي

سيناريو 

اإلغالق 

األقل 

  تقييداً

  

  

السيناريو 

  األساسي

سيناريو 

اإلغالق 

األقل 

  تقييداً

  

  

السيناريو 

  ياألساس

سيناريو 

اإلغالق 

األقل 

  تقييداً

٦٣,٥  ٦٣,٩  ٧,٥  ٧,٥  ١٦,٣  ١٦,٢  ١٢,٧  ١٢,٤  ٥٣  ٧  ١٨  ٢٢  ٣,١-  ١٤٠-  ٤ ٥١٤  ٤ ٣٧٤  ٢٣٦-  ٢٠٠٠  

٦٤,٣  ٦٧,٨  ٦,٨  ٦,٧  ١٧,٧  ١٦,٣  ١١,٢  ٩,٢  ٥٥  ٧  ٢٢  ١٦  ٢٧,٣-  ١ ٤٤٠-  ٥ ٢٧٤  ٣ ٨٣٤  ٩٠٥-  ٢٠٠١  

٦٤,٨  ٦٩,٧  ٤,٣  ٤,٢  ١٧,٩  ١٦,٠  ١٣,٠  ١٠,١  ٥٤  ٥  ٢٢  ١٩  ٣١,٩-  ١ ٨٢٣-  ٥ ٧١١  ٣ ٨٨٩  ٨٨٩-  ٢٠٠٢  

٦٥,٨  ٦٧,٩  ٤,٥  ٤,٥  ١٨,٧  ١٧,٧  ١١,٠  ١٠,٠  ٥٧  ٥  ٢٣  ١٥  ١٩,٣-  ١ ١٨٨-  ٦ ١٦٠  ٤ ٩٧٢  ٨٥٢-  ٢٠٠٣  

٦٥,١  ٦٩,١  ٤,٥  ٤,٥  ١٨,٢  ١٦,٥  ١٢,٠  ٩,٩  ٥٦  ٥  ٢٢  ١٧  ٣١,٦-  ١ ٩٩٦-  ٦ ٣٢٥  ٤ ٣٢٩  ٦٧٦-  ٢٠٠٤  

٦٦,٨  ٦٩,٨  ٤,٦  ٤,٥  ١٨,٤  ١٦,٨  ١٠,٢  ٨,٩  ٥٨  ٥  ٢٣  ١٤  ٢٦,٦-  ١ ٨٠٩-  ٦ ٨٠٨  ٤ ٩٩٩  ١١٠-  ٢٠٠٥  

                  ٥٦  ٥  ٢٢  ١٧    ٨ ٣٩٦-     ٣ ٦٦٧-  اجملموع

  
والقيود املفروضة على التنقل أقل     الشروط  وهناك مالحظة أخرى من التحليل السابق هي أنه حىت لو كانت              

صرامة وكان هناك منو مستدام يف الناتج احمللي اإلمجايل فإن فرص العمل يف االقتصاد احمللي ويف إسرائيل مـا كانـت              
وسيتبني من الفصول التالية، أنه حىت مع العودة إىل مـستوى           . مبا كان هيكل االقتصاد سيستمر يف التشوه      لتكفي، ور 

وبذلك تربز أمهية صـياغة  .  فإن ذلك لن ينهي حالة الضعف اهليكلي يف االقتصاد الفلسطيين       ٢٠٠٠اإلغالق قبل عام    
  .تدامنيسياسات بديلة حىت يسري االقتصاد على مسار النمو والتنمية املس

                                                      

 يف املائة وهو ٥ االستهالك ارتفعت من باإلضافة إىل التدمري املباشر للرصيد الرأمسايل، من املفترض أن نسبة )٧(
  . يف املائة، مما يبني اإلفراط يف استعمال هذا الرصيد، ونقص الصيانة٨املتوسط التارخيي إىل 
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   السياسة االقتصادية الكلية-ثالثاً 
للضفة الغربية وقطاع غـزة     ) مث بعد ذلك اإلدارة املدنية    (أثناء فترة احلكم العسكري اإلسرائيلي املباشر         

وبعد ). ١٩٨٩، Baxendale(احملتلني كان نظام الضرائب يتمشى إىل حد بعيد مع متطلبات االقتصاد اإلسرائيلي 
 ظل نظام الضرائب املطبق مبوجب أحكام بروتوكـول بـاريس يعكـس             ١٩٩٤لسطينية عام   نشأة السلطة الف  

ومن الناحيـة العمليـة     . احتياجات االقتصاد اإلسرائيلي األكرب حجماً واألكثر تقدماً، ومصاحله ومرحلة تنميته         
أي أن حيز السياسات ، النفقاتتقتصر أدوات السياسات املالية والنقدية املتاحة للسلطة الفلسطينية على ختصيص 

  .املتاح هلا هو أضيق مما هو متاح للسلطات احمللية يف كثري من البلدان

ويربز هذا الفصل القيود املفروضة على اإلطار املايل لدى السلطة الفلسطينية، وخصوصاً االعتماد على دعم                 
اليت جتمعها إسرائيل نيابة عن الـسلطة       خارجي للميزانية وعلى قرارات سياسية إسرائيلية لتحويل اإليرادات الضريبية          

 كما أن هذا الفصل يتناول بالتفصيل النتائج االقتصادية الكلية اليت تترتب على عـدم وجـود عملـة                   .)٨(الفلسطينية
وحىت . فلسطينية وطنية، مما حيرم سلطة النقد الفلسطينية من وسائل مهمة للرقابة على القاعدة النقدية وإلدارة االقتصاد         

 من تقليل اعتماد السلطة الفلـسطينية       ال بد ع السياسة االقتصادية الكلية أن ترعى التنمية الشاملة وإعادة البناء،           تستطي
  . من إصالح هيكلها الضرييبال بدتستطيع أن تتحكم فيها، و على موارد وعمالت ال

   إطار السياسة االقتصادية احملدود-ألف 

القيود، للسلطة الفلسطينية بتحديد معدالت ضرائب الـدخل        إذا كان بروتوكول باريس يسمح، مع بعض          
والتعريفات على عدد من السلع املستوردة فإنه ال يسمح بإدخال نظام مايل شـامل ميكّـن واضـعي الـسياسات                    

وبوجه خاص يتطلـب االتفـاق   .  اخلاصة باقتصادهممنائيةالفلسطينيني من التجاوب بصورة فعالة مع االحتياجات اإل   
 من السلطة الفلسطينية تنسيق معدل ضريبة القيمة املضافة مع املعدل املطبق يف إسرائيل بصرف النظر عـن                  االقتصادي

 والنتيجة هي أن اإلطار املايل املوجود لدى السلطة الفلسطينية يضّيق نطـاق تعبئـة               .)٩(الفارق الكبري بني االقتصادين   
يضاف إىل ذلك أن عدم وجـود       .  وتشجع االستثمار اخلاص   املوارد اليت تسمح بتقدمي اخلدمات العامة بصورة مرضية       

 يضّيق أيضاً من قاعدة اإليرادات احلكومية الضئيلة وذلك حبرمان السلطة الفلسطينية   - باملعىن التقليدي    -سياسة نقدية   
  .)١٠(من إيرادات سك العملة اليت كان ميكن أن حتصل عليها بفضل إصدار عملة وطنية

                                                      

، نيابة عن السلطة الفلسطينية، الضرائب والرسوم ُتحّصليقرر بروتوكول باريس إلسرائيل احلق يف أن  )٨(
وكانت إضافة هـذه  .  على الواردات الفلسطينية من إسرائيل أو عرب إسرائيلاجلمركية وضريبة القيمة املضافة املفروضة  

كما أن الربوتوكول يسمح . ٢٠٠٠اإليرادات إىل السلطة الفلسطينية غري منتظمة على اإلطالق منذ االنتفاضة الثانية عام 
ولكن تقييم حجم هذه    . ائيلإلسرائيل جبمع الضرائب وغريها من االستقطاعات من دخل الفلسطينيني العاملني يف إسر           

  .األموال وإضافتها مل يكن موضع دراسة حىت اآلن
  .يسمح الربوتوكول بفارق تفاضلي مقداره نقطة مئوية واحدة أعلى أو أدىن بني النظامني )٩(
هي اإليرادات العامة املستمدة من إصدار النقد، أي الفرق بني القيمة االمسية            " سك العملة "إيرادات   )١٠(

. وهذه اإليرادات تستخدمها احلكومات يف العادة لتمويل جزء من مصروفاهتا. ة وتكاليف إنتاجها وتداوهلاللعملة الصادر
وتستطيع احلكومة زيادة اإليرادات املذكورة دون نتائج تضخمية إذا كانت الزيادة يف عرض النقود متوافقة مـع منـو                   

ن قد تصدر احلكومات نقداً أكثر مـن أجـل زيـادة            ويف بعض األحيا  . االقتصاد ومع الزيادة يف الطلب على النقود      
  ".ضريبة التضخم"ويشار إىل التضخم الناتج عن ذلك بأنه : اإليرادات
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فيما بعد فإن النظام املايل والنقدي احلايل ال يتيح للسلطة الفلسطينية حـىت أبـسط               وكما سيأيت بالتفصيل      
األدوات النتشال االقتصاد من التدهور السريع اخلارجي أو حىت لوضع سياسات استقرار بسيطة أو ملعاجلة التراجـع                 

تصادية خارجية، ويظـل ضـعيفاً      والنتيجة هي أن االقتصاد الفلسطيين ُيترك معرَّضاً لصدمات اق        . االقتصادي اجلاري 
  .على إسرائيل وعلى االقتصاد العاملي بصفة عامةغري املتكافئ بدرجة كبرية، بسبب اعتماده 

النشاط االقتـصادي، وإىل    على  العجز املايل لدى السلطة الفلسطينية أساساً إىل تأثري اإلغالق          زيادة  ويرجع    
قتصاد الفلسطيين، وبالتايل االخنفاض الكـبري يف القاعـدة املاليـة           خسارة الثلث على األقل من األصول املادية يف اال        

ـ   ـ مث أخ  ٢٠٠٠ون دوالر عام    ـ ملي ٤٨٤ز كان يبلغ    ـوهذا العج . وإيرادات السلطة الفلسطينية   ام ـذ يزيد بانتظ
دل ضريبية  وملا كان مع  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١٧، أي ما يعادل     ٢٠٠٥حىت وصل إىل مليار دوالر عام       

بدوالرات عـام   ( مليار دوالر    ٨,٤ج احمللي اإلمجايل تقدَّر مببلغ      ـ يف املائة وكانت خسائر النات     ١٤القيمة املضافة هو    
 فإن خسائر ضريبة القيمة املضافة تصل يف جمموعهـا إىل           ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة   ) ٣-٢؛ انظر اجلدول    ١٩٩٧

 لدى السلطة الفلسطينية أكثر من ذلك بتكـرار احتجـاز إسـرائيل             ويتفاقم الوضع الضرييب  .  مليار دوالر  ١,٢حنو  
 وهذه اإليرادات هي حجر الزاوية يف املاليـة العامـة        .)١١(لإليرادات الضريبية اليت جتمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية       

املتكرر يف تـدفق هـذه      وهذا التوقف   .  يف املائة من جمموع إيراداهتا     ٧٠ و ٦٠للسلطة الفلسطينية، إذ إهنا متثل ما بني        
املوارد الكبرية ليس من شأنه تقليل اإليرادات احلكومية املتوافرة فحسب بل، واألهم من ذلك، أنه جيعل من الـصعب               

 عندما  ٢٠٠٢ويف عام   ). ٢٠٠٨األونكتاد،  (جداً على واضعي السياسات ختطيط وتنفيذ سياسة إنفاق عامة متناسقة           
للسلطة الفلـسطينية هبطـت اإليـرادات    حتويلها ية وضريبة القيمة املضافة دون     احتجزت إسرائيل اإليرادات اجلمرك   

 مليـون دوالر عـام      ٣٠٠ومع استئناف التحويالت قفزت اإليرادات من       .  يف املائة  ٦٦احلكومية الفلسطينية بنسبة    
ت وعـدم    مليون دوالر مع احتجـاز اإليـرادا       ٣٥٨، مث اهنارت مرة أخرى إىل       ٢٠٠٥ مليار عام    ١,٢ إىل   ٢٠٠٢

رادات فإن ترتيبات حتويلها    ـة اإلي ـولكن حىت مع إضاف   ). ٢٠٠٨السلطة الوطنية الفلسطينية،     (٢٠٠٦تصفيتها عام   
 يزيد من القيود على القاعدة الـضريبية للـسلطة          - واعتراض إسرائيل على تعريف الواردات اليت ختضع للضريبة          -

  ).٢٠٠١، Kanafani(الفلسطينية ويعترب تسرباً ضريبياً 

وتتمثل العيوب اهليكلية للنظام املايل يف اعتماد السلطة الفلسطينية اعتماداً كبرياً علـى الـضرائب غـري                   
 يف املائة من جمموع ٩٠ إىل ٨٠فهذه متثل . املباشرة، أي أساساً على ضريبة القيمة املضافة والضرائب على الواردات

والواقع أن أكرب مورد لإليرادات الضريبية      .  الناتج احمللي اإلمجايل    يف املائة من   ١٥ إىل   ١٠اإليرادات الضريبية، وحنو    
وعلى العكس . بطبيعتها) أقل إنصافاً للفقراء(هو ضريبة القيمة املضافة وهي ضريبة نسبية وبالتايل فإهنا تكون تنازلية 

. ئة من الناتج احمللي اإلمجـايل     يف املا  ٢ إىل   ١ال متثل إال    ) على اإليرادات واألرباح  (من ذلك فإن الضرائب املباشرة      
وعدم وجود ضرائب معقولة على األمالك والثروة يقوي الطبيعة التنازلية يف النظام الضرييب، شأنه شأن عدم وجود                 

وتترتب على االعتماد الشديد على الضرائب غري املباشرة نتائج سلبية يف كفاءة السياسات   . ضرائب على رأس املال   
وبالنظر إىل .  يف النظام الضرييب"االستقرار التلقائي"االقتصاد الكلي، ألن ذلك يؤثر يف خصائص        املالية ويف استقرار    

  .تركيب اإليرادات الضريبية هبذا الشكل يفقد النظام الضرييب أيضاً قدرته على تسهيل توزيع الدخل توزيعاً عادالً

                                                      

 أخرت إسرائيل ١٩٩٧ و١٩٩٦فمثالً يف عامي . ٢٠٠٠التأخر يف حتويل اإليرادات وتصفيتها مل يبدأ عام    )١١(
.  ضغطاً شديداً على السيولة لـدى الـسلطة الفلـسطينية   إيرادات السلطة الفلسطينية لعدة شهور، مما أحدث    حتويل وتصفية 

  .Arnon A and Weinblatt J (2001)انظر
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ة الفلـسطينية   ـأة السلط ـحوظاً منذ نش  اد شهد القطاع املصريف منواً مل     ـوعلى اجلانب النقدي من االقتص      
 علـى تـشغيل املـصارف    ١٩٩٣، وذلك ألسباب ليس أقلها رفع القيود اليت كانت موجودة حىت عام     ١٩٩٤عام  

 ١٩٩٣ عام ١٣ قفز عدد فروع املصارف اليت تعمل يف االقتصاد الفلسطيين من          ١٩٩٦وحبلول  . الفلسطينية أو العربية  
 عمليات املصارف وتـصرفاهتا     ١٩٩٤ب سلطة النقد الفلسطينية اليت أنشئت عام        وتراق). ١٩٩٩،  Hamed (٧١إىل  

املالية ورغم أن هذه السلطة تؤدي بعض الوظائف اليت تتشابه مع وظائف املصارف املركزية فإهنا ال تستطيع أن تعمل                   
أن تستخدم يف هذه    وعلى ذلك فإن أدوات السياسات اليت ميكن        . كمقرض أخري وليس لديها حق إصدار عملة وطنية       

األغراض، مثل تعديل سعر الصرف وسعر الفائدة، وعمليات السوق املفتوحة، ليست جـزءاً مـن حمفظـة األدوات            
  .املتوافرة لسلطة النقد الفلسطينية

وتستطيع هذه السلطة أن متارس نفوذاً حمدوداً على القاعدة النقدية باستخدام بعض األدوات، مثـل إدارة                  
حتياطيات لدى املصارف التجارية، أو بعض عمليات حمدودة يف السوق املفتوحة،           الية، أو اشتراط ا   الودائع احلكوم 

يضاف . وهذه األدوات ال تكون فعالة إال يف األجل القصري جداً وليس هلا إال تأثري متواضع. إىل جانب سعر اخلصم
ينية من إيرادات سك العملـة ويعتـرب   عملة وطنية حيرم السلطة الفلسط عدم وجود   إىل ذلك، كما سبق ذكره، أن       

حتويالً للموارد من األراضي الفلسطينية احملتلة إىل البلدان اليت هلا عمالت مستعملة يف االقتـصاد الفلـسطيين، أي                  
ومن احملتمل أن تكون إيرادات سك العملة يف الفتـرة االنتقاليـة            . إسرائيل، واألردن والواليات املتحدة األمريكية    

 Cobham وقـد أشـار      عند الوصول إىل حالة التوازن االقتـصادي،      ليس هناك اتفاق على مستوياهتا      كبرية ولكن   
 يف املائـة مـن   ٤,٢ يف املائة و٠,٣إىل أن هذه اإليرادات يف حالة السلطة الفلسطينية ميكن أن تتراوح بني           ) ٢٠٠٤(

 ميكـن أن    ٢٠٠٧ و ١٩٩٥ دات بني عامي  وعلى ذلك فإن اخلسارة التراكمية يف هذه اإليرا       . اإلمجايللقومي  الدخل ا 
وهذه التقديرات ال تراعي إيرادات الفترة االنتقالية، اليت يتوقع .  مليار دوالر٢,٥ مليون دوالر و١٧٨تكون ما بني 

  .أن تكون أكرب بكثري

سعر الـصرف   نظامّي  والترتيب املتبع يف السلطة الفلسطينية يف الوقت احلاضر جيمع بعضاً من أسوأ جوانب                
عملة وطنية جيعل السياسة النقدية غري فعالة، كما يف حالة نظام سعر الـصرف       فعدم وجود   . املرن متاماً و الثابت متاماً    

الشاقل اإلسـرائيلي اجلديـد،     (ومن ناحية أخرى فإن وجود ثالث عمالت يستخدمها االقتصاد الفلسطيين           . الثابت
رياً على املستثمرين واملصارف واملستهلكني، الـذين جيـب أن           خطراً كب  يشكل) الدينار األردين، الدوالر األمريكي   

أن وجود حرية شبه كاملة لتنقل رأس املـال  ) ٢٠٠٢( Naqibوقد أوضح . يتصارعوا مع تقلبات ثالثة أسعار صرف   
 ووجود جتارة ضئيلة جداً بني االقتصادين الفلسطيين واألردين يعين انتقـال تقلبـات الـدينار األردين إىل االقتـصاد         

ويف نفس الوقت ملا كانت معظم التجارة الفلسطينية جتري مع إسرائيل فـإن             . الفلسطيين من خالل احلساب الرأمسايل    
تقلبات الشاقل اإلسرائيلي اجلديد تؤثر يف احلساب اجلاري الفلسطيين من خـالل الـصادرات إىل بلـدان أخـرى                   

وعلى ذلك فإن اخنفاض قيمة الشاقل اإلسرائيلي اجلديد        . ةوالواردات منها، مما ميثل حنو ثلث جمموع التجارة الفلسطيني        
أما الصادرات فإهنا ال تـستفيد إال       . يرفع من تكاليف واردات السلع الوسيطة وبالتايل من تكاليف اإلنتاج الفلسطيين          

، Hamed(قليالً من مثل هذا االخنفاض نظراً لوجود عدة حواجز مفروضة بواسطة إسرائيل أمام الصادرات الفلسطينية                
واحلقيقة هي أن أخطار سعر صرف تلك العمالت الثالث يضّيق اآلفاق اإلمنائية وذلك بتثبيط االسـتثمار                ). ١٩٩٩

  .طويل األجل، الذي حيتاج إليه االقتصاد الفلسطيين بدرجة كبرية

لديون، ألن  ومع تعدد العمالت تقل قدرة املصارف التجارية على أداء وظيفة املناقلة بني مواعيد استحقاق ا                
وهذا قد يكون فيه تكاليف كبرية إذا كانت املصارف التجارية          .  من احملافظ   كبري عدم التناسق بني العمالت هو جزء     
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وهذا اخلطر اإلضايف يثبط مهـة  . جتد أن اخلصوم املقّومة لديها بعملة مرتفعة القيمة جتاوز األصول املقّومة بنفس العملة     
وهبذا يكون  . اعيد االستحقاق بقبول ودائع قصرية األجل وتقدمي قروض طويلة األجل         املصارف التجارية عن مناقلة مو    

وأما املدينون فال ميلكون يف كثري      . جمموع مبالغ القروض طويلة األجل املقدمة للقطاع اخلاص       لعدم زيادة   هناك ضغط   
ا كضمانة من أجل ختفيف األخطـار       من احلاالت الضمانات املالية أو العقارية أو غريها من األصول املالئمة لتقدميه           

  .الكبرية اليت تواجهها املصارف التجارية

ورغم أن معدل االدخار يعترب كافياً نسبياً يف االقتصاد الفلسطيين فإن تقدمي االئتمان وبالتايل االستثمار يقل                  
أن االئتمان احمللي املقـدم     والنتيجة هي   . بسبب السلوك العقالين من جانب املصارف التجارية اليت تبتعد عن األخطار          

من املصارف احمللية للقطاع اخلاص الفلسطيين يتأخر بدرجة كبرية عن مثيله يف البلدان اجملاورة وهو يبلغ حنو ُسـدس                   
 وعلى ذلك فإن بناء مصداقية سلطة النقد الفلسطينية وإتاحة مزيد من أدوات السياسات هلا مـن                 .)١٢(املتوسط العاملي 

إصدار عملة فلسطينية سيحسن بدرجة كبرية من مناخ االستثمار وآفاق التنمية الطويلة األجل             أجل احلصول على حق     
  .يف األراضي الفلسطينية احملتلة

   السياسة االقتصادية الكلية يف السيناريو األساسي-باء 

 املالية والنقدية   يضع هذا القسم تقديراً كمياً لآلفاق اإلمنائية يف االقتصاد الفلسطيين مبوجب إطارات السياسة              
يفترض السيناريو األساسي أن حيز السياسة  ) ج٢٠٠٦(وكما جاء بالتفصيل يف األونكتاد      ). أي خط األساس  (احلالية  

وعلى ذلك فـإن الـسيناريو      . االقتصادية الكلية أمام السلطة الفلسطينية سيظل حمكوماً وحمدوداً بربوتوكول باريس         
  : رئيسية تعوق السياسة االقتصادية الكلية الفعالةاألساسي يفترض استمرار ثالثة عوامل

يعتمد اعتماداً كبرياً على ضرائب غري مباشرة، إىل جانب         ) أقل إنصافاً للفقراء  (نظام ضرائب تنازيل      )أ(  
 اعتماد السلطة الفلسطينية على حسن النوايا اإلسرائيلية لتحويل إيرادات ضريبة القيمة املضافة اليت حتصِّلها إسـرائيل                

  نيابة عن السلطة؛
ختصيص موارد حكومية كبرية للصرف على البنود املتكررة وختصيص جزء بـسيط فقـط                )ب(  

  لإلنفاق اإلمنائي؛
  .غياب عملة وطنية وبالتايل عدم توافر أدوات للسياسة النقدية  )ج(  

 مبوجـب    كيف ميكن أن يتطور الوضع املايل لدى السلطة الفلـسطينية          ١-٣ والشكل   ١-٣ويبني اجلدول     
ورغم أن اإلنفاق احلكومي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ُيتوقع أن ينخفض تـدرجيياً     . السابقةاالفتراضات  

 فإن عجز امليزانية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ٢٠١٥ يف املائة عام ٢٩ إىل ٢٠٠٨  يف املائة عام٣٤من حنو  
واخنفاض العجز احلكومي هو استجابة االقتصاد لزيادة الدعم مـن          .  يف املائة  ٩ات أي   يظل عالياً يف هناية فترة التوقع     

وسيؤدي النمو االقتصادي الناشئ عن ذلك إىل دعم اإليـرادات احلكوميـة            . املاحنني يف البداية مث اخنفاضه بعد ذلك      
حلكـومي واالسـتثمار والتحـويالت    بتوسيع القاعدة الضريبية وبالتايل يقلل من عجز امليزانية كلما زاد االستهالك ا           

  .احلكومية مببالغ متواضعة جداً ألن السلطة الفلسطينية ستواصل، كما هو مفترض، سياسة مالية متحفظة

                                                      

