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 انعكاسات األزمة الروسية األوكرانية على االقتصاد يف مناطق السلطة الفلسطينية

 1د. رائد حممد حلس                                                                         
 

 :ملخص
 

األوكرانية ابهتمام عريب كبري؛ ألسباب مرتبطة بقرهبا اجلغرايف من املنطقة   الروسية األزمة حتظى
روسـيا، الوال�ت  (أو اخنراط أطراف الصـراع نفسـها يف صـراعات أخرى يف املنطقة العربية   العربية،

ة ، أو بسبب تداعياهتا الكبرية احملتملة على املنطقة العربي)إخل..."إسرائيل"أورواب، تركيا،    املتحدة،
ــياً ( ــياســـ ــاد�ً   ســـ ــبب أتثّر )واقتصـــ ــاد�ت دول العامل جراء اندالع هذه األزمة ، أو بســـ معظم اقتصـــ

ــاً وأ�ا   بت يف تفاقم أزمة الطاقة، وتوســــــع أزمة الغذاء وا�يار ســــــالســــــل اإلمداد، تســــــبّ خصــــــوصــــ
 .ودخول العامل يف موجة جديدة من غالء األسعار

يف ضوء ذلك، تقرأ الورقة   
انعكاســـــــــات األزمة الروســـــــــية 
األوكرانية على االقتصــــــــــــاد يف 
مناطق الســـــلطة الفلســـــطينية، 
وكــذلــك انعكــاســــــــــــــــاهتــا على 
االقتصـــــاد اإلســـــرائيلي، وأتثري  

ذلك على االقتصــاد الفلســطيين؛ نتيجة لالرتباط املباشــر والتبعية بني الســوق الفلســطيين والســوق 
تنعكس على  ي، فإن أّي انعكاســات ترتبط ابألزمة على االقتصــاد اإلســرائيل اإلســرائيلي، وابلتايل

 االقتصاد يف مناطق السلطة الفلسطينية.

 

 
دكتوراه يف فلسفة االقتصاد، وخمتص يف الشأن االقتصادي الفلسطيين، وله العديد من الكتب والدراسات واألحباث    1

 العلمية والتقديرات املنشورة. 
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 :مقدمة
 

األوكرانية، وبدء اهلجوم العسكري الروسي على   –منذ اللحظة األوىل لنشوب األزمة الروسية  
أوكرانيا، تتجه األنظار حنو التداعيات الســــــــــلبية هلذه األزمة على مصــــــــــري شــــــــــعوب العامل مبا فيها 

الدول العربية، خصـــوصـــاً وأن روســـيا  
ــادية كبرية   اوأوكراني ميثالن قوة اقتصــــــــــ

متتلك روسيا  ال يستهان هبما، حيث  
اقـــة، إمكـــانيـــات هـــائلـــة إلنتـــاج الطـــ

ــتُ و  ــة للنفط يف   دّ عـ ــة منتجـ اثلـــث دولـ
عاملية ضــــــــخمة، تعتمد مناطق أبكملها من العامل   نتاج الغاز، مما جعلها ســــــــوقاً إالعامل والثانية يف 

ــيا بشــــــكل كبري، على تصــــــدير النفط إعلى  ــاً من الغاز. ويعتمد اقتصــــــاد روســــ نتاجها خصــــــوصــــ
 عدّ تُ  كما ،القومي  الناتج  من   %40  إىل   %30صـادراهتا وتسـهم مبا بني   يْ ل ثلثَ شـكّ والغاز، اليت تُ 

شــــــــــــــكـّل قطـاع ييف جمـال تصـــــــــــــــدير املعـادن؛ مثـل الفوالذ، واألملنيوم، و  من اـلدول الرائـدةكـذـلك  
النفط، واملنتجات يشــــــــكل كل من    ،وابلتايل، القومي% من الناتج  32.4الصــــــــناعة فيها نســــــــبة  

واملنتجات اخلشــــــــــــــبية، والكيماو�ت، وجمموعة البرتولية، والغاز الطبيعي، واملعادن، واخلشــــــــــــــب، 
ــية فيها ــادرات الرئيسـ ــكرية واملدنية الصـ ــناعات العسـ ــعة من الصـ متتلك أوكرانيا    ،ويف املقابل  2،واسـ

 إ�ا تُعرف ، إذري احلبوب يف العاملأكرب مصــــدِّ  واحدة من  جعلتها أراضــــي زراعية شــــاســــعة وغنية
وبلغت قيمة صادرات   .ر للقمح يف العاملابعتبارها خامس أكرب مصدِّ "سلة اخلبز" يف أورواب،  ـــــــــــــب

، واســــــتحوذت مصــــــر على حصــــــة األســــــد منها بـ 2019مليار دوالر يف   3.1أوكرانيا من القمح 
من االحتاد الســـــــــــــوفيييت، قاعدة أوكرانيا ورثت ، كما  مليون دوالر  685%، بقيمة تبلغ حنو 22.2

واحدة من أهم ، ابإلضافة إىل أ�ا  دريباً عالياً، ونظام تعليم جيدبة تصناعية متطورة، وعمالة مدرَّ 

 
 :انظر، 25/2/2022األزمة الروسية األوكرانية من منظور آخر، موقع وكالة وطن لألنباء،  ، سنية احلسيين 2
  https://www.wattan.net/ar/news/364936.html  

https://www.wattan.net/ar/news/364936.html
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على رأســــــها الفحم الذي   ،الدول املنتجة للمعادن يف العامل، من حيث نطاق وحجم احتياطياهتا
، ولكنها ال حتقق االكتفاء الذايت من النفط االنفصــــــــــايليتواجد جزء كبري منه يف إقليم الدونباس 

  3.والغاز
يف إطار األمهية االقتصــــــــــــادية هلذين البلدين، وما ميلكان من قوة اقتصــــــــــــادية هائلة وعالقات 
اقتصـــــــادية وجتارية ومصـــــــاحل تربطهما مع معظم دول العامل؛ تســـــــتعرض الورقة انعكاســـــــات األزمة 
الروســــــــية األوكرانية على االقتصــــــــاد يف مناطق الســــــــلطة الفلســــــــطينية، وكذلك انعكاســــــــاهتا على  

إلســرائيلي، وأتثري ذلك على االقتصــاد الفلســطيين؛ نتيجة التبعية االقتصــادية القســرية  االقتصــاد ا
 لالقتصاد الفلسطيين مع االقتصاد اإلسرائيلي.

