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 1155-5991خالل الفترة السلعية  تذبذب الصادرات الفلسطينية
 *واآلثار األسباب

 د. عمر محمود أبو عيدة

 قسم االقتصاد  - أستاذ مساعد
 كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

 (فرع طولكرم) جامعة القدس المفتوحة
 فلسطيندولة 

 :ملخص

تحديدددد أسدددىاب تذصدددذب الصدددادرا  الفلسدددطينية و  ،ةفلسدددطينيتحليدددي  يكدددي وتطدددور الصدددادرا  ال هددددذ  دددذا الىحددد   لددد ي
بيدان أ دم ااردار المترتىدة علد  تذصدذب ، و تحديد أ م األسىاب التي تقد  للد  تذصدذب الصدادرا  الفلسدطينيةو  ،السلعية وتقلصها

مدوذ  قياسدي جدي تحقيدأ أ دداذ الىحد  قدام الىاحد  صصندا  نأومدن  الصادرا  الفلسدطينية علد  النمدو االقتصدادف الفلسدطيني 
متد  مدم ملدكلة الىحد  وأ دافد   حيد  تدم  وذلد  لما ،والتوصي  ل  النتائج ،)طريقة المربعا  الصغرى( اللتىار الفرضيا 

  (1155 – 5991تحليي الصيانا  اللاصة ىالصادرا  الفلسطينية السلعية لال الفترة )

 وة  ددينيطسدداألسددىاب التدي تددلدف  لد  تذصددذب الصدادرا  الفل  القياسددي المسدتلدم أن أ ددم ذلنمدو ل اإلحصددائيةوقدد صيندد  النتدائج 
تركيز دا علد  جهدة   لد  ىاإلضدافة ،اإلنتاجيدةالصادرا  الفلسطينية تفتقر  ل  تنوع القاعدة  أنن يلعي، حي  تصسالتركيز الجغرافي وال

كدي  أردرن االلتىدار اإلحصدائي كدذل  صدي  و   منهدا النسدىة العممد   سدرائييربية التي تمري عغير ال سيويةااو ي الدول  واحدةجغرافية 
 اايجاصي دد ا  أرددر أن  نددا   نوالددذف صددي  مددن نمددو الصددادرا  والتركيددز السددلعي والجغرافددي علدد  نمددو الندداتج المحلددي اإلجمددالي الفلسددطيني، 

 لجغرافي  فيما يتعلأ ىكي من التركيز السلعي وا اسلصي   ررصينما كان األ ،ولكن  ضعي  عل  نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 :مقدمة
ودور ددا فددي تعصئددة المددوارد االقتصددادية المتاحددة  ،النمريددة االقتصددادية أ ميددة التجددارة اللارجيددة و رار ددا علدد  االقتصدداد صيندد 

وىمددا أن جميددم ، وىالتددالي التوصددي  لدد  معدددل مقصددول ومسددتديم مددن النمددو االقتصددادف التراكمددي ،واسددتغالها االسددتغال األمرددي
فر المددوارد اتددو  عدددمرجيددة قددادرة علدد  التغلددب علدد  قلددة و التجددارة اللا فدد ن ،يم  نتددا  كددي مددا يحتاجدد  أفراد دداال تسددتط  المجتمعددا

ىالغدة لديس علد  مسدتوى  تجاوز  ذه العقىة  وتكتسب التجارة اللارجية أ ميدةلواالستعانة ىاالرين  ،اإلنتاجية لىعض المجتمعا 
نما عل  مسدتوى العدالم ا تمدام العدالم صهدذه التجدارة يمكدن أن يلدا د مدن لدال ا تمدام الملسسدا   فد ن وىالتدالي  كلد  مجتمم ما وا 

منممدة التجدارة وفدي مقدمدة  دذه الملسسدا   ،صين دول العدالم و رار دا علد  النمدو االقتصدادفالسلم واللدما  الدولية الملتلفة صتدفأ 
 صين دول العالم   تجارة وضمان تدفقها الحرتحرير العل   المىالر التي تعتصر الجسم الراعي والملرذ (WTOالعالمية )

                                                 

  1151 يوليو وُقصي للنلر في ،1151أصريي تم تسلم الىح  في  *
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 فدد ن أللددرى،وسدهولة تنقددي السدلم مددن دولدة  ،وتزايددد وسدائي االتصددال ،وفدي مددي تسدارع عمليددا  التحدرر االقتصددادف والعولمدة
 ،جههدداالتددي تواالتنميددة االقتصددادية  لتلفيدد  حدددة عقىددا وحيويددة  مهمددةالدددول الناميددة أصددىح  تنمددر  لدد  التجددارة اللارجيددة كوسدديلة 

ذا نمرنددا  لدد  الحالددة الفلسددطينية االقتصدداد  فدد ن ،ىسددصب قلددة رأس المددال الددازم لعمليددة التنميددة وانعدددام اإلمكانيددا  الذاتيددة وغير ددا  وا 
وا تمامددد  المتزايدددد ىقطددداع  ،ىسدددصب اعتمددداده الكصيدددر علددد  الدددواردا  ،التجدددارة اللارجيدددة دون صدددالفلسدددطيني يكددداد ال يسدددتطيم االسدددتمرار 

 ،تغطيدة فداتورة المسدتوردا  أجديمدن  ،كمصددر للحصدول علد  العوائدد مدن اللدار  ال  وفعدا اكصيدر   ادور  تي يمكن أن تلعب الصادرا  ال
موضددوع التصددددير يعتصددر ملددكلة جو ريدددة صددين السددلطة الفلسدددطينية  السدديما أنو  ،يالمدددفوعا  الفلسدددطين نوتقلدديا العجددز فدددي ميددزا

سرائيي  التصدير الفلسطينية من قصي  سرائيي من لال سيطرتها عل  الحدود والمعاصر  العقىا  التي تمارس عل  عملية ىسصب وا 

 هيكل البحث
 :ااتيتم تقسيم الىح  عل  النحو 

  الدراسا  الساىقة -اراني        لطة الىح  -أوال  
  ةالتركيب الهيكلي للصادرا  الفلسطيني -اراىع      يكي التجارة اللارجية الفلسطينية السلعية -ارالر  
  التركيب السلعي للصادرا  الفلسطينية -اسادس    تطور الصادرا  الفلسطينية والناتج القومي اإلجمالي -الامس  
  أسىاب تذصذب الصادرا  السلعية الفلسطينية -ارامن    التوزيم الجغرافي للصادرا  السلعية الفلسطينية -اساىع  
  ية الفلسطينيةاارار المترتىة عل  تذصذب الصادرا  السلع -اتاسع  
  النتائج والتوصيا  -اعالر  

 :خطة البحث -أولا 
 :مشكلة البحث -أ

مدن مقيداس، حيد  يواجد  مجموعدة عقىدا  دالليدة  أكررالنالئة ىو يعتصر االقتصاد الفلسطيني من االقتصادا  الصغيرة 
لدكي يلددم هيكدي التجدارف ىالوبندا   ألسدوا  اللارجيدةلأ دم العقىدا  النفداذ  نوم ،ولارجية تق  أمام جهود التنمية االقتصادية

ولكن واقم التجدارة اللارجيدة يلدير  لد  تفدو  الدواردا  علد  الصدادرا  وىفدار  كصيدر  مصالح التنمية االقتصادية الفلسطينية 
كريددر مددن الدددول لددأن  أن لدد ،حالددة عجددز دائددم فددي –ىعددده ميددزان المدددفوعا   ومددن –التجددارف الفلسددطيني  نممددا يجعددي الميددزا

دد  فددي  ددذا المجددال الناميددة  مددن أ ددم العوامدديعتصددر ت انهددجانددب الصددادرا  أل لدد  ا مددا تتوجدد  ولددذل  فاألنمددار والسياسددا  دائم 
  االقتصددداد الفلسدددطيني وتقلددديا  رددداره السدددلصية علددد  السدددائد ا العجدددز التجدددارف سدددا م فدددي التلفيددد  مدددن  دددذتي تدددال ةيجاصيددداإل

الدذف يقلدي مدن نتائجهدا المحتملدة  األمدر ،لدب والتذصدذب وعددم االسدتقرارالتق  لد ا ما كان  عرضة فالصادرا  الفلسطينية دائم  
مدن  ،االقتصادية التغلب عل  مري  دذا التذصدذب والتقلدب  ن عل  السياساو ، ويحاول القائمعل  االقتصاد والنمو االقتصادف

قرار الصددادرا  وضددمان كمحاولددة للمحافمددة علدد  اسددت ،عديددد مددن دول العددالماتفاقيددا  تجاريددة مددم  عدددةفددي لددال الدددلول 
ملدكلة  دذا الىحد  تكمدن فدي  فد ن ،ا   اارار واالنعكاسدا  المتعدددةأسواقها  وفي لضم  ذه الصيئة االقتصادية المتلاىكة ذ

ويمكددن تصددوير  ، اوعدددم اسددتقرار  هاتذصددذص و رددار أسددىاب لدد عالتعددرذ مددن لددال  السددلعية تحليددي أدا  الصددادرا  الفلسددطينية
 وما  ي  رار ا عل  النمو االقتصادف؟ السلعية؟ ما  ي أسىاب تذصذب الصادرا  الفلسطينية :ااتيل ملكلة الىح  ىالتسال 
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 :أهمية البحث وأهدافه  -ب

جوانددب الميددزان التجددارف  أحدددو  ،محددددا  الدددلي القددومي الفلسددطيني مددن جهددة أحدددفددي تحليددي   ددذا الىحدد تكمددن أ ميددة 
د وأصدحاب السياسدا  االقتصدادية ىالقطداع اللدارجي لاقتصداد  ون قتصداديا مدا يهدتم االالفلسطيني من جهدة ألدرى، حيد  دائم 

فدي  ايجاصي د  ا  الصادرا  تعتصر عدام أنوىما   وما يترتب علي  من  رار وانعكاسا  عل  االقتصاد المحلي ىقطاعات  الملتلفة
ن اللددار  التددي تسددتلدم فددي تمويددي مصددادر العائدددا  االقتصددادية مدد أحدددتعتصددر  انهددألاال تمددام صهددا يتزايددد  فدد نالدددلي القددومي 

ذاوىالتدالي علدد  عمليدة التنميدة االقتصددادية   ،علد  االدلدار وعلدد  االسدترمار ا يجاى ددكمدا تدلرر  ،الدواردا  الوضددم  ألدذنامدا  وا 
السددديادة الازمدددة للدددتحكم ىملدددار  التصددددير   لددد الفلسدددطينية  األراضددديفلطالمدددا افتقدددر   ،الفلسدددطيني اللددداا ىعدددين االعتىدددار

دار   يهدذ  ل :الىح   ذا  ف ناالقتصادية الفلسطينية، وعلي   األ داذىاللكي الذف يلدم  تهاوا 
   (1155- 5991)لال الفترة  ةالصادرا  الفلسطيني  يكي وتطورتحليي  -5
  الصادرا  الفلسطينية تذصذبتحديد أ م األسىاب التي تق  لل   -1
 ية عل  النمو االقتصادف الفلسطيني صيان أ م اارار المترتىة عل  تذصذب الصادرا  الفلسطين -6