 يف املائة مـن النـاتج احمللـي    ٢٤,٩ كان االئتمان احمللي املقدم للقطاع اخلاص هو         ٢٠٠٣فمثالً يف عام     )١٢(
  ).٢٠٠٥سلطة النقد الفلسطينية، (ان  يف املائة يف لبن٧٣,٥ يف املائة يف مصر و٦٠,٦اإلمجايل يف االقتصاد الفلسطيين، و
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 يف املائـة    ٢٢اه اإليرادات احلكومية اليت ستنخفض يف فترة التوقعات من          ـوينعكس هذا النمط أيضاً يف اجت       
وهذا االخنفاض النسيب يف حصة اإليرادات العامة من الناتج احمللي اإلمجايل           . مجايل يف املائة من الناتج احمللي اإل      ٢٠إىل  

والواقـع أن نـسبة     . يف السيناريو األساسي سيضعف قدرة السلطة الفلسطينية على البدء يف مشاريع استثمار نشيطة            
. ٢٠١٥ يف املائة عام     ٥,٥ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٦,٠االستثمار احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ستنخفض من         

وباملثل لن تتوسع التحويالت احلكومية لدعم القطاعات اهلامشية من اجملتمع مبوجب هذا السيناريو إذ إهنا سـتنخفض                 
وهذا التـضاؤل يف املـدفوعات      . ٢٠١٥ يف املائة عام     ٥ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل عام         ٥,٢من  

 الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل والضغط االجتماعي سـتظل مـن املـشاكل القائمـة يف األرض      التحويلية يعين أن  
  .الفلسطينية احملتلة

   كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف السيناريو األساسياملاليةمؤشرات السياسة  - ١-٣اجلدول 

 التحويالت احلكومية  حلكومياالستثمار ا  عجز امليزانية  اإلنفاق احلكومي  اإليرادات احلكومية  
٥,٢  ٦,٠  ١٢,٠-  ٣٣,٩  ٢١,٩  ٢٠٠٨  
٥,٠  ٥,٥  ٨,٩-  ٢٩,١  ٢٠,٢  ٢٠١٥  

   توازن امليزانية احلكومية يف السيناريو األساسي- ١-٣الشكل 
 

 
 

   البديلةاملاليةأدوات السياسة  -جيم 

 لدى السلطة الفلسطينية ال  املوجودة سة االقتصادية الكلية  لسياايتبني من السيناريو األساسي أن ترتيبات         
كما أن هيكـل    .  بسيطة صدمة خارجية ل ولوتزود واضعي السياسات بأدوات السياسات الضرورية لالستجابة        

 اإلنفاق اإلمنائي املطلوب إلعادة البناء وإعادة       تنشيطالنظام الضرييب ال ميكن أن حيّسن قاعدة اإليرادات من أجل           
، مثـل    املنفردة  السياسات عناصرويلقي هذا القسم نظرة على استجابة االقتصاد للتغريات يف          . أهيل الشاملتني الت

تأثري جمموعة شاملة من    اجلزء التايل   ويفحص  .  اإلنفاق احلكومي  تغرياتوضريبة الدخل و  ضريبة القيمة املضافة،    
ضي إىل تقييم تأثري إدخال ميوالتحويالت احلكومية، مث جتمع بني تغريات االستثمار احلكومي  اليت املاليةالسياسات 

  .عملة فلسطينية وطنية
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   ضريبية القيمة املضافة املخفضمعدل
. املاليـة  السياسة   عناصر استجابات املؤشرات االقتصادية الرئيسية للتغريات يف خمتلف         ٢-٣يلخص اجلدول     

وختفـيض  . السيناريو األساسي يف السنوات املذكورة    س إىل   وهذه االستجابات تقاس بتغريات يف النسبة املئوية بالقيا       
 إىل تقييم تأثري االعتماد الكبري على الضرائب غـري املباشـرة            يهدف يف املائة ال     ١ ضريبة القيمة املضافة مبقدار      معدل

  .طيينالقتصاد الفلس القدرة اإلنتاجية ليف االستثمار ويففحسب بل أيضاً إىل تقييم تأثري مثل هذا التخفيض 
 يف  ٣,٢ بزيـادة  يف املائة ينّشط االقتصاد      ١ ضريبة القيمة املضافة بنسبة      معدلوكما هو متوقع فإن ختفيض        

 يف كل من االستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص على التوايل فوق املستوى الذي كان متوقعاً يف                 يف املائة  ٢,٨املائة و 
الستهالك واالستثمار بدورمها أن يؤديا إىل ارتفاع الطلب علـى          ومن شأن ارتفاع ا   . ٢٠١٥السيناريو األساسي عام    

 يف املائة يف الـسيناريو      ١٩,١ باملقارنة مع    ٢٠١٥ يف املائة عام     ١,٤اليد العاملة، مما يؤدي إىل اخنفاض البطالة بنسبة         
لي اإلمجايل مـستوى    يؤدي إىل أن يتجاوز الناتج احمل     حماكاة ختفيض ضريبة القيمة املضافة      النتيجة هي أن    و. األساسي

 امليزان التجاري فإن ختفيض ضـريبة القيمـة         يفوأما عن تأثريه    . ٢٠١٥ يف املائة عام     ٢,٨السيناريو األساسي بنسبة    
 املائة ميكن أن يكون له تأثري هامشي ولكنه إجيايب إذ إن العجز التجاري كنسبة مئوية من النـاتج                    يف ١املضافة بنسبة   

  . يف املائة طوال فترة احملاكاة٠,٢ بنسبة احمللي اإلمجايل سينخفض
ففي األجل القصري سـيكون لتخفـيض       . وأما عن العجز احلكومي فإن التأثري سيكون هامشياً على األكثر           

إيرادات الـضريبة بـسبب    توازن امليزانية ولكن هذا التأثري سيخف تدرجيياً بتزايد يفضريبية القيمة املضافة تأثري سليب  
ويف السنة األخرية من فترة احملاكاة ستكون نسبة العجز إىل الناتج           . ط لتلك السياسة على اإلنتاج والعمالة     التأثري املنش 

. نصف نقطة مئوية أكثر مما هو متوقع يف السيناريو األساسي         إال ب  يف املائة، أي أهنا لن تزيد        ١٣,٤احمللي اإلمجايل هي    
ومع ذلك  . املالية ضريبة القيمة املضافة حمايداً من الناحية        معدل وعلى ذلك ففي األجل الطويل يتوقع أن يكون ختفيض        

 ضريبة القيمة املـضافة     معدل العجز احلكومي ميكن استبعاده إذا كان قرار ختفيض          يفالتأثري السليب اهلامشي    فإن هذا   
سلطة الفلسطينية، مما يؤدي    مصحوباً بربنامج لتوسيع االستثمار العام واخلاص، وبالتايل توسيع القاعدة الضريبية أمام ال           

  .إىل أكثر من تعويض أي خسارة يف اإليرادات احلكومية
  املالية تأثريات خمتلف أدوات السياسة - ٢-٣اجلدول 

  النسبة املئوية للتغري من إسقاطات األساس

  
  
  

  الناتج احمللي اإلمجايل

  
  

  االستهالك اخلاص

  
  

  االستثمار اخلاص
  
  يف املائة –نسبة البطالة 

  يزان التجاريامل
نسبة مئوية من الناتج 

  احمللي اإلمجايل

  توازن امليزانية
نسبة مئوية من الناتج 

  احمللي اإلمجايل
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  

  ٨,٩-  ١٢,٠-  ٣٢,٥-  ٣٩,١-  ١٩,١  ١٥,٦  ١ ٨٧٣  ١ ٣٤٤  ٦ ٨٥١  ٥ ٣٠٠  ٨ ٠٤٢  ٦ ٠١٩  )أ(مستويات األساس
  يبة القيمة املضافةضر

   يف املائة١  ختفيض 
+٠,٥-  ٠,٨-  ٠,٢+  ٠,٢+  ١,٤-  ٠,٩-  ٢,٨+  ١,٦+  ٣,٢+  ٢,٠+  ٢,٨+  ١,٦  

  ضريبة الدخل
   يف املائة١  ختفيض 

+٠,٥-  ٠,٧-  ٠,٣+  ٠,٢+  ١,١-  ٠,٦-  ٢,٤+  ١,٢+  ٢,٧+  ١,٦+  ١,٧+  ١,٠  

  االستثمار العام
   يف املائة١٠  زيادة 

+٠,٢-  ٠,٣-  ٠,٥-  ٠,٦-  ٠,٧-  ٠,٣-  ٣,٥+  ٢,٨+  ٠,٩+  ٠,٣+  ١,٢+  ٠,٦  

  تكاليف االستثمار
   يف املائة١٠  ختفيض 

+١,٥-  ١,٥-  ٠,٩-  ١,٠-  ١,٧-  ٠,٧-  ١١,٨+  ٨,٣+  ١,٨+  ٠,٥+  ٢,٧+  ١,١  

  التحويالت احلكومية
   يف املائة١٠  زيادة 

+٠,٢-  ٠,٣-  ٠,١+  ٠,١+  ٠,٦-  ٠,٣-  ١,٣+  ٠,٧+  ١,٤+  ٠,٩+  ١,٣+  ٠,٧  

 تقاس بدوالرات الواليات املتحدة باألرقام السيناريو األساسيإلمجايل واالستهالك اخلاص واالستثمار العام يف الناتج احمللي ا  )أ(  
  .١٩٩٧احلقيقية عام 
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   ضريبة الدخلمعدلختفيض 

يف الـتفكري  سطينية ل ضريبة القيمة املضافة يستطيع واضعو السياسات يف السلطة الف  معدلبدالً من ختفيض      
وإذا كان ذلك يتعارض مع ضرورة زيادة االعتماد على الـضرائب           .  يف املائة  ١ة الدخل بنسبة     ضريب معدلختفيض  
، فإن مثل هذه السياسة ميكن أيضاً أن        )١٩٩٩ يف املائة عام     ١,٩(اليت ال يزال االعتماد عليها ضئيالً جداً        املباشرة  

وكما هو متوقـع يـؤدي      .  اخلاص أيضاً  واالستهالك واالستثمار   جمموع االدخار اخلاص   ط االقتصاد بتشجيع  تنشِّ
 أن ختفيض الضريبة ستعقبه مباشرة زيادة       ٢- ٣ويبني اجلدول   .  ضريبة الدخل إىل سوء توازن امليزانية      معدلختفيض  

ولكن كلما بـدأ    .  يف السيناريو األساسي    نقطة مئوية  ٠,٧ مبقداريف عجز امليزانية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل         
أي أن ختفيض ضريبة الدخل يرفع   .  ستنخفض املاليةطي هلذا التخفيض يظهر يف االقتصاد فإن التكاليف         التأثري التنشي 

. ٢٠١٥ يف املائة فوق مستوى السيناريو األساسي عام         ٢,٧الدخل املتاح وبالتايل ينشط االستهالك اخلاص بنسبة        
اج بعد ختفيض ضريبة الدخل يف ارتفـاع         تكاليف اإلنت  ونقص طلب املستهلكني    من زيادة  اآلثار اجملتمعة    وستظهر

وبصفة عامة، فبحلول آخر سنة من سنوات احملاكاة سـيؤدي          . مستويات االستثمار اخلاص وبالتايل تقليل البطالة     
  .السيناريو األساسي يف املائة فوق مستواه يف ١,٧ختفيض ضريبة الدخل إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 

  كومياحل االستثمار زيادة

 يف املائة ١٠القتصاد لزيادة مستوى االستثمار احلكومي بنسبة مستهدفة هي       ااستجابة  يفحص هذا البحث      
وإذا كانت زيادة االستثمار احلكومي من املكونات الضرورية يف أي          . فوق املستوى املفترض يف السيناريو األساسي     

جتذب االستثمار اخلاص ل الستهداف قطاعات ومشاريع برنامج شامل إلعادة البناء االقتصادي فإنه جيب أن يستعم     
  .من أجل تعظيم مسامهاته يف االنعاش االقتصادي

اريو ن أن زيادة االستثمار احلكومي ستجذب االستثمار اخلاص مبا جياوز مستوى السي           ٢-٣ويوضح اجلدول     
اوب استجابة جيدة مـع زيـادة       اخلاص سيتج وهذا يشري إىل أن القطاع      . ٢٠١٥ يف املائة عام     ٣,٥األساسي بنسبة   

 يف املائة   ١,٢ ستؤدي زيادة االستثمارات إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة           ٢٠١٥ويف عام   . االستثمار احلكومي 
كما أن زيـادة النـشاط      . دون مستوى األساس  تقليل البطالة بدرجة طفيفة     إىل  السيناريو األساسي، و  فوق مستوى   

تكاليف هذه السياسة، باملقارنة مع منافعها، هي       و. لة سيؤديان إىل ارتفاع االستهالك اخلاص     ثماري وتقليل البطا  تاالس
وإذا كان العجز التجاري والعجز احلكومي، كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، سريتفعان ارتفاعاً . تكاليف صغرية نسبياً

إن هذا التأثري السليب سيتناقص بالتدريج حىت يصل         ف ٢٠٠٨عن املستويات املتوقعة يف السيناريو األساسي عام        طفيفاً  
  . يف هناية فترة احملاكاةإىل نسب هامشية

  برنامج تنشيط االستثمار

كجزء من استراتيجية إحياء القطاع اخلاص الفلسطيين ميكن أن تنظر السلطة الفلسطينية يف برنامج يهدف                 
 وهذا التركيز ضروري لعكس اجتاه التـشوهات        .لرأمساليةإىل تنشيط االستثمار اخلاص يف األنشطة عالية الكثافة ا        

وقد يتطلب تنشيط االستثمار اخلاص يف القطاعات عالية الكثافـة الرأمساليـة            . اهليكلية واخنفاض القدرة اإلنتاجية   
 بـسبب    يف االقتصاد الفلـسطيين    سياسة حكومية متناسقة لتقليص تكاليف اإلنتاج اليت ارتفعت ارتفاعاً مصطنعاً         

" خمطط تصحيح التشوه"وحياول هذا القسم تقييم استجابة االقتصاد ملا ميكن أن يسمى     . دابري التقييدية اإلسرائيلية  الت
ولتطبيق ذلك يف عملية حماكاة النمـوذج، فقـد         . الذي يهدف إىل تقليل تكاليف االستثمار يف غري قطاع التشييد         

يف السيناريو األساسي،  يف املائة عن ما كان عليه ١٠بنسبة  يف غري التشييدافُترض ختفيض السعر القياسي لالستثمار 
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 احلوافز، مثل ختفيض سعر الفائدة، وتقدمي إعانات لإلنتاج حمدودة زمنياً، بفضل عدد منعملياً  وهو ما ميكن حتقيقه     
  .أو خصم ضرييب

 املائـة فـوق      يف ١١,٨ بنسبة   ٢٠١٥ عام    أن هذا االقتراح سريفع االستثمار اخلاص      ٢- ٣ويبني اجلدول     
يسببها االحتالل ستنخفض أو سـتزال      وهذا يدل مرة أخرى على أن التشوهات السعرية اليت          . السيناريو األساسي 

 ويساعد على إعادة     بدرجة كبرية  وعلى أن برناجماً حكومياً لتخفيض تكاليف االستثمار سينشط االستثمار اخلاص         
ستهالك اخلاص والناتج أنه بنهاية فترة التوقعات سريتفع االتيجة هي والن. إحياء القطاع اخلاص باعتباره حمركاً للنمو

أن  يف املائة على التوايل، كما ُيتوقـع  ٢,٧ يف املائة و١,٨احمللي اإلمجايل مبا جياوز مستوامها يف خط األساس بنسبة          
هامشية يف  اث زيادة   وتكاليف هذه السياسة هي إحد    .  يف املائة عن السيناريو األساسي     ١,٧تنخفض البطالة بنسبة    

 يف  ١,٥مبا جياوز مستوامها يف خط األساس بنسبة        امليزانية والعجز التجاري كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل،          
  .٢٠١٥عام يف ،  يف املائة٠,٩املائة و

  زيادة التحويالت احلكومية

هلامشية يف اجملتمع من أجـل      تستطيع السلطة الفلسطينية أن تنظر أيضاً يف سياسات تستهدف القطاعات ا            
 يف  ١٠تقييم تأثري تلك السياسة يفحص منوذج احملاكاة تأثري زيادة بنسبة           ول. اجها اجتماعياً واقتصادياً  اإلسراع بإدم 

 ٢-٣واردة يف اجلدول    ويتبني من النتائج ال   . املائة يف التحويالت احلكومية عن املستوى املفترض يف السيناريو األساسي         
فسريتفع االسـتهالك اخلـاص     .  استجابة االقتصاد ستكون إجيابية    ولكنذه السياسة ستكون بسيطة      تكاليف ه  أن

كما أن زيادة الطلب علـى      .  يف املائة  ١,٤ بنسبة   ٢٠١٥بالتدريج، مبا يتجاوز مستواه يف السيناريو األساسي عام         
 ٠,٦ريو األساسي، ويقلل البطالة بنسبة  يف املائة فوق مستوى السينا     ١,٣سينشط االستثمار بنسبة    السلع االستهالكية   

  من حيـث العجـز احلكـومي   وتوحي ضآلة التكاليف. مستوى اخلط األساسي يف هناية فترة احملاكاةيف املائة عن  
ألن وتناقصها تدرجيياً بأن واضعي السياسات يف السلطة الفلسطينية جيب أن ينظروا يف زيادة التحويالت احلكومية                

 االقتصاد بزيادة الطلـب     ينشط أنوهو تقليل الفقر،    افة إىل معاجلة هدف مطلوب اجتماعياً       ذلك من شأنه، باإلض   
 ويف هناية فترة احملاكاة سيكون عجز امليزانية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل أعلى ممـا هـو عليـه                   . الكلي

  . سيسجل حتسناً متواضعاًامليزان التجاري يف املائة فقط، يف حني أن ٠,٢بنسبة السيناريو األساسي 

  املالية سيناريو السياسة - دال 

لوضع  غري كافيةة الكلية القائمة إطار السياسات االقتصاديضمن  خيارات السياسات املتاحة إنسبق القول   
والقطاع اخلاص ال يستطيع مبفرده أن يولد االسـتثمار         . االقتصاد الفلسطيين على مسار النمو االقتصادي املستدام      

ـ ي توسـعية أن     ماليةسياسة  انتهاج  ومن شأن   . وإلعادة بناء قدرته اإلنتاجية   ضروري خللق وظائف كافية     ال ل عجِّ
واجتذاب االستثمار  تدابري هادفة لتقليل تكاليف االستثمار      تطبيق  باالنتعاش االقتصادي بزيادة االستثمار احلكومي و     

 جيب أن تنظر السلطة الفلـسطينية يف زيـادة          ،حلاليةويف نفس الوقت، وبسبب مستويات البطالة والفقر ا       . اخلاص
التحويالت احلكومية للقطاعات اهلامشية اقتصادياً يف اجملتمع الفلسطيين، وخصوصاً أولئك الذين لـن يـستفيدوا               

الطلب الكلي وبالتايل   زيد   التوسعية ميكن أن ت    املاليةيضاف إىل ذلك أن السياسة      . االنتعاش االقتصادي مباشرة من   
البحث عن مزيج من الـسياسات  يتمثل يف دي حوعلى ذلك فإن الت. ز القطاع اخلاص على زيادة اإلنتاج احمللي  حتف

جمموعة ويقترح القسم احلايل .  اليت حتقق هذه األغراض بأقل تكاليف ممكنة من حيث امليزانية والعجز اخلارجياملالية
  : على النحو التايلمما يعين تغيري افتراضات خط األساسبديلة  مالية سياسات
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   يف املائة زيادة يف االستثمار احلكومي؛١٠  )أ(  
   يف املائة زيادة يف التحويالت احلكومية؛٥  )ب(  
 قطاع التـشييد ويـؤدي إىل        غري الذي يستهدف االستثمار يف   " تصحيح التشوه خمطط  "إدخال    )ج(  

  .طر أسعار االستثمار يف غري التشييد يف املائة يف أ١٠ختفيض بنسبة 

 يدل على أن هناك مساحة واسعة للتحسني االقتـصادي إذا           وسيناريو السياسات هذا ليس إال مثاالً       
 خمتلفة للسياسةصيغ  النظر يف املقبلةوميكن يف البحوث . املاليةُسمح للسلطة الفلسطينية حبيز أوسع يف السياسة 

 املـتغريات االقتـصادية   يف املقترحة  اليةاملالسياسات   تأثري جمموعة    ٢- ٣ والشكل   ٣- ٣ويبني اجلدول   . املالية
 والسيناريو األساسي أن تلك اجملموعـة الـشاملة         املاليةوتشري املقارنة بني هذا السيناريو للسياسة       . األساسية
 يف املائة فوق مستوى خط األساس حبيث يصل إىل ٤,٢ بنسبة ٢٠١٥وى الناتج احمللي اإلمجايل عام مستسترفع 
وسـتظهر اآلثـار    .  يف املائة  ١٦,٧ نقطة مئوية إىل     ٢,٤بنسبة   وستقلل معدل البطالة     ، مليار دوالر  ٨ ٣٧٦

 ١٣,٧ يف املائة و   ٣املنشطة هلذا املزيج من السياسات يف ارتفاع مستوى االستهالك واالستثمار اخلاص بنسبة             
  .٢٠١٥يف املائة على التوايل عام 

 الناتج احمللي اإلمجـايل، وزيـادة       من التجاري كنسبة     يف املائة زيادة يف العجز     ١وتكاليف هذا التحسن هي       
ويوحي ذلك بأن هناك ضرورة التبـاع       .  الناتج احمللي اإلمجايل   من يف املائة يف العجز احلكومي كنسبة        ١,٧بنسبة  

البطالة وإىل أن استدامة هذه السياسة ستعتمد على زيادة مصادر   الدخول وتقليل    لرفع توسعية ونشيطة    ماليةسياسة  
 من إعادة النظر يف الترتيبـات احلاليـة   ال بدويف هذا اخلصوص . إليرادات العامة وحتسني كفاءة حتصيل الضرائب  ا

  .الواردات، وطريقة حتصيلها بواسطة السلطات اإلسرائيلية ضريبة القيمة املضافة وتعريفات معدللتحديد 

  رئيسية املؤشرات االقتصادية اليف املالية تأثري السياسة -  ٣- ٣اجلدول 
    

  الناتج احمللي اإلمجايل
مباليني دوالرات 

١٩٩٧  

  
  

 يف - معدل البطالة 
  املائة

  
التوازن احلكومي 

كنسبة من الناتج احمللي 
  اإلمجايل

  امليزان التجاري
كنسبة مئوية من 
  الناتج احمللي اإلمجايل

  
  االستهالك اخلاص
مباليني دوالرات 

١٩٩٧  

  
  االستثمار اخلاص
مباليني دوالرات 

١٩٩٧  
خط   

  األساس
السياسة 
  املالية

خط 
  األساس

السياسة 
  املالية

خط 
  األساس

السياسة 
  املالية

خط 
  األساس

السياسة 
  املالية

خط 
  األساس

السياسة 
  املالية

خط 
  األساس
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٢ ١٢٩  ١ ٨٧٣  ٧ ٠٧٧  ٦ ٨٥١  ٣٣,٥-  ٣٢,٥-  ١٠,٦-  ٨,٩-  ١٦,٧  ١٩,١  ٨ ٣٧٦  ٨ ٠٤٢  ٢٠١٥  
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   املؤشرات االقتصادية الرئيسيةيف املالية تأثري السياسة - ٢-٣الشكل 

  معدل البطالة- ب ٢-٣ ١٩٩٧ مباليني دوالرات - الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي - أ ٢-٣
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   سيناريو العملة الوطنية-هاء 

وإذا . مل توجه الكتابات الكثرية عن االقتصاد الفلسطيين اهتماماً كبرياً لقضية إدخال عملة وطنية فلـسطينية                
ألسباب اقتصادية وأسباب ترجع إىل     ية   للسلطة الفلسطين   هذا احلق  بروتوكول باريس ال يقرر   يرجع إىل أن     ذلك   كان

ومع ذلك فـإن    . غياب السيادة هو   سنة فإن االعتبار الرئيسي كان وال يزال         ١٥من  مقبولة  املؤسسات كانت تعترب    
واستناداً إىل أحباث مبكرة من جانب األونكتاد عن هذا املوضوع          . هناك عدداً قليالً من األحباث ناقشت هذا املوضوع       

حالً مرحلياً، يف حـني أن      مثالً أن احتاداً نقدياً مع األردن مع وجود جملس إلدارة العملة يعترب             ) ١٩٩٩ (Naqibيرى  
Cobham) ٢٠٠٤ (وBeidas and Kandil) يرون أن نظام سعر الصرف الثابت مرغوب فيه على األقل يف ) ٢٠٠٥

صرف والسياسة النقدية   سياسة سعر ال  حيز  ويسلط القسم احلايل مزيداً من الضوء على إمكانية توسيع          . املرحلة األوىل 
  . وذلك مبحاكاة تأثري إدخال عملة وطنيةالفلسطينية،