 

 :أوالً: انعكاسات األزمة الروسية على االقتصاد يف مناطق السلطة الفلسطينية
 

 :الفلسطينية. اخنفاض املساعدات اخلارجية املقدَّمة للسلطة 1
 

كِّلة   تتأثر  اخلارجية  املســـاعدات  ، للتســـوية الســـلميةغالباً ابلتطورات الســـياســـية املصـــاحبة واملشـــَ
وابلتايل، من املتوقع أن يكون اخنفاض املســـــــــاعدات اخلارجية من أبرز تداعيات األزمة الروســـــــــية  

ى حســـــاب القضـــــية األوكرانية؛ نتيجة النشـــــغال العامل أبســـــره بتلك األزمة واليت ســـــوف تكون عل 
 الفلسطينية والتسوية السلمية.

وتكمن مشـــكلة اخنفاض املســـاعدات اخلارجية  
عليهـا، واليت االقتصــــــــــــــاد الفلســــــــــــــطيين  يف اعتمـاد 

ولبناء    للتســــــــوية الســــــــلميةُرصــــــــدت كاســــــــتحقاق 
ابلرغم و ، مؤســــــســــــات وهياكل الدولة الفلســــــطينية

ــا نتج  من   ــدات مـ ــك املســـــــــــــــــاعـ ــة    عن تلـ من تنميـ
 

، موقع  سهول وطائرات عمالقة ومفاعالت نووية.. سر حتوُّل أوكرانيا من مصنع أورواب وسلة قمحها ألفقر دوهلا  3
 https://arabicpost.net، انظر: 23/2/2022عريب بوست، 
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عبئاً بدالً من كونه وسيلة مهمة لتمويل عملية ، إال أ�ا أصبحت ُتشّكل ومادية وبشريةمؤسسية  
أ�ا أُفرغت من  ، ال ســّيماالتنمية وز�دة معدالت النمو االقتصــادي احلقيقية، وحتقيق االســتقالل

  4.الكيف أو التخصيص والتأثري ممضمو�ا متاماً، سواء على صعيد الكم أ

د الفلســــــــطيين من صــــــــدمة عميقة نتيجة االخنفاض الكبري واملتتايل هلذه  عاىن االقتصــــــــاحيث ي
ــاعدات،  ــنةبدأ حجمها يف االخنفاض بعد   الذياملســـ ــى 2008  ســـ ــلت فيه إىل أقصـــ ، الذي وصـــ

مليون   321مليون دوالر، واســـــتمرت يف تراجعها إىل أن وصـــــلت إىل   1,978مســـــتوًى هلا ومببلغ  
 .%84 بلغت، وبنسبة تراجع 2021 سنةدوالر 

  20215–2008: حجم املساعدات اخلارجية يف فلسطني للفرتة  1شكل رقم 
 

ــوء ذلك، فإن  ــي  ويف ضـ ــتمضـ ــاعدات اخلارجية، غالباً، سـ ــتقبلية للمسـ الجتاه اباالجتاهات املسـ
معطيات الواقع االقتصـــادي  حنو مزيد من االخنفاض، وخصـــوصـــاً وأن ،للمســـاعدات نفســـه العام 

انشــغال العامل    يف ظلِّ إىل إمكانية توقع ز�دات فاعلة يف حجم املســاعدات،  ال تشــري  والســياســي 
عدم وجود بيئة ســـــياســــية  أبســـــره بتداعيات األزمة الروســـــية األوكرانية وأتثريها على العامل، جبانب  

 
لتحرير ركز األحباث التابع ملنظمة ام ،  شؤون فلسطينيةمازن العجلة، "املساعدات الدولية والعربية .. إىل أين،" جملة    4

 . 43ص ،  2019، 276–275، رام هللا، العددان الفلسطينية
 إعداد الباحث ابالستناد إىل التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية، رام هللا، أعداد خمتلفة.  5
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حكومة إســـرائيلية ميينية وتشـــجيع   لتعزيز العملية الســـلمية يف ظلِّ   ،مالئمة الســـتئناف املفاوضـــات 
 لـ"إسرائيل". أمريكي كامل وغري مسبوق

ــاعدات اخلارجية   ــطيين أمام تداعيات وبال شــــــك، فإن اخنفاض املســــ ــاد الفلســــ ــع االقتصــــ يضــــ
ض منجزاهتا للتآكل والرتاجع، أمام خطرية، وُيضـــــــــــــعف من صـــــــــــــمود الســـــــــــــلطة واملواطنني، ويُعرِّ 

ــتمر  ــرائيلية املسـ ــواء على االتفاقات املوقعة أاالعتداءات اإلسـ ــلطة على اختاذ  مة، سـ على قدرة السـ
على املوارد الطبيعية الفلســــــطينية،  مالقرار أ

(إيرادات   مأ الفلســــــــــــــطينيــــــة  األموال  على 
ة، حقوق العمال املالية، التســــرابت املقاصــــَّ 

هــذه   ابإلضــــــــــــــــافــة إىلوالتهرب، وغريهــا).  
الكميــــــّ  تغريات يف االجتــــــاهــــــات  هنــــــاك  ة، 

االت املساعدات، وختصيصها مضامني وجم
 6.يف اجتاهات معينة

 

 :. ارتفاع األسعار وبروز ظاهرة االحتكار يف مناطق السلطة الفلسطينية2
 

دث أزمة حقيقية يف املســــــــــتلزمات ، من شــــــــــأنه أن حيُ األزمة الروســــــــــية األوكرانيةاســــــــــتمرار  إن 
لألراضـي وسـيكون   ،األمن الغذائيد ذلك  هدّ األسـاسـية من الدقيق وأنواع احلبوب والزيوت، وسـيُ 

 ثة.نصيب من هذه الكار  الفلسطينية وخصوصاً غزة
ــة من قبل الوال�ت املتحدة حيث إ ــية نتيجة العقوابت املفروضـــــــ ــادرات الروســـــــ ن توقف الصـــــــ

من  ل أســـوأ كارثة عاملية، وســـتحرم هذه اخلطوة العامل من اإلمدادات األســـاســـية، و مثّ والغرب، ســـيُ 
 .تستورد القمح من روسيا وأوكرانيااليت فلسطني بينها 

، اليت  Covid 19  كورو�جائحة  بعد من تداعيات   مل يتعافَ   أصــــــــــالً   أن العامل جدير ابلذكر،
يف أسـعار البضـائع األسـاسـية، مشـرياً إىل   ت إىل ارتفاع حادٍّ وأدّ   ،رت على حركة التجارة الدوليةثّ أ