  ا تلفي  اارار السلصية المترتىة عل  تذصذب الصادرا  الفلسطينيةأنهل التوصي  ل  مقترحا  وتوصيا  من -4

 :فرضيات البحث  - 
   نا  عاقة  حصائية صين تذصذب الصادرا  الفلسطينية والتركيز السلعي للصادرا  -5
  ا  الفلسطينية والتركيز الجغرافي للصادرا  نا  عاقة  حصائية صين تذصذب الصادر  -1
   نا  عاقة  حصائية صين تذصذب الصادرا  الفلسطينية ونسىة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني -6

 :منهجية البحث -د

 كمدا تددم اسدتلدام المددنهج ،وصدد  الدراسدا  السداىقة وللفيددة الدراسدة النمريددةو حد  المددنهج الوصدفي فددي تحليدي ااتىدم الى
 اسددتلدامفرضدديا  الىحدد  تددم  التىددار أجدديومددن  ،التحليددي الكمددي لتحليددي الصيانددا  اللاصددة ىالصددادرا  الفلسددطينيةو الوصددفي 

 والتوصي  ل  النتائج اإلحصائية نموذ  قياسي لمعالجة الصيانا  ( كOLSطريقة المربعا  الصغرى )

 :محددات البحث -ه

التقلىدا  التدي تحصدي  أردرو  ،(السدلعية التجارف الفلسطيني )الصادرا جوانب الميزان  أحددراسة في يتحدد  ذا الىح  
  (1155 – 5991فيها عل  النمو االقتصادف الفلسطيني لال الفترة )

 :الدراسات السابقة -اثانيا 
 ،فددي الدددول الناميددة   نددا  العديددد مددن الدراسددا  التددي تناولدد  موضددوع التجددارة اللارجيددة الفلسددطينية وتذصددذب الصددادرا

 وذ يتم استعراض أ م  ذه الدراسا  في  ذا القسم من الىح  وس
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 :الدراسات العربية -أ

عندددد   ادل التىدددادل التجددددارف كمقيدددداس ألدا  التجدددارة اللارجيددددة معصددددر  عددددالتدددار فيهددددا مالتددددي  ،(2002جةةةةام    أبةةةةودراسةةةةة  
 كددي مددن النلدداص االقتصددادف ممددرا  الجاريددة، وقددد تددم ربددل معدددل التىددادل التجددارف ى ىاألسددعارىالصددادرا  مقسددومة علدد  الددواردا  

تدددددم التعصيدددددر عنددددد   ،لدددددر لتكنولوجيدددددا االسدددددترمار وىمللدددددر  ،وىمللدددددر لألسدددددعار النسدددددصية ،(GDPىالنددددداتج المحلدددددي اإلجمدددددالي )
النسدددصية تدددم تقيددديم  ىاألسدددعارمدددن االسدددترمارا  اللاصدددة والعامدددة  وفيمدددا يتعلدددأ  التدددي تلدددمي كدددا   ىاالسدددترمارا  الرأسدددمالية الراصتدددة

صينمدددا األسدددعار المحليدددة فدددي الصلددددان موضدددوع الدراسدددة تدددم  ،األجنصيدددة ىمللدددر األسدددعار فدددي الواليدددا  المتحددددة األمريكيدددة األسدددعار
 دددف   ددذه الدراسددة  لدد  تقيدديم أدا  التجددارة السددلعية و   5991االسددتدالل عليهددا ىمللددرا  أسددعار االسددتها  مقومددة ىأسددعار عددام 

كددي مددن النلدداص االقتصددادف علدد  معدددل التىددادل التجددارف اللددارجي،  أرددرلددال تقصددي الفلسددطينية اللارجيددة للفتددرة المددذكورة مددن 
إلصدراز  ،(Fixed-Effects Panel Analysisواستلدم  لذل  طريقة تربيدم الصياندا  القياسدية )ىان دي( صد جرا  التدأريرا  الراصتدة )

لعددد مدن الصلددان العربيدة المجداورة و دي مصدر واألردن  التفاو  في  ذا األدا  صدين الحالدة الفلسدطينية والتجدارة السدلعية اللارجيدة
د ،نتائج التحليي القياسي عدم التجانس صدين  دذه الصلددان أصرز وقد  وسوريا  ا ا معنوي دحيد  سدجل  الصدادرا  الفلسدطينية انلفاض 
 املدددي علدد  معددددل  يدددلرر ىلددكي (GDP)اإلجمدداليىالندداتج المحلدددي  النلددداص االقتصددادف ممدددرا   أنا  كمددا صينددد  الدراسددة متميددز  

 والقدرة التصديرية لهذه الصلدان  اإلنتاجية الذف يعكس ضع  االرتىاص صين المقدرا   األمرالتىادل التجارف، 

 اللارجيدة التجدارة علد  المدلررة الرئيسدة المحدددا  عل  اي  عمل دليا   قدم ،ىاللغة االنجليزية( 2002 أبو جام   دراسة وفي 

 الطلدب أن رئديس ىلدكي الملدتر  التكامدي تحليدي بدينو ، الفلسدطينية اللارجيدة لتجدارةا الدراسدةحللد    حيد ،المدذكورة الفتدرة لدال

 العدالم مدم تجدارة لوجدود  ضدافة ،الطويدي الدزمن فدي الفلسدطينية للتجدارة الفداعان المحدددان  مدا األردندي والطلب المحلي الفلسطيني

 والطلدب المحلدي الفلسدطيني الطلدب أن  لد  يلدير القصدير للدزمن لطدأال متجد  نمدوذ  تحليدي فد ن االدر الجاندب فدي .اللدارجي

   سرائيي مم السائد اإلجىارف  الجمركي النمام مي في الفلسطينية للتجارة المحددان الرئيسان العامان  ما اإلسرائيلي

علد   تدأريرفدي ال التجارة اللارجيدة أ ميةمدى  صين  الدراسة ،وفيما يلا الصادرا ، (2002  نصر هللا  دراسةوفي 
 5991لدال الفتدرة ) اإلجمداليحي  صلغ متوسل نسىة التجارة اللارجية السلعية من النداتج المحلدي  ،اإلجماليالناتج المحلي 

 سددرائييا  و  ،%11 مصددر ،%11 األردنمرددي  وتعتصددر  ددذه النسددىة مرتفعددة مقارنددة مددم ىعددض الدددول  %39حددوالي  (1111 –
ن معامدي االرتىداص صدين حجدم  كمدا  ،(1115)عصدد الدراز  و لدرون،  %7األمريكيدة متحددة والواليدا  ال %51 الياىانو  ،11%

، و دذا يددل علد  تزايدد  ردار االتجا دا  غيدر المائمدة فدي التجدارة %91 لد التجارة اللارجية والناتج المحلدي اإلجمدالي زاد ع
 ستمر ويىقي  عرضة للتقلىا  اللارجية الدولية عل  عمليا  التنمية، مما يعرض االقتصاد الفلسطيني لانكلاذ الم

لاقتصداد  الهيكليدة الصنيدة فدي حاصديال الللدي  صدراز  دومدن أ دم مدا  ددف   ليد  ، كدان (2002 زعةرب   دراسةةوفدي  
التجاريدة  والعاقدا  الفلسدطينية التجاريدة التىدادال  واقدم وكدذل  تحليدي  اإلسدرائيلي ىاالقتصاد ارتىاط  عمأ وكل  الفلسطيني،

 ،الدوليدة  وبيند  الدراسدة أن أ دم مدا يميدز التجدارة اللارجيدة الفلسدطينية  دو اعتماد دا علد   سدرائيي كلدري  رئديس طينيةالفلسد
أن االنفتدداع علدد  اللددار   لدد  جانددب النسددىة العاليددة للددواردا   لدد  الصددادرا  سددصب أساسددي فددي تفدداقم العجددز فددي الميددزان و 

 وتعدديي ،ىداريس اتفاقيدة صندود ىعدض تعدديي علد  الدراسدة: العمدي وصد  صهداأالتوصديا  التدي  أ دمومدن  ،التجدارف الفلسدطيني

صداعو   الفلسطينية الحاجة لدمي ىما لالها من المفروضة السلعية القوائم  لصدناعيةاو  الزراعيدة اإلنتاجيدة القطاعدا  وتوسديم ا 
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مدن  المسدتوردة السدلم مكدان حلديالم السدو   حاجدة تغطيدة لد   سديلدف ممدا ،اإلنتدا  وتنويدم التلصدا تعزيدز أجديمدن  ودعمها
 ذا  والىسديطة اليدويدة التقليديدة الصدناعة دعدمو   اللارجية من جهة ألرى  لألسوا  التنافسية القدرة ذا  السلم وتصدير ،جهة

صرامو   اللارجية العالية وتوجيهها نحو األسوا  المهارة  مواسدمالسدتغال  واألوربية العربية والدول فلسطين صين تجارية تفاقيا ا ا 

 .والمتوسطية األوربية التفاقية اللراكة وفق ا الدول  ذه  ل  اإلنتا  لتصدير الزراعي القطاع

اللاصة ىالتجدارة اللارجيدة الفلسدطينية والعوائأ  دف   ل   لقا  الضو  عل  ىعض التطورا  ، و (2002   ملك دراسة
وعاقتهددا ىدالتوزيم الجغرافددي  ،والددواردا  الفلسدطينية والدتقا  ىعددض النسدب اللاصددة ىالصدادرا  ،مدن لددال  جدرا  المقارنددا 

والميدددزان التجددددارف الفلسدددطيني  كمددددا تعرضددد  الدراسددددة  لددد   يكددددي التجدددارة اللارجيددددة الفلسدددطينية وعاقتدددد   ،والتندددوع السددددلعي
اسدة   وبيند  الدر ومددى االسدتفادة مدن  دذه االتفاقيدا  ، دا علد  القطداع التجدارف أرر ىالقطاعا  االقتصادية الرنائيدة والمتعدددة و 

 ،سدصب نوعيدة السدلم المصددرة مدن الضدفة الغربيدةى ،ما يحصي فيها تقلدب مدن فتدرة  لد  ألدرى  أن الصادرا  الفلسطينية عادة
 وا  والتىغ واألدوية وغير ا اكاللضر  ،تل  والفسادللمما يعرضها  ،اوقصر عمر  ،ىانلفاض مرونتها هامتاز ىعضحي  ي

 لدد  تحليددي العاقددا  التجاريددة الفلسددطينية    دددف، (2000  القتصةةادية  مةةا  تامعهةةد أبحةةاث السياسةةوفددي دراسددة 
واتلذ  الدراسة من التحليدي الكمدي أداة للقيداس وكدان  ،صين الصلدين المصرية، وتطوير وتنمية العاقا  االقتصادية والتجارية

الددواردا  فددي الصلدددين علدد  المسددتويين لددال مللددرين، األول  ددو مللددر التددراىل والتوافددأ فددي  ياكددي الصددادرا  و  ذلدد  مددن
الجزئي والكلي، والراني  و نمدوذ  الجاذصيدة التجاريدة الدذف يحددد العوامدي االقتصدادية وغيدر االقتصدادية المدلررة علد  التددفأ 