مسألة سياسية مرتبطة بوضع السلطة الفلسطينية ككيـان   وبصرف النظر عما إذا كان إدخال عملة وطنية           
نبغي التركيز على أن  املفاوضات مع إسرائيل بشأن السيادة، ي      وعن ١٩٩٤منذ بروتوكول باريس عام     " حكم ذايت "

عملة وطنية وما يرتبط هبا من القدرة على تنفيذ سياسة نقدية وسياسة سعر صرف مستقلة مها، إىل حد بعيد،              مزايا  
قـدرات   معقدة تتطلب    مسألةفالسري على سياسة نقدية متناسقة      . مهمان يف السياسة االقتصادية لدولة ذات سيادة      

 التقاء األخطاء الشنيعة وإساءة استعمال السياسة مما ميكن أن يلحق الضرر            الياًمكبرية بشرية ومؤسساتية وانضباطاً     
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 السيادة السياسية الـيت     ت املطلوبة لوضع سياسات وال أوضاع      ويف احلالة الفلسطينية، ال توجد القدرا      .باالقتصاد
تيجياً جيب بناء زخم للوصول     تعترب هدفاً استرا  وعلى ذلك فإن العملة الوطنية ميكن أن        . تدعم سياسة نقدية مستقلة   

ويف هذا السياق جيب النظر إىل الكتابات اخلاصة هبذا املوضوع، مبا يف ذلك البحث احلايل، كجزء من جوانب            . إليه
نظرية وجوانب سياسة عملة وطنية هتدف إىل بناء هذا الزخم بتقدمي املعلومات لواضعي السياسات وبرسم خطوط                

  .القدرات املطلوبة وعندما توجد واملاليةالسياسية النقاش عندما تتوافر الشروط 

عملة وطنية جديدة هو حتد كبري يف أي مكان، ولكنه كبري بوجه خاص يف األرض     أي  وإثبات مصداقية     
عن الضغوط مبعزل فلسطيين راسخ له سجل يف وضع السياسات الفلسطينية احملتلة اليت تفتقر إىل مصرف مركزي       

الذي تكون له سياسة نقدية     ،  "النقدجملس  "دو أن هناك توافقاً يف الرأي حىت اآلن على أن           ويب. واملاليةالسياسية  
وإذا كانت العملة . ميكن أن يكون ترتيباً أولياً لبناء املصداقية والثقة يف العملة اجلديدةتقديرية يف حدودها الدنيا، 

فإن احلق السيادي سيكون ممـاثالً      ،  "النقدلس  جم"نظام  يف إطار   األجنيب،  نقد  اجلديدة مدعومة باحتياطيات من ال    
يزيد من خطر سوء تنسيق سعر الصرف مما       " النقدجمالس  "ولكن مجود   . إليرادات الفائدة على هذه االحتياطيات    

والواقع أن النجاح يف إدخال عملة      .  والسياسات االقتصادية الكلية املتناسقة أمراً مهماً متاماً       املايلجيعل االنضباط   
 اجملال اخلـاص بالـسياسة   درة مؤسسات، جتاوز وق،دارهتا إدارة سليمة يتطلب إدارة اقتصادية كلية شاملة     ما وإ 

  .النقدية يف حد ذاته

وبعد ما تقدم، حياول هذا البحث أن يربز التكاليف اليت يتحملها االقتصاد الفلسطيين من االسـتمرار يف                   
 االقتصاد اإلسرائيلي األكثر تقدماً واملختلف هيكليـاً،         من  مأخوذة تطبيق سياسات نقدية وسياسات سعر الصرف     

القسم احلـايل أن    فمثالً يبني   . واهلدف هو اقتراح األعمال التصحيحية اليت ميكن القيام هبا لتخفيف تلك التكاليف           
 اإلسـرائيلي   شاقلختفيض قيمة عملة فلسطينية مفترضة سيصل بسعر الصرف احلقيقي إىل أدىن من سعر صرف ال              

 وينـشط   ،يد مما يؤدي بدوره إىل حتسني امليزان التجاري، واالستثمار اخلاص، والناتج احمللي اإلمجايل، والعمل             اجلد
تخفيض سعر الـصرف    مماثلة ل  ميكن حتقيق منافع     ،أي عملة قبل إدخال   لكن  و. قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية   

وعلى ذلك فـإن    .  لدعم الصادرات وتنشيطها   اإيراداهتفرض ضرائب على الواردات واستخدام      عن طريق   احلقيقي  
املغاىل فيها ميكن أن يستعمل  اإلسرائيلي اجلديد ذي القيمة   شاقلخسارة التنافسية الفلسطينية الناشئة عن استخدام ال      

  .)١٣(الدعم من هذا النوع، أو اللجوء إليه عند التفاوض على االتفاقات التجارية/كمربر إلدخال خمططات الضريبة

 يف ٥٠أجل منذجة هذا األسلوب تدرس احملاكاة املعروضة هنا تأثري خفض قيمة العملة املفترضة بنسبة ومن   
ميكن أن يؤثر يف االقتصاد      احمللية للواردات والصادرات و     األسعار مما يغري املائة مبوجب نظام سعر صرف ثابت       
لعملـة إىل حتـسني امليـزان       يض قيمة ا   يؤدي ختف  ،ومن الناحية النظرية  . عرب قطاع السلع اليت تدخل التجارة     

 املصّدرين سيحصلون على إيرادات بالعملة احمللية أكرب عن         إذ إن  بزيادة الصادرات وتقليل الواردات      التجاري
وبعبارة أخرى . نفس احلجم من الصادرات يف حني أن الواردات ستنكمش بسبب ارتفاع سعرها بالعملة احمللية

 يف  ٥٠ومن هنا فإن تأثري التخفيض بنسبة       . انة للصادرات وضريبة على الواردات    إعفإن التخفيض يعترب مبثابة     
 يف ٥٠ اخنفاض بنسبةوالسعر القياسي للواردات    يف املائة يف     ٥٠املائة يظهر يف احملاكاة بافتراض ارتفاع بنسبة        

  . يف السيناريو األساسيقيمباملقارنة مع السعر القياسي للصادرات يف املائة 
                                                      

 اإلسرائيلي اجلديد املغـاىل يف      شاقلالمن املنظور الفلسطيين، توحي خسارة التنافسية الناشئة عن استخدام           )١٣(
قيمته بأن وجود أعراض غريبة ميكن بالتأكيد أن تولد مجيع شرور املرض اهلولندي، بل وحىت بتأثري أشد بسبب عدم ضخامة                    

  .تطيع منافعها أن تعوض عن اخلسارةاملوارد اليت تس
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أن العملة الفلسطينية ذات القيمة املخفضة ستكون هلـا   فيما يلي  ٣- ٣ والشكل   ٤- ٣جلدول  ويبني ا   
 ١,٥ أقل مبقدار وتشري نتيجة احملاكاة إىل أن العجز التجاري سيكون         . آثار إجيابية يف املؤشرات االقتصادية الرئيسية     

فسية البضائع الفلسطينية الـيت     كما أن التخفيض سيحسن تنا    .  من مستواه يف السيناريو األساسي     مئويةنقطة  
وسيكون لذلك أيضاً إمكانية تصحيح التشوه .  الوارداتلالستعاضة عنوينشط اإلنتاج احمللي   ،تدخل التجارة 

 يف الناتج احمللي )اليت تدخل التجارةالبضائع (سريفع حصة الزراعة والصناعة التحويلية اهليكلي يف االقتصاد ألنه 
  .اعي اخلدمات والتشييداإلمجايل بالقياس إىل قط

كما أن التأثري اإلجيايب لتخفيض العملة الفلسطينية سيظهر يف ارتفاع مستويات االسـتثمار اخلـاص                 
 يف املائة عما هو عليه يف ١١ففي هناية فترة احملاكاة سيكون االستثمار اخلاص أعلى بنسبة . واالستهالك اخلاص

واملتوقع أن يرتفع الناتج احمللـي      .  يف املائة  ٩اص سيزيد بنسبة    السيناريو األساسي، يف حني أن االستهالك اخل      
 عن السيناريو األساسي وأن يتناقص عجز امليزانية كنسبة مئوية من النـاتج             ١,٤بنسبة   ٢٠١٥ عام   اإلمجايل

عليه  نقاط مئوية عما هي ٥واملتوقع أن تكون نسبة البطالة أقل مبقدار .  نقطة مئوية ٠,٤احمللي اإلمجايل بنسبة    
  .يف السيناريو األساسي

وريثما يتحقق إدخال عملة وطنية، تستطيع السلطة الفلسطينية أن جتين بعض املنافع مـن              ومع ذلك،     
 وهبذا املعىن فإن حماكاة   . خمططات لدعم الصادرات وفرض ضرائب على الواردات      عدة  ختفيض العملة مبوجب    

 يف جمال مةدروساً واضحة وقّيسات يف السلطة الفلسطينية   لواضعي السيا  تقدمتأثريات ختفيض العملة املفترضة     
وأخرياً جتدر اإلشارة إىل أن املنافع الفعلية من إدخال عملة فلسطينية حيتمل أن جتاوز املنافع اليت . املاليةالسياسة 

ستبعاد األخطـار   فاملنافع الواردة يف احملاكاة ال تأخذ يف حسباهنا النتائج اإلجيابية ال          . سبق وصفها يف احملاكاة   
كما أهنا ال تأخذ يف حسباهنا . وارتفاع تكاليف الصفقات الكامن يف استخدام ثالث عمالت يف الوقت احلاضر

متكني واضعي السياسات يف السلطة الفلسطينية بأداة سياسـة سـعر           اإليرادات السيادية واملنافع احملتملة من      
  .مار وبلوغ أهداف سياسات أخرىالصرف اليت يستطيعون أن يستعملوها لتشجيع االستث

   تأثري العملة الوطنية يف املؤشرات االقتصادية الرئيسية- ٤-٣ل واجلد
    

  الناتج احمللي اإلمجايل
مباليني دوالرات 

١٩٩٧  

  
  

 يف - معدل البطالة 
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٢ ٠٧٩  ١ ٨٧٣  ٧ ٥٢٤  ٦ ٨٥١  ٣١,٠-  ٣٢,٥-  ٨,٥-  ٨,٩-  ١٤,١  ١٩,١  ٨ ٨٦١  ٨ ٠٤٢ ٢٠١٥  
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   املؤشرات االقتصادية الرئيسيةيف العملة الوطنيةتأثري  - ٣-٣الشكل 
 

١٩٩٧الرات  مباليني دو- الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي - أ ٣-٣ عدل البطالةم - ب ٣-٣   
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  التوصيات -واو 

وتظهر عليه نقائص   .  والنقدية الفلسطينية املوجود اآلن يقيد إمكانيات االقتصاد الفلسطيين        املاليةإطار السياسات     
فهذا اإلطار جيعل جهود إعادة البنـاء االقتـصادي         . نه يقلل من اخليارات املتاحة لوضع السياسات      كما أ هيكلية كبرية   

وميكن .  جمموعة شاملة من اإلصالحات ملعاجلة تلك القيود       وهناك حاجة ملحة إىل   . والتنمية يف األجل البعيد صعبة للغاية     
، وإعـادة هيكلـة     )األكثر إنصافاً للفقراء   (باشرة التصاعدية النظام الضرييب بزيادة االعتماد على الضرائب امل      تقوية فاعلية   

 مرتفعـة   استهالكوميكن تعزيز جانب العدالة يف هذا النظام بفرض ضرائب          . الضرائب العقارية وإدخال ضرائب جديدة    
. لفقـرية  العـائالت ا    مشتريات وإعفاء البنود اليت تظهر بصفة مستمرة يف سلة       على السلع الترفية، خصوصاً املستوردة،      

  .وميكن حتقيق مكاسب يف الكفاءة بتحسني حتصيل الضرائب وتسجيل الكيانات اخلاضعة لضرائب الدخل

وحىت إذا كان النمـو سـيكون       . توسعية أن تؤدي دوراً مهماً يف إنعاش االقتصاد       ال املاليةسياسة  ال وتستطيع  
ب أن تكون مصحوبة بتدابري داعمة أخـرى مثـل           التوسعية جي  املاليةمقيداً بضعف الطلب املشاهد اآلن فإن السياسة        

وسيكون على السلطة الفلسطينية أيضاً أن تعتمـد        . عملية التنمية زيادة قدرة القطاع املايل على تقدمي قروض لتمويل         
 املاحنني يف توسـيع      من دعمالويف هذا ما يربز أمهية      .  اجلديدة  اإلصالحية على الدعم اخلارجي لتنفيذ تدابري السياسات     

 وجيب زيادة جهود املعونة ال بزيادة مبالغها فحسب بل أيـضاً بتوسـيع            . السلطة الفلسطينية  أمام   املاليةيز السياسة   ح
 نظراً لضعف قدرة مؤسـسات الـسلطة        وقت واحد وقد يكون من الصعب تنفيذ مجيع التدابري املوصى هبا يف           . جماهلا
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 العمليات للبناء على التدابري اإلصـالحية الـيت         تيب سلسلة وترالفلسطينية، ومن هنا تنشأ احلاجة إىل وضع أولويات         
  .تكون قد بدأت

 العجز احلكومي بفرض رقابة علـى       للتحكم يف  السلطة الفلسطينية لضغط     تتعرض يف الوقت احلاضر     ولكن  
ومي أمـراً  احلكالتوظيف األزمات املتجددة جعلت توسيع  بيد أن. األجور اليت تعترب مرتفعة نسبياً وآخذة يف االرتفاع    

لضخ احلياة يف االقتـصاد     فعالة، وإن مل متثل احلل األمثل،        أصبح استراتيجية    إذ إنه ال مفر منه أمام السلطة الفلسطينية       
واحلجة وراء ضرورة ختفيض عدد موظفي السلطة الفلسطينية أو ختفيض مرتباهتم تنبع من القلق مـن                 .)١٤(الفلسطيين

الية وافتراض أن املدخرات اليت ستحققها احلكومة من هذه اخلطوة ستـستخدم            إمكان استدامة مستويات اإلنفاق احل    
وهذا بدوره يفترض أن القطاع اخلاص سيستخدم القـروض         . أساساً خلدمة ديون السلطة الفلسطينية للقطاع اخلاص      

ى ميزانية السلطة    سيخفف العبء عل   العامولكن إذا كان ختفيض القطاع      . يف زيادة األنشطة االستثمارية   املردودة إليه   
 ويرجع ذلك إىل عـدم      . لن يؤدي بالضرورة إىل تنشيط االستثمار يف االقتصاد الفلسطيين          يف حد ذاته   الفلسطينية فإنه 

بل األرجح، يف ظـروف     اليت تربط بني سداد الديون وزيادة االستثمار؛         ردود الفعل    حدوث سلسلة وجود ما يضمن    
 فـإىل أن    ،وعلى ذلك . من ارتفاع خماطر االستثمار    أن يظل املستثمرون متخوفني      ،اجلاريةالبيئة االقتصادية والسياسية    

 فـإن  ،يتحقق استقرار كاف للوضع السياسي مبا يسمح للقطاع اخلاص بالبدء يف استثمارات كافية وخلق فرص عمل   
  .اج الكليتقليل العمالة يف القطاع العام سيترجم إىل مزيد من البطالة واخنفاض يف الطلب الكلي واإلنت

 األجور، بل إهنا تدعو إىل      عبءوليس يف توصيات السياسات البديلة املعروضة هنا ترتيب ألولويات ختفيض             
واألولوية األوىل يف السياسة االقتصادية جيب أن تكون زيادة         .  الناس إىل العمل وزيادة رعاية الشعب الفلسطيين       عودة

وميكن . عادة تأهيل القدرة اإلنتاجية وتطويرها بعد ما أصاهبا من تآكل         اص إل اخلعام و الالطلب الكلي بفضل االستثمار     
ج االستثمار إىل دعم    وحيتا. رفع مستويات الناتج احمللي اإلمجايل وتقليل البطالة باستثمار عام جيذب االستثمار اخلاص           

ملتضخمة بصورة اصطناعية،   تشوهات األسعار ا  وتقليل  سياسات هتدف إىل ختفيض تكاليفه املرتفعة للغاية،        من تدابري   
وإىل جانب ذلك فإن إحداث زيادة يف نفس الوقت         .  وهتّدم البنية األساسية والطاقة اإلنتاجية     اجلغرايفومعاجلة التفتت   

يف التحويالت احلكومية أمر موصى به لدعم اجملموعات الضعيفة يف اجملتمع اليت رمبا ال تستفيد فوراً مـن االنتعـاش                    
 لدى الـسلطة الفلـسطينية      املايلؤدي زيادة النشاط االقتصادي إىل تثبيت الوضع        ستجل الطويل   ويف األ . االقتصادي

  .بفضل زيادة إيرادات الضرائب وتقليل التحويالت احلكومية

وأما عن الترتيب النقدي فإن هناك حاجة استراتيجية لبناء زخم ومتكني سلطة النقـد الفلـسطينية                  
 مركزي باملعىن الصحيح،    مصرفأي  مستقلة ومسؤوليات تشابه مسؤوليات     وتطوير قدرهتا على أداء وظائف      

وجيب أن يهدف اإلصالح الشامل للترتيب النقدي إىل بلوغ         . على مسار تكون مراحله موضوعة بدقة وبعزم      
 فأوالً، جيب متكني سلطة النقـد ). يف األجل املتوسط إىل األجل الطويل (األهداف االستراتيجية األربعة التالية     

العملة املتداولة واحتياطيـات    (الكتلة النقدية    عملة وطنية وإدارة     سكالفلسطينية من احلصول على إيرادات      
 سياسة نقدية باتباعجيب أن يسمح الترتيب النقدي اجلديد لسلطة النقد الفلسطينية ثانياً، ). التجاريةاملصارف 

على التأثريات السلبية   سعار الفائدة لتقليل    أتكييف األسعار و  من خالل   المتصاص الصدمات اخلارجية وذلك     
األسعار وسالمة اجلهاز املايل، وهي أمور  الثقة يف كل من استقرار إشاعةثالثاً، جيب . القتصاداحلقيقي لاجلانب 

وأخرياً، جيب أن يهدف الترتيب النقدي اجلديد .  ثقة املستثمرين احملليني واألجانب يف االقتصاد  زيادةضرورية ل 

                                                      

إذا كانت األجور يف السلطة الفلسطينية جتاوز املتوسط اإلقليمي فإن نسبة املوظفني احلكـوميني جملمـوع      )١٤(
  ).٢٠٠٦البنك الدويل، (السكان تقل عن املتوسط اإلقليمي 
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م إعادة توجيه التدفقات التجارية بعيداً عن إسرائيل وحنو البلدان العربية وبقية العـامل حيـث ميكـن     إىل دع 
  .جتارية أفضل وضمان الوصول إىل األسواق صفقات التفاوض على

املـسار األول   . ولبلوغ تلك األهداف جيب أن تبدأ سلطة النقد الفلسطينية بالعمل على مسارين متـوازيني               
واملسار الثاين جيب أن    .  األخري املقرض وظيفة   وأداءادة سلطتها التقديرية يف اإلعداد إلصدار عملة وطنية         يتوجه حنو زي  

طوات التكامليـة   يركز على تنسيق السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف مع البلدان العربية اجملاورة مبا يتفق مع اخل               
  . اإلنتاجعواملوحركة التجارة األخرى يف جماالت 
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  ةيلتجاراسياسة ال -رابعاً 
وفور احتالل الـضفة الغربيـة      .  مع إسرائيل  بالعالقة كان أداء التجارة الفلسطينية حمكوماً       ١٩٦٧منذ عام     

 الفلسطينية احملتلة فيما كان      اخلارجية على األرض   ونظام جتارهتا  املايل فرضت إسرائيل نظامها     ١٩٦٧وقطاع غزة عام    
 أو شبه احتاد مجركي أو احتـاد  ،أو احتاد مجركي حبكم الواقعحتاد مجركي غري طوعي،  عض األحيان بأنه ا   يوصف يف ب  

وكان تدفق  . إسرائيلضم االقتصاد الفلسطيين األقل تقدماً إىل اقتصاد        ذلك أدى إىل عملية     والواقع أن   . مجركي هجني 
 لية، وأخـضعت الـواردات إىل األرض      اليد العاملة والبضائع الفلسطينية إىل إسرائيل مسموحاً به ضمن قيود غري تباد           

وأخذ يتزايد عزل املنتجني الفلسطينيني عـن شـركائهم       . فة اإلسرائيلية واحلصص اليت تطبقها    يهليكل التعر الفلسطينية  
  .التجاريني التقليديني يف العامل العريب ومل يكن أمامهم خيار إال إعادة توجيه التجارة حنو االقتصاد اإلسرائيلي

 بني هذين االقتصادين، فإن نظرية املعيشةتالف يف احلجم ويف هيكل التكاليف ويف مستويات ونظراً لالخ  
ولكـن  .  إىل التالقي مع مسار إسـرائيل الفلسطيين كانت تقضي بأن يتجه مسار منو االقتصاد      التقليديةالتجارة  

أ  ٢٠٠٦(وحبسب األونكتاد   . الفلسطينية احملتلة وإسرائيل  األرض   بني   كانت أبعد من أن تكون مستوية     ساحة  ال
فإن االحتاد اجلمركي الفعلي شوه ) ١٩٩٣ (Hamed and Shaban ومراقبني آخرين مثل )ودراسات عديدة سابقة

إعانات حكومية مرتفعة، ومـن  فقد استفاد التجار اإلسرائيليون من   . أمناط التجارة ملصلحة االقتصاد اإلسرائيلي    
كمـا أن الـصادرات     .  استبعاد املنافسة من املنشآت الفلسطينية      ومن سياسة هتدف إىل    ،حصص استرياد فرض  

صـعوبات  ت حبواجز غري تعريفية وبتأخريات ترجع إىل        َه ووجِ ،الفلسطينية، سواء إىل إسرائيل أو إىل بقية العامل       
سواق تضر بالنصيب اإلسرائيلي يف األ    اليت حيتمل أن    النقل الربي وإىل إجراءات األمن، وخصوصاً بالنسبة للسلع         

)Awartani  ،و ١٩٩٤ Shadid  ،من  ال بد يضاف إىل ذلك أن معظم اخلامات والسلع الوسيطة كان          ). ١٩٨٨ 
 الواردات األرخص من بلدان أخرى حمظورة أو أصبحت غاليـة           وكانت. ها بأسعار مرتفعة من إسرائيل    استرياد

والنتيجـة هـي أن   . ابري اإلسـرائيلية  ارتفاعاً ضخماً نتيجة للتداملعامالت التجاريةجداً بسبب ارتفاع تكاليف    
املصدرين الفلسطينيني خسروا كثرياً من ميزاهتم التنافسية، يف حني أن املنتوجات اإلسرائيلية كانـت تـصل إىل                

  ).١٩٨٧، Roy( شيء دون أن يعوقهااألسواق الفلسطينية 

   جوانب التجارة يف بروتوكول باريس-ألف 

بروتوكول باريس حالً وسطاً، على     رة اإلسرائيلية الفلسطينية الذي أنشأه      ميثل اإلطار التنظيمي اجلديد للتجا      
 االتفاق يسمح    كان وإذا. منطقة جتارة حرة  من   من احتاد مجركي و     الطرفني بصورة تشمل عناصر    الورق، بني مصاحل  

يلي كانـت مغلفـة     حبرية تنقل رأس املال والبضائع فإن قضية حركة اليد العاملة الفلسطينية إىل االقتـصاد اإلسـرائ               
ولكن يف نظر املفاوضني الفلسطينيني كان       .)١٥()انظر الفصل خامساً عن سياسة العمل      (وغري هنائية بتصرحيات غامضة   

 النظام الذي كان مفروضاً على التجارة       يفبعض تغريات إجيابية    دوث   ومسح حب  الفائدة لفلسطني االتفاق يتضمن بعض    
ر اتفاق التجارة اجلديد حرية السلطة الفلسطينية يف الدخول يف اتفاقات جتارية            فمثالً قر . ١٩٩٣الفلسطينية حىت عام    

 فئات التعريفة على عدد حمدود من بنـود         - ضمن بعض احلدود     -مع بلدان أخرى واحلق يف أن حتدد مستقلة         ثنائية  
ل إسرائيل   مبوجبها حتوِّ  ،رادات اإلي إلضافةهم من ذلك من ناحية املالية العامة أن الربوتوكول وضع آلية            األو. الواردات

متجهة إىل األراضي الفلسطينية    يف كل شهر اإليرادات املتحصلة من الضرائب التجارية املفروضة على واردات حمددة             
  . باحلدود اليت تسيطر عليها اجلمارك اإلسرائيليةمروراًاحملتلة 

                                                      