 
 . 50–49مازن العجلة، "املساعدات الدولية والعربية .. إىل أين،" ص  6
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يؤدي إىل ســــيف األســــعار و  اً كبري   اً ارتفاعأيضــــاً ب األوكراين، ســــيســــبّ ة التوتر الروســــي أن تزايد حدّ 
ــية، وبروز ظاهرة االحتكار؛ نتيجة قيام بعض حدوث  ــاســـــ ــلع األســـــ ــبوق يف الســـــ ارتفاع غري مســـــ

 إاثرة اخلوف والذعرالتجار ابحتكار وختزين الســـــلع هبدف رفع أســـــعارها، وما يتســـــبب ذلك يف 
 . لدى املواطنني
هدت األراضــــــــي ن شــــــــأوســــــــبق هذا وقد 

الفلسطينية حالة من الغضب الشعيب بسبب 
نتيجة   ؛ارتفاع أســــــــــعار الكثري من البضــــــــــائع

الضـــــــــــــرائب الباهظة اليت تفرضـــــــــــــها احلكومة 
وتكوي هبا جيوب املواطنني، خصــــــــــــــوصــــــــــــــاً  
ــدود  احملـــــ ــل  ــدخـــــ الـــــ وذوي  اـلفـقـرية  ــات  اـلفـئـــــ

  7.واملتوسط
 

 :السلطة الفلسطينية. ارتفاع نسبة االنعدام الغذائي يف مناطق 3
 

نتيجة الرتفاع األســعار بســبب انعكاســات األزمة الروســية األوكرانية على مســتو�ت األســعار 
العاملية، من املتوقع أن يؤدي هذا االرتفاع إىل ارتفاع نســـــــبة انعدام األمن الغذائي يف فلســـــــطني، 

  من  من اُألســر  %31.5  نســبته مبا األرض الفلســطينية، يف  فلســطيين مليون  1.6 حنو حيث يعاين
ــر،  دخــل  واخنفــاض  البطــالــة،  ارتفــاع معــدالت   عن  النــاتج  الغــذائي،  األمن  انعــدام وارتفــاع   اُألســــــــــــ

 والقيود االحتالل اإلســرائيلي وإجراءاته القمعية حبق الشــعب الفلســطيين، نتيجة  املعيشــة  تكاليف
  وعلى الرغم .  االقتصادية  الفرص  املقّيدة وحمدودية  اإلنتاجية والقدرات   احلركة،  حرية املستمرة على

 
،  5/3/2022، لندن،  القدس العريبصحيفة    ،غزة: أزمة قمح تلوح يف األفق مع تصاعد التوتر الروسي األوكراين  7

 https://www.alquds.co.ukانظر: 
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 انعدام حالة يف اُألسر العديد من تعيش إذ  الكثريين، متناول يف ليس  سعره الغذاء، فإن من توفر
  8من املساعدات. وغريها غذائية  مساعدات  على ابلفعل ابلرغم من حصوهلا الغذائي  األمن

 

 :للسلطة الفلسطينية. اخنفاض اإليرادات الضريبية 4
 

ملواجهة ارتفاع موجة األســــــعار اليت ضــــــربت األســــــواق يف مناطق الســــــلطة الفلســــــطينية، منذ 
اللحظة األوىل الندالع األزمة الروســــــية األوكرانية، والتخفيف من األعباء اإلضــــــافية اليت ســــــوف 

من وزارة املالية   مكونةخلية أزمة تُلقي بِظالهلا على املواطنني؛ شـــــــــــــكلت احلكومة الفلســـــــــــــطينية  
القطاع اخلاص  من  ممثليو  الوطينرة االقتصــــاد ووزا

واختذت قراراً والغرف التجارية واحتاد الصــــناعات، 
  25املغلفــة أبكيــاس    الــدقيقعفــاء مجيع مبيعــات  إب

فما فوق، وكذلك املخابز من ضـــــــــريبة القيمة  كغ
 9.%، ملدة ثالثة أشهر16املضافة البالغة قيمتها 

ــلع إىل  هـدف  ياختـاذه  متّ  وعلى الرغم من أن قرار خلـية األزمـة اـلذي ــعـار الســــــــــــ عـدم رفع أســــــــــــ
إال أن ذلك ســــوف ينعكس بشــــكل مباشــــر على اخنفاض األســــاســــية على املواطن الفلســــطيين،  

يبية، وابلتايل، اخنفاض اإليرادات العامة للحكومة الفلســــــطينية واســــــتمرار األزمة اإليرادات الضــــــر 
األوكرانية وقبل قرار إعفاء  –قبل اندالع األزمة الروسـية  احلكومة الفلسـطينية املالية، حيث تعاين 

السلع األساسية من ضريبة القيمة املضافة من أزمة مالية صعبة؛ أّدت يف احملصلة على عدم قدرة 
ألف موظف يف الضـــــــفة   134رواتب موظفيها البالغ عددهم    احلكومة الفلســـــــطينية على صـــــــرف

 
صندوق النقد العريب واألمانة العامة جلامعة الدول العربية والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة   8

املوحد   العريب  االقتصادي  "التقرير  للبرتول،  املصدرة  العربية  االقتصاد  2021األقطار  عشر:  الثالث  الفصل   "،
 ، يف:259، ص 2021الفلسطيين، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-02/unified-arab-economic-    
report-2021.pdf 

، لندن،  العريب اجلديدسامر خويرة، احلكومة الفلسطينية تعفي مبيعات الطحني من ضريبة القيمة املضافة، صحيفة    9
 https://www.alaraby.co.uk، انظر: 14/3/2022

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-02/unified-arab-economic-
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ــبـة   الغربيـة وقطـاع غزة من    %80إىل   %75مـا قيمتـه  تقوم بصــــــــــــــرف    حيـث إ�ـا،  %100بنســــــــــــ
ــمرب من   رواتبهم ــهر كانون الثاين/ ديســ ــريبة احمللية ،  2021منذ شــ ــبب اخنفاض اإليرادات الضــ بســ

فاقمت األزمة املالية خلزينة السلطة   القرصنة اإلسرائيلية إليرادات املقاّصة، اليتمن جهة، وبسبب  
واليت أصـبحت تزيد   "إيرادات املقاصّـة"، الفلـسطينية عرب االقتطاع من أموال الضـرائب الفلـسطينية

اليت جتبيها    إيرادات املقاصـّة  حيث ترتاوح  ،شـهر�ً  مليون دوالر)  65مليون شـيكل (حنو    200 عن
مليون   243مليون شــــيكل (حنو    750حنو   لصــــاحل الســــلطة الفلســــطينية ترتاوح شــــهر�ً  "إســــرائيل"