قدد صلدغ نتائج الدراسة أن مللر العاقة التجارية صين الصادرا  الفلسطينية والواردا  المصرية،  أمهر السلعي صين الصلدين  
ىسدددصب  ،  ويعكددس  ددذا المعدددل محدوديدددة التىددادل التجددارف صددين فلسددطين ومصددر5993( فددي %63، و)5991( فددي 17%)

الفلسدددطيني القاصدددي للتصددددير  لددد  مصدددر، وعددددم انسدددجام صدددادرا  فلسدددطين مدددم واردا  مصدددر نتيجدددة  اإلنتدددا ضددديأ قاعددددة 
 هيكي االقتصادف الاللتاذ التركيىة المرتىطة ى

فدي تلدليا واقدم التىدادل التجدارف الفلسدطيني مدم  المسدا مة لد   ددذ مدن لالهدا ، و (2000 لجعفري ل  دراسةوفي 
كمددا  دددف  الدراسددة  ،اللددركا  التجدداريين الحدداليين والمحتملددين، واستلددراذ  فددا  نمددوه وتطددوره علدد  المسددتويين الكلددي والجزئددي

سر التدفأ السلعي صين المناطأ الفلسطينية   مكانا تقدير  ل   اسدتلدم  الدراسدة فدي   و في مي حريدة التىدادل التجدارف  ائييوا 
سدددرائييتقييمهدددا للعاقدددا  االقتصدددادية والتجاريدددة صدددين فلسدددطين  مللدددرا  التدددراىل والتوافدددأ،  (5991-5991)لدددال الفتدددرة  وا 

  ومدن لجدانصينعلد  أسداس العدرض والطلدب لكدا ا واإلسدرائيليةىافتراض أن السلم واللددما  تتددفأ صدين األسدوا  الفلسدطينية 
أن معددددل التوافدددأ والتدددراىل صدددين الصدددادرا  السدددلعية الفلسدددطينية والدددواردا  السدددلعية  التدددي توصدددل   ليهدددا الدراسدددة النتدددائجأ دددم 

صنسددىة  5991، ويزيددد  ددذا المعدددل عددن نميددره فددي العددام %11وصددي  لدد  حددوالي  (5991-5993) اإلسددرائيلية لددال الفتددرة
، ممدا يلدير، حسدب الدراسدة،  لد  أن الزيدادة المحددودة ال تعندي حددو  تغيدر %4نسدىة ص 5991، وعن مستواه في العام 3%

 جو رف في  يكي الصادرا  السلعية الفلسطينية  ل   سرائيي 

 لتحديدد المتلدذة اإلجدرا ا تدم اسددتعراض  ،(2002مركةز التجةةارة الفلسةطينج ومجلة  الشةةاحنيط الفلسةطينج  وفدي تقريدر 

 التجاريدة الطدر   حيد  مدن الحاليدة االسدتيرادو  التصددير حالدة التقريدر يصد  حيد  ،التجارة تدفأ عل  لررت التي والقضايا الموضوعا 

 والمسدتوردين المصددرين علد  يجدب التدي العوائدأ مدن عددد علد  صندا    الملدروع  دذا جدا و  .والجدو والىحدر الصدر مدن لدال فرةاالمتدو 
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التقريدر عتصدر ا حيد   .المتىعدة ةيداإلدار  واإلجدرا ا  التحتيدة ىالصنيدة يتعلدأ مدافي اوتحديدد   حسدين الملد  جسدر عصدور محاولدة لدى مواجهتها
  ضع  الصنية التحتية الازمة وكذل  ،متها للتدفأ التجارف الطصيعي تطصيأ المعايير الدولية وعدم ما أوعدم وجود 

 :الدراسات األجنبية  -ب

ديددد طصيعددة العاقددة صددين عدددم االسددتقرار فددي تح لدد  التددي  دددذ مددن لالهددا  (Coppock, 1962: 27دراسةةة كوبةةوك  
د 61قهدا علد  يطصت تدمالصادرا  والدلي القومي و  ا لهدذه الددول، حيد  توصدي  لد  نتيجدة ا قياسدي  دولدة ناميدة، اسدتلدم فيهدا نموذج 

  وىحسدب وجد عاقة مىالرة صين عدم االستقرار فدي الصدادرا  والنمدو االقتصدادف للددول المفحوصدة فدي الدراسدةتال  أن مفاد ا 
وىالتددالي تعمددي علدد   ، ددذه النتيجدة تعددود  لدد  أن الدددول الناميدة قددادرة علدد  التنصددل صهدذا التذصددذب فددي حجددم الصدادرا  فدد نالدراسدة 
 ارار المترتىة عل   ذا التذصذب تجنب ا

أف أن التذصدذب فدي حجدم الصدادرا  للددول الناميدة لديس لد    لد فدي دراسدت   (Moran, 1983: 19مةوراط  كما توصي 
تذصدذب الصدادرا   فد ننسىة النمو االقتصادف  صينما في المددى القصدير  أوفي المدى الطويي عل  نسىة المدلرا  المحلية  أرر
 المدلرا  المحلية ونسىة النمو االقتصادف المتحققة في  ذه الدول  سلصي عل  كي من أررل  

تحديدد طصيعدة العاقدة صدين تذصدذب الصدادرا  فدي في دراست  علد   (Cairncross, 1962: 24  كيرونكرو صينما لدد 
سلصية لتذصذب الصادرا  عل  نسىة النمو المتحققة لهذه الددول،  اعل  أن  نا   رار   ،الدول النامية والنمو االقتصادف لهذه الدول

نمدو االقتصدادف كنتيجدة وىالتالي فهي تعداني مدن تراجدم فدي ال ،طصيعة صادرا   ذه الدول من المواد اللام والمواد األولية بىسص
 مىالرة للتقلىا  في حجم الصادرا  

التدي تقد  للد  تقلدب صدادرا  الددول الناميدة  األسدىاب أ دمحددد  (MacBean ,1966: 24-26مةاببيط  دراسةة وفدي 
لدد  اللدام التدي تتميدز ىمروندة منلفضدة تدلرر عو المدواد األوليدة  راعتمداد  دذه الددول علدد  تصددي :ااتيكد  جمالهداوالتدي يمكدن 

األمدر الدذف  ،وىالتدالي تصدىح عرضدة للتقلىدا  التدي تحدد  فدي األسدوا  العالميدة ،والتركيدز السدلعي عائداتها من الصدادرا  
 ذه الدول علد  تصددير منتجاتهدا  لد  عددد محددود  غالصيةأف أن تركيز  التركيز الجغرافي،و  يلرر صدوره عل  حجم عائداتها 

 اتها من الصادرا  ىلكي سلصي  عائد  األمر الذف يلرر عل ،الدول نم

صهدددذ تحديددد طصيعددة العاقددة صددين  أجرا ددافددي دراسددت  التددي  (Glezakos, 1973: 45جليزابةةو   قدددمها  ألددرى  ةوفددي مسددا م
دد نتيجددة   لدد ( دولددة ناميددة، وتوصددي 11ا تددم حسدداى  لددد )ا قياسددي  تذصددذب الصددادرا  والنمددو االقتصددادف للدددول الناميددة، اسددتلدم فيهددا نموذج 

ن أن التقلىدا  التدي تحدد  ، وبدي  رير سدلصي علد  النمدو االقتصدادفأعدم االستقرار والتقلب في الصادرا  لهذه الدول كدان لد  تد ن ا أمفاد
 وىالتالي عل  النمو االقتصادف  ،ا عل  عائدا  الصادرا في أسعار الصادرا  اللاصة صهذه الدول تعمي عل  التأرير سلصي  

 :مناقشة الدراسات السابقة

مددن الواضددح أن  ددذه الدراسددا  تعرضدد   ندد  ف ،عددد االطدداع الواسددم علدد  الدراسددا  السدداىقة ذا  العاقددة ىملددكلة الىحدد ى
والتعرذ علد  ملداكلها ومحدددتها و فاقهدا مدن فتدرة  لد  ألدرى ولاصدة مدم  سدرائيي  ، ل  تحليي أدا  التجارة اللارجية الفلسطينية
 ااألجنصيدة عاقدة الصدادرا  ىدالنمو االقتصدادف فدي الددول الناميدة والتدي أمهدر  تضدارب  والدول المجاورة  صينما تناولد  الدراسدا  

تذصددذب الصددادرا   أسددىابحيدد  ينفددرد صتحديددد  ،لهددذه الدراسددا  ا   ددذا الىحدد  مكمدد العاقددة  ولهددذا يصدددو موضددوع فددي طصيعددة  ددذه
  طينيعل  النمو االقتصادف الفلس  اأرر و  (1155 – 5991لال الفترة ) ةالفلسطيني
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 :هيكل التجارة الخارجية الفلسطينية السلعية -اثالثا 
حيدددد  يقددددوم االقتصدددداد  ،المكونددددة لاقتصدددداد الفلسددددطيني تعتصددددر التجددددارة اللارجيددددة الفلسددددطينية مددددن القطاعددددا  الرئيسددددة

اجهددا تددوفير السددلم واللدددما  التددي يعجددز عددن  نت أجدديلددر ىاالعتمدداد علدد  التجددارة اللارجيددة مددن  الفلسددطيني كددأف اقتصدداد 
االقتصداد الفلسدطيني يدرتىل ىاللدار   فد نوتصدير السلم واللدما  التدي تفديض عدن حاجدة السدو  المحليدة، وىالتدالي  ،امحلي  
الفلسدطينية ىاألسددعار  السدلعية  يكدي التجدارة اللارجيددة( يوضدح 5  جدددول )الدواردا  أوسدوا   علد  جانددب الصدادرا   ،اتجاري د

من حجم الصادرا  والواردا  السدلعية وصدافي الصدادرا  السدلعية  ا  ك يصين الجدول (، حي 1155- 5991الجارية للفترة )
الفلسطينية للفترة المذكورة  توضح الصيانا  اللاصة ىالتجارة الفلسطينية اللارجية السلعية تفو  جانب الواردا  السلعية علد  

صدافي الصدادرا  يمهدر  فد نوعليد   ،ممدا يسدتوردىكريدر  أقدياالقتصداد الفلسدطيني يصددر  أنالصادرا  السلعية، ممدا يعندي 
التجدارة مدن تقلدب وعددم  اىحسب مدا يسدصى  جانىد ألرى   ل حي  يغلب علي  طاىم عدم االستقرار والتذصذب من فترة  ،ىالسالب
ا االنكلاذ تصين الصيانا  أن مقدار  ذو  ،ا  ل  اللار النتيجة الحتمية  نا تعني انكلاذ االقتصاد الفلسطيني تجاري   استقرار 
 ،مليدون دوالر 616و ون دوالرملي 6.6من  أكرر حي  صلغ ،1151 من ستة أضعاذ الصادرا  السلعية في عام أكرريقدر ى

 مليون دوالر  6.3من  أكررقد ارتفم  ل   أن  ذا االنكلاذ 1155فرة اللاصة ىعام اكما تلير الصيانا  المتو 

 (5جدول رقم  
 (1155- 5991باألسعار الجارية للفترة   الفلسطينية الخارجية السلعية هيكل التجارة

 الواردات السلعية/ مليوط دولر الصادرات السلعية/ مليوط دولر السنة
صافج الصادرات *

 السلعية / مليوط دولر

1995 457,000 1,931,200 (1,474,200) 