  ).٢٠٠٠(ألونكتاد من أجل مناقشة تفصيلية عن اجلوانب املتعلقة بالتجارة يف بروتوكول باريس انظر ا )١٥(
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 هو الذي أثار    ،التجاريةالضوابط  و أي جانب التنظيمات     ،وكان هذا اجلانب من جوانب بروتوكول باريس        
 من حيز سياسة التجـارة املتاحـة أمـام    قيضيِّفالذين نظروا لالتفاق نظرة استحسان رأوا أنه إذا كان     . أوسع نقاش 

السلطة الفلسطينية بوضع تعريفة خارجية مشتركة فإن االقتصاد الفلسطيين يستطيع مع ذلك أن يستفيد من الوصـول               
 Diwan؛  ١٩٩٦،  Abed(ايف  لي األكرب واألكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، مع قربه اجلغـر          إىل االقتصاد اإلسرائي  

 هـذا   راجعاً إىل تصميم  وتذهب هذه احلجة إىل أن تدهور أداء التجارة الفلسطينية مل يكن            ). ١٩٩٧،  Panagariyaو
  .فعالرقابة وعدم وجود جهاز فاق الترتيب االقتصادي يف حد ذاته بل على األكثر كان يرجع إىل سوء تطبيق االت

 يقوم على افتراض أساسي هو فـتح  املذكورولكن على اجلانب اآلخر من النقاش هناك من يؤكد أن الوضع         
وتنقل اليد العاملـة زادت   وهو افتراض مل يتحقق ألن القيود على حركة البضائع           -احلدود أمام البضائع واليد العاملة      

واحلجة اليت تقال هنا هي أن بروتوكول باريس، وخصوصاً         . ٢٠٠٠جة كبرية منذ عام     ر وبد ١٩٩٤بانتظام منذ عام    
، El-Jaafari and Elmusa(جوانبه املتعلقة بالتجارة، يعوق إعادة بناء االقتصاد الفلسطيين بدالً من أن يساعد عليهـا  

ريس تنفيذاً كامالً دون إغـالق       أي تنفيذ بروتوكول با    -الغري مطابق للواقع     يضاف إىل ذلك أن االفتراض       ).١٩٩٥
يف التجارة الفلسطينية لعدد مـن األسـباب         سيظل يؤثر تأثرياً سلبياً      -يقيد الوصول الفلسطيين واحلركة الفلسطينية      

يف املزايـا املفترضـة     الذي من شأنه أن يؤثر       السوقاملعروفة يف نظرية التجارة التقليدية، وكلها تشري إىل عدم كمال           
  .املشتركة يف هذه احلالةركية اجلمفة يللتعر

الفلسطينية الـيت   " احتياجات السوق "على  حتدد بناًء   على الواردات الفلسطينية    املفروضة   القيود الكمية    ،أوالً  
احتياجـات  " لتقـدير     مؤكدة وملا مل تكن هناك طريقة موثوق هبا أو بيانات         .)١٦( اللجنة االقتصادية املشتركة   حتددها
.  الفلسطينية احملتلة يعترب تدخالً يف سري آليات السوق         فإن تقييد الواردات إىل األرض     ديراً دقيقاً الفلسطينية تق " السوق

الواردات الفلسطينية من مصادر بديلة حتل حمـل        بدأت  ار بشأن احتياجات السوق الفعلية عندما       اً ث والواقع أن خالف  
رسات احتكارية ومشوهة لألسعار مـن جانـب         على مما  تشجعكما أن هذه القيود الكمية      . الواردات من إسرائيل  

  ).٢٠٠٤، Nasr(املستوردين الفلسطينيني الذين تربطهم عالقات جيدة مع األسواق اإلسرائيلية أو األردنية أو املصرية 

 ال زال املنتجـون اإلسـرائيليون       ١٩٩٠للتجارة اإلسرائيلية يف أعـوام       رغم التحرير التدرجيي     ،ثانياً  
 من اإلعانات وغريها من احلواجز غري التعريفية اليت تضع الصناعة والزراعة الفلسطينية يف              يستفيدون من جمموعة  

على اإلطالق، وخصوصاً يف اجملاالت اليت كان املنتجون الفلسطينيون يـستطيعون فيهـا أن              مواٍت  موضع غري   
 أن إسرائيل ال تـزال   والتجارةاالتفاق العام للتعريفات    وتثبت وثائق أمانة    . يقتنصوا حصة يف السوق اإلسرائيلية    

 واحليوان يف اجملال الزراعي     حة النبات ويف قواعد ص  تطبق حواجز جتارية غري تعريفية يف جماالت التوسيم والتعبئة          
  ).٢٠٠٢، Schiff؛ ١٩٩٥، GATT(ل محاية الزراعة اإلسرائيلية من أج

إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية     حتّصلها   اليت   التخليص اجلمركي ثالثاً، إن ترتيب حتويل الضرائب وإيرادات         
وبالنظر . أدى إىل خسارة كبرية يف اإليرادات بسبب تفسري إسرائيل ملا يعترب واردات وللرسوم اجلمركية اليت تفرض عليها             

                                                      

وهـي مل  . كانت اللجنة االقتصادية املشتركة مسؤولة عن اإلشراف على تطبيق بروتوكول بـاريس         )١٦(
وكانت هذه اللجنة ختضع للجنة املشتركة للتنسيق والتعاون يف الشؤون املدنية الـيت  . جتتمع إال نادراً وكانت غري فعالة  

وكان اجلانب اإلسرائيلي يف . ملدنية اإلسرائيلية إىل السلطة الفلسطينيةأنشئت لإلشراف على نقل املسؤوليات من اإلدارة ا
وعلى ذلك يبدو أن االعتبارات االقتصادية كانت       . هذه اللجنة األخرية يتألف من أعضاء من وزارة الدفاع اإلسرائيلية         

  ).٢٠٠٤ (Zomlot H و Zagha Aانظر . تأيت بعد نواحي االهتمام األمنية
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ز إىل التعويق وبالتايل التأخر يف ختليص الواردات الفلسطينية عرب إسرائيل فإن الشركات الفلسطينية حاولت جتـاو               
اإلضافية الراجعة إىل هذه التأخريات بالعمل مع وكالء جتاريني إسرائيليني يطلبون البضائع نيابة عنـهم مث       التكاليف  
وكان ). واردات غري مباشرة  ( إسرائيل   كواردات من  الفلسطينية احملتلة    إىل األرض ) دون إضافة أي قيمة    (يشحنوهنا

ومبوجـب األحكـام   . ستورد هبذه الطريقةإسرائيل أو عرب إسرائيل ي  ينية من    الفلسط  يف املائة من الواردات    ٦٠حنو  
 من بلد ثالث وبالتـايل جيـب أن         فلسطينيةالعادية يف احتاد مجركي تعترب البضائع املستوردة هبذه الطريقة واردات           

ت فلسطينية  ولكن إسرائيل ال تعترف هبذه البضائع على أهنا واردا        . تذهب إيرادات اجلمارك إىل السلطة الفلسطينية     
غري ) الفلسطينية احملتلة يف هذه احلالة    األرض  وهي  (باملعىن احلقيقي وتقول إن وجهتها النهائية، أو نقاط االستهالك          

  ).١٩٩٥، Jawhary and Shaban(منصوص عليها بوضوح 

اليت تطورت ة املتكافئغري وأخرياً، وهو األهم، فإن أحكام التجارة يف الربوتوكول مل تنجح يف تغيري العالقة    
خالل االحتاد شبه اجلمركـي       من رسخت التبعية اليت نشأت   نوات االحتالل ومل تفعل سوى أن       طوال عقود من س   

)Arnon و Weinblatt  ،؛  ٢٠٠١Kanafani  ،٢٠٠١ .(     وكما جاء يف دراسةBulmer و Dessus) فـإن  ) ٢٠٠٤
 القومي على الناتج ا املصّدرة إىل إسرائيل وقسمتهاعتماد التجارة على إسرائيل، عند قياسه بقيمة البضائع الفلسطينية

 يف  ٦٠  نسبة ويتفاقم هذا االعتماد التجاري ألن    .  قد زاد بالفعل منذ تطبيق بروتوكول باريس        اإلمجايل الفلسطيين 
 ريةاملعامالت التجا  وينتج عن ذلك ارتفاع تكاليف       ،متر عرب إسرائيل  املائة من الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة        

الفلسطينية احملتلة  األرض  وهذا يرفع تكاليف اإلنتاج يف      : وارتفاع تكاليف الواردات غري املباشرة مما يقلل االستثمار       
  .بسبب رفع أسعار السلع الوسيطة املستوردة كما أنه خيفض مستوى الرفاهية جبعل السلع االستهالكية أغلى سعراً

االقتـصاد  علـى  اجلمركي اإلسرائيلي الفلسطيين، وتأثريه الـسليب  يف االحتاد املتكافئة غري وتظهر الطبيعة     
الفلسطينية احملتلـة   األرض   صّدرت   ١٩٩٣ و ١٩٧٠فبني عامي   . الفلسطيين بأكمله، يف أرقام التجارة الفلسطينية     

ـ         .واستوردت تقريباً ثلثي جتارهتا إىل إسرائيل أو من إسرائيل         ن  وفوق ذلك، فإذا كانت الصادرات كنسبة مئوية م
 مـستمر فإن حصة الواردات زادت بالتدريج، مما أدى إىل عجز جتاري           الناتج احمللي اإلمجايل قد تناقصت بالتدريج       

، وصل إىل حنـو ثلـث   ملصلحة إسرائيلوهذا العجز التجاري املزمن، الذي كان جزء كبري منه   . طوال تلك الفترة  
مـن  ميوَّل أساساً من األجور اليت حيصل عليها الفلسطينيون العاملون يف إسـرائيل و            وكان  . الناتج احمللي اإلمجايل  

  .حتويالت العاملني يف بلدان أخرى، وهي أساساً بلدان اخلليج العريب

ومل .  تفاقم األثر السليب لالتفاق التجاري الوارد يف الربوتوكول        ١٩٩٤وبعد نشأة السلطة الفلسطينية عام        
عملياً بشكل جدي، بسبب عدم االهتمام      درة اللجنة االقتصادية املشتركة على حل املنازعات        خُتربت ق احيدث أن   
 علـى   ت، ونقص القدرة والوزن التفاوضـي الفلـسطيين        حب اً إداري اًتمكني تلك اللجنة مبا جياوز دور     باإلسرائيلي  

 ٢٠٠٠ربوتوكول بعد عام ال نفيذانفراد طرف واحد بت طبيعة مث زادت .االستفادة بالكامل من مجيع جوانب االتفاق
الفلسطينية احملتلة وتضاؤل قدرة السلطة الفلـسطينية  األرض ظام على الق اخلارجي والداخلي احملكم بانت   نتيجة لإلغ 

 وهذا الوضع جعل من الصعب جداً على التجـار الفلـسطينيني أن             .بالتدريج يف عالقاهتا االقتصادية مع إسرائيل     
وأخذ العجز التجاري يتزايد باستمرار، وهو كان  .)١٧(ات إىل األسواق اخلارجية أو منهايشحنوا الصادرات والوارد  

ه تووصل إىل أعلى مستويا   . ١٩٩٤ يف املائة باستمرار قبل عام       ٥٠يف األصل مرتفعاً نسبياً وكان جياوز نسبة        
 اإلمجايل، وكان ثلـث هـذا        يف املائة من الناتج احمللي     ٦٦ مليار دوالر متثل أكثر من       ٣,٤ عندما بلغ    ٢٠٠٣ عام

                                                      

على احلدود اخلارجية وعدم النفاذ إىل البحر واملطارات يعترب االقتصاد اإلقليمـي            يف غياب السيادة     )١٧(
  ).ب٢٠٠٤األونكتاد، (حمصوراً برياً يف احلقيقة 
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العجز بسبب تدهور القدرة اإلنتاجية وما      كذلك ارتفع   ). ٢٠٠٨األونكتاد،  ( مع إسرائيل    يرجع إىل التجارة  العجز  
 مواجهة الطلب احمللي، وهذا بدوره زاد االعتماد على السلع االسـتهالكية             من عجز املنتجني احملليني عن     نهنشأ ع 

 يف املائة مـن جممـوع       ٩٠ حنو   ٢٠٠٧ويبلغ العجز التجاري مع إسرائيل عام       . يلاملستوردة، ومعظمها من إسرائ   
  ).٢٠٠٧األونكاد، ) (وهي أساساً من الدعم من املاحنني(التحويالت الصافية اجلارية 

   أداء التجارة يف السيناريو األساسي- باء 

 االستقرار السياسي، ولكـن يف       إىل أن أداء التجارة يتوقع له أن يتحسن مع         يف خط األساس  تشري احملاكاة     
وبالنظر إىل أداء التجارة الفلسطينية منـذ نـشأة         . نفس ظروف تشوه أمناط التجارة وقلة عدد الشركاء التجاريني        

سطينية يتضح أن إطار السياسات عجز عن تزويد االقتصاد الفلسطيين بقدرة مؤسـسات تقلـل مـن                 لالسلطة الف 
 أداء التجارة الفلسطينية الـذي جـاء يف         ويقوم. ن االختالل التجاري املزمن   اعتماده على االقتصاد اإلسرائيلي وم    

  : احلالة احلاضرة، حيثاستمرار  على افتراضالسيناريو األساسي

  التجارة بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل ال ختضع لتعريفات؛  )أ(  
اء صادرات حمدودة إىل    ق على التجارة الفلسطينية، باستثن    ـارة اإلسرائيلي ينطب  ـنظام التج   )ب(  

  مصر واألردن؛
  هيكل التعريفات اإلسرائيلية ينطبق على الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة؛  )ج(  
ة املضافة والتعريفات اجلمركيـة علـى        ضريبة القيم  ،إسرائيل حتصِّل، نيابة عن السلطة الفلسطينية       )د(  
  .الفلسطينية من بلدان ثالثةالواردات 

.  يف األداء ولكنه حتسن حمدود يف فترة احملاكـاة         اًحتسن التجارة الفلسطينية    تسجلفتراضات  ومبوجب هذه اال    
عـام   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل         ٣٩,١ أن املتوقع أن ينخفض العجز التجاري من         ١-٤ويتبني من اجلدول    

عام  يف املائة    ٢٤,٥نخفض أيضاً من    كما أن العجز التجاري مع إسرائيل سي      . ٢٠١٥ يف املائة عام     ٣٢,٥ إىل   ٢٠٠٨
إىل هبوط نسبة   وسيكون االخنفاض يف العجز التجاري راجعاً أساساً        .  يف املائة يف هناية فترة احملاكاة      ١٩,٧ إىل   ٢٠٠٨

إليرادات اجلمركية  ه عند افتراض حتويل إسرائيل ا     ـ أن  يبني ١-٤كما أن اجلدول    . الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل    
 اإليـرادات،   تسرب/تأخري أو ختفيض وباملستويات اجلارية يف حتصيل      جتمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية دون       اليت  

  .٢٠١٥ يف املائة عام ٨,٩ إىل ٢٠٠٨  يف املائة عام١٢فإن العجز احلكومي سينخفض من 

 ٢٠٠٨ملائة عام    يف ا  ١١,٢ج احمللي اإلمجايل تنخفض من      ـومن ناحية أخرى فإن نسبة الصادرات إىل النات         
 ألن هذه احلـصة  ،مشكلة تناقص حصة الصادرات على السيناريو األساسي  ال تقتصر   و. ٢٠١٥عام   يف املائة    ١٠إىل  

ر بأنه مهما يكن    وهذا يذكِّ . ستتناقص أيضاً يف السيناريوهني االثنني اخلاصني بالتجارة اللذين سيأيت ذكرمها فيما بعد           
اً أساسـياً يف    فالتحسن التكنولوجي وحتديث قطاع الصادرات جيب أن يكون هد        فإن  نظام التجارة الفلسطينية املتبع     

  . الفلسطينية والوصول إىل توازن جتاري مستدامللمنشآتالسياسات من أجل زيادة التنافسية الدولية 

توقـع يف    فإن اإلجنـاز امل    ٢٠١٥ مليارات دوالر عام     ٨وعلى العموم، فرغم ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل إىل           
 مما يشري ٢٠١٥ يف املائة عام ١٩,١سني حالة البطالة، اليت يتوقع هلا أن ترتفع إىل     السيناريو األساسي يظل غري كاف لتح     

 وهذا يؤيـد مـا قالـه        .إىل مشاكل هيكلية يف قطاعات البضائع اليت تدخل التجارة وهو أمر يستدعي اهتماماً خاصاً             
 على التجارة بدالً من جتـارة       ة قائم تنميةأسلوب  تراتيجية املوجودة تسري على     من أن االس  ) أ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥ (األونكتاد
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وبعبارة أخرى، فبدالً من سياسة إمنائية هتدف إىل حترير التجارة، يكون املطلوب هو سياسات جتارية               . قائمة على التنمية  
  .هم يف حتقيق الرؤية اإلمنائية الفلسطينية الصعوبات اهليكلية يف االقتصاد وبالتايل تسمح للتجارة بأن تساتعاجلوصناعية 

  نظم التجارة البديلة -جيم 

 .تتضمن سيناريوهات السياسة البديلة املقترحة تقييم نظامني جتاريني باملقارنة مع اإلطار األساسـي احلـايل                
ونظام ) ارية غري متييزية  الذي يشار إليه يف بعض احلاالت بأنه سياسة جت        (وأبرز بديلني مها نظام الدولة األوىل بالرعاية        

   .)١٨(حبث لبيان تأثري تغري نظام التجارة يف املؤشرات االقتصادية األساسيةن سيكونان موضع االتجارة احلرة اللذ

  بالرعاية األوىلافتراضات سياسة الدولة 
يفترض هذا النظام تطبيق تعريفة مجركية مستقلة على مجيع الواردات الفلسطينية بصرف النظـر عـن                  

علـى الـواردات    ات الفلسطينية من إسـرائيل و     وهذا يعين أن تعريفة واحدة ستنطبق على الوارد        .)١٩(هائنشم
ات ويتطلب أن تعامل     من اتفاقية الغ   ١ وارد يف املادة     ومبدأ عدم التمييز الرئيسي هذا    . الفلسطينية من بقية العامل   

وعلى ذلك فإن حماكاة سياسة الدولة . ىل بالرعايةمجيع الواردات من أي بلد على نفس األساس املقرر للدولة األو
تدرجيية يف متوسط التعريفة على الـواردات مـن   زيادة األوىل بالرعاية يف إطار احملاكاة املتكامل جيري بافتراض       

 فلـسطينية  من مستوى صفر احلايل إىل متوسط التعريفة على سلة واردات            ٢٠١١عام  حبيث تصل يف    إسرائيل  
كما أن هذه احملاكاة تفترض أن إسرائيل سترفع تعريفاهتا بالتدريج على ).  يف املائة١٦,٦( العامل منوذجية من بقية

 صفر احلايل إىل مستوى التعريفات  من مستوى٢٠١١عام يف  الفلسطينية احملتلة حبيث ترتفعاألرض الواردات من 
  .) يف املائة٨,٣(اليت تفرضها على الواردات من بقية العامل 

هذه احملاكاة أيضاً أن الـسلطة الفلـسطينية   تفترض القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية،     ل تعزيز   ومن أج   
أي (وبذلك تنخفض أسـعار الـصادرات       .  خمططات لتصحيح التشوه مبا يقلل من تكاليف إنتاج الصادرات         ستضع
وأخرياً فإن التطبيق الفين وتـسيري       . من مستواها يف السيناريو األساسي     )٢٠(٢٠١١ يف املائة عام     ٨٣,٤إىل  ) تكاليفها

                                                      

 Astrupكانت هناك نقطة حتول يف توصية البنك الدويل بسياسة جتارة للسلطة الفلسطينية هي دراسة  )١٨(

and Dessus) والنتائج املعروضة هنا تؤيد ما ذهبا . حات التجارة الفلسطينيةحيث أجريا حماكاة لعناصر إصال) ٢٠٠١
إليه، أي أن سياسة جتارية غري متييزية أفضل من االحتاد شبه اجلمركي املوجود اآلن وأفضل من اتفاق جتارة حرة مـع                     

  .إسرائيل، نظراً لقواعد املنشأ الباهظة التكاليف اليت ينطوي عليها
لعاملية يعين شرط الدولة األوىل بالرعاية أن مجيع الشركاء التجاريني حيصلون مبوجب قواعد منظمة التجارة ا )١٩(

ولكن من املسموح به عمل بعض استثناءات مثل إنشاء منطقة حرة أو احتاد مجركي بواسطة جمموعة من                 . على نفس املعاملة  
. أخذ يف حسبانه أي واحد من تلك االستثناءاتومن أجل التبسيط فإن سيناريو الدولة األوىل بالرعاية املقترح هنا ال ي. البلدان

ولكن يالحظ أنه إذا انضمت الدولة الفلسطينية املتوقعة إىل منظمة التجارة العاملية فإهنا تستطيع أن تستفيد من األحكام اخلاصة 
ركية على الواردات جتـاوز     وبالتايل فإن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تضع تعريفة مج        . والتفاضلية املمنوحة ألقل البلدان منواً    

  . يف املائة املفترضة١٦,٦نسبة 
لألسعار الذي حيدد تكـاليف إنتـاج الـصادرات         القياسي  أسعار الصادرات هبذا املعىن تعين الرقم        )٢٠(
ويفترض خمطط . وجيب عدم خلطه مع األسعار العاملية للصادرات اليت ال ميكن أن تتأثر باقتصاد جتاري صغري. الفلسطينية
 يف املائة أي ما يعادل متوسط ١٦,٦لتشوه حدوث ختفيض يف تكاليف الصادرات يف السيناريو األساسي بنسبة تصحيح ا

  .التعريفات الفلسطينية اليت ستطبق يف سيناريو الدولة األوىل بالرعاية
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مبقـدار   ٢٠١١عـام  نظام الدولة األوىل بالرعاية يتطلب زيادة يف العمالة احلكومية، اليت يفترض أهنا سترتفع تدرجيياً           
  .نصف نقطة مئوية فوق مستوى السيناريو األساسي

  افتراضات سياسة التجارة احلرة
 التجارة  تبقىوبذلك  . إىل إبرام اتفاق جتارة حرة مع إسرائيل       هي السعي   األخرى بديلةالتجارة  السياسة    

 لدولة فلسطني ذات السيادة احلرية يف       يكون الفلسطينية احملتلة ولكن     واألرضاخلالية من التعريفات بني إسرائيل      
ري آخر  على الواردات من بقية العامل، وكذلك السيادة الالزمة للتفاوض على أي اتفاق جتا            تغيري هيكل التعريفة    

وهذا السيناريو البديل يهدف إىل تنويع مـصادر الـواردات الفلـسطينية             .االتفاقمع بلد ثالث، وتنفيذ ذلك      
وعلى ذلك فإن حماكاة التجارة احلـرة       . باالستعاضة عن جزء من الواردات من إسرائيل بواردات من بقية العامل          

ويظهر . ان أخرى غري إسرائيل ستنخفض بنسبة النصفتفترض أن التعريفة املتوسطة احلالية على الواردات من بلد
رض أيضاً فَتوباملثل ُي. ٢٠١١ يف املائة عام ٨,٣ يف املائة إىل  ١٦,٦ذلك يف االخنفاض التدرجيي هلذا املتوسط من        

 ٢٠١١الفلسطينية احملتلة ستنخفض عـام  األرض على الواردات من  ) غري إسرائيل (أن تعريفات البلدان األخرى     
ولكن يالحظ أن الدولة الفلسطينية املرتقبة إذا انضمت إىل منظمـة           .  مستواها يف السيناريو األساسي    إىل نصف 

اخلاصة والتفضيلية املقررة ألقل البلدان منواً فإن التعريفات علـى واردات           واستفادت من املعاملة    التجارة العاملية   
كن أن تنخفض تعريفات البلدان األخـرى علـى         الفلسطينية احملتلة من بلدان أخرى ميكن أن تزيد، ومي        األرض  

  .الفلسطينية احملتلةاألرض الواردات من 

أن تنشيط الصادرات الفلسطينية يتطلب تـدرجيياً إدخـال   ُيفَترض وكما يف سيناريو الدولة األوىل بالرعاية،        
وأخرياً فإن  . ٢٠١١  يف املائة عام   ١٦,٦خمططات لتصحيح التشوه لتخفيض أسعار الصادرات يف خط األساس بنسبة           

تنفيذ سياسة التجارة احلرة سيتطلب أيضاً زيادة يف التوظيف احلكومي فوق املستوى املفتـرض يف سـيناريو خـط                   
 نقطة مئوية فوق سيناريو خط    ٠,٧ مبقدار   ٢٠١١واملفترض أن ترتفع الوظائف احلكومية بالتدريج حىت عام         . األساس
من السلطة الفلـسطينية     االنتقال من الترتيب احلايل إىل التجارة احلرة يتطلب           وهلذا االفتراض ما يربره ألن     )٢١(األساس