جديدة    أمواالً   شــهر�ً   "إســرائيل" تقتطعو  اإليرادات،% عمولة مقابل جباية هذه 3مقابل دوالر) 
ــواء للميـــاه   ،والكهرابء   ،والصــــــــــــــرف الصــــــــــــــحي  ،ســــــــــــ

واخنفـــاض   10من جهـــة اثنيـــة،  واخلـــدمـــات الصــــــــــــــحيـــة
متارس اليت  ضغوط  املساعدات اخلارجية بشكل عام وال

ــ"من دول صــــــديقة ل يف االحتاد األورويب  "إســــــرائيلــــــــــــــــــ
European Union   لعرقـلة توقيع اتـفاقـية اـلدعم اـملايل

 11من جهة اثلثة. خلزينة احلكومة الفلسطينية

ــرائيـل"  جـدير ابلـذكر، أن هلـا يف االحتـاد حتـاول تعطيـل االتفـاقيـة من خالل أصـــــــــــــــدقـاء    "إســــــــــــ
، ويف املقابل، حتاول عرب وضع شروط تعجيزية على التمويل خلزينة احلكومة الفلسطينية ؛األورويب

من خالل االتصـــاالت املســـتمرة   ؛جتاوز هذا التعطيل ولدعم موازنة احلكومةاحلكومة الفلســـطينية 
  مع دول االحتاد األورويب.

 
عمر شعبان، األزمة املالية للسلطة على أجندة اجتماع الدول املاحنة غداً يف أوسلو، موقع مؤسسة ابل ثينك    10

 http://palthink.org/2021/11/5981، انظر: 16/11/2021للدراسات االسرتاتيجية، غزة، 
،  16/11/2021املركزي يف    مت اعتماد سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل اإلسرائيلي وفق معطيات بنك "إسرائيل"    

 .3.09الذي حدد سعر الصرف بـ 
،  30/1/2022، رام هللا،  األ�ممسؤول فلسطيين: نعمل على ثالثة مسارات للخروج من األزمة املالية، صحيفة    11

 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1513c0a4y353616036Y1513c0a4انظر: 
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 :االدخار. ارتفاع االستهالك واخنفاض 5
  

ابإلضـــــــافة إىل التأثري الســـــــليب جراء ارتفاع أســـــــعار الســـــــلع األســـــــاســـــــية، هناك مثة أتثري آخر 
على الدخل املتاح للمواطن الفلســــطيين؛ نتيجة االرتفاع املتوقع لالســــتهالك واخنفاض   ســــيضــــغط

ة يف االدخار، وهو ما يعاين منه أصــــــــــالً خالل الســــــــــنوات األخرية ويُعّد من االختالالت اهليكلي
ــاد الفلســــطيين. حيث يشــــري الشــــكل رقم  ــبته   إىل أن  2االقتصــ % من الدخل املتاح 90.8ما نســ

% يف املتوسـط تذهب لالدخار خالل 9.2اإلمجايل يف فلسـطني يذهب لالسـتهالك يف حني أن  
 ).2020–2008الفرتة (

 

: نسبة االستهالك واالدخار من الدخل املتاح اإلمجايل يف فلسطني للفرتة  2شكل رقم  
2008 –202012    

 

 
ابالستناد    12 الباحث  (إىل:  إعداد  الفلسطيين  لإلحصاء  املركزي  الفلسطينية 2021اجلهاز  القومية  "احلساابت   ،(

 )،" رام هللا. 2008-2020(
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ــيـــة األوكرانيـــة املتوقَّعـــة هي تعميق "فجوة املوارد  وابلتـــايل، فـــإن من تـــداعيـــات األزمـــة الروســــــــــــ
ــتهالك وإىل اخنفاض االدخار  13احمللية" ــعار؛ وهو ما يقود إىل ز�دة االســــ من خالل ارتفاع األســــ

 واالستثمار نتيجة استحواذ االستهالك على النسبة األكرب من الدخل املتاح اإلمجايل.
  شــخص  مليون  1.4 كما أن مؤشــرات الفقر ســوف ترتفع بطريقٍة غري مباشــرة، علماً أبن حنو  

  واألمن،  الصــــــحية  اخلدمات  على  العمل واحلصــــــول  فرص توفر  آفاق وديةحمد مع  من الفقر يعاين
 .االحتالل سلطة  حتت العيش وذلك بسبب

ــبة  ــارة إىل أن نسـ  يف الفقر وجتدر اإلشـ
ــهد تزال ما  فلســـــطني  ارتفاعاً ملحوظاً   تشـــ

 نـسبة وصـلت إذ  األخرية،  خالل الـسنوات 
 يف السكان  نصف  عن  ما يزيد إىل الفقراء
 ألف  163  توجـــد حنو  حيـــث  غزة،  قطـــاع
لدى  مســــجلة الفلســــطينية، الســــلطة من نقدية أســــرة مســــاعدات  آالف 110  منها تتلقى  أســــرة،
 .الغربية الضفة يف ألف 40 وحنو غزة، يف ألف أسرة 70 بني ما ُتوزع االجتماعية، التنمية وزارة

وكالة األمم املتحدة إلغاثة   من  مســـــــــــاعدات إغاثية يتلقون الذين األشـــــــــــخاص عدد بلغ  فيما
 United Nations Relief and وتشـــــغيل الالجئني الفلســـــطينيني يف الشـــــرق األدىن (األونروا)

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)   واملؤسسات
  نســـــكا   من  %60 أكثر من  إىل تصـــــل  شـــــخص بنســـــبة مليون  من أكثر  والعربية الدولية  اإلغاثية

ــبة وهي قطاع غزة، ــر الغذائي لدى  األمن انعدام بلغها اليت  النســــــ  يعاين كما.  غزة قطاع يف اُألســــــ
املقابل،  يف.  كورو�  جائحة قبل  ما  يف فلســــــــطني، األبعاد متعدد  الفقر من  األفراد من  %24 حنو

 
االدخار    13 بني  الفرق  احمللية  املوارد  بفجوة  احمللية يف  يقصد  املوارد  فجوة  التفاصيل حول  من  وملزيد  واالستثمار، 

انظر: رائد حلس، " الفلسطيين،  املوارد احمللية (دراسة تطبيقية على االقتصاد  الكلي وأثره على فجوة  الطلب 
  ، مركز ابن العريب للثقافة جملة ابن خلدون للدراسات واألحباث " )،2018  –  1994االقتصاد الفلسطيين للفرتة 