1996 339,467 558,446 (218,979) 
1997 339,467 2,016,279 (1,676,812) 

1998 380,423 2,238,560 (1,858,137) 

1999 394,846 2,375,102 (1,980,256) 

2000 372,148 3,007,227 (2,635,079) 

2001 400,857 3,382,807 (2,981,950) 

2002 290,349 2,382,807 (2,092,458) 

2003 240,867 2,033,547 (1,792,680) 

2004 279,680 1,515,608 (1,235,928) 

2005 312,688 1,800,268 (1,487,580) 

2006 335,443 2,373,248 (2,037,805) 

2007 366,709 2,667,592 (2,300,883) 

2008 512,979 3,284,035 (2,771,056) 

2009 518,355 3,600,785 (3,082,430) 

2010 575,513 3,958,512 (3,382,999) 

2011 727,015 4,354,632 (3,627,617) 

  نلرا  ملتلفة ،المصدر: جهاز اإلحصا  المركزف الفلسطيني
  صين قوسين سالىة قيمال () صيانا  أولية غير منلورة -تساصها من قصي الىاح  * قيم تم اح
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 :التركيب الهيكلج للصادرات الفلسطينية -ارابعا 
( حجددم 1  يصددين الجددول رقدم )حيد ،تتدأل  الصدادرا  الفلسددطينية مدن كدي مددن الصدادرا  السدلعية والصددادرا  اللدميدة

 فدد نالصددادرا  السددلعية واللدميددة والحصددة النسددصية لكددي منهددا مددن حجددم الصددادرا  اإلجمددالي  وكمددا  ددو واضددح مددن الجدددول 
لصدالح  حي  تراجعد   دذه النسدىة ،5991من  جمالي الصادرا  في عام  %95.1الصادرا  السلعية كان  تمري ما نسصت  

رم ارتفع   ،%31ووصل   ل   ،1111ا  لر عام رم سجل  انلفاض   ،5999عام  %11ل  ووصل    ،اللدمية  الصادرا
ردم ارتفعد   لد   ،1111عام  %31رم استمر  في التراجم لتصي  ل   ،1111رم عاود  وتراجع  عام  ،%15لتصي  ل  

  1155عدام  %16و 1151عدام  %11مدن  أكردرردم التزايدد لتسدجي  ،رم عداود  التراجدم مدرة ألدرى  ،1113في عام  71%
مدن  جمدالي الصدادرا  فدي  %1.4حيد  لدكل   ،ا واضح في جانب الصادرا  اللدميدةصينما ىالمقاصي يصدو أن التذصذب أيض  

واسدتمر  فدي   ردم تراجعد ،%65تسداوف ل 1111حتد  صلغد  أقصدا ا فدي عدام   ردم ارتفعد ،وارتفعد  ردم  ىطد  ،صداية الفترة
 أكررو  1151من  جمالي الصادرا  من عام  %57حي  لكل  ما نسصت   ،(1رقم ) التذصذب طوال الفترة المصينة في الجدول

   1155عام  %53.1من 

تعدددرض الصدددادرا  الفلسدددطينية  لددد  يتصدددين ىكدددي وضدددوع  ةاللاصدددة ىالصدددادرا  الفلسدددطيني الصياندددا لدددال عدددرض  مدددن
  ا ينعكس عل  الصادرا  اإلجمالية مم ،اللدمية وأ سوا  عل  جانب الصادرا  السلعية ،التذصذب لال الفترة المعنية

 (1جدول رقم  
 (1155 – 5991للفترة   ةالتركيب الهيكلج للصادرات الفلسطيني

 السنة
 السلعية الصادرات

 مليوط دولر
 الخدمية الصادرات

 مليوط دولر
 الصادرات إجمالج

 مليوط دولر

 *% الصادرات
 السلعية

 مط إجمالج الصادرات

 *% الصادرات
 الخدمية

 إجمالج الصادرات مط

1995 457 42.1 499.10 91.56 8.44 
1996 669.437 44.5 383.57 88.50 11.50 
1997 669.437 43.4 385.87 87.98 12.02 
1998 611.416 37.4 447.82 84.95 15.05 
1999 694.143 13.1 481.05 82.08 17.92 
2000 671.541 571.1 544.35 68.37 31.63 
2001 411.117 19.1 490.66 81.70 18.30 
2002 191.649 37.3 357.95 81.11 18.89 
2003 141.137 36 303.87 79.27 20.73 
2004 179.31 75.1 351.18 79.64 20.36 
2005 651.311 545.3 454.29 68.83 31.17 
2006 661.446 513.1 441.94 75.90 24.10 
2007 633.719 531.7 529.41 69.27 30.73 
2008 151.979 591.5 703.08 72.96 27.04 
2009 151.611 115.4 719.76 72.02 27.98 
1151 171.156 559.4 694.91 82.82 17.18 
1155 727.015 145.6 872.62 83.31 16.69 

  نلرا  ملتلفة ،المصدر: جهاز اإلحصا  المركزف الفلسطيني
  صيانا  أولية غير منلورة - *قيم تم احتساصها من قصي الىاح  
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 :الفلسطينية والناتج القومج اإلجمالج السلعية تطور الصادرات -اخامسا 
-5991لدال الفتدرة )السدلعية  درا الفلسدطيني والصدا اإلجمدالي( معدل النمو السنوف لكدي مدن النداتج القدومي 6يصين جدول )

ذا ،اإلجمداليالنداتج القدومي   لدد  السدلعية وكدذل  نسدىة الصدادرا  ،(1155 ا أن يصددو واضددح   اإلجمداليتتىعندا تطددور النداتج القدومي  وا 
 5991فدي عددام  %51.9حيد  كددان معددل النمددو  ،ألددرى   لد معددل النمدو فيدد  يغلدب عليدد  طداىم التذصددذب وعددم االسددتقرار مدن فتددرة 

ولدددهد االقتصددداد   5999عدددام  %1.7 ردددم انلفدددض ليصلدددغ ،تزايدددد فدددي الفتدددرة التدددي تليهددداردددم  ،5993فدددي عدددام  %1.7  لددد وتراجدددم 
ردم تراجدم ردم ارتفدم ردم  ،1116عدام  %55.9  لد رم ارتفدم ليصدي  ،1111 ،1115 ،1111 األعوامفي  االفلسطيني معدل نمو سالى  

د ،1111عام  %11.1 أقصاهو كذا حت  صلغ في  ،تراجم فيمدا يلدا نسدىة  أمدا  %3.1  لد ليصدي  1119ا فدي عدام وسجي تراجع 
د ،5991عدام  %6 51( فكاند  6جددول )اإلجمدالي كمدا يوضدحها النداتج القدومي   لد  الوطنيدة السلعية الصادرا   اردم سدجل  تراجع 

 ألدرى م تراجعد  مدرة رد ،%9.1  لد لتصدي  1115ردم ارتفعد  عدام  ،%7.3  لد ليصدي  1111وحت  عام  5993ستمر من عام او 
رددم  ،1111عددام  %7.1و كددذا حتدد  سددجل  قراىددة  ،رددم انلفضدد  رددم تزايددد  ،رددم عدداود  فتزايددد  ،1116عددام  %1.1  لدد لتصددي 

 السدددلعية ( فددي حجدددم الصددادرا Instabilityوعدددم اسدددتقرار ) ا  وياحدددم ممددا سدددصأ أن  نددا  تذصدددذى  %7  لدد  1119تراجعدد  عدددام 
 الصادرا   ل  الناتج القومي اإلجمالي الفلسطينية، وكذل  في نسىة  ذه 

 (3جدول رقم  
 (1119 – 5991الفلسطينية والناتج القومج اإلجمالج للفترة   السلعية التطور النسبج للصادرات

 الصادرات السنة
*معدل النمو 

 %السنوي 

الناتج القومج 
 اإلجمالج

*معدل النمو فج 
الناتج القومج 

 %اإلجمالج

*نسبة الصادرات إلى 
اتج القومج الن

 اإلجمالج%

1995 457 18.76 3,698.9 51.956 12.355 

1996 669.437 (25.72 ) 3,799.4 1.757 8.935 

1997 669.437 - 4,218.6 55.166 8.047 

1998 611.416 12.06 4,663.0 51.164 8.158 

1999 694.143 3.79 4,932.4 1.777 8.005 

2000 671.541 (5.75) 4,863.9 (5.619) 7.651 

2001 411.117 7.71 4,223.3 (56.575) 9.492 

2002 191.649 ( 27.57) 3,656.2 (56.411) 7.941 

2003 141.137 (17.04) 4,093.8 55.939 5.884 

2004 179.31 16.11 4,430.4 1.111 6.313 

2005 651.311 11.80 4,992.2 51.315 6.264 

2006 661.446 7.28 5,047.0 5.191 6.646 

2007 633.719 9.32 5,708.8 56.556 6.424 

2008 151.979 39.89 6,883.8 11.111 7.452 

2009 151.611 1.05 7,310.8 3.116 7.090 

2010 171.156 11.03 - - - 
2011 727.015 26.32 - - - 
  نلرا  ملتلفة ،اإلحصا  الفلسطيني جهاز المصدر:

  القيم صين قوسين سالىة ( ) صيانا  أولية غير منلورة -قيم تم احتساصها من قصي الىاح   *
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 :التركيب السلعج للصادرات الفلسطينية -اسادسا 
 أجديومدن  ،لي الموحددحسدب التصدني  الددو  تتكون الصادرا  الفلسطينية السدلعية مدن العديدد مدن المجموعدا  السدلعية

أنددواع  ةفقددد تددم تصويددب الصددادرا  الفلسددطينية السددلعية  لدد  راردد ،تسددهيي عمليددة تتىددم عدددم االسددتقرار فددي المجموعددا  السددلعية
 : يأتيرئيسة كما 

  الملروىا  والتىغو  األغذية والحيوانا تلمي  :السلم االستهاكية -5
د ون الددزيددو  و وال ،مزليقددا المعدددني و القددود الو و  ،كددييددر الصددالحة لألالمددواد اللددام غتلددمي  :السددلم األوليددة والمددواد اللددام -1

  دويةاألكيماوية و المواد وال ،نىاتيةالحيوانية و ال
مصددنوعا  متنوعددة  ،المكددن ومعدددا  النقددي ،مصددنوعة ومصددنفة حسددب المددادة اتلددمي سددلع   :السددلم المصددنعة والرأسددمالية -6

  ومعاما  غير مصنفة

يتضدددح مدددن الصياندددا  المدرجدددة فدددي  ،األندددواع الرئيسدددة الدددرا حسدددب ىتركيدددب السدددلعية ( ال4حيددد  يوضدددح الجددددول رقدددم )
وتراجعد  ىعدد ا لتصدي  لد   ،مليدون دوالر 694مدن  أكردرصلغ  5991الجدول أن  جمالي الصادرا  السلعية الفلسطينية عام 

د، و 1111مليون دوالر عام  411رم زاد  رم تراجع  رم زاد  لتسجي  ،5997مليون عام  611 ا ا جديدد  ىعد ا سدجل  تراجع 
 ،مليددون دوالر 651لتصددىح  1114التاليددة، لتعدداود االرتفدداع عددام  ةمليددون دوالر فددي األعددوام الراردد 611مددن  أقدديلتصددي  لدد  