  .بناء القدرة على إدارة التجارة وتوظيف عاملني لتنفيذ هذه السياسة

   تأثري سياسة الدولة األوىل بالرعاية-دال 

التشوه لن يلقيا عبئاً    الدولة األوىل بالرعاية وإدخال خمطط لتصحيح        إىل أن تنفيذ سياسة      ١-٤يشري اجلدول     
 ٧,٩وتوحي النتائج بأن نسبة العجز احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل ستنخفض من             . إضافياً على امليزانية احلكومية   

وهو تطور يستفيد بال شك من تغري هيكل التعريفة ممـا يرفـع             ،  ٢٠١٥ يف املائة عام     ٥,٦ إىل   ٢٠٠٨يف املائة عام    
 أن سياسة الدولة األوىل بالرعاية ستخفض نسبة العجز التجاري الفلسطيين إىل الناتج احمللي              كما. اإليرادات احلكومية 

، والسبب الرئيسي يف ذلـك هـو        ٢٠١٥ يف املائة عام     ٣٢,٠ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة املتوقعة عام      ٣٥,٥اإلمجايل من   
 يف املائـة    ٢٤,٤اري مع إسرائيل من     كذلك سينخفض العجز التج   .  اإلمجايل الناتج احمللي اخنفاض نسبة الواردات إىل     

  .٢٠١٥ يف املائة عام ١٩,٢ إىل ٢٠٠٨عام 

 مليار ٨,٥كذلك يتوقع سيناريو الدولة األوىل بالرعاية ارتفاعاً كبرياً يف الناتج احمللي اإلمجايل ليصل إىل                 
يف العمالة إذ سـتكون نـسبة        إجيابياً متاماً     تأثرياً نظام التجارة وسيكون التأثري األوىل لتغري     . ٢٠١٥دوالر عام   

                                                      

 ٧٧٥وتفترض سياسة الدولة األوىل بالرعاية أن .  يف خط األساس١٧٢ ٠٠٠تقدير التوظف احلكومي هو  )٢١(
  . موظفاً إضافيا١ً ١٥٢اً إضافياً سيكونون الزمني إلدارة هذه السياسة وتنفيذها وأن سياسة التجارة احلرة تتطلب موظف
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 وهو ما ٢٠١٥ يف املائة عام ١٦ولكن مع الوقت ترتفع نسبة العاطلني إىل . ٢٠٠٨ يف املائة عام ١٣,٩العاطلني 
على أمهيتها، ليست بديالً يغين عن استراتيجية إمنائية شاملة هتدف إىل توسيع             أن سياسة التجارة،     بوضوحيؤكد  

  .الطاقات اإلنتاجية وحتديثها

ورغم التغريات االقتصادية اإلجيابية اليت ستأيت هبا هذه السياسة فإن حصة الصادرات يف الناتج احمللي اإلمجايل                  
 يف املائة   ٩,٤ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة عام     ١٠,٤وهي ستنخفض هامشياً من     . ستظل منخفضة هنا كما يف خط األساس      

وإىل جانب منو هذا . كن بأقل من منو الناتج احمللي اإلمجايلوالواقع أن الصادرات ستنمو يف هذه الفترة ول   . ٢٠١٥عام  
 الذي حيدثه االحتالل يف أمناط التجـارة الفلـسطينية، إىل           بأثر التشويه الناتج، ميكن تفسري اخنفاض نسبة الصادرات       

 فمـن أجـل     وهلذا.  تأخر غري متناسب يف قطاع التصدير      ه من جانب التدهور األخري يف الطاقة اإلنتاجية وما نتج عن        
 من اتباع استراتيجيات إضافية تدعم أنشطة التصدير دعماً مباشراً يف اجملاالت الـيت تتمتـع          ال بد أداء التجارة   حتسني  

وبصفة عامة يفضي سيناريو الدولة األوىل بالرعاية إىل تنويـع          . مبزايا مقارنة أو ميكن أن تتمتع هبذه املزايا يف املستقبل         
وهلذا فإنه أفضل مـن     . الناتج احمللي اإلمجايل، وزيادة حجم الواردات وتقليل معدل البطالة        الشركاء التجاريني، ورفع    

  .سيناريو األساس

   تأثري سياسة التجارة احلرة-هاء 

 بأن االنتقال من اإلطار احلايل إىل ترتيب جتارة حرة مع إسرائيل وإدخال خمططات ١-٤اجلدول يشري   
 يف املائة عام ١١ولكن إذا كان عجز امليزانية سينخفض إىل . امليزانية العامةلتصحيح التشوه لن يكون عبئاً على 

حسب افتراضات .  فليس من املستغرب أن يكون عجز امليزانية ضعف ما يف سيناريو الدولة األوىل بالرعاية٢٠١٥
ا يؤدي إىل نسبة بطالة  مم٢٠١٥ مليار دوالر عام ٨,٣٨سيناريو التجارة احلرة سريتفع الناتج احمللي اإلمجايل إىل 

  . يف املائة يف خط األساس١٩,١ يف املائة باملقارنة مع ١٦,٩

  تأثري سياسات التجارة البديلة يف املؤشرات االقتصادية الرئيسية - ١-٤اجلدول 

  سيناريو التجارة احلرة سيناريو الدولة األوىل بالرعاية  السيناريو األساسي  
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  

مباليـني دوالرات    (الناتج احمللي اإلمجـايل   
١٩٩٧(  

٨ ٣٨٠  ٦ ١٣٤  ٨ ٥٣٩  ٦ ١٨٩  ٨ ٠٤٢  ٦ ٠١٩  

  ١٦,٩  ١٤,٤  ١٦,٠  ١٣,٩  ١٩,١  ١٥,٦  نسبة البطالة
  ٩,٨  ١١,٢  ٩,٤  ١٠,٤  ١٠,٠  ١١,٢  )٪ من الناتج احمللي اإلمجايل (الصادرات
  ٤٢,١  ٥٠,١  ٤١,٤  ٤٥,٨  ٤٢,٦  ٥٠,٩  )٪ من الناتج احمللي اإلمجايل (الواردات

  ٣٢,٣  ٣٨,٩  ٣٢,٠  ٣٥,٥  ٣٢,٥  ٣٩,١ )٪ من الناتج احمللي اإلمجايل (العجز التجاري
٪ من النـاتج     (العجز التجاري مع إسرائيل   

  )احمللي اإلمجايل
١٩,٨  ٢٤,٤  ١٩,٢  ٢٤,٤  ١٩,٧  ٢٤,٥  

  ١١,٠  ١٤,٤  ٥,٦  ٧,٩  ٨,٩  ١٢,٠ )٪ من الناتج احمللي اإلمجايل (العجز احلكومي

  



 

 34 

   تأثري سياسات التجارة البديلة يف املؤشرات االقتصادية الرئيسية- ١-٤الشكل 
 

١٩٩٧ مباليني دوالرات - الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي - أ ١-٤   معدل البطالة- ب ١-٤ 
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 يف  ٣٢,٣ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٣٨,٩تجارة احلرة سينخفض العجز التجاري من       اة منوذج ال  ـويف حماك   
سيكون هذا االخنفاض راجعاً أساساً إىل سرعة منو النـاتج         وكما يف سيناريو الدولة األوىل بالرعاية       . ٢٠١٥املائة عام   

 يف  ١٩,٨مع إسرائيل سينخفض إىل     كما أن العجز التجاري     . احمللي اإلمجايل واخنفاض نسبة الواردات إىل هذا الناتج       
 نظام التجارة الفلسطينية لن يضمن وحده حدوث        فإن تغيري وكما يف سياسة الدولة األوىل بالرعاية       . ٢٠١٥املائة عام   

 ٢٠٠٨ عام   ١١,٢ فنسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل ستنخفض من          :ةـدة التصديري ـتوسع أسرع يف القاع   
 بفضل قدرهتا على تغـيري      ،واألكثر من ذلك أن املتوقع أن تستطيع السلطة الفلسطينية        . ٢٠١٥م   يف املائة عا   ٩,٨إىل  

  . أن تدخل تغيريات مفيدة على منط التجارة، مع البلدان األخرى غري إسرائيليف التجارةهيكل التعريفة 

   تقييم نظم التجارة البديلة-واو 

شرات االقتصادية الرئيسية يف مجيـع الـسيناريوهات         التغريات يف املؤ   ١-٤ والشكل   ١-٤يلخص اجلدول     
طويل فإن الجل األتلك البدائل سواء فوراً أو يف لللتكاليف واملنافع النسبية بسيط قياس بوحىت . الثالثة اخلاصة بالتجارة

 بـل إن  . بديل سيكون أفضل من السيناريو األساسي حبسب معظم املؤشرات االقتصادية الرئيـسية           أي نظام جتاري    
أن سبب بسيط هو ورة طفيفة يف السيناريو األساسي يرجع إىل  النسبة بني الصادرات والناتج احمللي اإلمجايل بصارتفاع

والناتج احمللي اإلمجايل والبطالة مها املؤشران االقتصاديان الرئيسيان اللذان تظهر          . الناتج احمللي اإلمجايل يكون أقل نسبياً     
يتجاوز النـاتج   احلرة  ففي سيناريو التجارة    . سات التجارة اليت كانت موضع حماكاة     سيافيهما الفوارق بني خمتلف     
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األساسي السيناريو  السنة 

 سيناريو التجارة احلرة

الدولة األوىل بالرعايةسيناريو  سيناريو التجارة احلرة  

الدولة األوىل بالرعايةسيناريو  األساسيالسيناريو  ريو الدولة األوىل بالرعايةسينا سيناريو التجارة احلرة السنة  

األساسيالسيناريو  سيناريو الدولة األوىل بالرعاية سيناريو التجارة احلرة السنة 
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 يف املائة يف معدل   ٢,٢ اخنفاض بنسبة    حيدث وبالتايل   ٢٠١٥ عام    يف املائة  ٤,٢ احمللي اإلمجايل مستوى األساس بنسبة    
حمللي اإلمجايل أكرب مما هو عليـه يف خـط           وأما يف سيناريو الدولة األوىل بالرعاية فإن الناتج ا         .البطالة يف العام نفسه   

  .البطالة أقل أيضاًتنبؤات  وتكون ٢٠١٥التجارة احلرة عام تنبؤات األساس ويف 

، يبـدو أن    ن العام والناتج احمللي اإلمجـايل      النسبة بني الدي   االخنفاض الواضح يف  وإىل  واستناداً إىل ما تقدم،       
ولكن إذا كانـت    .  كل من السيناريو األساسي وسياسة التجارة احلرة       سياسة الدولة األوىل بالرعاية تكون أفضل من      

 فإن املنافع اليت ميكـن  ظاهرةيف إسقاطات مستوى الناتج احمللي اإلمجايل والعجز احلكومي ومعدل البطالة       االختالفات  
إذا كان العجز التجاري فمثالً . تقديرها كمياً واليت تنتج من نظام بالنسبة لنظام آخر ليست واضحة يف مجيع املؤشرات

مما هو عليه    ٢٠١٥ يف املائة عام     ٠,٥كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف حالة سياسة الدولة األوىل بالرعاية هو              
وترجع .  يف املائة عن سيناريو خط األساس      ٠,٢يف خط األساس فإن االخنفاض يف حالة سيناريو التجارة احلرة يكون            

خمتلف املؤشرات التجارية إىل أن نتائج احملاكاة يف مجيع السيناريوهات تعتمد على االجتاه التارخيي              يف   الطفيفة   الفروق
اهليكل االقتصادي وانكماش القدرة اإلنتاجية يف قطاع التجارة الفلسطينية، مما جيعـل            يف تدهور املؤشرات التجارية، و    

لى ذلك فإن منافع سياسة اإلصالح التجـاري حيتمـل أن      وع .التغري اإلجيايب يف سياسة التجارة    من الصعب جين مثار     
 بعدما أصاهبا    وتوسيعها تظهر بالكامل عندما تكون مصحوبة بسياسات هتدف إىل إحالل القدرة اإلنتاجية الفلسطينية           

  .السياسة املطلوبة للتنمية املستدامة  حيزتوسيعمن ضرر، إىل جانب مكونات أخرى يف 

.  العجز التجاري الفلسطيين مع إسرائيل لن يتغري كثرياً يف السيناريوهات الثالثة            أيضاً أن  ١-٤ويبني اجلدول     
التجارة احلرة يفترضان افتراضاً بسيطاً هو وجـود        وليس هذا أمراً غريباً ألن سيناريو الدولة األوىل بالرعاية وسيناريو           

 يف الواقع ألن واضعي السياسات      ضرورياً ليس هذا    ولكن. تعريفة موحدة على الواردات من إسرائيل ومن بقية العامل        
أمامهم خيار تصميم هيكل تعريفة خمتلفة على حنو مناسب مما قد خيفض االعتماد التجاري على               الفلسطينيني قد يكون    

 ،وهذا اهليكل، إىل جانب إزالة خمتلف احلواجز اإلسرائيلية األمنية واملادية املفروضة على التجارة الفلـسطينية     . إسرائيل
، االعتماد التجاري على إسرائيل ويعزز االندماج الفلسطيين يف األسـواق           خيففأو على األقل     شأنه أن يستبعد،     من

  .األخرى العربية واإلقليمية والعاملية

 يف يقتـصر وهناك حجة أخرى تؤيد خيار الدولة األوىل بالرعاية، بدالً من سياسة التجارة احلرة، هي أنه لن                   
 التجاريني بل إنه سيزود الـسلطة الفلـسطينية         الشركاءإسرائيل وتنويع   املتكافئ مع   غري  العتماد  لى تقليل ا  عالنهاية  

 يف املائـة  ٥,٦ي إىل ـالعجز احلكوم سيصل  ١-٤وكما اتضح يف اجلدول     . بإيرادات اجلمارك اليت متس احلاجة إليها     
وميكن .  سياسة التجارة اليت أمكن حماكاهتا     ، وهو أقل عجز يف مجيع سيناريوهات      ٢٠١٥من الناتج احمللي اإلمجايل عام      

 اآلن يف تنفيذ تدابري هتـدف إىل توسـيع الطاقـة اإلنتاجيـة              غري املتاحة  اإليرادات احلكومية اإلضافية      هذه استخدام
  .تآكلتالفلسطينية اليت 

  التوصيات -زاي 

دارة اإلسرائيلية املدنية إىل تشويه  أدت اإلجراءات العديدة اليت اختذهتا اإل١٩٦٧منذ االحتالل اإلسرائيلي عام      
 غري التعريفية اليت تعوق التنافـسية        التجارية أمناط التجارة الفلسطينية وإضعاف أدائها بسبب وضع عدد من احلواجز         

ال يزال االقتصاد الفلـسطيين     تبعية  مركي غري الطوعي إىل خلق مسار       وأدت اآلثار االقتصادية لالحتاد اجل    . الفلسطينية
الناتج احمللي اإلمجـايل    ات إىل   دعلى االقتصاد اإلسرائيلي ارتفاع نسبة الوار     تبعية مفرطة   ونتج عن   . له حىت اليوم  أسرياً  

  .وإىل عجز جتاري وعجز حكومي كبريين قاعدة التصدير إضعافارتفاعاً مزمناً وإىل 
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 تعريفة على بعض    بروتوكول باريس مثل السماح بفرض     يف    بشأن التجارة  ورغم وجود بعض أحكام إجيابية      
 فإن هذا الترتيب فشل االستهالكوبعض الرقابة من جانب السلطة الفلسطينية على إيرادات اجلمارك ورسوم      الواردات  

 ألحباث السياسة   عهد الفلسطيين املوبعبارة  . رّسخ هذا االعتماد  يف تغيري اعتماد التجارة الفلسطينية على إسرائيل بل إنه          
املستقبل االقتصادي الفلسطيين مبـصري االقتـصاد       " رهن"رائيل على التجارة اخلارجية إىل       أدت هيمنة إس   االقتصادية

علـى إسـرائيل    التبعية االقتصادية    تعميق    هو التجاريهلذا الترتيب    الشامل   التأثريوكان  . اإلسرائيلي ومساره اإلمنائي  
 عالية القيمة املضافة، واالندماج يف النهاية       راتصادوكبح اجلهود الفلسطينية لتنويع الشركاء التجاريني، واالنتقال حنو         

  .مع نظم التجارة العربية واإلقليمية والعاملية

وإذا كانت اإلجراءات اإلسرائيلية قد أدت إىل تنفيذ بروتوكول باريس تنفيذاً غري كامل فإن تأثري التشويه يف                   
كثر لنواحي النقص يف تـصميمه وإىل أحكامـه         هذا الربوتوكول ميكن إرجاعه ال إىل عدم كفاية التنفيذ بل على األ           

 ضريبة القيمة املضافة ويف هيكل التعريفـة الـذي ال يتناسـب مـع               معدلويتمثل ذلك يف فرض      .املتعلقة بالتجارة 
ويضاف إىل ذلك أن ممارسة مجع رسوم اجلمارك بواسطة إسرائيل نيابة عن            .  لالقتصاد الفلسطيين  اإلمنائيةاالحتياجات  

 حتويل اإليرادات الضريبية املهمة أمراً سياسياً وإىل مزيد من التقـويض يف القاعـدة              أدت إىل جعل  سطينية  السلطة الفل 
 منه إليرادات    ميكن التأكد  اًوهذه اإليرادات كثرياً ما ُتحجز وبالتايل ال ميكن اعتبارها مصدر         .  للسلطة الفلسطينية  املالية

 يف غاية الصعوبة بل إنه حيرم السلطة الفلسطينية مـن   اًط امليزانية أمر  ومن شأن ذلك أن جيعل ختطي     . السلطة الفلسطينية 
  . إلدارة االقتصاد وتنشيطه ويؤدي إىل كبح أي ختطيط لألجل املتوسطاملاليةاستخدام أدوات السياسة 

فإذا كان إطار السياسات األساسي هو الذي سينفذ يف دولة فلسطينية ذات سيادة فـإن أداء التجـارة       
وسيظل الترتيب اخلاص   . اإلسرائيلي وضعف قاعدة التصدير   التبعية لالقتصاد    ولكن وفق استمرار منط      سيتحسن،

 يف ضعف منافع حتسني أداء التجارة يف قطاع         ويظهر ذلك بالتجارة غري مناسب إلطالق استراتيجية إمنائية شاملة        
سياسـة  ولوية عالية يف جدول أعمـال  وهلذا فإن إصالح نظام التجارة املوجود اآلن جيب أن تكون له أ       . العمل

 على األقل كما ظهر     ،ومن الواضح .  لألغراض االستراتيجية ولألغراض الفورية على السواء      فلسطينية،السلطة ال 
.  بعد االستقالل١ أن أي بديل غري اإلطار احلايل سينتج نتائج إجيابية فورية حىت يف السنة ،من جتربة احملاكاة هذه

ال عن املاضي بصورة واضحة ومتعمدة ولكن حذرة سيكون له من األمهية مثل مـا لبقيـة                 والواقع أن االنفص  
 ولـضمان   ،لوضع رؤية لدولة فلسطينية قادرة على البقاء وتعيش سلمياً إىل جانب إسرائيل           االشتراطات الالزمة   

  .متتعها بالسيادة يف مجيع اجلوانب

لتنمية حبيث تكون سياسة التجارة خادماً ألهـداف  ولكن جيب أن يسري ذلك على أسلوب جتارة متجه حنو ا        
االعتماد التجاري على إسرائيل تدرجيياً وذلك بتنويع       وجيب أن يهدف إصالح التجارة إىل استبعاد        . التنمية االقتصادية 

كما جيـب أن يهـدف إىل       . الصادرات وأسواق التصدير وتوجيه أمناط التجارة حنو منتجات ذات قيمة مضافة عالية           
ويـرتبط هبـذه    . ة إدماج االقتصاد الفلسطيين يف االقتصاد اإلقليمي وإقامة عالقات جتارة جديدة مع بقية العامل             إعاد

إنشاء موانئ حبرية وجوية، حتت السيادة الفلسطينية، وتكثيف اجلهود إلعادة ربط الضفة الغربية مع              األهداف ضرورة   
ارج سيكون مفيداً إذا كان مصحوباً يف نفس الوقـت جبهـود            قطاع غزة من الناحية اجلغرافية، ألن التكامل مع اخل        

  .للتخلص من التفتت الداخلي

التكـاليف للمنـتجني     مبا خيفض    ،ومن شأن إصالح نظام التجارة، إىل جانب خمطط لتصحيح التشوه           
ك الفلسطينيني ويعوض عن عشرات السنني من التمييز ضد الصادرات الفلسطينية بواسطة إسرائيل، وهي الشري             

ومىت توافرت للمصدرين الفلسطينيني حرية استرياد اخلامات       . التجاري الرئيسي، أن يولد منافع اقتصادية مهمة      
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وأن حيققوا منـواً يف الـصادرات ومنـافع         والسلع الوسيطة بأسعار أقل فإهنم يستطيعون أن يستردوا تنافسيتهم          
  .وفورات احلجم الكبري

حني للتجارة يتبني أن نظام الدولة األوىل بالرعاية أفضل من نظام التجـارة             وفيما بني النظامني البديلني املقتر      
إسرائيل باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي، ويكـون  هيمنة وينبع كثري من مشكالت التجارة الفلسطينية من       . احلرة

وىل بالرعاية فهـو يـزود   أما خيار سياسة الدولة األ .  املتكافئ الوضع غري يف مواجهة هذا    خيار حرية التجارة أضعف     
ـ  التأثري اإلجيايب    وسيكون. مسار االعتماد التجاري املفرط على إسرائيل     لعكس  ة الفلسطينية باألدوات    السلط سياسة ل

 بيئة أفضل إلعادة تأهيل     ظاهراً يف العمالة  ويف  احلكومي  الناتج احمللي اإلمجايل ويف التوازن      الدولة األوىل بالرعاية يف منو      
تاجية وتوسيعها، وبناء قاعدة صناعية وإدماج االقتصاد الفلسطيين بالتدريج يف االقتصاد العريب واإلقليمـي              الطاقة اإلن 
  .والعاملي
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   سياسة العمل-خامساً 
   سوق العمل الفلسطينية-ألف 

 أصبحت تدفقات العمل الفلـسطيين إىل       ١٩٦٧وقطاع غزة عام    بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية        
وآخـرون،   Arnon(الفلسطينية احملتلة يف االقتصاد اإلسـرائيلي  األرض واحدة من القنوات الرئيسية إلدماج    ائيل  إسر

  من جانب السلطات اإلسـرائيلية حـىت عـام         كبريبغري تنظيم   ات العمل إىل إسرائيل     ـوظلت تدفق ). ١٩٩٧
و أكرب رقـم لفلـسطينيني     وه ١٩٩٢ عام   ١١٥ ٠٠٠ إىل   ١٩٦٨ عام   ٥ ٠٠٠ت تدرجيياً من    ـ، وارتفع ١٩٩١

 مل يعد هذا الرقم هو أكرب رقم إذ ١٩٩٩مث يف عام . السلطة الفلسطينيةيعملون يف االقتصاد اإلسرائيلي قبل إنشاء 
كان حنو ثلث القوى العاملة الفلسطينية يعمل        ١٩٩٣ و ١٩٦٧وبني عامي   . ١٣٥ ٠٠٠إن عدد العمال زاد عن      

  ).٢٠٠٢، Farsakh(اإلمجايل القومي  حنو ربع الناتج وينتجونيف إسرائيل، 

لعـدة تـدابري    أساسـية    للعمالة الزائدة كنتيجة     كمنفذ االعتماد الفلسطيين على االقتصاد اإلسرائيلي       وكان  
 فإنـه   ،األجور احمللية وإذا كان العمل يف إسرائيل ميثل للفلسطينيني أجوراً أعلى من           . اإلدارة املدنية اإلسرائيلية  وضعتها  

وكان .  بعوامل ترجع إىل عدم قدرة االقتصاد احمللي على خلق وظائف كافية للقوى العاملة املتزايدة              مدفوعاًكان  
انتقال العمل الفلسطيين إىل إسرائيل قاصراً بدرجة كبرية على أعمال ذات مهارة بسيطة وتتطلب جهداً بـدنياً،                 

 ).١٩٨٧، Semyonov وLewin-Epstein(نونية يوفر األمن الوظيفي أو احلماية القا  وكان يواجه متييزاً راسخاً ال
للعمل يف إسرائيل مسة هيكليـة يف العالقـة االقتـصادية           يتنقلون، بشكل يومي،    الفلسطينيني الذين   وإذا كان تدفق    

 فإن أمهيته، ومصريه يف احلقيقة، أصبحا أقل أمهيـة يف أعقـاب سياسـات               ٢٠٠٠اإلسرائيلية الفلسطينية حىت عام     
وجيب متييز هذه العملية من هجرة العمل الفلـسطيين         . بعها إسرائيل من طرف واحد منذ ذلك احلني        اليت تت  االنفصال

