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تقديم
وتحديث  تطوير  يف  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  لسياسة  استمراراً 

للعام  فلسطني  يف  االقتصادي  األداء  تقرير  إعداد  تم  اإلحصائية،  التقارير 

2014، ليوفر أداة للباحثني وصانعي السياسات االقتصادية لرسم صورة للواقع 

)مؤرشات  مثل  املختلفة،  االقتصادية  املؤرشات  دراسة  خالل  من  االقتصادي 

الناتج املحيل اإلجاميل، سوق العمل، األسعار، ميزان املدفوعات، وضع االستثامر 

الدويل، رصيد الدين الخارجي، املالية العامة، القطاع املرصيف(، حيث يعرض 

هذا التقرير وصفاً إحصائياً لواقع األداء االقتصادي لعام 2014.

 ،2014 للعام  فلسطني  يف  االقتصادي  األداء  حول  التقرير  هذا  تقديم  يرسّنا 

للعام  االقتصادي  األداء  مع  ومقارنتها  الكيل  االقتصاد  مؤرشات  أبرز  متضمناً 

.2013

االقتصاد  أداء  بإعطاء صورة عن طبيعة وكيفية  التقرير  نأمل أن يسهم هذا 

وصانعي  الباحثني  ملساعدة  األداة  يوفر  وأن   ،2014 العام  خالل  الفلسطيني 

القرار يف عملية التحليل والتخطيط لالقتصاد الفلسطيني مستقبال. 

والله ويل التوفيق،،،

   أيار، 2015 

    عال عوض

رئيس الجهاز
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ملخص أداء االقتصاد الفلسطيني   

شهد الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني تراجعاً خالل العام 2014 

املحيل  الناتج  انخفاض  إىل  الرتاجع  هذا  ويعزى    .%0.4 بنسبة 

اإلجاميل يف قطاع غزة بنسبة 15.2%، بالرغم من منوه  يف الضفة 

قطاع  مساهمة  تراجعت  لذلك  ونتيجة   ،%5.1 بنسبة  الغربية 

إىل %22.9،  لفلسطني عام 2014  اإلجاميل  املحيل  الناتج  غزة يف 

فلسطني  اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  تراجع  كام 

بنسبة 3.3% ليصل إىل 1,734.6 دوالر أمرييك، وانخفض نصيب 

الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف قطاع غزة ليمثل 42.8% من 

مثيله يف الضفة الغربية.  وقد تراجعت القيمة املضافة يف فلسطني 

لجميع األنشطة االقتصادية عام 2014، باستثناء أنشطة الخدمات 

والفروع األخرى، وسجلت أنشطة االنشاءات أعىل تراجع، تالها 

أنشطة الزراعة، ثم أنشطة النقل والتخزين. وبذلك تبقى أنشطة 

الخدمات والفروع األخرى املساهم االكرب يف الناتج املحيل اإلجاميل 

يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

زاد حجم القوى العاملة خالل العام 2014 بنسبة 9.2%، ليصل 

املشاركة يف  نسبة  ارتفاع  إىل  أدى   فرد، مام  ألف   1,242.3 إىل 

ارتفع  العاملني  عدد  ولكن    .%46.7 اىل  لتصل  العاملة  القوى 

بنسبة 3.1% فقط، مام أدى إىل ارتفاع معدل البطالة يف فلسطني 

إىل 27.2% يف العام 2014 مقارنة مع 23.8% يف العام 2013.

يف  ارتفاعاً  االقتصادية يف فلسطني  األنشطة  وقد شهدت معظم 

عدد العاملني فيها عام 2014، باستثناء أنشطة النقل والتخزين 

واالنشاءات. وسجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أعىل ارتفاع 

املعلومات  وأنشطة  الصناعة  أنشطة  تالها  العاملني،  عدد  يف 

األنشطة  جميع  حققت  الغربية،  الضفة  ويف  واالتصاالت.  