مليدون عدام  151رم عاود  التراجم لتصىح  ،مليون دوالر 111 ل يزيد ع ما حي  صلغ  ،1111وواصل  التزايد حت  عام 
 مليون دوالر عل  التوالي   717و 171.156لتصي  ل   1155و 1151عامي  رم تزايد  في ،1119

 (4جدول رقم  
 القيم مليوط دولر - (1155 – 5991التركيب السلعج للصادرات الفلسطينية  

 المجموع السل  المصنعة السل  األولية والمواد الخام السل  الستهالبية السنة

1991 74,935 51,646 267,596 394,177 
5993 64,026 64,214 211,227 339,467 
1997 76,879 54,020 249,525 380,424 
1998 87,668 54,824 252,355 394,847 
1999 75,445 42,741 243,963 362,149 
2000 98,095 54,741 247,991 400,827 
2001 47,551 48,397 194,401 290,349 
2002 40,693 42,826 157,348 240,867 
2003 47,206 50,470 182,003 279,679 
2004 53,086 60,973 198,630 312,689 
2005 50,502 66,527 218,414 335,443 
2006 48,792 70,746 247,170 366,708 
2007 84,186 105,832 322,961 512,979 
2008 82,535 106,419 369,492 558,446 
2009 83,281 92,267 342,806 518,354 
2010 103,453 102,904 369,156 575,513 
1155 140,200 138,200 448,615 727,015 

  الفلسطيني المركزف  اإلحصا  جهازالمصدر: تم تصويصها وحساصها من قصي الىاح  ىاالعتماد عل  صيانا   
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 ،المفحوصددة مددن الواضددح  ذا أن  جمددالي الصددادرا  السددلعية غلددب عليدد  طدداىم التذصددذب وعدددم االسددتقرار لددال الفتددرة
و دذا السدلو  المتذصدذب للصدادرا   ،(4ىسصب تذصذب الصادرا  عل  مستوى المجموعا  السلعية المدرجة فدي الجددول رقدم )

ا علدد  عمليددة التنميددة االقتصددادية الفلسددطينية ويمكن تصددوير  ددذا التذصددذب فددي السددلعية وعدددم التمتددم ىاالسددتقرار يددنعكس سددلى  
 :ااتياللكي الصياني 

 

 :التوزي  الجغرافج للصادرات السلعية الفلسطينية -اسابعا 
الفلسدطينية علد  ملتلد  دول العدالم، حيد  يحمدي الجددول   للصدادرا( التوزيم الجغرافي النسدصي 1جدول )يصين 

غيدر العربيدة التدي  سيويةااأن الدول  اا، ومن الواضح جد  معها فلسطيني   ةالمتاجر المجموعا  الدولية الرئيسة التي يتم 
للصادرا   اإلجماليمن الحجم  %91من  أكررغلب الفترا  عل  أ في استحوذ   قدفيها  األصرزاللري    سرائيي تمري

من الحجم  %6.1 ا ال يتجاوز أكرر ىقية المجموعا  ف أمافي المرتىة الرانية،  سيويةااليها الدول العربية ت ،الفلسطينية
والدول العربية   سرائييالنسصية المرتفعة للمتاجرة مم كي من  األ مية ذا صدوره يعكس  ،الفلسطينية للصادرا  اإلجمالي

  سرائييل  سهولة تنقي الىضائم عصر المعاصر التي تسيطر عليها ا  و  ،انلفاض تكالي  النقي  ل المجاورة، ويرجم ذل  
الفلسدطينية والددول العربيدة مدن  واألراضديية مدن جهدة الفلسدطين واألراضدي  سدرائييكنتيجة طصيعية لقصر المسدافة صدين 

ا وعدم استقرار مدن سدنة ا تذصذى  تعكس أيض    ن الصيانا  اللاصة ىالتوزيم الجغرافي للصادراأولكن األ م   ألرى جهة 
    ل  ألرى 

 تذبذب الصادرات الفلسطينية
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 (1جدول رقم  
 (1155-5991  ترةالتوزي  الجغرافج النسبج للصادرات الفلسطينية المرصودة حسب المجموعات الدولية للف

 المجموعات
 الدولية

 عربية دول
 سيويةأ

 دول
 أسيوية

 ربيةع دول
 ةفريقيإ

 أمريكا دول
التحاد  دول

 األوروبج
 المجموع العالم بقية

5993 5.6097 94.0748 0.0032 0.2401 0.0719 0.0003 511 
5997 5.0057 94.2022 0.0039 0.0045 0.2308 0.5528 511 
5991 2.9176 96.6055 0.0096 0.0208 0.4171 0.0294 511 
5999 2.4931 96.8617 0.0967 0.0981 0.4082 0.0422 511 
1111 7.2245 92.2992 0.0404 0.0177 0.4082 0.0000 511 
1115 4.9930 94.0813 0.0272 0.0177 0.8448 0.0100 511 
1111 6.2163 89.8458 0.0498 0.0843 0.8448 0.1001 511 
1116 5.2903 91.6601 0.0647 0.3436 2.5175 0.1234 511 
1114 5.8454 90.5490 0.3451 0.5437 2.2252 0.4915 511 
1111 6.9028 87.1907 0.8052 1.2881 3.4450 0.3685 511 
1113 8.1447 89.2126 1.1355 0.6962 0.7194 0.0916 511 
1117 6.4416 88.8966 0.3369 0.7049 3.5238 0.0963 511 
1111 7.8887 89.5786 0.3369 0.6874 1.4447 0.0820 511 
1119 7.4271 87.6077 2.2826 1.7025 0.9106 0.0695 100 
2010 9.44 85.08 2.01 1.65 1.71 0.11 100 
2011 11.5 83 2 1.5 1.8 0.2 100 

 طيني الفلس اإلحصا  المركزف  جهازاحتسص  من قصي الىاح  ىاالعتماد عل  صيانا   المصدر:

    ددددددددددد صيانا  أولية غير منلورة 

 : النموذج القياسج( أسباب تذبذب الصادرات السلعية الفلسطينية-اثامنا 
أ مهددا التلصددا فددي  نتددا  وتصدددير  ،يرجدم االقتصدداديون تذصددذب الصددادرا  فددي الدددول الناميددة  لدد  عددد مددن العوامددي

 دذه الفرضدية عدن  وقدد تدم التىدار (541: 1111 الصرن،والتركيز الجغرافي ) ،والتركيز السلعي ،المواد األولية والمواد اللام
والصدادرا  مدن المدواد اللدام كنسدىة مدن  (Index Instabilityطريأ دراسة العاقة اإلحصائية صين مللدر عددم االسدتقرار )

 ا عدددددن الصدددددفر ئي  الصددددادرا  الكليدددددة ومسددددتوى التركيدددددز الجغرافدددددي والسددددلعي، وقدددددد وجدددددد  العاقددددة موجىدددددة وتلتلددددد   حصددددا
(Sodersten and Geoffrey, 1994: 57)  التىار العاقدة صدين تذصدذب الصدادرا  الفلسدطينية ومسدتوى التركيدز  أجيومن

 :ااتيقياسي النموذ  الالرأسمالية( تم صنا  ) السلم االستهاكية والسلم المصنعةو  المواد اللام السلعي والجغرافي وتصدير
IDXt = α + β1 (RXRMt) + β2 (RXCGt) + β3(RXMGt) + β4 (XCCRt) + β5(XCGCt) + M …(1) 

 حي :
IDXt :مللر تذصذب الصادرا  الفلسطينية  

(RXRMt)الصادرا  األولية والمواد اللام كنسىة من الصادرا  الكلية :   
(RXCGt)الصادرا  من السلم االستهاكية كنسىة من الصادرا  الكلية :   
(RXMGt)كنسىة من الصادرا  الكلية لسلم المصنعة )الرأسمالية(: الصادرا  من ا   
(XCCRt): نسىة التركيز السلعي للصادرا  الفلسطينية   (XCGCt): نسىة التركيز الجغرافي للصادرا  الفلسطينية   
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ملديدة  لدد  تذصدذب الصدادرا  فددي دول تعتصدر المتغيدرا  المسدتقلة المسددتلدمة فدي  دذا النمددوذ  القياسدي مدن أ ددم العوامدي ال
تددنلفض نسددىة التركيددز  ،(Export Diversificationتعكددس نسددىة التركيددز السددلعي تنددوع الصددادرا  )حيدد    العددالم الرالدد 

انلفدداض التركيددز السددلعي  فدد نالسددلعي كنتيجددة طصيعيددة لعدددم اعتمدداد الدولددة علدد  تصدددير عدددد محدددود مددن السددلم  وىالمقاصددي 
صينمددا  م وامتصدداا اارددار المترتىددة علدد  تغيددر مددروذ الطلددب والعددرض أقلكصددر مددن حيدد  التددأصدددرة مرونددة يمددنح الدولددة الم

الطلدب  ذلتقلىدا  التدي تحدد  فدي مدرو لوىالتدالي تصدىح عرضدة  ،اعتمداد الدولدة علد  سدلم محددودة يارتفاع  ذه النسىة يعن
 والعرض، األمر الذف يعني تذصذب صادرا  الدولة 

أن التركيدددز علددد  تصددددير المدددواد اللدددام والسدددلم االسدددتهاكية يسدددا م فدددي عددددم اسدددتقرار   لددد   دددذا المجدددال فددديوتلدددير الدراسدددا  
نسدىة  فد نذلد    لد   ضدافة ( 557: 1111المجددوب، وذل  كنتيجدة طصيعيدة لتمتدم  دذه السدلم ىمروندة منلفضدة )  صادرا   ذه الدول

)الملحدددأ  (%11وقدددد صلغددد  قراىدددة ) ،عاليدددة ر نسدددىة التركيدددز السدددلعيحيددد  تعتصددد ،الفلسدددطينية التركيدددز السدددلعي تعكدددس تندددوع الصدددادرا 
د اصينما تعتصر نسىة التركيز الجغرافي متغير    (6 اإلحصائي رقم وذلد  لكونهدا تعكدس التندوع  ،فدي تفسدير دالدة تذصدذب الصدادرا  ا لدر مهم 

توجد  الصدادرا   لد  دول متعدددة وعددم اقتصدار ا  أن الجغرافي للصادرا ، فكلمدا زاد التندوع الجغرافدي قلد  نسدىة التركيدز الجغرافدي، أف
عرضددة للتقلىددا  التددي تحصددي فددي مددروذ العددرض والطلددب  ىمعندد  انلفدداض  أقدديعلدد  عدددد محدددود مددن الدددول سددوذ يجعددي الدولددة 

الجغرافددي  قلدد  نسددىة التركيددز  ،فكلمددا زاد التنددوع الجغرافددي ،الصددادرا   لدد  دولددة مددا يمكددن تعويضدد  صزيددادة الصددادرا   لدد  دولددة ألددرى 
نسدددىة التركيدددز الجغرافدددي  فددد ن ،(6 وىاالعتمددداد علددد  الصياندددا  اإلحصدددائية التدددي تدددم حسددداصها مدددن قصدددي الىاحددد  )الملحدددأ اإلحصدددائي رقدددم