 . 1/10/2021اجمللد األول، العدد الثاين،  غزة، والنشر،
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ومــدفوع    مرتبط  فلســــــــــــــطني  دولــة  يف  الفقر  أن  ممــا يعين  الــدخــل،  فقر  من  %29  يقــارب   مــا  عــاىن
 14الدخل. بفقر رئيس بشكل

 

 :. اتساع دائرة الفقر يف مناطق السلطة الفلسطينية6
 

نتيجـة الرتفـاع األســـــــــــــعـار هبـذه الصـــــــــــــورة، وارتفـاع نســـــــــــــبـة انعـدام األمن الغـذائي وز�دة االنفـاق  
االســـــــــتهالكي واســـــــــتحواذه على النســـــــــبة األكرب من دخل اُألســـــــــر الفلســـــــــطينية، واخنفاض االدخار  
ــرائيلي وإجراءاته   ــية األوكرانية وتبعات االحتالل اإلســــــــــ ــتثمار الناتج عن تبعات األزمة الروســــــــــ واالســــــــــ

ــكاهلا)، وتبعات جائحة  ا  ــار، واإلغالق، واحلروب املتكررة، واالنتهاكات بكافة أشـــــ ــلة (احلصـــــ ملتواصـــــ
كورو� وما ترتب عليها من خـسائر اقتـصادية فادحة، من املتوقع اتـساع دائرة الفقر يف مناطق الـسلطة  

من ارتفاع يف   الفلســطينية، وكذلك التأثري على صــمود اُألســر الفلســطينية ماد�ً واليت تعاين أصــالً 
% من اُألسـر يف مناطق السـلطة الفلسـطينية  29إىل أن   3نسـب الفقر، حيث يشـري الشـكل رقم 

% يف 54.2% يف الضـــــــــفة الغربية و13.6ُتصـــــــــنف حالتها املادية أب�ا ُأســـــــــر فقرية تتوزع ما بني 
 قطاع غزة.

    202015: نسب الفقر لألسر يف مناطق السلطة الفلسطينية خالل سنة 3شكل رقم 

 
صندوق النقد العريب واألمانة العامة جلامعة الدول العربية والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة   14

املوحد   العريب  االقتصادي  "التقرير  للبرتول،  املصدرة  العربية  االقتصاد  2021األقطار  الثالث عشر:  الفصل   "،
 . 260الفلسطيين، ص 

)، "مسح مراقبة الظروف االجتماعية  2021اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين (إعداد الباحث ابالستناد إىل:    15
 . 27 ، رام هللا، ص2020واالقتصادية،" 
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% من األســـر الفلســـطينية ابلكاد تســـتطيع تدبري أمورها 29إىل أن    4كما يشـــري الشـــكل رقم 
% يف 43.9% يف الضــفة الغربية، و20.1أو تعاين من وضــع مادي خطري، تتوزع ما بني   ،املادية

 قطاع غزة.

: األسر اليت تعاين صعوابت مادية أو تعاين من وضع مادي خطري يف 4شكل رقم 

  202016مناطق السلطة الفلسطينية خالل سنة 

 

لدى اُألســـــر يف مناطق الســـــلطة الفلســـــطينية؛   وجتدر اإلشـــــارة إىل أن اتســـــاع دائرة الفقر 
مؤشــــــــٌر على تردِّي األوضــــــــاع االقتصــــــــادية واالجتماعية يف املناطق الفلســــــــطينية، وحيمل يف  

املهمة اليت تؤثر على مدى اســـــــتقرار   ميكن أن يكون أحد العوامل طياته تداعيات خطرية، و 
ســــــــــــر الفلســــــــــــطينية على تلبية  اجملتمع، وابلتايل جدية هتديده وأتخره. كما أن عدم قدرة األُ 

أمورها املادية تؤدي حتماً إىل مزيد من الضــغوط النفســية واملعيشــية، وهذه الضــغوط ما هي  
إال أحد العوامل والدوافع األســاســية املســّببة يف انتشــار الظواهر االجتماعية الســلبية واجلرمية  

  املرتبطة هبا. 
 

 
 املرجع نفسه.  16
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 :غزة. التأثري على ملف إعادة اإلعمار يف قطاع 7
 

من القطاعات    ،العاملة يف قطاع غزة  خصـوصـاً قطاع املقاوالت واإلنشـاءات الفلسـطينية و  دّ عيُ 
اليت أتثرت بسـبب األزمة الروسـية األوكرانية، نتيجة االرتفاع "غري املسـبوق" أبسـعار احلديد ومواد 

ــعر احلـديـد بغزة ألكثر من   %، بينمـا ارتفع ســــــــــــــعر خلطـة 36البنـاء املختلفـة، حيـث ارتفع ســــــــــــ
ها من  %، وغري 35%، والنحاس  40%، واألملنيوم بنســـــــبة  60األســـــــفلت "البيتومني" ألكثر من 

 املعادن ومواد البناء، ما جيعل قطاع اإلنشاءات األكثر تضرراً من ارتفاع هذه األسعار.

ــاءات أتزماً   ،وابلتايل ــعار جاءت لتزيد واقع قطاع االنشــــــ ــيّ   ،فإن األزمة وارتفاع األســــــ  ما  ال ســــــ
جنوين"،   اليت أدت إىل ارتفاع أجرة النقل البحري بـــــ"شكل كورو�بعد التداعيات العاملية جلائحة  

ن أجرة النقل البحري لشــــحن مواد البناء القادم لغزة إلتصــــل ألكثر من مخســــة أضــــعاف، حيث 
دوالر، ما جعل أجرة النقل أكثر حىت من   17,400دوالر، لتصل اآلن لـــــــــــــــ   2,000كانت تبلغ  

 17أسعار بعض مواد البناء الواردة أساساً.

 خصــوصــاً و   ،فإن اســتمرار األزمة وارتفاع األســعار هبذه الصــورة يضــع املشــاريع احلالية  ،وابلتايل
أمام مأزق مزدوج بني اخلســــــــارة احلتمية يف حال اســــــــتمرار العمل هبذه    ،مشــــــــاريع إعادة اإلعمار

 األسعار، أو اخلسارة نتيجة توقف العمل.