، وهـذه   عقد التسعينات من القرن املاضي    عايل املهارة إىل بلدان عربية يف اخلليج وبلدان أخرى خصوصاً حىت أوائل             
  .تتجدد بطريقة مواتية مبوجب ترتيبات مقبلةاهلجرة كانت مصدراً لتحويالت املهاجرين يف املاضي وميكن تصور أهنا س

الغرض من الفصل احلايل هو حماكاة النتائج طويلة األجل اليت تنشأ عن تلك التشوهات يف سـوق العمـل                     
. الفلسطينية، واقتراح استراتيجيات بديلة لتخفيف االختالل اهليكلي وتنشيط قدرة االقتصاد على توليد وظائف حملية             

يف سوق العمل الفلسطينية، مما قد يـشجع الـسلطة          ل هو إيضاح أن هناك بدائل موجودة بالفعل         املهم يف هذا الفص   
  .الفلسطينية على النظر يف السري يف اجتاه جديد يف سياسة العمل

من الدوافع املهمة ملثل هذه االستراتيجية أن املواد اخلاصة بالعمل يف بروتوكول باريس قد تقادمت من                  
بل يرجع مباشـرة إىل انفـصال       آليات تنفيذها   ويرجع ذلك ال إىل ضيق جمال تطبيقها وضعف         . الناحية العملية 

ومن الناحية الرمسية فإن الربوتوكول كان يتوقع حرية تنقل رأس . إسرائيل بصورة منفردة عن االقتصاد الفلسطيين
. لعاملة الفلسطينية إىل إسرائيل   املال والبضائع، وكان املفروض أن يتعاون اجلانبان يف حتديد مدى تدفقات اليد ا            

الـذين يـسمح هلـم    سطينيني لحد ما هو عدد العمال الف قررت إسرائيل من طرف وا    العملي ولكن يف التطبيق  
بدخول سوق العمل لديها، وما هو توزيعهم بني خمتلف القطاعات، مما جعل تدفق العمل إىل اقتصادها مرتبطـاً           

وكانت له نتائج مباشرة يف دخل الفلسطينيني ومستوى        .  عمل صارم  تراخيصبأهداف سياسية، ومنظماً بنظام     
  ).٢٠٠٤، Zomlot وZagha(فقرهم 

 فمـن   ١٩٩٣إسرائيل عن االقتصاد الفلسطيين قد تقرر يف اتفاقات أوسلو عام           أو ابتعاد   وإذا كان انفصال      
 إذ إن . طيين، بدأ قبل عملية أوسلو    الفلس اعتماد إسرائيل على العمل      تقليل بأن هذا االنفصال، وبالتايل      االعترافاملهم  
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، ولكنها زادت بعد إنشاء الـسلطة  ١٩٩٠ يف أوائل أعوام   بدأت سياسة اإلغالق وفرض القيود على تنقل اليد العاملة       
 أدخلت إسرائيل نظام تراخيص العمل      ١٩٩١ويف عام   ). ١٩٩٩،  Woodcraft و Abdullah (١٩٩٤الفلسطينية عام   

وإذا كان العدد الفعلي للعمال أعلى دائماً من عدد تراخيص  .  أجل تنظيم تدفقهم إىل اقتصادها     منللعمال الفلسطينيني   
تكرار إغالق األراضي الفلسطينية احملتلة، أدى إىل تقلب عدد العاملني          العمل املمنوحة فإن نظام التراخيص، إىل جانب        

نت هجرة املواطنني اإلسرائيليني اجلـدد مـن        وكا). ٢٠٠٣،  Bulmer(الفلسطينيني، مث تدهور هذا العدد بالتدريج       
 هي العامل األساسي األول الذي غّيـر مـن الطلـب            عقد التسعينات من القرن املاضي    يت السابق يف    ااالحتاد السوفي 

قد اسـتطاع االقتـصاد     ويف أعقاب زيادة القلق األمين اإلسرائيلي يف هناية العِ        . اإلسرائيلي على اليد العاملة الفلسطينية    
ن إحداث اختالل كبري يف احتياجاته وذلك بـأن زاد مـن            وسرائيلي تقليل الطلب على اليد العاملة الفلسطينية بد       اإل

  ).٢٠٠٠، Amir(استخدام العمال األجانب يف نفس الوقت، وخصوصاً من بلدان أوروبا الشرقية وشرق آسيا 

د القيود على حراك العمل الفلسطيين      تشدي/ونظراً العتماد فلسطني على سوق العمل اإلسرائيلية فإن ختفيف          
أي أنه  . نقص يف البطالة يف االقتصاد الفلسطيين     /يف إسرائيل وبالتايل إىل زيادة    التوظيف  نقص يف   /يترجم فوراً إىل زيادة   

وظهر الشعور بنتائج   . )٢٢()٢٠٠٥،  Egger(يؤثر مباشرة يف الدخل واالستهالك واالستثمار واإليرادات احلكومية إخل          
 اليـد العاملـة الفلـسطينية إىل الـسوق     وصولاد على سوق العمل اإلسرائيلية فجأة مع االخنفاض الكبري يف          االعتم

  .٢٠٠٠سبتمرب /اإلسرائيلية بعد االنتفاضة الثانية يف أيلول

 الـذين   نياملثبطَ، والذي يشمل العمال     العمل الدولية الذي وضعته منظمة    املوسع للبطالة   وباستخدام التعريف     
 يف  ٤١ إىل أكثر مـن      قفزت ولكنها   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٢٥وصلت  نسبة البطالة   فإن  ،  ا عن البحث عن عمل    توقفو

ويبدو من األرقام األخرية أن نـسبة البطالـة         .  عالية مع بقائها ومنذ ذلك الوقت، أخذت تتذبذب      . املائة بعد عامني  
تصادي أدى إىل ارتفاع غري مسبوق يف مستويات كما أن تدهور الوضع االق  ). ١-٥اجلدول  ( يف املائة    ٣٠تقترب من   

 يف املائة من األسر الفلسطينية كانت تعترب فقـرية عـام            ٤٨وباستخدام بيانات استهالك األسرة يظهر أن حنو        . الفقر
 يف املائة من سكان األراضي الفلسطينية احملتلة        ٧٠وعند استخدام بيانات الدخل يظهر أن الفقر يؤثر يف حنو           . ٢٠٠٥

  .)٢٠٠٦هاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، اجل(

  )بآالف العمال( مؤشرات البطالة الفلسطينية - ١-٥اجلدول 

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠٠  
  ٨٧٢  ٨٢٧  ٧٩٠  ٧٥٨  ٦٩٤  ٦٩٥  القوى العاملة

  ٥٩٧  ٥٧٩  ٥٢٨  ٥١٧  ٤٤٧  ٥٦٢  العاملون
  ٢٠٦  ١٩٤  ٢١٢  ١٩٤  ٢١٧  ٩٨  العاطلون

  ٢٩,٦  ٢٩,٠  ٣٢,٥  ٣٣,٤  ٤١,٣  ٢٥,٠  النسبة املئوية للبطالة

وترك االنكماش املستمر يف القدرة اإلنتاجية وزحف القطاع غري الرمسي، إىل جانب نقص تدفقات اليد                 
فالقطاع الزراعي وقطاع .  للعمالة هيكل االقتصاد الفلسطيين والتوزيع القطاعييفالعاملة إىل إسرائيل، أثراً عميقاً 

دمات ألهنما زادا من استخدام العمال بالقياس إىل بقية القطاعات يف العشر سنوات             اخلدمات كانا مها مانعا الص    
                                                      

يتضمنان أيضاً وثائق عـن  ) ١٩٩٩ (Shabanو) ٢٠٠٥(مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،      )٢٢(
  .واالقتصاد الفلسطيين بأكملهأحدثتها تلك القيود يف إضعاف سوق العمل الفلسطينية  اآلثار اليت
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 حصة العمل يف القطاعات ذات اإلنتاجية العمالية العالية نسبياً، أي التـشييد             هبطتويف نفس الوقت    . األخرية
 سنوات يف قطاعي الزراعـة     عشر   بنيويتبني تدهور االقتصاد واهنيار اإلنتاجية من املقارنة        . ةوالصناعة التحويلي 

 يف  ٨٠ يف املائة رغم استخدام      ١٩ هبط اإلنتاج الزراعي بنسبة      ٢٠٠٦ و ١٩٩٦فبني عامي   . والصناعة التحويلية 
 يف  ٧وباملثل هبطت القيمة املضافة يف الصناعة التحويلية بنـسبة          . ١٩٩٦مما استخدم عام    املائة من العمال أكثر     

  ).٢٠٠٧األونكتاد، ( يف املائة يف فترة العشر سنوات ٣ املائة رغم أن العمالة زادت بنسبة

اجتاه االختالل والتشوه اهليكلي يف سوق العمل توحي عدة عوامـل           لعكس  ويف غياب سياسات تفاعلية       
فأوالً، أدت خسارة ثلث    . رص عمل كافية  ـدرة االقتصاد الفلسطيين على توفري ف     ـحبدوث مزيد من التدهور يف ق     

الدخول وثانياً، تناقصت   . توليد فرص العمل  كثرياً على    إىل تقليل قدرة االقتصاد      ٢٠٠٠منذ عام    الرصيد الرأمسايل 
تناقصاً كبرياً بسبب القيود املفروضة على تدفقات العمل        اليت كانت تكتسب يف إسرائيل بانتظام يف العقود السابقة          

إذ املتوقع أن   مزيد من الضغط على سوق العمل،        إىلوثالثاً، ستؤدي زيادة السكان الكبرية      . الفلسطيين إىل إسرائيل  
ويتطلب حل مشكلة ). ٢٠٠١، von Allmen وDavodi (٢٠١٠ يف املائة حىت عام ٤,٤يزيد عرض العمل بنسبة 

فـرص العمـل    قدرة لتوليد     أعلى هباالبطالة الفلسطينية برامج استثمار منسقة تستهدف القطاعات واملنشآت اليت          
  .إنتاجية العملأعلى و

أصبحت املعونة األجنبية مقصورة أساساً على االحتياجات الطارئة قصرية األجل وعلى           ومن الناحية األخرى      
 حمدود جداً يف اإلنتاج احمللي بسبب طبيعة تلك املصروفات من حيث إهنـا              "مضاعف"دعم امليزانية، وكالمها له تأثري      

ز التجاري التراكمي مع إسرائيل الذي كان يقـّدر يف          أن العج ) ب ٢٠٠٦(وتقول األونكتاد   ". استهالك للواردات "
مبقدار ) وهي أساساً منح من املاحنني    ( مليار دوالر جتاوز التحويالت الصافية اجلارية        ٧,٥ مببلغ   ٢٠٠٥-٢٠٠٠الفترة  
طيـة   تكـن كافيـة لتغ     ومعىن هذا أن مجيع األموال اليت وصلت من اجملتمع الدويل أثناء األزمة احلالية مل              .)٢٣(الثلث

كل من إسرائيل واملساعدة اخلارجية، ومـن       ومن أجل مواجهة االعتماد الكبري على       .  التجاري مع إسرائيل   االختالل
وبدون االجتاه  . أجل تقليل البطالة، جيب إحياء القدرة اإلنتاجية الفلسطينية وتقويتها حىت تستطيع أن تليب الطلب احمللي              

نتاجية فإن ضخ مزيد من املعونة لن خيلق وظائف كافية إلحداث ختفـيض             حنو القطاعات األنشط وتوسيع القدرة اإل     
 فاملخططات لتوليد فرص عمل سريعة، رغم أمهيتها من الناحية اإلنسانية، ليست بديالً من استراتيجية               .كبري يف البطالة  

  .هو حقن هذه املخططات مبحتوى إمنائي طويل األجلواملطلوب . طويلة األجل يف سوق العمل

   سوق العمل يف السيناريو األساسي-  باء

 األحداث الـسياسية    االعتبار غري قادر على أن يأخذ يف        املعروض أدناه إذا كان سيناريو احملاكاة األساسي        
أي أن سوق العمـل  . لسوق العمل الفلسطينية سوف يستمر " املتكافئغري  التنظيم  "بصورة كاملة فإن املفترض أن      

ة كبرية بواسطة السلطة الفلسطينية وأن عرض العمل الفلسطيين يف السوق اإلسرائيلية            الفلسطينية غري منظمة بدرج   
سيظل حمكوماً بنظام التراخيص اإلسرائيلي، وخبروج إسرائيل من قطاع غزة، وبنمط املستوطنات اإلسرائيلية وتشييد 

وكما . نتيجة لتسوية سياسية   اخنفاض عدد أيام اإلغالق      احتمال يف الضفة الغربية، بصرف النظر عن        حاجز الفصل 
 ٢٠٠٨ يف املائة عام     ١٥,٦و األساسي ارتفاعاً تدرجيياً يف البطالة من        ـ يتوقع السيناري  ٢- ٥هو واضح يف اجلدول     

  .٢٠١٥ يف املائة عام ١٩,١إىل 

                                                      

 ٢٠٠٠الفلسطينية احملتلة وإسرائيل عـام      األرض  ز التجاري بني    ـأن العج ) ٢٠٠٨(يف تقدير األونكتاد     )٢٣(
  ).وهي أساساً دعم من املاحنني( يف املائة من جمموع التحويالت اجلارية الصافية ٩٠كان يساوي 



 

 42  

، يف غياب برامج دعم ميكن أن تساعد املنشآت على إعـادة بنـاء               ذلك أن السيناريو األساسي    يضاف إىل   
والواقع أنـه   . اإلنتاج، ال يتوقع أي زيادة مهمة يف إنتاجية العمل        اإلنتاجية املتآكلة ورفع مستوى تكنولوجيات      قدرهتا  

 اً دوالر ٨ ٢٢٧ إىل   ٢٠٠٨ عام   اً دوالر ٧ ٦٦٩إذا كان السيناريو األساسي يتوقع ارتفاع إنتاجية العمل احلقيقية من           
وللتعويض عن التـأثري  . اً دوالر٩ ٨٩٣ وهي  ١٩٩٩جلت عام   عن اإلنتاجية اليت س   يقل كثرياً    فإن ذلك    ٢٠١٥عام  

ذات أهـداف  السليب يف اإلنتاجية جيب أن تتضمن السياسة النشيطة يف سوق العمل برامج جتمع بني جهود استثمارية           
إىل سياسات نشيطة يف سـوق العمـل        تزداد احلاجة امللحة    حيث  . ، ودعم املنشآت وتنمية قدرات اليد العاملة      حمددة

  ).٣-٥اجلدول (سبب التوزيع القطاعي للقوى العاملة الذي تأيت حماكاته يف السيناريو األساسي ب

 وقطاع التشييد إال زيادة هامشية يف مسامهتهما النسبية       قطاع الصناعة يف هناية فترة التوقعات لن يسجل         
فاض املسامهة النسبية لقطـاع     ومع اخن . اط مئوية على التوايل   ـ نق ٠,٧ و ٠,٢ع مبقدار   ـيف العمالة، اليت سترتف   

رة قطاع اخلدمات إذ إن حصته من العمالـة سـتزيد           ـ تزداد سيط  ٢٠١٥ نقطة مئوية عام     ٢,٢مبقدار  الزراعة  
بالعكس فإن الباحثني   بل  . يف األنشطة اإلنتاجية  زيادة ذات معىن    ولكن ذلك ال يعكس     .  نقطة مئوية  ١,٣مبقدار  

.  القطاع الرمسي يلتحقون بقطاع اخلدمات كوسيلة للتعامل مع البطالة         عن عمل الذي ال جيدون عمالً منتجاً يف       
ويف هناية . وهذا يؤدي إىل البطالة املقنعة وإىل البطالة اجلزئية واخنفاض إنتاجية العمل مما يعوق منو األجور احلقيقية

افة وإىل زيادة الطـابع غـري       إىل ازدياد عدد الوظائف قليلة املهارة يف أنشطة قليلة القيمة املض          األمر يؤدي ذلك    
وملواجهة هذه اآلثار السلبية ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تسري على سياسات تولد مزيداً من . الرمسي يف االقتصاد

  . الفقرحدةالعمالة ويف نفس الوقت ترفع إنتاجية العمل ورأس املال مبا يرفع األجور احلقيقية وخيفف من 

  ية العمل يف السيناريو األساسيتاج البطالة وإن- ٢-٥اجلدول 
  إنتاجية العمل  نسبة البطالة  

  )١٩٩٧بدوالرات (
٧ ٦٦٩  ١٥,٦  ٢٠٠٨  
٨ ٢٢٧  ١٩,١  ٢٠١٥  

   التوزيع القطاعي جملموع العمالة يف السيناريو األساسي- ٣-٥اجلدول 
  الصناعة  التشييد  اخلدمات  الزراعة  
١٢,٣  ٪٨,٦  ٪٦٤,٩  ٪١٤,٢  ٢٠٠٨٪  
١٢,٥  ٪٩,٣  ٪٦٦,٢  ٪١٢,٠  ٢٠١٥٪  

  خمططات توليد العمل يف خمتلف القطاعات -جيم 

نظراً للضعف اهليكلي يف االقتصاد الفلسطيين يكون من الواضح أن سوق العمل ال تستطيع، مبفردها، تقليل                  
ل كافية ويف الوقت نفسه تقلي    حملية  ولذلك فإن سيناريو السياسة البديلة يسعى إىل توليد عمالة          . البطالة بشكل ملموس  

ويتبني مـن الـسيناريو األساسـي أن    . االعتماد اهليكلي على السوق اإلسرائيلية الستيعاب فائض العمالة الفلسطينية       
واضعي السياسة الفلسطينيني هو السري على سياسات تزيد العمالة واإلنتاجية وتعاجل االخـتالل             التحدي الرئيسي أمام    
  .اهليكلي يف سوق العمل

لتنشيط االستخدام مثل خمططات اقتـسام األجـور        حملية   تنفيذ برامج    ة الفلسطينية السلطمن املقترح على    و  
أو أي تدابري أخرى تدعم العمالة بتقليل األجور اليت يدفعها أصحاب العمل وحصول العمال علـى األجـر                  ،  اًقطاعي
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 وميكـن   .قلل البطالـة  فمن شأن ذلك أن يرفع الدخول والطلب الكلي، وبالتايل ينشط اإلنتاج وي           . السائد يف السوق  
وميزة احلـل   . من صندوق خاص أو ميكن متويلها بتحصيل ضريبة على االستخدام يف إسرائيل           متويل هذه املخططات    

ا تأثري حمايد يف املالية العامة، ويف الوقت        األخري هي أن خمططات توليد العمالة لن تزيد االعتماد على املاحنني ويكون هل            
  .لي على سوق العمل اإلسرائيليةنفسه تثبط االعتماد اهليك

يف الـسوق   ولكن هذا األسلوب حساس من الناحية السياسية ألنه يثقل على من يستطيعون أن جيدوا عمالً                  
وميكن البـدء يف    . خمططات حملية لتوليد العمالة وللضريبة املقترحة     ى ذلك فإن من املهم وضع ترتيب        وعل. اإلسرائيلية

دت بالفعل وظائف حملية كافية الستيعاب مـن        سرائيل بعد أن تكون املخططات قد ولّ      حتصيل ضريبة على العمل يف إ     
 وميكن جين منافع السياسة املقترحة بنفس الدرجة باستخدام موارد متويل أخرى، مبـا              .يسعون إىل العمل يف إسرائيل    

مـن أجـل   ض على اتفاقات مجاعية لتفاووجهود ا ذلك  بنيمعاجل وميكن   .فيها املعونة األجنبية وإعادة توزيع امليزانية     
اإلقليمية والعربية بـل    ونصف املاهرة حتويالً مؤقتاً إىل األسواق       حتويل فئات بعينها من اليد العاملة الفلسطينية املاهرة         

 يؤدي أيضاً إىل    مماولكن الفكرة األساسية هي إرساء أسس النتعاش مستدام يف سوق العمل احمللية،             . وحىت األوروبية 
املصادر  اعتماد العمالة على السوق اإلسرائيلية مع مرور الوقت، واالستعاضة عنها مبجموعة متنوعة أخرى من                استبعاد

  .اليت ميكن أن يلجأ إليها العامل الفلسطيين املهاجر

 خمطط اقتسام األجور قبل سنة من إدخال أي البدء يفوعلى ذلك فإن حماكاة سياسة عمل بديلة تفترض     
 ٢٨٥صل إىل   ت هلذا املخطط بالتدريج ل    ةـدوق املطلوب ـالصنموارد  ع  ـرتفتوس.  يف إسرائيل  ضريبة على العمل  
وميول هذا الصندوق من إيرادات ضـريبة       .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٣,٥ أي   ٢٠١٥مليون دوالر عام    

 احمللية والسوق اإلسـرائيلية     بني السوق ) بعد الضريبة (على العمل يف إسرائيل تستبعد الفارق الصايف يف األجور          
حداث ضريبة على العمل يف إسرائيل بعد سنة من إدخال          ومن هنا فإن احملاكاة تفترض است     . اتبنهاية فترة التوقع  

وكما يتبني من   . ٢٠١٥ يف املائة عام     ٣٨وسريتفع سعر هذه الضريبة بالتدريج ليصل إىل        . نظام اقتسام األجور  
 فيما بعد فإن اإليراد الناتج عن الزيادة املتوالية يف الضريبة سيكون كافياً لتمويـل               الواردةحماكاة نتائج السياسة    

  .)٢٤( من قبل يف إسرائيلأكثر ممن كانوا يعملونبرامج عمل حملية تستطيع أن تستخدم عماالً فلسطينيني 

جابة العمـل الفلـسطيين      عمالة قطاعية تعمد املناقشة التالية إىل تقييم است        توليدوإللقاء الضوء على إمكانية       
م تـأثري   كما أن املناقشة تقيِّ   . الزراعة، الصناعة، اخلدمات  : لتخصيص جمموع صندوق توليد العمالة لقطاعات بعينها      

ويعرض القسم التايل جمموعة شاملة من السياسات لسوق العمل حيـث           . العمالة الفلسطينية يف إسرائيل   على  الضريبة  
ومجيـع هـذه    .  القطاعات حىت يتحقق شيء من التوازن القطـاعي         خمتلف لة بني العماختصص أموال صندوق توليد     

  .السياسات البديلة متول من إيراد ضريبة على العمل الفلسطيين يف إسرائيل

  تأثري برامج العمل القطاعية

 التأثري يف معدل البطالة عندما يكون صندوق توليد العمالة، الذي ميـول مـن إيـرادات     ٤-٥جلدول  ايبني    
.  اخلـدمات  مثالزراعـة، الـصناعة  :  لقطاع واحد بالتعاقبقد خصص مجيع مبالغهالضريبة على العمل يف إسرائيل،     

وطوال فترة احملاكاة يكون الفارق ضخماً بني مستوى العمالة يف الـسيناريو األساسـي ويف الثالثـة سـيناريوهات       
                                                      

لتايل إيراد الضريبة، يكون حساساً للـتغريات       يالحظ أن عدد الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل، وبا        )٢٤(
وعلى ذلك فإن مبلغ هذا اإليراد يف أي مرحلة ما يصعب التنبؤ به، ولكن يف حدود الدراسة احلالية يكـون                    . السياسية

  .املهم هو خمطط اقتسام األجور وليس مصدر التمويل
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ولكن مـدى االخنفـاض    .  يف الثالثة سيناريوهات   سيكون معدل البطالة قد اخنفض كثرياً      ٢٠١٥ففي عام   . القطاعية
ون مجيع إعانات األجور قد خصـصت       ـالبطالة ستتناقص بأكرب قدر عندما تك     ف. خيتلف حبسب القطاع املستهدف   

املائة يف الـسيناريو     يف   ١٩,١ باملقارنة مع    ٢٠١٥ عام    يف املائة  ٨,٩ففي هذه احلالة تكون البطالة      . اع الزراعة ـلقط
 أقل نسبة يف سيناريو قطاع اخلدمات، ولكنها تظل نسبة           هي ى العكس من ذلك تكون نسبة االخنفاض      وعل. سياألسا

ويقع سيناريو الصناعة بني هذين االثنني إذ       . ٢٠١٥ يف املائة عام     ١١,٦كبرية وتؤثر يف معدل البطالة الذي يصل إىل         
  . يف املائة١٠,٩ إىل البطالةتنخفض فيه 

اع العمالة احمللية دون أن تكون مصحوبة بارتفاع مساو يف االستثمار فـإن             ض ارتف وملا كانت احملاكاة تفتر     
ففي مجيع السيناريوهات للثالثة قطاعـات      . تأثري إعانات األجور املقترحة يف إنتاجية العمل سيكون بالضرورة سلبياً         

