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  ٢٠١٢ صيف، ٩١، العدد ٢٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية،

 

١ 
 

  

يُظهر " بكدار"تقرير للمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار 

أزمة سيولة مالية فلسطينية وتفشّي البطالة وتراجع النمو 

 االقتصادي يف األراضي الفلسطينية احملتلة

  ]مقتطفات[ *.٦/٦/٢٠١٢رام الله، 
  

د اشتية، إن ، حمم)بكدار(قال رئيس اجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار 

السلطة الوطنية تعيش أزمة مالية حقيقية تعصف باالقتصاد احمللي وأدت إىل تراكم قياسي حلجم 

  .متأخرات القطاع اخلاص والردّيات الضريبية على السلطة

وأشار إىل أن االقتصاد احمللي يواجه تراجعاً مطرداً يف نسبة النمو املتذبذبة التي وصلت 

%. ٥٠، أي بانخفاض مقداره ٢٠١٠يف عام % ١٠مقارنة بما يقارب من ، ٢٠١١يف عام % ٥٫٥إىل 

ويعود ذلك بحسب اشتية، إىل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي على األرض، واملتمثلة يف احلصار 

املفروض على قطاع غزة، واستمرار العوائق املفروضة على حرية احلركة التجارية يف الضفة 

ويل خلزينة السلطة الوطنية، حيث مل يِف املانحون بالتزاماتهم جتاه الغربية، وإىل تباطؤ الدعم الد

  .موازنة السلطة الوطنية هذا العام، كما أن مبالغ الدعم كانت أقل من األعوام السابقة

وأضاف اشتية أن نسبة النمو املتحقق باألراضي الفلسطينية مدفوعة باألساس بأموال 

قي لالقتصاد الفلسطيني، حيث إن املطّلع على األرقام املانحين، وهي ليست ناجتة عن نمو حقي

الصادرة يعتقد أن هناك نمواً حقيقياً ولكن يف واقع األمر ما يزال الدعم الدويل يقود النمو املتحقق 

  .يف األراضي الفلسطينية

[.......]  

وعالج التقرير األداء االقتصادي للعام املنصرم بما يشمل العديد من القطاعات 

  [....].صادية احليوية االقت
                                                            

  : ، يف املوقع اإللكتروين التايل"وفا"وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، : املصدر  *
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=132708 



  ٢٠١٢ صيف،  ٩١، العدد ٢٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية
 

٢ 
 

وبيّن التقرير أن األزمة االقتصادية ستتعمق، حيث ستعيش األراضي الفلسطينية يف 

يف % ١٨يف قطاع غزة و% ٢٨اقتصاد يعاين من بطالة متفشية، فقد وصلت نسبة البطالة إىل 

  [....].الضفة الغربية، موضحاً أن اجملتمع الفلسطيني هو جمتمع فتي 

[.......]  

ن ارتفاع عدد موظفي السلطة وفاتورة رواتبهم، يشكل عبئاً مالياً كبيراً على املوازنة، كما أ

ألف موظف يعملون يف القطاع العام البالغة فاتورة  ١٦٠حيث تقوم احلكومة بتوفير رواتب لنحو 

نفاق اجلاري، ناهيك من إجمايل اإل% ٥٨مليار دوالر وهي تشكل ما نسبته  ١٫٧رواتبهم السنوية 

عن أن تمويل الرواتب يتم من فاتورة املقاصة الضريبية مع إسرائيل بدالً من االعتماد على 

الضرائب احمللية وحتفيز القطاع اخلاص على االستثمار يف األراضي الفلسطينية، أي أنه يتم 

  .امليزان التجاري، أي بمعنى آخر العجز يف )فاتورة املقاصة(تمويل بنود املوازنة على حساب 

وتلخصت نتائج التقرير يف أن االقتصاد الفلسطيني يعيش حالة كبيرة من التراجع، 

وانخفاض نسبة النمو، حيث أدت األزمة املالية إىل االرتفاع احلاد يف الدين العام الذي وصل إىل 

ما  مشكالً ٢٠١١مليار دوالر مع نهاية عام  ٢٫٢مستوى غير مسبوق، حيث وصل إىل مستوى 

من الناجت احمللي ويرتفع بصورة كبيرة عمّا كان عليه يف األعوام السابقة وحتديداً % ٣٦نسبته 

  .الدين العام احمللي منه

[.......]  

كما أن مراجعة مؤشرات التعليم العايل بيّنت أنه يتم إعطاء التدريس اجلامعي أهمية كبيرة 

لعلمي مغيباً، وهذا ما خلق مأزقاً كبيراً على حساب البحث العلمي، لدرجة أصبح فيها البحث ا

  .يتعلق بغياب العالقة بين التعليم والعملية اإلنتاجية

[.......]  

من جمموع موازنة % ١وبالنسبة للقطاع الزراعي فإن موازنة وزارة الزراعة مل تتجاوز 

  [....].السلطة منذ تأسيسها 

قطع املتوسط، إىل رسم صورة صفحات من ال ١١٠يف اخلتام، يخلص التقرير الواقع يف 

غير وردية عن االقتصاد الفلسطيني، والتي من املتوقع لها أن تستمر على مدار العام احلايل يف 

  .ظل استمرار انسداد األفق السياسي وتعثّر مسار املفاوضات



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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