 
،  18/3/2022، موقع الوكالة الوطنية لإلعالم،  األعرج: ارتفاع األسعار اجلنوين ينذر بتوقف مشاريع اإلعمار يف غزة  17

 https://www.watania.net : انظر

https://www.watania.net/
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 :االقتصاد اإلسرائيلياثنياً: انعكاس األزمة الروسية األوكرانية على 
 

 :. الضغط على ميزانية احلكومة اإلسرائيلية1
 

األزمة الروســـية األوكرانية يُعّد مبثابة صـــدمة قوية ضـــربت كافة اقتصـــاد�ت دول العامل،  اســـتمرار  إن  
تســـــببت يف تفاقم أزمة الطاقة، وتوســـــع أزمة الغذاء وا�يار ســـــالســـــل اإلمداد، ودخول  ال ســـــّيما وأ�ا  

عن تلك  غالء األسعار، وبطبيعة احلال مل يكن االقتصاد اإلسرائيلي مبنأى  العامل يف موجة جديدة من  
التداعيات، حيث هناك أتثري مباشــــر لألزمة الروســــية األوكرانية على االقتصــــاد اإلســــرائيلي؛ يتمثل يف  

نتيجة تزايد أعداد اهلجرة    ة ز�دة األعباء املالية اإلضــــافية اليت ســــوف تتكبدها امليزانية املالية اإلســــرائيلي 
د  املتدفقة من أوكرانيا أسـاسـاً ومن روسـيا أيضـاً ولكن أبعدا 

قليلة مقارنة أبعداد املهاجرين من أوكرانيا، وحبسب التقارير  
" منذ اندالع األزمة الروسـية  إسـرائيل " صـل إىل  و   ة اإلسـرائيلي 

% منهم  40شـــــــــــــخص، أقــل من   ألف  23  األوكرانيــة حنو 
تردي األوضــــاع  و�يت هذا التزايد يف اهلجرة املتدفقة وســــط    18يســــتحقون اهلجرة واملواطنة اإلســــرائيلية. 

نتيجة تبعات جائحة    ، مع اســتمرار الغالء وارتفاع كلفة املعيشــة يف "إســرائيل"   قتصــادية االجتماعية اال 
 .  2021كورو� وتبعات احلرب اليت شَنتها "إسرائيل" على قطاع غزة يف أ�ر/ مايو  

ف كلِّ يُ  19اإلسـرائيلي،سـرائيلية، فإن كل مهاجر مبوجب "قانون العودة" اإلتقديرات السـب  حبو 
ــرائيليـــة مبـــا يعـــادل   ــ  25اخلزينـــة اإلســــــــــــ ألف   100إىل    ألفـــاً   80(مـــا بني    ألف دوالر  31إىل    اً ألفـ

 
االقتصادية برهوم جرايسي،    18 األوضاع  ترّدي  أوكرانيا يف ظل  من  اهلجرة  لتمويل  مليارات  إىل  حتتاج    -   إسرائيل 

اإلسرائيلية  االجتماعية! للدراسات  الفلسطيين  املركز  هللا،    – ،  رام  انظر: 28/3/2022مدار،   ،
https://www.madarcenter.org 

"العودة"  19 يتلقى    7/1950/ 5تشريع إسرائيلي صدر يف  اإلسرائيلي:    قانون  العامل من أن  ميّكن كل يهودي حول 
. القانون يشمل أبناء وأحفاد اليهود، وأبناء وبنات  "ئيلإسرا"اجلنسية اإلسرائيلية يف اللحظة اليت يهاجر فيها إىل  

اً. انظر: قانون "العودة" اإلسرائيلي، املركز القانوين حلقوق األقلية يف إسرائيل، موقع عدالة، أبنائهم وأحفادهم أيض
 https://www.adalah.org/ar/law/view/342انظر:  ،2022
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أعلى للمـسنني،  مصـاريفصـرف على كل فرد يف عائلة، بينما هناك . لكن هذه ميزانية تُ )شـيكل
 .ة، الذين يقع كل عبء الصرف على حياهتم على اخلزينة العامةذوي االحتياجات اخلاصلو 

ألف   50ألف إىل   30ما بني   "إســــــرائيل"وحبســــــب التقديرات ذاهتا، فإنه يف حال وصــــــل إىل 
شــــــــخص ممن يســــــــتحقون اهلجرة مبوجب "قانون العودة"، فإن على احلكومة أن تضــــــــمن ما بني 

 مليــــار دوالر  1.55مليــــار إىل    1.24
  )،مليارات شــيكل  5مليارات إىل   4(

لكن هذه الكلفة ليست  .  أدىن  كحدٍّ 
وحدها، بل هناك الصـــــــرف على من  
ــتـــني،   ــؤقـ مـ ــئـــني  الجـ ــداد  ــعـــــ تـ يف  ــم  هـ

قامتهم حيتاجون لصـرف مباشـر على إ
 20.من اخلزينة اإلسرائيلية

ســــــــــتواجه   بل، فقط  عند مســــــــــألة التمويلقضــــــــــية اهلجرة املتدفقة إىل "إســــــــــرائيل"  ال تتوقف  و 
مللحق االقتصـــــــادي يف اتقرير حيث أشـــــــار ،  هلؤالء املهاجرين املســـــــاكنتوفري قضـــــــية   "إســـــــرائيل"

ألف شــخص من أصــحاب   50ألف إىل   30تدفق ما بني  إىل أن  "يديعوت أحرونوت "صــحيفة  
حق اهلجرة مبوجب القانون اإلســــــرائيلي يعين أ�م ســــــيحتاجون آلالف البيوت، ما من شــــــأنه أن 

إىل ارتفاع آخر يف أســــــــــعار البيوت، اليت ارتفعت  يزيد الطلب على البيوت، وهذا ســــــــــيؤدي فوراً 
ســـابق قد %. وكان تقرير 13% إىل 11وحده، بنســـبة ما بني   2021أســـعارها يف العام املاضـــي  

ــعبية،  ــاكن الشــ ــتعد إلعادة أتهيل حنو ألف بيت من املســ ــرائيلية تســ حتدث عن أن احلكومة اإلســ
  21.اً غري املؤهلة للسكن حالي

 

 
 . االجتماعية!     -   لتمويل اهلجرة من أوكرانيا يف ظل ترّدي األوضاع االقتصادية   إسرائيل حتتاج إىل مليارات برهوم جرايسي،    20
 . (ابللغة العربية) 2022/ 25/3تقرير امللحق االقتصادي، صحيفة يديعوت أحرونوت،  21
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 . الضغط على ميزانية األسر والعائالت يف "إسرائيل":2
 