 يف املائة مـن  ١٧,٦أقل بنسبة  أن تكون ٢٠١٥ إلنتاجية العمل عام    يتوقعففي سيناريو الزراعة    . ستنخفض اإلنتاجية 
 يف املائة يف    ١٥,٤ يف املائة يف قطاع اخلدمات وبنسبة        ١٦,٦السيناريو األساسي، كما أن اإلنتاجية ستنخفض بنسبة        

  .قطاع الصناعة

  تأثري الضريبة على العمل يف إسرائيل

ولكن يف  . تزيد البطالة أن  يف أغلب احلاالت تكون زيادة الضرائب على األجور مثبطاً للعمل أي أهنا حيتمل                
حالة العمالة الفلسطينية يف إسرائيل فإن مثل هذه الضريبة لن تؤدي إىل اخنفاض كبري يف العمالة ألن العمل الفلسطيين                   

والعمل . يف إسرائيل ليس مدفوعاً بالفارق بني األجور بل أساساً بعوامل طرد أي نقص فرص العمل يف االقتصاد احمللي               
فإذا كان األجر النسيب املعروض على الفلسطينيني الذين يعملون يف : سرائيل ليس مرناً بالنسبة لألجورإالفلسطيين يف 

 يف املائـة يف     ٠,٠١٤ يف املائة فإن العمل يف إسرائيل لن ينقص إال بدرجة هامشية بنـسبة               ١إسرائيل سينقص بنسبة    
 يف  ٣٨ مبعدل ضريبة    فرض وعلى ذلك فإن  ). أ٢٠٠٦األونكتاد،  ( يف املائة يف األجل الطويل       ٠,٠٢٥األجل القصري و  

يف إسرائيل واستخدام إيراداهتا بالكامل لتمويل خمططات عمالة حملية لـن يـؤدي إال إىل               املكتسبة  املائة على األجور    
  ويف فترة احملاكاة بأكملها سينخفض     .ختفيض هامشي يف العمل يف إسرائيل باملقارنة مع مستواه يف السيناريو األساسي           

  . يف املائة دون مستوى السيناريو األساسي١,٤ وظيفة أي ٨٣٩العمل يف إسرائيل مبا ال يزيد عن 

  يف البطالة وإنتاجية العمل  تأثري برامج العمل القطاعية- ٤-٥اجلدول 
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  

      السيناريو األساسي
  ١٩,١  ١٥,٦  يف املائة -البطالة 

  ٨ ٢٢٧  ٧ ٦٦٩  ١٩٩٧ بدوالرات -إنتاجية العمل 
      

      سيناريو الزراعة
  ٨,٩  ٩,٤  يف املائة -البطالة 

  ٦ ٧٨٣  ٦ ٦٨٧  ١٩٩٧ بدوالرات -إنتاجية العمل 
      

      سيناريو الصناعة
  ١٠,٩  ١٠,٩   يف املائة-البطالة 

  ٦ ٩٥٧  ٦ ٨١٠  ١٩٩٧ بدوالرات -إنتاجية العمل 
      

      سيناريو اخلدمات
  ١١,٦  ١١,٤   يف املائة-البطالة 

  ٦ ٨٥٨  ٦ ٨٥٨  ١٩٩٧ بدوالرات -جية العمل إنتا
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  ٢٠١٥ تأثري برامج العمل يف العمالة يف خمتلف القطاعات عام - ٥-٥اجلدول 

 اخلدمات سيناريو الصناعة سيناريو  الزراعة سيناريو  التغري يف العمالة يف خمتلف القطاعات
  ١٣,٦  ١٢,٥  ٢٤,٥  الزراعة
  ٥,٧  ٩,٢  ٦,٦  الصناعة
  ٧,٦  ٧,٦  ٧,٦  التشييد
  ٧,٢  ٨,١  ١٠,٣  اخلدمات

  ٧,٥  ٨,٤  ١٠,٩  جمموع العمالة

.  التغريات يف العمالة حبسب القطاعات، بعد تقدمي دعم لألجـور يف قطـاع بعينـه               ٥- ٥ويبني اجلدول     
وخيتلف مـدى الزيـادة     .  يف السيناريوهات القطاعية الثالثة    العاملنيوباملقارنة مع السيناريو األساسي سيزيد عدد       

 ٢٠١٥فباملقارنة مع السيناريو األساسي ستزيد العمالة الكليـة عـام           . ع املستهدف بإعانات األجور   حبسب القطا 
.  وظيفة ١٠٧ ٠٠٠ يف املائة أو     ١٠,٩بأكرب قدر إذا كان القطاع الزراعي هو املستهدف وترتفع فيه العمالة بنسبة             

 هبذا القطـاع    الة يف املائة يف العم    ٢٥نسبة  ن بزيادة ب  ـ يف الزراعة أعلى حتس    تسجل العمالة ومبوجب هذا السيناريو    
 يف املائة ١٠,٣ قطاع اخلدمات إذ تتحسن العمالة فيه بنسبة بعد ذلكمث يأيت .  باملقارنة مع خط األساس٢٠١٥عام 

أما إذا  . ة على التوايل  ـ يف املائ  ٦,٦ يف املائة و   ٧,٦يف حني أن العمالة سترتفع يف قطاعي التشييد والصناعة بنسبة           
وتسجل  وظيفة،   ٨٢ ٠٠٠ يف املائة أي     ٨,٤ القطاع الصناعي هو املستهدف فإن العمالة الكلية ترتفع بنسبة           كان

وتتحقق نتيجة مماثلة عنـدما ختـصص   . العمالة يف قطاع الزراعة أعلى استجابة إجيابية إلعانة األجور يف أي قطاع       
  .اإلعانة لقطاع اخلدمات وحده

تبني أن سيناريو القطاع الصناعي أفضل يف قدرته على توليد العمالة بـصورة             ومبزيد من حتليل تلك النتائج ي       
 وظيفة يف قطاعات أخرى من االقتـصاد        ٦,٦لق  ختوظيفة واحدة يف القطاع الصناعي      ف. غري مباشرة يف بقية االقتصاد    

 غري املباشرة يف سوق العمل  وهذه التأثريات اإلجيابية. على التوايل يف حاليت الزراعة واخلدمات٠,٥ و٢,٨باملقارنة مع   
زيادة العمالة والدخل يف القطاع املدعوم      ف. ة يف االقتصاد الفلسطيين   قطاعيالروابط  ال و غري املباشر ضخامة التأثري   تعكس  

 يف قطاعات أخرى بزيادة الطلب على السلع اليت تنتجها تلك القطاعات األخرى، وبتـوفري املـدخالت                 تولد عمالة 
 ٤-٥اجلـدولني   وتربز نتائج   . رى أن تستخدمها يف متويل االستثمار     ـيت تستطيع القطاعات األخ   وزيادة املدخرات ال  

.  الروابط اخللفية واألمامية بني الزراعة والقطاعات الصناعية وقدرهتا على توليد العمالة بصورة غـري مباشـرة             ٥-٥و
يف احلسبان عند النظـر يف      عات وأن يأخذوها    وينبغي لواضعي السياسات أن يعترفوا باألمهية االستراتيجية هلذه القطا        

  .تقليل البطالةسياسات 

منافع هذه املخططات القطاعية للعمالة لن تأيت على حساب إنتاجية العمل إذا كانت مصحوبة مبا يكملها               إن    
تظـام  العمالة وحتسن إنتاجيـة العمـل بان      ومع ارتفاع   . الصغريةمن برامج التدريب املهين واستهداف دعم املنشآت        

 و أن تدفع االقتصاد حن    واآلثار غري املباشرة   الروابط القطاعية     عن ينخفض معدل الفقر وتستطيع احللقة احلميدة الناشئة      
  .التنمية املستدامة

   الشاملة جمموعة سياسات العمل-دال 

 العامة شآتاملنيتطلب النجاح يف ختطيط وتنفيذ استراتيجيات مثل هذه يف سوق العمل إقامة روابط قوية بني                  
 احلكومة يف   تقودها  اليت ويتبني من جتارب البلدان األخرى أن هذه الروابط هلا أمهية حامسة يف جناح الربامج             . واخلاصة

فمن شأن ذلك أن يضمن االسـتفادة مـن الـروابط    ). ٢٠٠٣، Amsden(سوق العمل لتنشيط العمالة واالستثمار   



 

 46  

وجيب أن تكون معايري اختيار هـذه       . القطاعات، وخلق روابط جديدة   األمامية واخللفية داخل القطاعات وفيما بني       
يضاف إىل ذلك أن القطاعات والصناعات اليت تزيـد     .  املستهدف الربامج هي إمكانية النمو وتوليد العمالة يف القطاع       

الـسلطة  (فضلية  ميكن أن تساهم بدرجة أكرب يف العمالة والنمو، وجيب أن تكون هلا األ            احمللية  من استخدام املدخالت    
  ).٢٠٠٥الوطنية الفلسطينية، 

فإن جمموعة السياسات الشاملة املقترحة لسوق العمل تـسري علـى منطـق             وبالنظر هلذه االعتبارات      
ومن أجل حتقيق التوازن يف التأثري يف مجيع القطاعات . السيناريوهات الثالثة البديلة اليت عرضت يف القسم السابق

ختصيص صندوق توليد العمالة بني القطاعات      تفترض عملية احملاكاة    يف االقتصاد بأكمله    واالستفادة من الروابط    
ويـبني  .  يف املائة لكل من قطاع الصناعة والزراعة       ٣٠ يف املائة لقطاع اخلدمات،      ٤٠: الثالثة على النحو التايل   

  .ات االقتصادية األساسية الشاملة يف املتغري العملسياساتتأثري سيناريو جمموعة  ٦- ٥ واجلدول ١- ٥الشكل 

 يف  ١٢ة سيظهر أكرب أثر إجيايب يف اخنفاض نسبة البطالة إىل           ـوكما هو متوقع من برنامج لتوليد العمال        
 تقلل من احتمال ارتفاع الطلب ولكن خسارة إنتاجية العمل.  يف املائة يف خط األساس١٩ من ٢٠١٥املائة عام 

يف السيناريو  التنبؤ   عن مستوى    ٢٠١٥ يف املائة عام     ٢إلمجايل إال بنسبة    ولذلك لن يرتفع الناتج احمللي ا     . ليالك
أن احملاكاة تتوقع اخنفاض إنتاجية العمل يف مجيـع          ٦- ٥ و ٤- ٥ واجلدولني   ١- ٥ويظهر يف الشكل    . األساسي

 ايلالرصيد الرأمس الذي أصاب   للتردي   وليس هذا مستغرباً نظراً      .السيناريوهات عما كانت عليه يف خط األساس      
وتعتمد إنتاجية العمل على مستوى رأس املال املادي، والتكنولوجيـا          . ٢٠٠٠ منذ عام    الفلسطيينيف االقتصاد   

ولكن إذا كانت جمموعة سياسـات      .  أثناء الرتاع اجلاري   ربتُخ، وكلها   )رأس املال البشري  (ومهارات العمل   
التكنولوجيا ورفع مستواها وتنفيذ برامج تدريب      والرصيد الرأمسايل   العمل الشاملة مصحوبة جبهود إلعادة تأهيل       

  .العمال، ميكن جتنب االخنفاض يف إنتاجية العمل

 يف امليزان احلكومي   الترّد  ومن املشجع أن تنفيذ سيناريو جمموعة سياسات العمل الشاملة لن يؤدي إىل               
 إذ يـنخفض العجـز      ٢٠١٥ و ٢٠٠٨والواقع أن هذين املؤشرين سيتحسنان بني عـامي         .  امليزان التجاري  وال يف 

  . نقاط مئوية، على التوايل٦,٥ و٣,٣احلكومي والعجز التجاري كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار 

   الشاملةسياسات العملجمموعة املؤشرات االقتصادية مبوجب  - ٦-٥اجلدول 

    
  

الناتج احمللي 
  اإلمجايل

  
  

 نسبة البطالة

  
  اإلنتاجية

 )١٩٩٧بدوالرات (

  يزان احلكوميامل
كنسبة مئوية من الناتج (

  )احمللي اإلمجايل

  امليزان التجاري
كنسبة مئوية من الناتج (

  )احمللي اإلمجايل

٣٩,١-  ١١,٨-  ٧ ٢٥٦  ١٠,٣  ٦ ٠٩٦  ٢٠٠٨  
٣٢,٦-  ٨,٥-  ٧ ٦٧٩  ١٢,٣  ٨ ٢٠٨  ٢٠١٥  
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  يةتأثري جمموعة سياسات العمل الشاملة يف املؤشرات االقتصادية الرئيس - ١-٥الشكل 
 

١٩٩٧ مباليني دوالرات - الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي - ا ١-٥ عدل البطالةم - ب ١-٥   
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١٩٩٧بدوالرات  - اإلنتاج من كل عامل - إنتاجية العمل - ه ١-٥  

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Baseline Scnr Labour Policy Scnr
Year

 

   التوصيات–هاء 

السياسات اإلسرائيلية اليت طبقت منذ احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة بالفعل إىل قطع العالقـات               أدت    
 معىن مع   يأي تكامل ذ  حدوث  التارخيية بني االقتصاد الفلسطيين والبلدان العربية اجملاورة، ويف الوقت نفسه منعت            

كافيـة السـتيعاب    فرص عمل   يين على توليد    قدرة االقتصاد الفلسط  تناقصت  وبذلك  . االقتصاد اإلسرائيلي األكرب  
  القوى العاملة النامية لديه، فأصبحت نسبة كبرية من العمال الفلـسطينيني تعتمـد علـى العمـل يف وظـائف                    

األساسي السيناريو سيناريو سياسة العمل ة العملسيناريو سياس السنة   
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العمـل إىل  توجـه   أجور أعلى فإن    حيصلون على   يف إسرائيل   عاملني  ورغم أن ال  . ال حتتاج إىل مهارات يف إسرائيل     
جاءت املواد اخلاصة بالعمل يف بروتوكـول بـاريس          و . بعوامل طرد ال بعوامل جذب     إسرائيل كان مدفوعاً أوالً   

 مل تكن لديهم خيارات لتوفري ١٩٩٤ إذ إن واضعي السياسات الفلسطينيني عام لتكرس االعتماد بدالً من أن تعاجله
إطـار   ضـمن     عامل ومل يكن يف وسعهم أن يفكروا يف كسر االعتماد اهليكلي           ١٠٠ ٠٠٠عمل بديل ألكثر من     

والواقع أن الربوتوكول يقرر إلسرائيل سلطة حبكم الواقع يف تقرير حجم تدفقات العمل، وبالتايل    .  اجلمركي االحتاد
م عرض اليد    قد نظَّ  التراخيصوإذا كان نظام    .  العمل الصادرة كسالح سياسي    تراخيصالقدرة على استخدام عدد     

ن سوق العمل احمللية ظلت غري منظمة بدرجة كبرية ومل حتصل على دعم          العاملة الفلسطينية يف السوق اإلسرائيلية فإ     
  .حىت بعد نشأة السلطة الفلسطينية

 ارتفاعاً ١٩٩٩- ١٩٩٤لدعم الدويل شهدت الفترة اونتيجة للزيادات الكبرية يف االستثمار العام واخلاص و  
ولكن هذا التحسن النسيب .  مبستويات غري مستقرةارتفاعاًمتزايداً يف العمالة يف األراضي الفلسطينية احملتلة وإن كان 

مل يكن خيفي التشوهات اهليكلية العميقة يف االقتصاد الفلسطيين إال بصفة مؤقتة إذ إهنا عادت إىل الظهور بـصورة                   
  .، حيث حدثت زيادة كبرية يف البطالة٢٠٠٠كبرية بعد االنتفاضة الثانية عام 

 الضغط على سوق العمل وعلى مستوى األجور فإن أحـوال        يزيد الذي   وباإلضافة إىل النمو السكاين الكبري      
الرصيد الرأمسايل   اإلنتاجية بأوسع معانيها، من      رب أساءت بدرجة كبرية إىل قدرته     االقتصاد الفلسطيين الذي مزقته احل    

ه هذا التدهور وتعمل    اجتاتعكس  يتطلب األمر عمالً منسقاً يف سياسات       و. واملوارد البشرية إىل رأس املال االجتماعي     
ويتبني من النتائج يف السيناريو األساسي أن إبقاء .  وحتسني وضع العمالة بصورة مستدامةالرصيد الرأمسايلعلى حتديث  

يف األجل الطويل ولكنـها سـتظل       بعض الشيء   البطالة  قد يقلل   احلالة على ما هي عليه يف سوق العمل الفلسطينية          
  .مرتفعة جداً

اسة بديلة لسوق العمل الفلسطينية تعترب توصيات جسورة ولكنها مناسـبة لـضخامة             والتوصيات بسي   
 وسيكون خمطط هادف لتوليد العمالة مفيداً لعدد من. التحديات اليت تواجه هذا السوق وتواجه االقتصاد بأكمله

فز إلنشاء وظـائف    من تكاليف اإلنتاج اليت يتحملها أصحاب العمل وبالتايل يوفر حوا         سيقلل   فأوالً،. األسباب
لروابط األمامية العاطلة ومزيداً من االستفادة من اوعلى مستوى االقتصاد الكلي يضمن استخدام املوارد  . جديدة

وثانياً، سيؤدي خلق عمالة حملية إىل تقليل االعتماد اهليكلي على سوق . واخللفية املوجودة، وإقامة روابط جديدة
العمل يف إسرائيل ومتوهلا    ات توليد العمالة، اليت تأيت قبل فرض ضريبة على          وستستطيع خمطط . العمل اإلسرائيلية 
وأخرياً فـإن   . العثور على عمل حملي    الذين يتوقفون عن العمل يف إسرائيل        تضمن للفلسطينيني هذه الضريبة، أن    

 هذا املخطط   ولكن عند تطبيق  . منافع هذا املخطط ستحقق بدون أي تكاليف على املوازين اخلارجية والداخلية          
هتدف إىل رفع مـستوى مهـارات العمـل    وجيب مواجهة هذا اخلطر بربامج     . مبفرده لن تتحسن إنتاجية العمل    

تثبيت سياسات سيكون و. وتنشيط االستثمار لتوسيع الطاقات اإلنتاجية املتآكلة باللجوء إىل تكنولوجيات جديدة
لي الفلسطيين ويف سياسة التجارة، بطريقة منسقة تعزز        العمل التفاعلية مع حتسينات أخرى يف حيز االقتصاد الك        

املفاضالت اإلجيابية وتقلل اآلثار السلبية اخلارجية، هو نقطة التركيز يف اخلطوة األخرية من إطار حماكاة سياسة                
  .بديلة للدولة الفلسطينية ذات السيادة
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   إطار السياسة املتكامل-سادساً 
ياسة االقتصادية الكلية وسياسة التجارة والعمل البديلة ينظر الفصل احلايل يف           استناداً إىل نتائج حماكاة الس      

وإذا كانت نتائج كل واحدة من هـذه الـسياسات قـد          . سيناريوهات الثالث إطار سياسات جيمع بني أدوات ال     
 شـاملة   نتائج ستكون أفضل مما يف السيناريو األساسي فإن جتميع كل بدائل السياسات يف جمموعة             الأوضحت أن   

تآزر ودينامية مهمة تعجل باالنتعاش وتوازن بني خمتلف العناصر واملتطلبات الالزمة           أوجه  واحدة من شأنه أن خيلق      
واألهم من ذلك أن إطار السياسات يشمل جمموعة من األدوات النوعية ملعاجلة نـواحي الـضعف          . للنمو املستدام 

البطالة، وتقليـل   خفض  جياد الظروف لتحسني القدرة اإلنتاجية، و     االقتصاد الفلسطيين وذلك بإ   اليت تعتري   اهليكلية  
  .االعتماد اهليكلي على االقتصاد اإلسرائيلي

االجتماعية بطريقة مستدامة، تتكون جمموعة الـسياسات       وإلطالق النمو الديناميكي وحتسني الرعاية        
  :الشاملة من

  برنامج استثمار حكومي جيذب االستثمار اخلاص؛  )أ(  
  يد تكاليف االستثمار واإلنتاج وتوفري حوافز إلحالل الطاقة اإلنتاجية وتوسيعها؛يدابري ضريبية لتقت  )ب(  
  فرص العمل؛لتوليد خمطط حملي ميّول ذاتياً   )ج(  
تغيري نظام التجارة مع دعمه، يف الوقت املناسب، بسياسة نقدية ويف هناية األمر بعملة فلـسطينية              )د(  

  .صرفوطنية وبسياسة أسعار ال

فعالة اليت تعين جمموعة من تدابري السياسات اإلمنائية التقليدية اليت ثبت أهنا (الواسعة وبدون هذه السياسة   
 من الواضح كيف يستطيع االسـتقالل  ليس )أخرى حىت إذا مل تكن مستعملة على نطاق واسع اليوم    يف أوضاع   

والواقع أن املؤسـسات الـيت      .  االقتصاد الفلسطيين  السياسي الفلسطيين ووجود الدولة وحدمها أن يؤديا إىل منو        
 يف الدولـة  تطبيقها على مراحـل ستكون مطلوبة لتصميم مثل هذه اجملموعة من السياسات املترابطة وإدارهتا مث           

وهذه هي نفس تفاصيل اإلدارة االقتصادية      .  هي مؤسسات مستبعدة يف اإلطار االقتصادي املوجود اآلن        اجلديدة
سيكون تشغيلها حامساً يف ضمان القدرة على البقاء واليت ستكون ممارستها مرآة فعليـة للـسيادة                الرشيدة اليت   

  .احلقيقية أكثر مما هو موجود يف أي رمز من رموزها أو مظهر من مظاهرها

الشاملة من السياسات املتكاملة تنفيذاً كـامالً يف        وقد يكون من الصعب توخي تنفيذ مثل هذه اجملموعة            
 والتدابري التقييدية أوالً، هناية سياسة اإلغالق: احلايل، ولكن ميكن ذلك إذا حدثت بعض التطورات السياسيةالسياق 

اإلسرائيلية، مبا يف ذلك إقامة تواصل اقتصادي وجغرايف بني قطاع غزة والضفة الغربية؛ ثانياً، التزام حقيقي وتقدم                 
قرارات األمم املتحدة املعنية هبـذا      به   طالبت   كماعلى البقاء   سياسي حنو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة         

األمر؛ ثالثاً، تشجيع السلطة الفلسطينية على إجياد حيز كاف لوضع السياسات من أجل اختاذ القـرارات بـصورة      
  . تنفيذها وإدارهتا إلعادة بناء االقتصادوتسلسل من السياسات الصحيح املزيج بشأن مستقلة

فالواقع أن من املمكن حتقيـق     . يعين عدم إمكان تنفيذ أي شيء قبل استيفاء تلك الشروط         بيد أن ذلك ال       
 إذا استطاع   - يف ظل صيغة حمسنة من الظروف احلالية         - تقدم اقتصادي كبري قبل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة          

واستمرت املعونة مبستويات واضعو السياسات أن حيصلوا على أدوات السياسات، وإذا بدأ ختفيف سياسة اإلغالق، 
 وعلى هذا يقع على عاتق واضعي السياسات الذين يعدون العدة لقيام الدولة أن يسعوا إىل                .كافية وميكن التنبؤ هبا   
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وهبـذا  . توسيع جمموعة أدوات السياسات املتوافرة لديهم وأن يكونوا مستعدين الستخدامها إلعادة بناء االقتصاد            
ة املتكاملة هذه هتدف إىل تزويد املفاوضني الفلسطينيني بنظـرة نافـذة إىل نـوع حيـز                 املعىن فإن حماكاة السياس   

السياسات واألدوات ومدى هذا احليز والسياسات الالزمة إلعادة إحياء االقتصاد وحتقيق النمو االقتصادي املستدام              
  .املرتقبةيف الدولة الفلسطينية 

مـن  إال إنه    وصفات سياسات وتدخالت      تفاصيل لف من إطار السياسات املقترح يتأ   على الرغم من أن     و  
حكومة فلسطينية ميكن تعديل متغريات     أي  فبحسب الواقع الفعلي الذي تواجهه      . الضروري إبراز طبيعته التصويرية   

وحىت يف هذه احلالة تظل جمموعـة       . السياسات وميكن أن تتخذ التدابري أشكاالً خمتلفة وأن تتباين يف مدى اتساعها           
 النتائج اليت ميكن توقعها بصورة معقولة مـن إصـالحات الـسياسات             تلخص السياسات ذات أمهية ألهنا      حماكاة

يعتمدان على  ومن املعترف به أن جمموعة السياسات الشاملة واحتمال تنفيذها .االقتصادية املماثلة ملا هو مقترح هنا
ولكن هذا الرأي ينبـع     . يف مناخ عدم اليقني   افتراضات قد تكون مفرطة يف التفاؤل، وخصوصاً يف ظل االحتالل و          