 ،اجدد   اعالي د او دذا يعتصدر تركيدز   ،(%96و %71)حيد  سدجل  معددال  تراوحد  صدين  ،االلاصة ىالصادرا  الفلسطينية تعتصر عاليدة جدد  
وتمرددي  سدددرائيي النسدددىة  ،سددديوية غيددر العربيدددةااتتمرددي فدددي الدددول  واحددددةالفلسددطينية تدددذ ب  لدد  جهدددة   م الصدددادراأن معمدد عنددديي و ددو

ددد أكردددرالعممددد  منهدددا، األمدددر الدددذف يجعدددي الصدددادرا  الفلسدددطينية  ا لمدددا يحدددد  مدددن تقلىدددا  فدددي االقتصددداد عرضدددة للتقلدددب والتذصدددذب تىع 
 ياسية عل  العاقة صين  سرائيي والسلطة الفلسطينية من جهة ألرى ا لما يحد  من تطورا  ساإلسرائيلي من جهة وتىع  

 :ااتي في الجدولكما  ي  ئجالنتا كان ( OLS( ىاستلدام طريقة المربعا  الصغرى )5وعند تقدير الدالة رقم)

 (1رقم  جدول 
 (1155 – 5991( متغير تاب   IDXt مؤشر التذبذب فج الصادرات السلعية الفلسطينية  

المعامل  ير المستقلالمتغ
 βالمقدر

القيمة التائية 
T-Value 

 القيمة اإلحصائية
Stat- Value 

 الصةةةةةادرات األوليةةةةةة والمةةةةةواد الخةةةةةام كنسةةةةةبة مةةةةةط الصةةةةةادرات البليةةةةةة
(RXRMt) 1.41- 5.35 - 

R2 = 0.28 
D.W = 0.53 

F- Value = *5.72 
كنسةبة مةط الصةادرات  الصادرات مط السل  المصنعة  الرأسةمالية(

  0.16 0.62 (RXMGt)  ليةالب
 الصةادرات مةةط السةةل  السةةتهالبية كنسةةبة مةةط الصةةادرات البليةةة

(RXCGt)  0.41 1.75  
  0.11 0.47  (XCCRt) نسبة التركيز السلعج للصادرات الفلسطينية

  0.002 *2.39 (XCGGt) الفلسطينية نسبة التركيز الجغرافج للصادرات
  Constant) 7.87 **9.49المقدار الثابت  
 1.15** دال عند مستوى     1.11* دال عند مستوى 
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 :ااتيةالنتائج  (5يتضح من الدالة رقم ) 
والتركيددددددددددز  (RXMGt)والسددددددددددلم المصددددددددددنعة  (RXCGt) ن الصددددددددددادرا  الفلسددددددددددطينية مددددددددددن السددددددددددلم االسددددددددددتهاكية  -5

لفتددرة االفلسددطينية لددال   لهددا  رددار ايجاصيددة علدد  تذصددذب الصددادرا (RXGCt)والتركيددز الجغرافددي  (XCCRt)السددلعي
تسدا م فدي عددم اسدتقرار الصدادرا  السدلعية الفلسدطينية  حيد  كدان التركيدز  ن  ذه المتغيدرا  أف  ،(1155 – 5991)

العاقدا  الىاقيدة ذا  دالال   حصدائية صينمدا كاند   ،(1.69لد  ) (Tصلغ  قيمدة ) وقد ،داللة معنوية عالية االجغرافي ذ
 موجىة ا هأنمم تفتقد  ل  المعنوية 

 ةمن المواد اللام غير الصالح ا  التي تمري ك (RXRMt) تسا م الصادرا  الفلسطينية من السلم األولية والمواد اللام -1
فددي تذصددذب الصددادرا   اوالمددواد الكيماويددة واألدويددة سددلصي   ،والزيددو  والددد ون الحيوانيددة والنىاتيددة ،والوقددود المعدددني ،لألكددي

ممدا  ،(-5.35( لهدا )T) ةحيد  صلغد  قيمد ، حصائية منلفضة ال تصدي  لد  مسدتوى الداللدةولكن ىمعنوية  ،الفلسطينية
 يدل عل  عدم أ مية  ذا المتغير في تفسير تذصذب الصادرا  الفلسطينية 

( لددد  Tحيددد  صلغددد  قيمدددة ) ،اإلحصدددائية( ارتفددداع مسدددتوى المعنويدددة Constantتصدددين النتدددائج اللاصدددة ىالمقددددار الراصددد ) -6
  (1.15عالية عند مستوى )  حصائيةصر عن داللة تع  يو  ،(9.49)

 ذ صلغ معامي التحديد  ،ا نتائج التحليي أن المللرا  اإلحصائية تدل عل  مستوى رقة مقصول في الدالة المقدرةتصين أيض   -4
وأن معامدي  ،من التغيدر الحاصدي فدي الصدادرا  الفلسدطينية %11ن التغير في المتغيرا  المستقلة تفسر أف  ،(11%)

 ال  كددان دا (1.71( والىددالغ )F) ةن قيمددأو  ،لددير  لدد  للددو المعادلددة مددن االرتىدداص التسلسددليي( D-Wدوربددون واطسددون )
 مما يرص  المعنوية اإلحصائية ويعزز الرقة في الدالة المقدرة  ،ا حصائي  

 لد   %35ا نسدصت  )مد أنالفلسدطينية السدلعية، حيد  نجدد   من النتائج الساىقة يمكن تصوير الواقم الحاصدي للصدادرا
ومعددا   ،مكدن) من الصادرا  الفلسطينية  و من فئدة السدلم المصدنعة التدي تلدمي علد  سدلم مصدنفة حسدب المدادة (37%
 والتىدغ  السلم االستهاكية التي تمردي األغذيدة والملدروىا  والحيواندا تراوح  نسىة  صينما (مصنوعا  متنوعة وغير او نقي، 

مدن المدواد اللدام  ا  وأما الصادرا  من المدواد اللدام والسدلم األوليدة التدي تمردي كد ،(%14و %56الكلية صين )  من الصادرا
   ضافة (%11و %56)لألكي والوقود المعدني والزيو  والد ون الحيوانية والنىاتية والمواد الكيماوية واألدوية  ةغير الصالح
سديوية غيدر  ذ صلغ  نسىة الصادرا   ل  الدول اا ،في المناسبالصادرا  الفلسطينية تفتقر  ل  التنويم الجغرا ف ن ل  ذل  

حدد كصيدر تذصدذب الصدادرا  الفلسدطينية   لد الدذف يفسدر  األمدر، اوتعتصر نسىة مرتفعدة جدد   ،(%93.1)( و%16العربية صين )
 ذه الدراسدا  دراسدة نصدر  أ مومن  اساىق    ليها اإللارة  و ذه النتائج تتفأ مم عدد من الدراسا  الساىقة التي تم السلعية 

 ،نتدائج ملداصهة  لد وكذل  دراسة زغرب التدي توصدل   ،ىكرافة عالية  سرائيي التي صين  تركيز الصادرا  الفلسطينية مم هللا
دراسدة  صيند كمدا  ،أما دراسة ماس فقد صين  محدودية الصادرا  الفلسطينية  ل  ىعض األقطار العربية ومنها مصدر واألردن

أسددىاب تقلددب الصددادرا  فددي الدددول الناميددة يعددود  لدد  التركيددز السددلعي والجغرافددي وسدديطرة المددواد اللددام علدد   كيرونكددروس أن
 الصادرا  
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 :اآلثار المترتبة على تذبذب الصادرات السلعية الفلسطينية -اتاسعا 
أل ميددة الددور الددذف  ىالغددة مدن قصددي االقتصداديين والملسسدا  الدوليددة المعنيدة وذلد  أ ميدةحميد  التجدارة الدوليددة علد  

تراجدم  فد نلاصة في الدول النامية  وكما يرى العديد من االقتصاديين  ،تلعى  كمحر  أساسي في عملية التنمية االقتصادية
  ددذه الدددول ا فددي تراجددم أدا  االقتصدداد وانلفدداض مسددتويا  النمددو االقتصددادف لدددى أدا   ددذا المحددر  أو تعطلدد  يعتصددر سددصى  

 ،ن فدي تقيديم دور التجدارة الدوليدة علد  النمدو االقتصدادف فدي الددول الناميدةو االقتصدادي ويلتلد  (571: 1111عوض هللا، )
التجدارة  العاقدة السدصصية صدين أن  لدرون صينما يدرجح  ،في  ذه الدول اإلنتاجينتعاش التجارة سوذ يسا م في تطور الهيكي او 

 يوىالتددال ،و الددذف يددلدف  لدد  تطددور التجددارة وزيددادة معدددالتهان النمددو االقتصددادف  دد  ذ  ،الدوليددة والنمددو االقتصددادف معكوسددة
 ،فدي دفدم عجلدة التنميدة االقتصدادية مهمدا ا  الدولية تعتصر عدام وىما أن التجارة( 156: 1111لليي، )المحلي توسيم السو  

السددلعية علدد  النمددو مددا  ددي اارددار المترتىددة علدد  تذصددذب الصددادرا  الفلسددطينية  ،فالسددلال الددذف يطددرع نفسدد  فددي  ددذا المجددال
األولددد : تحديدددد أ ميدددة الصدددادرا   ،وسدددوذ يدددتم تحديدددد ذلددد  علددد  مدددرحلتين  ؟االقتصدددادف لدددال الفتدددرة الملدددمولة ىالدراسدددة

الفلسددطينية فددي دفددم مسدديرة النمددو االقتصددادف  والرانيددة: تحديددد تذصددذب الصددادرا  الفلسددطينية علدد  نسددىة النمددو المتحققددة فددي 
 فلسطيني الناتج المحلي اإلجمالي ال

  ومعدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني الفلسطينية صين النمو في الصادرا  السلعية اإلحصائية العاقة -5
مدن لدال تقددير  (1155 – 5991)الصادرا  السلعية الفلسطينية عل  النمو االقتصادف لال الفترة  أرريمكن تحديد 
 العاقة التالية:

GGDPt = α + β1 (GXPTt) ……………..(1) 

 حي :
 (GGDPt):  اإلجمالي الناتج المحلي في نموالمعدل  

(GXPTt):  الصادرا  السلعية في نموالمعدل   

  (7حي  كان  النتائج كما في الجدول رقم ) ،(1( تم تقدير المعادلة )OLSوىاستلدام طريقة المربعا  الصغرى )

 (7  جدول رقم

 (1155 – 5994( متغير تاب   GGDPt معدل نمو الناتج المحلج اإلجمالج 

 المتغير المستقل
 القيمة التائية βالمعامل المقدر 

T-Value 
 القيمة اإلحصائية
Stat- Value 

 (GXPTt)معدل نمو الصادرات
 1.57 5.11 

R2 = 0.09 
D.W = 2.06 
F- Value =1.55 

  Constant) 4.55 5.39المقدار الثابت  

 1.11عند مستوى داللة  -

ىمعند   ،ايجاصي عل  الناتج المحلدي اإلجمدالي أرركان ل   (GXPTt)الصادرا  معدل نمو  ( أن1ح من الدالة )يتض
  (%57سوذ تلدف  ل  زيادة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي صنسدىة ) (%5أن الزيادة في معدل نمو الصادرا  ىمقدار )
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وكددذل  قيمددة  ،(Tو ددذا مددا تصيندد  أيضددا قيمددة ) ،رجددة منلفضددةولكددن صد ،كمددا يتضددح أيضددا أن  نددا  عاقددة معنويددة  حصددائية
 وقيمة دوربون وواطسون تلير  ل  للو الدالة المقدرة من ملكلة االرتىاص التسلسلي  ة،منلفض  ( كان2Rمعامي التحديد )