مثة  وابإلضــــــــــافة إىل األعباء اإلضــــــــــافية املالية للهجرة املتدفقة وتوفري مســــــــــاكن هلم، هناك  
أتثريات أخرى ســـتطال االقتصـــاد اإلســـرائيلي جراء اســـتمرار األزمة الروســـية األوكرانية؛ تتمثل  

نتيجة ارتفاع األســــــــعار    ز�دة الضــــــــغوط واألعباء املالية اإلضــــــــافية للعائالت يف "إســــــــرائيل"، 
 .ارتفاع كلفة املعيشة اليت شهدهتا األسواق منذ اندالع األزمة جبانب  الغالء    وموجة 
  22، هي "بعمونيم" (أجراس) و منظمة تعىن ابلشــــــــــؤون االجتماعية،  هذا اإلطار أجرت  ويف  

%  70ن  ، أظهرت نتائجه أ فحص مســــتوى احلصــــانة االقتصــــادية للعائالت ل   اســــتطالع حبثي 
ســــــيجدون صــــــعوبة يف تســــــديد صــــــرف اســــــتثنائي زائد يف إطار    " إســــــرائيل " من العائالت يف  

% من العائالت ختتصـــــــر وحىت متتنع يف بعض األحيان عن شـــــــراء  22مداخيلها الشـــــــهرية، و 
مواد غذائية أو أدوية، بســــــــــــــبب قلة مدخوهلا،  
وهذه ظاهرة شـــائعة، وتكون النســـب أكثر من  

%  13قال  و الضــــــعفني لدى العائالت الفقرية.  
ن عائالهتم لديها ســــــــــــحب  من املســــــــــــتطلعني إ 

دائم مزمن يف حســـــــاابهتا البنكية اجلارية. وقال  
من  35 نوع  أي  لعـــــائالهتم  توجـــــد  ال  إنـــــه   %

ــلباً 27املدخرات. وقال   على    % من املســـتطلعني إن األوضـــاع االقتصـــادية املرتدية تنعكس سـ
ــ49العالقـات العـائليـة، لتقفز هـذه النســـــــــــــــبـة إىل   بـة  % لـدى العـائالت العربيـة، وهـذه النســـــــــــــ

الوحيدة، على أســاس قومي، اليت ظهرت يف تغطية االســتطالع يف كافة وســائل اإلعالم، يف  
حني أن املنظمة مل تنشـــر كامل نتائج االســـتطالع يف موقعها اإللكرتوين. لكن ارتفاع النســـبة  

 
(أجراس)منظمة  "  22 أحرونوت"  هي    :بعمونيم"  "يديعوت  صحيفة  تعريف  االستشارة    منظمةحبسب  يف  خبرية 

إقامة دورات  براجمها  مالية. وضمن  أزمات  للعائالت، وإنقاذ عائالت من  االقتصادية  اإلدارة  والتدريب على 
 .رشادية للعائالتإوحلقات 
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ــدّ  ــافة إىل عمق الفقر، الذي هو أشـــــ ــاع دائرة الفقر، إضـــــ مما هو    لدى العرب يدل على اتســـــ
ــبة من هم دون خط الفقر بني اجلمهورين متقاربة يف  من  رغم  ابل ريدمي،  قائم لدى احل  أن نســــــــــ

 23. السنوات األخرية 
 

 : اثلثاً: أتثري انعكاسات األزمة يف "إسرائيل" على االقتصاد يف مناطق السلطة الفلسطينية
 

لالرتبـاط املبـاشـــــــــــــــر والتبعيـة بني الســـــــــــــــوق  نظراً  
الفلسـطيين والسـوق اإلسـرائيلي، وهيمنة "إسـرائيل"  
الســـــــــــــــلطــــــة   منــــــاطق  يف  اخلــــــارجيــــــة  التجــــــارة  على 
الفلســــــــــطينية، فإن أّي انعكاســــــــــات ترتبط ابألزمة  

  ي الروســــــــــــية األوكرانية على االقتصــــــــــــاد اإلســــــــــــرائيل 
تنعكس بشـــــكل مباشـــــر على االقتصـــــاد يف مناطق  

طينية وخصــوصــاً فيما يتعلق ابرتفاع  الســلطة الفلســ
،  5األســعار على الســلع، حيث يشــري الشــكل رقم  

إىل أن غـالبيـة الصــــــــــــــــادرات الســـــــــــــــلعيـة يف منـاطق  
ــبة   ــرائيل" بنســـ ــطينية تتجه حنو "إســـ ــلطة الفلســـ الســـ

% من إمجايل الصـــــــــــــــادرات  83وصـــــــــــــــلت إىل حنو  
% للعـــامل العريب (التجـــارة  13الســـــــــــــــلعيـــة، مقـــابـــل  

% فقط من الصــــــــــــــــادرات الســـــــــــــــلعيــة إىل ابقي دول العــامل، كمــا  4البينيــة)، فيمــا يتجــه حنو  
% من  55وتســــتحوذ الواردات الســــلعية يف مناطق الســــلطة الفلســــطينية من "إســــرائيل" على  

ية  % فقط من الدول العربية، فيما حظيت الواردات السـلع 7إمجايل الواردات السـلعية مقابل  
 . 2020% خالل سنة  38من ابقي دول العامل  

 

 
 . االجتماعية!   -  إسرائيل حتتاج إىل مليارات لتمويل اهلجرة من أوكرانيا يف ظل ترّدي األوضاع االقتصادية برهوم جرايسي،    23
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): التجارة اخلارجية يف مناطق السلطة الفلسطينية واجتاهاهتا خالل  5شكل رقم ( 

  202024ة  سن 
 

  ، للعالقة التجارية   " إســــــــــرائيل " مدى احتكار    5وُتظهر البيا�ت املدرجة يف الشــــــــــكل رقم  
نفســه،  ويف الوقت   ، وســيطرة املنتج اإلســرائيلي على الســوق الفلســطيين حبكم التبعية املباشــرة 

ضـــــــــعف العالقة مع احمليط العريب. كما تؤكد من �حية اثنية على قدرة الســـــــــياســـــــــات  ُيظهر  
 املباشـــــر يف أداء االقتصـــــاد الفلســـــطيين، كو�ا  ري االقتصـــــادية والتجارية اإلســـــرائيلية على التأث 

م حبركة البضـائع  املصـّدر األسـاسـي للسـلع املسـتهلكة يف السـوق الفلسـطيين، والطرف املتحكِّ 
مدى الفائدة ايل حيققها االقتصــــــــاد    ُيظهر نفســــــــه،  والســــــــلع من وإىل فلســــــــطني، ويف الوقت  