السياسية اليت أنشأته، على اعتبار أهنا مسات دائمـة         بدون شك من النظر إىل حمنة االقتصاد الفلسطيين، والظروف          
  .جيب االستمرار يف الصراع معها، بصرف النظر عن شكل التسوية السياسية املمكنة اليت ستنبع من الظروف احلالية

 رسـم  ،أوالً: اة جمموعة السياسات هلا غرض مـزدوج  هذا التشاؤم له ما يربره أم ال، فإن حماك    نوسواء كا   
واالقتـصادية  القيود الـسياسية     يوضح إمكانيات االقتصاد الفلسطيين إذا ُسمح له بالتحرر من           ٢٠١٥سيناريو لعام   

أبرزهتا نتائج احملاكاة والظروف القامتة احلالية       اليت   إبراز الفجوة اهلائلة بني إمكانيات االقتصاد الفلسطيين      ثانياً،  . القائمة
جة كبرية لوضع الـسياسات  أن السلطة الفلسطينية حتتاج إىل حيز متوسع بدر: يؤيد النتيجة األساسية يف هذه الدراسة 

ـ   بشكل متسق   وقد تبني   . ياجات اإلمنائية للشعب الفلسطيين    بصورة مباشرة االحت   تعاجلع أن   حىت تستطي  ة مـن مقارن
بنتائج أفضل مما تنتجه سيأيت سلسلة السيناريوهات البديلة مع السيناريو األساسي أن أي واحد من تلك السيناريوهات     

أن يقضي يف هناية األمر على االفتراض الضمين يف معظم التحاليل االقتصادية وهو أن من شأن هذا و. االجتاهات احلالية
ض تعديالت سطحية، هي السياسة املثلى أو على األقـل هـي أفـضل مـن                السياسة االقتصادية احلالية، رمبا مع بع     

قد يكـون مـن     اجلديدة  تلك السياسات   استكشاف  ويبدو أن جدوى    . استكشاف سياسات جديدة وخمتلفة نظرياً    
  ذات املقبلة يف الدولة الفلسطينية يف التنمية الصعب تصوره يف السياق الفلسطيين، ولكن وجودها هو شرط ال غىن عنه           

  .السيادة

ياسات املناسبة ميكن حتويـل     وكما سيتبني فيما بعد، إذا ُسمح لواضعي السياسات الفلسطينيني بتنفيذ الس            
اقتصاد ممزق بفعل احلرب إىل اقتصاد وطين قادر علـى احليـاة،             الفلسطينية احملتلة خالل عشر سنوات من        األرض

ام، وتوفري وظائف كافية للقوى العاملة فيه، مع ارتفـاع          على مسار النمو املستد   ومفتوح على التكامل مع جريانه،      
  .مستوى الرعاية االجتماعية وتقليل االعتماد على املعونة الدولية

   عناصر جمموعة السياسات الشاملة املتكاملة- ألف 

، فمن املقتـرح أن تتـضمن   السابقة مناقشتها يف الفصول     تقدمتاستناداً إىل مسات بدائل السياسات اليت         
  : التدابري التاليةموعة الشاملة من السياسات املتكاملةاجمل

واتفاقاً مع املعاملة التفضيلية اليت     . يفترض اتباع سياسة الدولة األوىل بالرعاية     يف القطاع اخلارجي      )أ(  
ائيل مـن   متنحها منظمة التجارة العاملية لكثري من أقل البلدان منواً يفترض أن ترتفع التعريفة على الواردات من إسر                

يفة على الواردات من بلدان أخرى يف حني أن متوسط التعر ٢٠١١ يف املائة عام ٢٠مستوى صفر احلايل لتصل إىل 
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الواردات من  وباملثل يفترض أن تصل التعريفات اإلسرائيلية على        . وق املستوى احلايل  ـ يف املائة ف   ٣,٤زيد بنسبة   ي
يضاف إىل ذلك أن مـن املفتـرض         .)٢٥(هذا املستوى بعد ذلك    وتظل عند    ٢٠١١ يف املائة عام     ٨,٣إىل  فلسطني  

وهذا يظهر يف احملاكاة يف شكل سياسة تقليل .  من أجل تنشيط الصادرات الفلسطينيةلتصحيح التشوهإدخال خمطط 
  ؛٢٠١١ يف املائة من مستوى خط األساس حبلول عام ٨٣إىل  الصادرات الفلسطينية )تكاليف(

تنظر يف تأثري   و حتاكي جمموعة السياسات الشاملة إدخال عملة وطنية         ،قديةيف جمال السياسة الن     )ب(  
 وتطبيق نظام سعر الصرف الثابت حىت هنايـة فتـرة           ٢٠٠٨ يف املائة بنهاية عام      ٥٠ختفيض قيمة العملة بنسبة     

ارتفـاع يف أسـعار     / يف املائـة اخنفـاض     ٥٠وجاءت حماكاة هذا التخفيض بـافتراض       . ٢٠١٥التنبؤات عام   
  الواردات الفلسطينية؛/ادراتالص

 ١٠ فإن املفترض أن يزيد االستثمار العام والتحويالت احلكومية بنـسبة            املاليةوأما عن السياسة      )ج(  
  ذلك إدخال خمطط لتصحيح التشوه االستثماري       يضاف إىل  . يف املائة على التوايل، فوق مستوى خط األساس        ٥و

ارات باستثناء قطاع التشييد، وذلك بتخفـيض       ـي مجيع االستثم  ـمن أجل تنشيط االستثمار اخلاص على أن يغط       
  ؛٢٠١١ يف املائة من مستوى خط األساس حبلول عام ٨٥ إىل لالستثمارالسعر القياسي 

لتوليد فرص العمل احمللية يف شكل خمطط القتسام األجور ميول من     تدابري  سياسة العمل تتألف من       )د(  
 .)٢٦(٢٠١٢ يف املائة عام     ٣٨ويرتفع سعر هذه الضريبة تدرجيياً ليصل إىل        . ئيلإيرادات ضريبة على العمل يف إسرا     

ل كل ـوسيحص. ة واخلدماتـور هي الزراعة والصناعـتستفيد من برنامج اقتسام األجوستكون القطاعات اليت 
 املقترحة، وحيصل الذي تتولد أمواله من إيرادات الضريبة يف املائة من الصندوق ٣٠واحد من القطاعني األولني على 

  . يف املائة املتبقية٤٠ لاالقطاع الثالث على نسبة 

   النتائج- باء 

.  نتائج جمموعة السياسات الشاملة ويقارهنا مع سيناريو خط األسـاس          ١- ٦ والشكل   ١- ٦يبني اجلدول     
 ويرتفع مستوى . بتحسن سريع ومستدامالفلسطيينوعندما توضع السياسة املوصى هبا موضع التنفيذ سيمر االقتصاد 

 ٢٠٠٨ مليار دوالر عام     ٦٦١ يف املائة من     ٢٤سيناريو جمموعة السياسات الشاملة بنسبة       يف    اإلمجايل الناتج احمللي 
ويؤدي ارتفاع الناتج احمللي    . خط األساس تنبؤ   مليار يف    ٨ ٠٤٢ باملقارنة مع    ٢٠١٥ مليار دوالر عام     ٩ ٩٤٢إىل  

 دوالرات عـام    ١ ٦٠٧الجتماعية، إذ يزيد نصيب الفرد من هذا الناتج من          اإلمجايل إىل ارتفاع مستوى الرعاية ا     
  . يف املائة مما جاء يف خط األساس يف نفس الفترة٢٤ أي أكرب بنسبة ٢٠١٥ دوالراً عام ١ ٨٨٦ إىل ٢٠٠٨

فهي  . يف هناية فترة احملاكاة دليالً آخر على قوة جمموعة السياسات الشاملة            املسجلة وستكون نسبة البطالة    
تتضمن تقوية الروابط اخللفية واألمامية مبا ينشط اإلنتاج والعمالة احملليتني، ويؤدي هذا بدوره إىل إقامة جمموعـة                 

الشاملة من السياسات املقترحة ستؤدي إىل العمالة الكاملـة عـام           والنتيجة هي أن اجملموعة     . جديدة من الروابط  
.  يف املائـة   ١٩ سيناريو خط األساس يف نفس السنة ستجاوز         وعلى العكس من ذلك فإن نسبة البطالة يف       . ٢٠١٥

 يف املائة قد تبدو مفرطة يف التفاؤل ويصعب توقعها يف ٠,٥اليت تشري إىل معدل البطالة يف احملاكاة وإذا كانت نسبة  
دم وجود حيز  عحىت يف حالةو. ليس له ما يربره بالضرورةاملقابل لتفاؤل احملاكاة  فإن هذا التشاؤم ،الظروف احلالية

                                                      

  .ية العامل يف املائة هو متوسط التعريفة اإلسرائيلية على الواردات من بق٨,٣ )٢٥(
  . يف املائة ستستبعد فارق األجور بني السوق احمللية والسوق اإلسرائيلية٣٨ضريبة بنسبة  )٢٦(
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بعض اإلصالحات "يقترح أن اجلمع بني ) ٢٠٠٨(متوسع أمام السياسات على النحو املفترض هنا فإن البنك الدويل 
)  يف املائة  ١٠تفوق  (إىل معدالت منو من رقمني      ن تؤدي كلها    أ، وتدفقات املعونة وختفيف اإلغالق ميكن       "احملدودة

توجيه املقترح يف األجل الطويل جملموعـة الـسياسات         الإىل جانب    ودعم هذا املنظور قصري األجل       .٢٠١١عام  
وهذا النمو ميكن أن يصل باالقتـصاد  . الشاملة سيؤدي بالطبع إىل منو أقوى وأكثر استدامة مما يتوقعه البنك الدويل    

مكن إحـداث    من امل  ه نسبة البطالة اليت جاءت يف احملاكاة تؤكد أن        ، فإن وكحد أدىن . إىل مستوى العمالة الكاملة   
  .ختفيض كبري يف البطالة إذا توافرت أدوات السياسة الضرورية

  يف سيناريوهات خط األساس وجمموعة السياسات الشاملةاملؤشرات االقتصادية  - ١-٦اجلدول 
  ٢٠١٥  ٢٠٠٨  
    

 خط األساس
جمموعة 
  السياسات

  
 خط األساس

جمموعة 
  السياسات

النسبة املئوية 
للتغري يف عام 
٢٠١٥  

  ٢٣,٦  ٩ ٩٤٢  ٨ ٠٤٢  ٦ ٦١٠  ٦ ٠١٩  ١٩٩٧ مباليني دوالرات - تج احمللي اإلمجايلالنا
  ٢٣,٦  ١ ٨٨٦  ١ ٥٢٦  ١ ٦٠٧  ١ ٤٦٤  ١٩٩٧ دوالرات نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

  ١٨,٦  ٠,٥  ١٩,١  ٥,٣  ١٥,٦  يف املائة - نسبة البطالة
  ٣,٣  ٥,٦  ٨,٩  ٩,٥  ١٢,٠   من الناتج احمللي اإلمجايليف املائة -العجز العام 

  ١,٩  ٣٠,٦  ٣٢,٥  ٣٦,٧  ٣٩,١  من الناتج احمللي اإلمجايليف املائة  - العجز التجاري

  يف املؤشرات االقتصادية الرئيسيةاملتكاملة تأثري جمموعة السياسات  - ١-٦الشكل 
 

١٩٩٧ مباليني دوالرات -الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  - أ ١-٦  
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توازن امليزانية احلكومية - د ١-٦ امليزان التجاري -ه  ١-٦   
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وإذا كان سيناريو سياسة العمل     . وكما جاء يف الفصول السابقة، فإن بدائل السياسات املقترحة هلا تكاليفها            
 املقترحة ستأيت على حساب زيادة العجـز        املالية هلما تأثري حمايد أو تأثري بسيط يف املالية العامة فإن السياسة             والتجارة

 امليزانيات فـإن  األولية املتجمعة يف توازن  هذه التكاليف     تأثري عنوبصرف النظر   . احلكومي باملقارنة مع خط األساس    
ويف السنة األخرية مـن احملاكـاة       . الشاملة سيحسن التوازن املايل   النمو االقتصادي الذي تنشطه جمموعة السياسات       

  . خط األساساملوجودة يف يف املائة ٨,٩ يف املائة أي أقل من نسبة ٥,٦سيكون العجز احلكومي 

 سيظل عالياً نوعاً ما يف االقتصاد االستريادبيد أن حماكاة اجملموعة الشاملة املتكاملة توحي بأن امليل احلدي إىل   
.  يف املائة يف خط األساس     ٣٢,٥ يف املائة فقط من      ١,٩ سيتناقص العجز التجاري بنسبة      ٢٠١٥ففي عام   . الفلسطيين

وإذا كانت سياسة التجارة حبسب الدولة األوىل بالرعاية ستسهل التحول بالتدريج عن التجارة مع إسرائيل فال مفـر                  
االعتماد اهليكلي والتكنولوجي على    إن  وبعبارة أخرى   . ئيلإسراعجز مع   من أن كثرياً من هذا العجز التجاري سيظل         

للسياسة االقتصادية الكلية وسياسة التجارة والعمـل عميقـاً إىل          إسرائيل كما يظهر يف منوذج إطار احملاكاة املتكامل         
 التبعيـة  وعلى ذلك فإن قـضية    . ه التبعية درجة أن التغري يف النظام التجاري الفلسطيين وحده لن يستطيع ختفيف هذ           

سرائيل ستتطلب اهتماماً خاصاً من االقتصاديني وواضعي السياسات الفلسطينيني من أجل           إل ة والتكنولوجي ةاالقتصادي
  . تقليل هذه التبعيةخلق تغريات هيكلية تؤدي يف هناية األمر إىل

ستطيع سيناريو خط األساس  وتتوقع احملاكاة يف إطار السياسات مستقبالً اقتصادياً فلسطينياً خيتلف متاماً عما ي             
ولكنها تؤكد أن ترتيبات املؤسسات احلالية      . وهذه احملاكاة تدرك أن هناك عقبات خمتلفة قد تعوق تنفيذها         . أن حيققه 

 التجاوب مـع حتـديات       ظاهر عن  هبا عجز  والنقدية والتجارية والعمالية     املاليةالفلسطينية يف اجملاالت    يف السياسات   
بل إهنا حتصر االقتصاد الفلسطيين يف مسار الفقر وعدم كفاية خلق فرص العمـل،              . ه اإلنتاجية االقتصاد وتآكل قدرت  

  .واخنفاض النمو االقتصادي، واالعتماد على إسرائيل واملعونة األجنبية

حيققه، وعليهم أن   وجيب على واضعي السياسات الفلسطينيني أن يدركوا ما يستطيع االقتصاد الفلسطيين أن               
ومـن شـأن   . صيغة معدلة منهاأو لحصول على حيز السياسات الالزم لتطبيق جمموعة السياسات الشاملة، جياهدوا ل 

توسيع حيز السياسات متكني السلطة الفلسطينية والسماح هلا باعتماد سياسة اقتصادية شاملة ميكن أن تتكامل فيهـا                 
 يف إطار موحد حيث يتحقق التـآزر        صرف والعمل السياسات املالية واالستثمارية والتجارية والنقدية وسياسة سعر ال       

وهذا يتطلب إطار مؤسسات خمتلف ينظم العالقـات االقتـصادية الفلـسطينية            . املطلوب إلطالق النمو الديناميكي   
ولكن من املهم أيضاً وجود دعم إجيايب من اجملتمع الدويل . أثري كبريواإلسرائيلية، اليت طال احلديث عنها ولكن بدون ت      
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يكون أثرها هو جمـرد     يم إطار سياسات إمنائية يكون أفضل ما يناسب الواقع الفلسطيين دون إدخال شروط              يف تصم 
  . وبدون نتيجة-  أصالًإدخال تعقيدات ال ضرورة هلا على حتد ضخم

   االستنتاجات-جيم 

 املـشددة لية   بسياسة اإلغـالق اإلسـرائي     تفاقمت  الفلسطينية احملتلة  ضرغم أن اهلشاشة االقتصادية يف األر       
 فإن غياب جمموعة معقولة من السياسات االقتصادية هو بالضبط          ٢٠٠٠والظروف املشاهبة لظروف احلرب منذ عام       

.  التعامل مع املشاكل والتحديات اجلادة اليت يواجهها االقتـصاد         عن بدرجة كبرية    عاجزةما جيعل السلطة الفلسطينية     
 اليت كانت أقل تقلباً نـسبياً،  ٢٠٠٠لشائع بأن العودة إىل بيئة ما قبل عام        زيف االعتقاد ا  ويبني التحليل املعروض هنا     

إىل جانب إصالح املسائل األمنية، واحلرص املايل وتنشيط القطاع اخلاص، ستؤدي مبفردها إىل توفري الظروف الكافية                
 حتسن موضع ترحيب    ، هو ١٩٩٩-١٩٩٣تخفيف حاالت اإلغالق إىل مستوياهتا يف أعوام        ف. لتحقيق تنمية مستدامة  

 ويف غيـاب احلـد األدىن       .كبري، ولكنه ال يكفي ملعاجلة مشاكل االقتصاد الفلسطيين اهليكلية ذات اجلذور العميقـة            
 واجلمهور ،فإن احلكومة الفلسطينيةالضروري من األدوات الالزمة لبناء مؤسسة اقتصادية ذات سيادة واختاذ القرارات            

  .ا يف التأثري فيهام سلبياً ألعمال قوى اقتصادية ال حيلة هل مشاهداًسيظالنالفلسطيين عامة، 

وتبعيـة  حمصوراً يف مسار منو منخفض،      ومبوجب إطار السياسات املوجود اآلن سيظل االقتصاد الفلسطيين           
س قد تساءلوا عن فاعلية بروتوكـول بـاري       وإذا كان معظم اخلرباء     . واعتماد على املعونة األجنبية   اقتصادية إلسرائيل   

توجيـه  ويرجع ذلك بدرجة كبرية إىل عـدم  .  غائبةتناسقة للبدائلاملرؤية  الوإطار السياسات الذي جاء فيه، ال تزال        
  .انتباه كاف للبحث والتحليل وإىل احتياجات بناء القدرات الفلسطينية يف جمال وضع سياسة اقتصادية وتنفيذها

 تسوية سياسة تتشكل أن ،رب واالحتالل اإلسرائيلياحل فعالً، بعد عشرات السنني من السخريةوسيكون من   
االقتصادية بني الطـرفني    نها ال توجه االهتمام إىل متغريات توازن القوى         الدولة ولك مبقومات  إسرائيلية فلسطينية تأيت    

ا متكنوا  إذوتقترح الدراسة احلالية أن واضعي السياسات الفلسطينيني        . جريئة أيضاً " تسوية اقتصادية "وتتجاهل ضرورة   
من احلصول على اجملموعة الكاملة من أدوات السياسة االقتصادية فإن إطار سياسات جديد ميكن أن يساعد االقتصاد                 

وأن يولد تنمية اقتصادية مستدامة تكون أكرب من الناحيتني الكمية والنوعية مما            الفلسطيين على التعرف على إمكانياته      
 قدمت هذه الدراسة نظرة واقترحـت       ، عدد من البدائل   وباستعراض. يفعلهأن  يستطيع إطار السياسات املوجود اآلن      

  .إطاراً أنسب تستطيع السلطة الفلسطينية إدخاله حىت قبل اختاذ قرارات بشأن الوضع النهائي

  والنقديـة  املاليـة وباالستناد إىل أدوات السياسات املتوافرة اآلن لواضعي السياسات الفلسطينية يف اجملاالت              
وعلى .  فإن حماكاة خط األساس تتوقع حتسناً متواضعاً يف األجل املتوسط إىل األجل الطويل             االت التجارة والعمل  وجم

  أوسع أداء دور  السلطة الفلسطينية من     تقتصر على متكني  العكس من ذلك فإن حماكاة توصيات السياسات البديلة لن          
مع سطينية من جذورها    ل الف  اإلنتاجية عاجل مشكلة تآكل القدرة    أكرب يف إدارة االقتصاد الفلسطيين بل إهنا ست        ذي قدرة 

  . االستثمار اخلاصجذب حكومية هادفة من أجل استثماربرامج 

ومن املقارنة بني نتائج احملاكاة يف خط األساس وسيناريوهات السياسات البديلة تظهـر ضـرورة إصـالح            
وطنية عنـد نقطـة زمنيـة       احلق يف إصدار عملة فلسطينية      وتوسيع إطار السياسات االقتصادية املوجود، مبا يف ذلك         

احلاضـرة فـإن    بكثري من احلالة    ع مبفرده أن ينتج نتائج اقتصادية أحسن        وإذا كان كل بديل سياسات يستطي     . ةمناسب
إدماج مجيع بدائل السياسات يف جمموعة شاملة سينتج نتائج أفضل ويكون له تأثري إجيايب كـبري يف منـو االقتـصاد                     

 وهذه اجملموعة املتكاملة ستسهل حتويل االقتصاد، يف فترة زمنية قصرية نسبياً، من اقتصاد              .لسطيين يف األجل الطويل   الف
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وهذا التحول  .  مع مستوى مرتفع ومتزايد يف منو الدخل القومي        هش معتمد على اخلارج ومفتت إىل اقتصاد ديناميكي       
  .على املعونة األجنبيةاملزمن سيقلل بدرجة كبرية من اعتماد السلطة الفلسطينية 

 ضرورة مزج بدائل السياسات من أجل تقوية تكاملها وخلق التآزر بينها عند النظـر إىل التجـارة                  وتتضح  
القدرة على تأصيل سياسة اقتصادية، نظراً للوضـع        ضعف  كذلك ل بروتوكول باريس و  وكنتيجة هليكلية   . الفلسطينية

ـ ولكن  . هي االستراتيجية اإلمنائية الوطنية   رية ُتعد   الفلسطيين احلايل، فإن السياسة التجا     ـ سياسة التجار ال   ة وحـدها   ي
.  أن تنتج آثاراً جانبية كافية يف االقتصاد بأكملـه تستطيعبدرجة كبرية وال ال تستطيع حتسني أداء التجارة الفلسطينية    

ادية ألن نظام التجارة السليم لـيس إال         التركيز األساسي يف التنمية االقتص      بؤرة نظام التجارة هو  فال ينبغي أن يكون     
على وجـود سياسـات     أيضاً  كما أن التنمية االقتصادية املستدامة تعتمد       . ة إمنائية شاملة  استراتيجيعناصر  واحداً من   

  . والنقدية وسعر الصرف والصناعةاملاليةسليمة يف اجملاالت 

 الذي مزقته احلـرب     ،حتويل االقتصاد الفلسطيين  جمموعة السياسات الشاملة املتكاملة املقترحة موجهة إىل        إن    
كما أهنا ستقلل   . مستدام  إىل اقتصاد متوسط الدخل يتمتع بنمو      ،الذي يتميز باخنفاض الدخل واالعتماد على املاحنني      و

ن مكّتسكذلك  . وذلك بتسهيل التنويع يف أمناط التجارة والشركاء التجاريني        واحد هو إسرائيل     طرفمن التبعية من    
توسيعها مبزيج من االستثمار احلكومي، واحلوافز لالستثمار اخلاص، وبرامج موجهة          و القدرة اإلنتاجية املتآكلة     لإحال
وأخرياً لن تقتصر اجملموعة الشاملة علـى تقويـة الـروابط           . عات بعينها من أجل رعاية العمالة واإلنتاج احملليني       لقطا

  .تطلق النمو االقتصادي يف األجل الطويلاملوجودة بل إهنا ستخلق روابط جديدة وبالتايل 

على البقاء، ينبغي جلميع األطراف املعنية أن تتقاسم املسؤولية وقادرة دولة فلسطينية ذات سيادة   لنشأة  ودعماً    
سطينية أن تسعى باستمرار وأن تتفاوض لتوسيع أدوات السياسات املتاحـة           لفينبغي للسلطة الف  . اوأن تتحمل التزاماهت  

سياسات، وحتسني التنسيق بـني مجيـع املؤسـسات    ال وضع يفمل على تعظيم استخدام احليز املتاح هلا اآلن  وتعهلا،  
وطنية جديـدة   اقتصادية  املشتركة يف اختاذ القرارات االقتصادية وتنسيق قدرهتا على التخطيط والتنفيذ مبا يرسم رؤية              

يل والتقين لالقتصاد الفلسطيين وأن يقوي تعهده الـسياسي      وعلى جمتمع املاحنني الدويل أن يواصل دعمه املا       . ومتناسقة
واالمـتالك  بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وأن يدعم توسيع جمموعة أدوات السياسات املتوافرة للسلطة الفلسطينية               

ة اإلغـالق   وأخرياً على السلطات اإلسرائيلية أن تعيد النظر يف فاعلية سياسي         . إلصالحات السياسة االقتصادية  الوطين  
للت التنمية االقتـصادية يف     اليت ق وقيود التنقل اليت تفرضها على الضفة الغربية وقطاع غزة وأن ترفع خمتلف احلواجز              

  . الفلسطينية احملتلة عرب السننياألرض
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