 أرددرد تحديددد ىعدد التركيددز السددلعي والجغرافددي للصددادرا  السددلعية الفلسددطينية وتذصددذصها علدد  الندداتج المحلددي اإلجمددالي أرددر -1
في الصادرا  الفلسدطينية مدن  التذصذب أررالنمو في الصادرا  عل  النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ال صد من تحديد 

تم  ررقياس  ذا األ أجيعل  معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي، ومن التركيز السلعي والجغرافي  أررتقدير  لال
 تقدير المعادلة التالية:

GGDPt = α + β1 (GIXCGt) + β2 (GIXRMt) + β3(GIXMGt) + β4(GXCCRt) + β5 (GXGCRt) 

+ Mt…………  (6)  

 حي :
 (GGDPt): معدل نمو الناتج المحلي  

(GIXCGt)معدل النمو في تذصذب مللر الصادرا  من السلم االستهاكية :  
(GIXRMt) لاموال األولية: معدل النمو في تذصذب مللر الصادرا  من المواد  
(GIXMGt):  والرأسماليةمعدل النمو في تذصذب مللر الصادرا  من السلم المصنعة  
(GXCCRt) معدل النمو في نسىة التركيز السلعي للصادرا :  
(GXGCRt):  للصادرا  يالتركيز الجغرافمعدل النمو في نسىة  

  (1جدول )ي  ل  النتائج المصينة في التوص( تم OLS( ىاستلدام طريقة المربعا  الصغرى )6وعند تقدير الدالة )

 (8  جدول رقم
 (1155 – 5991( متغير تاب   GGDPtمعدل نمو الناتج المحلج اإلجمالج  

 المتغير المستقل
 القيمة التائية βالمعامل المقدر 

T- Value 
 القيمة اإلحصائية
Stat- Value 

معدل النمو فج مؤشر تذبذب الصادرات مط 
 - 1.53 - 1.61  (GIXCGt)السل  الستهالبية 

R2 = 0.14 
D.W = 2.24 
F- Value =0.33 

معدل النمو فج مؤشر تذبذب الصادرات مط 
  - 1.54 - 1.66  (GIXRMt)المواد الخام 

معدل النمو فج مؤشر تذبذب الصادرات مط 
  0.54 0.63 (GIXMGt)السل  المصنعة 

نسبة التركيز السلعج معدل النمو فج  
  - 1.33 - 1.66 (GXCCRt) سطينيةللصادرات الفل

نسبة التركيز الجغرافج معدل النمو فج  
  1.16 1.14 (GXCGCt)الفلسطينية تللصادرا

  4.17 5.17 (Constant)المقدار الثابت 
 1.11عند مستوى داللة  -
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تهاكية والمدواد اللدام التذصذب في الصادرا  من السدلم االسد أررن أ (6يتصين من الجدول اللاا صنتائج تقدير الدالة )
و دذا يعندي  ( عل  التوالي،-1.54)و (- 1.53حي  صلغ ) ،اجد   اكان منلفض   اإلجماليعل  معدل النمو في الناتج المحلي 

)األغذيدددة والحيواندددا  والملدددروىا  والتىدددغ( والمدددواد  (GIXCGt)أن التذصدددذب فدددي حجدددم الصدددادرا  مدددن السدددلم االسدددتهاكية 
)المددواد غيددر الصددالحة لألكددي، وقددود معدددني ومزليقددا ، زيددو  ود ددون حيوانيددة ونىاتيددة ومددواد  (GIXRMt)األوليددة واللددام 

ويفتقدددر  لددد  المعنويدددة  ،ضدددعي   دددذا األردددرن لكددد ،فدددي النددداتج المحلدددي اإلجمدددالي سدددلصي علددد  النمدددو أردددركيماويدددة وأدويدددة( لددد  
التذصددذب فددي حجددم الصددادرا  الفلسددطينية  ممددا يدددل علدد  عدددم أ ميتدد  فددي تفسددير ،(1.11اإلحصددائية عنددد مسددتويا  مقصولددة )

الددرا  والتددي تمرددي السددلم  ا صينمددا أدى التذصددذب فددي حجددم الصددادرا  الفلسددطينية للفئدد ،ومددا تلددملها مددن سددلم ،لهددذه الفئددا 
سلم مصنفة حسدب المدادة، مكدن ومعددا  نقدي، مصدنوعا  متنوعدة وغير دا(  لد  تدأرير ) (GIXMGt)المصنعة والرأسمالية 

و ددذا متوقددم وموافددأ للصيانددا  اإلحصددائية اللاصددة صنصدديب  ددذه الفئددة مددن  ،النمددو فددي الندداتج المحلددي اإلجمددالييجدداصي علدد   
حيد  صلدغ  ،مدن  جمدالي الصدادرا  السدلعية للفتدرة المفحوصدة (%31)مدن  أكردرحي  كاند  تلدكي  ،الحجم الكلي للصادرا 

دد ندد لك (1.14)معامددي التقدددير ( و ددي غيددر دالددة 1.36( لدد  كاندد  )Tليددة نمددرا ألن قيمددة )ا ال يتمتددم ىمعنويددة  حصددائية عاأيض 
سددلصي علدد  معدددل النمددو فددي الندداتج المحلددي  أرددروأمددا ىالنسددىة  لدد  النتددائج اللاصددة ىددالتركيز السددلعي فكاندد  ذا    ا حصددائي  
ممدا يجعلهدا  ،و ذا يعني أن التركيز عل  سلم محددة ومعينة سوذ يعني عدم مرونة كافية للصدادرا  الفلسدطينية ،اإلجمالي

مم العلم أن معامدي التقددير  ،ايجاصي   التركيز الجغرافي  أررصينما كان  عرضة  ل  التقلىا  التي تحد  في األسوا  اللارجية 
ال يوجدد أ ميدة للعاقددة  ف ند وىالتدالي  ،نفسدها ( النتيجدة2Rوكدذل  يصدين معامددي التحديدد ) ،(1.16حيد  صلدغ ) ،اجدد   ا  كدان قلدي

صينمدددا يصدددين معامدددي دوربدددون  ،يجددداصي دددا اإلأرر ( مدددم رىدددا  وجود دددا و 1.54)    النلفددداض قيمتددد  حيددد  صلغدددوذلددد ،اإلحصدددائية
اللاصدددة ىالصدددادرا   اإلحصدددا ا  ندددا أن  اإللدددارةجددددر تاالرتىددداص التسلسدددلي  و  ملدددكا واطسدددون للدددو الدالدددة المقددددرة مدددن 

ويفتدرض صهدذا المعامدي  ،غيدر العربيدة سديويةااالدول   ل من حجم الصادرا  الفلسطينية تذ ب  %11من  أكررأن  أمهر 
  للصدادرامعامدي التركيدز الجغرافدي  فد نوعلي   ،من قصي النموذ  هأرر  استىعادولكن تم  ،ا حصائي   ال  ا وداجد   ايكون مرتفع   أن

غيددر  سدديويةالفلسددطينية علدد  جميددم الجهددا  الجغرافيددة ىاسددترنا  الصددادرا   لدد  الدددول اا يفسددر التركيددز الجغرافددي للصددادرا 
 التي تلكي الصادرا   ل   سرائيي النسىة الكصرى منها  العربية

التددي للتقلىددا  الصددادرا  الفلسددطينية السددلعية تىقدد  عرضددة  فدد ن ،ىددالنمر  لدد   ددذه النتددائج اللاصددة ىددالتركيز الجغرافددي
المدروذ السياسدية  ةي تحدد  نتيجدىالعاقدا  والممارسدا  اإلسدرائيلية التد أررا تتدأنهدولكدن األ دم  ،تحصي ىاألسوا  اللارجية

د ،في المنطقة فدي المنطقدة   ما مدا كاند  وتكدون ر يندة الوضدم السياسدي القدائاألمر الذف يعندي أن الصدادرا  الفلسدطينية دائم 
حيد  يكدون  ،لاصدة فدي المددى القصدير ةا علد  الصدادرا  الفلسدطينيالموضوع أن  ذه اارار سوذ تنعكس سدلى  في  م ألوا

 و ندا  العديدد مدن الدراسدا  السداىقة التدي توصدل   لد  نتدائج ممارلدة ول  ل  منافذ تسويقية جديددة وبديلدة من الصعب الوص
ومددن  ددذه الدراسددا  علدد  سددصيي المرددال ال الحصددر  ،وكددذل  علدد  مسددتوى الدددول الناميددة ،علدد  مسددتوى االقتصدداد الفلسددطيني

سدة ملد  التدي صيند  أن تقلدب الصدادرا  يعدود  لد  نوعيدة ودرا ،دراسة كي من زغرب التي ركز  علد  أ ميدة التنويدم السدلعي
وكدددذل  دراسدددة حوتيددد  ولدددطا التدددي أوصددد  صتنويدددم قاعددددة الصدددادرا   وكدددذل   ندددا  العديدددد مدددن  ،السدددلم وانلفددداض مرونتهدددا

 حدد  جامم ونصر هللا التي أصوومن  ذه الدراسا  دراسة  ،الدراسا  التي ركز  عل  عاقة الصادرا  ىالنمو االقتصادف
وجددد عاقددة مىالددرة صددين تذصددذب الصددادرا  والنمددو االقتصددادف للدددول تال  أندد ى أكددد  صينمددا دراسددة كوبددو  ،يجدداصي  أندد ى رددراأل
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تدم نقضدها مدن قصدي  تلد  الدراسدة   فقدل فدي المددى القصدير ولديس الطويدي ردراألدراسة موران صهدذا  اعترف في حين  ،النامية
  لعاقة السلصية صين الصادرا  ونسىة النمو االقتصادف في الدول النامية دراسة كيونكروس التي صدور ا لدد  عل  ا

 :النتائج والتوصيات -اعاشرا 
 :جةالنتائ -أ

ومدن لدال تحليدي ومقارندة النسدب لإلحصدائيا  اللاصدة  ،من لدال النمدوذ  القياسدي الدذف تدم اسدتلدام  فدي الىحد 
 :تياانتائج الىح  ك يمكن وضم ف ن  ،ىالصادرا  الفلسطينية

ايجدداصي لكددي مددن السددلم االسددتهاكية والسددلم المصددنعة والتركيددز السددلعي والتركيددز الجغرافددي علدد  تذصددذب  أرددر نددا   -
 األسىاب األلرى صين الصادرا  الفلسطينية، حي  يمري التركيز الجغرافي السصب األقوى من 

مدددن المدددواد اللدددام غيدددر  ا  تمردددي كددد سدددلصي للصدددادرا  الفلسدددطينية مدددن السدددلم األوليدددة والمدددواد اللدددام التدددي أردددر ندددا   -
لألكدددي والوقدددود المعددددني والزيدددو  والدددد ون الحيوانيدددة والنىاتيدددة والمدددواد الكيماويدددة واألدويدددة علددد  تذصدددذب  ةالصدددالح