جميع  شهدت  بينام  فيها،  العاملني  عدد  يف  زيادة  االقتصادية 

األنشطة االقتصادية يف قطاع غزة تراجعاً يف عدد العاملني، باستثناء 

أنشطة املعلومات واالتصاالت وأنشطة الخدمات والفروع االخرى.  

النسبي للعاملني يف األنشطة االقتصادية املختلفة  التوزيع  ولكن 

خالل العام 2014 ظل مشابهاً ملا كان الوضع عليه عام 2013. 

خالل العام 2014، سجل معدل األجر اليومي االسمي يف فلسطني 

 83.2 إىل  ليصل   2013 العام  مع  مقارنة   %3.7 بنسبة  ارتفاعاً 

شيكل، بينام ارتفع معدل األجر اليومي الحقيقي بنسبة %1.9 

خالل نفس العام. وباملقابل، انخفض متوسط نصيب العامل من 

القيمة املضافة يف فلسطني خالل العام 2014 بنسبة 3.4% مقارنة 

مع عام 2013.  

الخدمات  أنشطة  احتلت  االقتصادية،  األنشطة  مستوى  وعىل 

والفروع االخرى املرتبة األوىل يف االقتصاد الفلسطيني من حيث 

القيمة املضافة والعاملة، تال ذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، 

ثم أنشطة الصناعة، بينام احتلت أنشطة النقل والتخزين مرتبة 

اإلجاميل.   املحيل  الناتج  يف  املساهمة  نسبة  حيث  من  متدنية 

فقد  املضافة،  القيمة  من  العامل  نصيب  ملتوسط  بالنسبة  أما 

احتلت أنشطة املعلومات واالتصاالت املرتبة األوىل، تالها أنشطة 

الخدمات والفروع األخرى، ثم أنشطة الصناعة.  وبلغ معدل األجر 

اليومي االسمي اعىل قيمة له يف أنشطة املعلومات واالتصاالت، 

تالها أنشطة الخدمات والفروع األخرى، وكانت أقل قيمة له يف 

أنشطة الزراعة.

املستهلك يف فلسطني  العام ألسعار  القيايس  الرقم  ارتفع مؤرش 

مقارنة   109.42 إىل   ليصل   %1.73 بنسبة   2014 العام  خالل 

مع 107.56 خالل العام 2013  )سنة األساس 2010(.  ويعزى 

العام  خالل  املستهلك  ألسعار  العام  القيايس  الرقم  مؤرش  ارتفاع 

2014 إىل ارتفاع أسعار بعض السلع ضمن املجموعات الرئيسية 

ذات الوزن االعىل.

بالرغم من زيادة العجز يف امليزان التجاري بنسبة 15.9% عام 

2014، فقد انخفض عجز الحساب الجاري يف فلسطني خالل عام 

2014 بنسبة 41.8% مقارنة مع عام 2013، ليصل إىل 1,386.5 

مليون دوالر أمرييك.  ويعزى هذا االنخفاض يف عجز الحساب 

التي  الجارية  التحويالت  صايف  يف  الكبري  االرتفاع  إىل  الجاري 

حساب  صايف  يف  الزيادة  وكذلك   ،%128.5 بنسبة  قيمتها  زادت 

الدخل الذي ارتفع بنسبة 19.0% نتيجة ارتفاع صايف تعويضات 

من  بأكرث  االستثامر  دخل  صايف  وزيادة   %13.9 بنسبة  العاملني 

ثالثة أضعاف.   من جهة أخرى، انخفضت التحويالت الرأساملية 

املقبوضة من الخارج بنسبة 40.1% لتصل إىل 330.1 مليون دوالر 

أمرييك خالل عام 2014. 

 %40.2 بنسبة  فلسطني  يف  الدويل  االستثامر  وضع  صايف  ارتفع 

أمرييك،  دوالر  مليون   1,234.0 إىل  ليصل   2014 عام  خالل 

وذلك نتيجة زيادة إجاميل أرصدة األصول الخارجية الفلسطينية 

إجاميل  وانخفاض   %2.1 بنسبة   2014 عام  نهاية  يف  املستثمرة 

أرصدة الخصوم األجنبية عىل االقتصاد الفلسطيني بنسبة %4.7، 

الدين  رصيد  اجاميل  انخفض  باملقابل،   .2013 بالعام  مقارنة 



الخارجي عىل فلسطني بنسبة 9.7% خالل عام 2014 ليصل إىل 

1,557.0 مليون دوالر أمرييك. 