االقتصــــاد الفلســــطيين من بني املراكز املتقدمة    عدّ ذ يُ إ اإلســــرائيلي من االقتصــــاد الفلســــطيين،  
   25رائيلي ضمن الصادرات للخارج. للسوق اإلس 

 
 
 

 
 . 21 ،" رام هللا، ص2020"التقرير السنوي  ،) 2021إعداد الباحث ابالستناد إىل: سلطة النقد الفلسطينية ( 24
 . 21ص  ،2021 رام هللا،  "،2020التقرير السنوي ، "سلطة النقد الفلسطينية 25
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 :خالصة
 

الدولية هو حســـاس ألي من املتغريات   يف مناطق الســـلطة الفلســـطينية  أن االقتصـــاد ال شـــكّ 
بظالهلا بشــــكل  فإن اســــتمرار األزمة الروســــية األوكرانية، كما أشــــر�، ســــتلقيابلطبع و ،  واإلقليمية

ــاد ــاد يف مناطق  ،ســـــليب على االقتصـــ وتؤثر بشـــــكل أو آبخر جراء تداعياهتا املتوقعة على االقتصـــ
  السلطة الفلسطينية، الذي يتميز مبحدودية

ــايل  االقتصـــــــــــــــــادي  احليز ــاح  واملـ ــل   املتـ  للفعـ
  لســــــيطرة االحتال هو واألهم  الفلســــــطيين،
ــرائيلي ــة  املوارد  على  اإلســــــــــــ  واحلــــدود   احملليــ

ة؛ مجيعهــا  ت حتويال  يف  والتحكم   املقــاصـــــــــــــــَّ
  الوضــــــــــع  هشــــــــــاشــــــــــة يف جوهرية  أســــــــــباب 

استمرار هذه األزمة وما يصاحبها   سوءاً مع  الواقع االقتصادي يزداد وقد.  الفلسطيين  االقتصادي
من تداعيات متوقعة، ســــــــــواء على صــــــــــعيد اخنفاض املســــــــــاعدات اخلارجية، وارتفاع األســــــــــعار،  

ــريبية ــتهالك على  واخنفاض اإليرادات الضــ ــتحواذ االســ ــبة انعدام األمن الغذائي، واســ ، وارتفاع نســ
ــاع دائرة الفقر، وأتخر عملية إعادة  ــبة األكرب من الدخل املتاح، واخنفاض االدخار، واتســــــ النســــــ

االقتصـــــــاد يف مناطق الســـــــلطة الفلســـــــطينية من النهوض واالزدهار،  فرص من  يقلِّل  مما  اإلعمار،
مواجهة  يف  إلســــــــــهامت عملية من شــــــــــأ�ا االهود وتصــــــــــميم تدخطلب توحيد اجلاألمر الذي يت

تبين ، وعليه، تقرتح الورقة  هبدف التخفيف من حدهتااملتوقعة بســـــبب األزمة، اآلاثر االقتصـــــادية 
حترير االقتصـاد  على   ترتكز على حنو أسـاسـي  ،اسـرتاتيجية جديدة للنهوض ابالقتصـاد الفلسـطيين

 ؛ حبيث تتضمن االسرتاتيجية ما يلي:االقتصادية من اقتصاد االحتاللالفلسطيين من التبعية 
  إعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيين وحتريره من االقتصاد اإلسرائيلي.. 1
 دعم املنتجات احمللية ومنحها األفضلية.. 2
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تعزيز العالقات التجارية مع الدول العربية؛ إلضــــــــــــــعاف هيمنة "إســــــــــــــرائيل" على النشــــــــــــــاط .  3
 تجاري الفلسطيين.ال

وعلى صـــــــــــــعيد مواجهة موجة غالء األســـــــــــــعار وحتقيق األمن الغذائي للمواطنني تقرتح الورقة 
 التوصيات التالية:

لكل  بعدد يناســــــــب الكثافة الســــــــكانيةاملناطق  مجعيات اســــــــتهالكية يف  العمل على إنشــــــــاء.  1
وأبســــعار تتناســــب مع قدرات اُألســــر كافة الســــلع االســــتهالكية األســــاســــية،    تشــــمل، منطقة

 املادية، وخصوصاً اليت تعاين من وضع مايل خطري.

عفاة من الضـــــــــرائب من اجلمعيات املحتديد فئات حمدودي الدخل للحصـــــــــول على الســـــــــلع .  2
، وذلك من االســتهالكية، مع حتديد الكميات اليت تناســب كل أســرة من هذه الســلع املعفاة

 .لكرتوين حموسبإخالل بر�مج 
 االستهالكية الغذائية.لسلع االرسوم اجلمركية والضريبة املضافة على  إلغاء. 3

من الغذائي داخل ألمن الغذائي من خالل تشـــــــــجيع االســـــــــتثمار يف األخطة لدعم اوضـــــــــع  .  4
ن متتد فرتات أتوقع هلا ســـــــعار مســـــــتمرة ويُ ألزمة ارتفاع اأن أل  املناطق الفلســـــــطينية وخارجها،

  مقبلة طويلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات           22        

 املالحق 
 

 26: نسبة االستهالك واالدخار من الدخل املتاح اإلمجايل يف فلسطني 1رقم ملحق 
 

 
 

 
 . 2021، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 2020– 2008احلساابت القومية الفلسطينية للفرتة  26

 السنة
الدخل املتاح  

 مجايل اإل
 االدخار  االستهالك

نسبة االستهالك  
من الدخل  
 املتاح اإلمجايل 

نسبة االدخار من  
الدخل املتاح  

 اإلمجايل 
2008 14,735.1 12,487.9 2,247.2 84.7 15.3 
2009 13,975.3 12,847.6 1,127.7 91.9 8.1 
2010 14,149.6 13,988.2 161.4 98.9 1.1 
2011 15,640.9 15,117.4 523.5 96.7 3.3 
2012 16,270.7 14,861.3 1,409.4 91.3 8.7 
2014 16,472.2 15,212.1 1,260.1 92.4 7.6 
2015 17,434.2 15,842.8 1,591.4 90.9 9.1 
2016 18,518.0 17,153.7 1,364.3 92.6 7.4 
2017 19,026.1 16,513.9 2,512.2 86.8 13.2 
2018 19,608.6 16,889.0 2,719.6 86.1 13.9 
2019 19,960.7 17,328.8 2,631.9 86.8 13.2 
2020 17,173.2 15,494.9 1,678.3 90.2 9.8 
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