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  االقتصاد الفلسطيني يف الضفة والقطاع

  
  احملتويات

  
  

  صفحة    
 XI    قائمة اجلداول

  1    مقدمة
  

 19   اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة حتت االحتالل اإلسرائيلي : األول الفصل

  20  املمارسات اإلسرائيلية االقتصادية يف أثناء االحتالل   :أوالً
  21  تقليص سيطرة الفلسطينيين على املوارد الطبيعية ) أ  
  24  عرقلة النشاط االقتصادي ) ب  
  26  التجارة اخلارجية السيطرة على ) ج  
  28  سلب االقتصاد الفلسطيني ) د  
  29  ل املرافق واخلدمات العامة تخريب البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني وإهما) هـ  

  33  صفات االقتصاد الفلسطيني حتت االحتالل  :ثانياً
  

 40   من االحتالل إىل احلكم الذاتي احملدود  : ينالفصل الثا

  43   فترة الصمود  :أوالً
  44  فترة الصمود املقاوم  :ثانياً
  46   االنتفاضة  :اًثالث

  50   األسلوب اجلديد للسياسة اإلسرائيلية  :رابعاً
  56  احلكم الذاتي احملدود ـ الفترة االنتقالية  :خامساً

  57  السيطرة على املوارد الطبيعية ) أ  
  61   صاديالنشاط االقت) ب  
  63  التجارة اخلارجية ) ج  
  66  سلب االقتصاد الفلسطيني ) د  
  68  البنية التحتية واخلدمات العامة ) هـ  

  69  آفاق املستقبل   :سادساً
  

 75  السلطة الوطنية ومهمات التنمية وإعادة اإلعمار : ثالثالفصل ال

  78   برنامج التنمية وإعادة اإلعمار  :أوالً
  84   أداء السلطة الوطنية يف اجملال االقتصادي :ثانياً

  87  عدم وجود مرجعية واحدة ) أ  
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  89   االجتاه نحو إنشاء مؤسسات احتكارية) ب  
  92  االجتاه نحو تضخيم اجلهاز البيروقراطي ) ج  

  93   1996 -1994وطنية، الوضع االقتصادي يف عهد السلطة ال  :ثالثاً
  

102  املشكلة األساسية لالقتصاد الفلسطيني وطرق حلها  : رابعالفصل ال

  109   الزراعة والصناعة  :أوالً
  127   االدخار واالستثمار :ثانياً
  142   التجارة اخلارجية  :اًثالث

  
  153    راجعامل

  
  

  قائمة اجلداول
  

  37  ) 1993 -1972(تطوير الناجت اإلجمايل يف الضفة الغربية وقطاع غزة   :1ـ  1
  37  ) 1994 -1992(العمالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة   :2ـ  1
  38  ) 1993 -1987(العجز التجاري والفجوة االستثمارية   :3ـ  1
  38  ) 1991(حصص القطاعات من الناجت احمللي اإلجمايل   :4ـ  1
  39  حصص قطاعي الصناعة والبناء من جممل االستثمارات   :5ـ  1

  
  96  ات االستثمارية وتوزيعها بحسب خمتلف القطاعات ملخص التخصص  :1ـ  3
  98  تقديرات البنك الدويل للحاجات االستثمارية يف القطاع العام لألراضي احملتلة   :2ـ  3
  98  ) 1996 -1994(زة برنامج املساعدات الطارئة للضفة الغربية وقطاع غ  :3ـ  3
  100  ) 1995(ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية   :4ـ  3
  100  ) 1995 -1991(احلسابات القومية القتصاد الضفة والقطاع   :5ـ  3
  101  مؤشرات رئيسية لالقتصاد الفلسطيني   :6ـ  3

  
كميات املنتوجات الزراعية املصدرة عبر اجلسور من الضفة الغربية وقطاع غزة إىل األردن والدول   :1ـ  4

   اجملاورة
150  

  151  ) 1994أبريل / نيسان(مقارنة األجور واألسعار بين الضفة الغربية واألردن   :2ـ  4
  152  ) 1992(املكاسب املتوقعة للضفة الغربية وقطاع غزة عند حترير التبادل التجاري مع دول العامل   :3ـ  4

  
  

 