  ولكن ىمعنوية  حصائية منلفضة ال تصي  ل  مستوى الداللة ،الصادرا  الفلسطينية
حيد  تصدين مدن التحليدي أن غالصيدة الصدادرا  الفلسدطينية تدذ ب  ،تفتقر الصادرا  الفلسطينية  ل  التنويم الجغرافي -

 لدد  الدددول األسدديوية غيددر العربيددة والتددي تلددكي الصددادرا   لدد   سددرائيي النسددىة الكصددرى منهددا، األمددر الددذف يجعددي 
ن أ دددذا مدددم العلدددم ىددد ،الصدددادرا  الفلسدددطينية ر يندددة  لددد  التغيدددرا  والتقلىدددا  التدددي تحدددد  فدددي االقتصددداد اإلسدددرائيلي

 التأرير عل  تذصذب الصادرا  الفلسطينية   ا الىارز فيأرر لعاقا  السياسية صين الجانصين لها أيضا ا
ايجاصي للصادرا  الفلسطينية عل  الناتج المحلي اإلجمالي ولكن ىمعنوية  حصائية منلفضة وذل  يعود  أرر نا   -

  ل  تدني نسىة الصادرا   ل  الناتج المحلي اإلجمالي 
تذصددذب فددي حجددم الصددادرا  مددن السددلم للعلدد  الندداتج المحلددي اإلجمددالي يعددود  ىمعنويددة منلفضددة لصيسدد أرددر نددا   -

المددواد غيددر الصددالحة لألكددي، وقددود )والمددواد األوليددة واللددام  ،االسددتهاكية )األغذيددة والحيوانددا  والملددروىا  والتىددغ(
   معدني ومزليقا ، زيو  ود ون حيوانية ونىاتية ومواد كيماوية وأدوية(

مي تتلددالددرا  التددي تمرددي السددلم المصددنعة والرأسددمالية والتددي  ا أدى التذصددذب فددي حجددم الصددادرا  الفلسددطينية للفئدد -
يجداصي علد  النمدو  ،  لد  تدأرير (مكن ومعدا  نقي، مصنوعا  متنوعدة وغير دا) السلم المصنفة حسب المادة عل 

 ا  في الناتج المحلي اإلجمالي وىمعنوية منلفضة أيض  
و ذا يعني أن التركيز عل   ،سلصي عل  معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي أررز السلعي كان ذا التركي -

ممددا يجعلهددا عرضددة  لدد  التقلىددا  التددي  ،سددلم محددددة ومعينددة يعنددي عدددم مرونددة كافيددة للصددادرا  الفلسددطينية
لعلددم أن معامددي التقدددير كددان مددم ا ،ايجاصي دد  التركيددز الجغرافددي  أرددرصينمددا كددان  ،تحددد  فددي األسددوا  اللارجيددة

  اجد   امنلفض  
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 :التوصيات  -ب

 :ااتيةالىاح  يقترع التوصيا   ف نفي ضو  النتائج التي تم التوصي  ليها 
وذلد  مدن لدال تنويدم  ،يجب العمي عل  معالجة ما رة التركيز الجغرافي والسلعي للصدادرا  الفلسدطينية السدلعية -

 وعدم التركيز عل  جهة جغرافية معينة  ،وفتح منافذ تسويقية جديدة ،الصادرا 
ا أنهمدن لدوالعمدي علد  عقدد اتفاقيدا  ألدرى  ،استغال االتفاقيا  التجارية الدولية القائمة صدين السدلطة ودول العدالم -

 ولاصة مم الدول التي يتم االستيراد منها ىكرافة  ،أن تسا م في التنويم الجغرافي للصادرا  الفلسطينية
  يدا مدن لدال توجويكدون ذلد  ممكن د ،ر السلم التي تتميز صها المنتجا  الفلسدطينية ىميدزة نسدصيةالتركيز عل  تصدي -

 وتحفيز االسترمار الازم لذل   ،الموارد االقتصادية ىاتجاه  ذه القطاعا 
 اويكون ذل  ممكن د ،والعمي عل  ترويجها ىلكي أفضي في األسوا  اللارجية ،تحسين نوعية الصادرا  الفلسطينية -

 التسهيا  الازمة لذل  و وتقديم الحوافز  ،صزيادة المنافسة صين القطاعا  اإلنتاجية
ألن السددلطة الفلسددطينية ال تمتلدد  السدديطرة علدد   ،قدددر اإلمكددانى السددلصي هأرددر التلفيدد  مددن حدددة العامددي السياسددي و  -

نما  سرائيي  ي التدي تددير وتسدير  دذه المعداصر ،المعاصر والحدود الدولية تدالي درجدة الملداطر التدي تتعدرض وىال ،وا 
 لها الصادرا  الفلسطينية تكون عالية 
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 المالحق اإلحصائية
 (5رقم   جالملحق اإلحصائ

 (1155-5991  والناتج المحلج اإلجمالج الفلسطينية لصادراتالنمو النسبج ل 

 السنة
الناتج 
المحلج 
 اإلجمالج

معدل النمو فج 
الناتج المحلج 

 *اإلجمالج
معدل النمو فج الصادرات 

 *السل  الستهالبية مط
معدل النمو فج الصادرات 
مط السل  األولية والمواد 

 *الخام

و فج معدل النم
الصادرات مط السل  

 *المصنعة

5991 3,220.2 13.852 51.66 59.61 51.11 
5993 3,365.5 4.512 -14.53 24.33 -21.07 
5997 3,701.6 9.987 20.01 -15.81 18.13 
5991 3,944.3 6.557 14.03 1.49 1.14 
5999 4,178.5 5.938 -13.91 -22.04 -3.36 
1111 4,194.7 0.388 30.02 28.01 1.65 
1115 3,897.2 -7.092 -51.56 -11.59 -21.61 
1111 3,840.9 -1.445 -14.46 -11.51 -19.06 
1116 4,198.4 9.308 16.005 17.81 15.67 
1114 4,619.1 10.020 12.43 20.81 9.14 
1111 5,182.4 12.195 -4.87 9.15 9.96 
1113 4,619.1 -10.869 -3.39 6.31 13.17 
1117 5,182.4 12.195 72.51 49.31 30.67 
1111 6,247.3 20.548 -1.961 0.53 14.40 
1119 6,763.6 8.264 0.904 -13.61 -7.22 
2010 5,727.9 -18.082 24.26 11.56 7.69 
2011 6,285.2 8.867 35.52 34.30 21.56 

  نلرا  ملتلفة ،جهاز اإلحصا  الفلسطيني المصدر:
  صيانا  أولية غير منلورة - صنا   عل  صيانا  جهاز اإلحصا  المركزف الفلسطيني ىاح * قيم تم احتساصها من قصي ال

 (1الملحق اإلحصائج رقم  
 الرأسمالية والمواد الخام(  مقارنة نسب السل  الستهالبية (1115 – 5991الفلسطينية   األهمية النسبية للصادرات

 المجموع %*ل  المصنعةالس %*األوليةالمواد  %*السل  الستهالبية السنة

1995 19.01 13.10 67.89 100 
8221 18.86 18.92 62.22 100 
1997 20.21 14.20 65.59 100 
1998 22.20 13.88 63.91 100 
1999 20.83 11.80 67.37 100 
2000 24.47 13.66 61.87 100 
2001 16.38 16.67 66.95 100 
2002 16.89 17.78 65.33 100 
2003 16.88 18.05 65.08 100 
2004 16.98 19.50 63.52 100 
2005 15.06 19.83 65.11 100 
2006 13.31 19.29 67.40 100 
2007 16.41 20.63 62.96 100 
2008 14.78 19.06 66.16 100 
2009 16.07 17.80 66.13 100 
2010 17.98 17.88 64.14 100 
2011 19.28 19.01 61.71 100 

  إلحصا  المركزف الفلسطيني، نلرا  ملتلفةالمصدر: جهاز ا
  * قيم تم احتساصها من قصي الىاح  
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 (3الملحق اإلحصائج رقم  
 (1155-5991مؤشر تذبذب الصادرات الفلسطينية ونسب التركيز السلعج والجغرافج ونموهما  

مؤشر تذبذب  السنة
بة معدل النمو فج نس *التركيز السلعج *التركيز الجغرافج *الصادرات

 *التركيز الجغرافج
معدل النمو فج 
نسبة التركيز 

 *السلعج
1995 26.05 11 51.42 1.19 22 

5993 21.70 88.82 45.85 1.55 -0.108 

1997 25.42 88.99 49.12 0.002 0.071 

1998 25.97 93.41 47.70 0.050 -0.029 

1999 27.34 93.89 51.12 0.005 0.072 

2000 26.49 85.72 46.13 -0.087 -0.098 

2001 23.00 88.77 50.28 0.036 0.090 

2002 22.23 81.12 48.69 -0.086 -0.032 

2003 22.04 84.36 48.46 0.040 -0.005 

2004 20.97 82.39 47.03 -0.023 -0.029 

2005 20.44 76.64 48.59 -0.070 0.033 

2006 20.61 80.28 50.92 0.047 0.048 

2007 20.05 79.57 46.59 -0.009 -0.085 

2008 20.98 80.89 49.59 0.017 0.064 

2009 22.09 77.39 49.48 -0.043 -0.002 

2010 22.30 73.37 47.57 -0.052 -0.039 

2011 21.66 71.65 41.45 1.141- 1.141- 
  المصدر: جهاز اإلحصا  المركزف الفلسطيني، نلرا  ملتلفة

     عل  صيانا  جهاز اإلحصا  المركزف الفلسطيني* قيم تم احتساصها من قصي الىاح  صنا
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to analyze the development of the Palestinian exports and assess 

the main causes behind export instability in Palestine during the period (1995-2011), and to 

reveal the most important effects of the export instability on the economic development in 

Palestine. In order to fulfill the above-mentioned aims, the researcher has constructed an 

econometric model to testify the hypotheses of the research, and to draw the results. The 

statistical results of the proposed econometric model indicated that the main causes behind the 

export instability were commodity and geographical concentration. The results showed that 

the Palestinian exports suffer from the lack of product diversification and high geographical 

concentration ratio with regard to non -Arab Asian Ccountries especially with Israel. 
 The Palestinian exports were also analyzed to estimate the effect of exports on economic 

growth (GDP growth rate was used as an indicator). The impact of exporting raw materials, 

consumer goods, commodity and geographical concentration were analyzed as well. The 

statistical results indicated that exporting consumer goods is positively associated with 

economic growth, while, commodity and geographical concentration is negatively associated 

with economic growth. 

Some of the important recommendations are as follows: (1) enlarging of the production 

of Palestinian exports commodity. (2) Concentrating on the commodities in which Palestine 

enjoys comparative advantage. (3) Opening new markets abroad in order to maintain 

geographical diversification of Palestinian exports. (4) Exploitation of the unilateral and 

regional trade agreements and entering into new ones especially with those countries from 

where Palestine imports more. (5) Increasing the quality of Palestinian exports and using 

better marketing strategy in the external markets, such things can be possible by increasing 

competition among the production sectors and support them with the needed strategy.  