وفيام يتعلق بالوضع املايل، فقد انخفضت قيمة العجز الجاري 

يف موازنة فلسطني خالل العام 2014 لتصل اىل  1,327.3مليون 

دوالر أمرييك بعد ان كانت 1,381.7 مليون دوالر أمرييك خالل 

يف  العجز  لسد  الخارجي  الدعم  مستوى  انخفض  كام    .2013

موازنة فلسطني، حيث بلغ إجاميل قيمة الدعم الخارجي 1,029.7 

مليون دوالر أمرييك عام 2014.  كام ارتفع إجاميل صايف اإليرادات 

بنسبة 18.9% ليصل إىل 2,750.0 مليون دوالر أمرييك، وارتفعت 

إىل  لتصل   %10.4 بنسبة   2014 عام  خالل  الحكومية  النفقات 

4,077.3 مليون دوالر أمرييك.  وقد شكلت اإليرادات الرضيبية 

املحلية لوحدها ما نسبته 21.9% من إجاميل صايف اإليرادات عام 

2014، حيث بلغت 601.9 مليون دوالر، يف حني شكلت اإليرادات 

غري الرضيبية املحلية ما نسبته 9.8% من اجاميل صايف االيرادات 

ارتفع  بينام  امرييك،  دوالر  مليون   270.5 اىل  لتصل   2014 عام 

اجاميل إيرادات املقاصة ليصل اىل 2,053.5 مليون دوالر أمرييك، 

أي ما نسبته 74.7% من إجاميل صايف اإليرادات عام 2014.   

ارتفع اجاميل قيمة الودائع خالل عام 2014 بنسبة 7.6% لتصل 

يف نهاية العام إىل 8,935.3 مليون دوالر أمرييك، وتشكل ودائع 

كام  الودائع.   إجاميل  من   %6.9 الفلسطينية  املركزية  الحكومة 

املرصيف  القطاع  منحها  التي  اإلئتامنية  التسهيالت  إجاميل  ارتفع 

عام 2014 بنسبة 9.3% لتصل إىل 4,895.9 مليون دوالر أمرييك.

مالحظة: البيانات املتعلقة بالناتج املحيل االجاميل، والقوى العاملة، وميزان املدفوعات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة 

بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.
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1- الناتج المحلي اإلجمالي1:

شهد الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني تراجعاً خالل العام 2014 بنسبة 0.4%.  وكان االقتصاد الفلسطيني قد شهد انتعاشا ملحوظا 

خالل الفرتة 2009-2013، بلغ ذروته خالل العام 2011 حني وصل معدل النمو 12.4%، ثم انخفض إىل 6.3% عام 2012، ثم إىل %2.2 

عام 2013، وهو أدىن معدل يف النمو يصل إليه منذ العام 2007، ثم تراجع الناتج املحيل االجاميل بنسبة 0.4% خالل العام 2014.

يعزى الرتاجع يف الناتج املحيل اإلجاميل الفلسطيني إىل التدهور الكبري يف النشاط االقتصادي لقطاع غزة، بالرغم من النمو يف الضفة 

الغربية، حيث انخفض الناتج املحيل اإلجاميل يف القطاع بنسبة 15.2%0عام 2014، مقارنة مع منو بنسبة 5.1%0يف الضفة الغربية.  

وكان معدل النمو يف قطاع غزة قد شهد ارتفاعا ملحوظا خالل السنوات األربع املاضية، بلغ  11.4%0و 17.7%0عامي 2010 و2011، 

عىل التوايل، ثم تراجع تدريجيا قبل أن يصبح سالبا عام 2014 نتيجة العدوان االرسائييل يف شهر متوز 2014، والحصار الخانق عىل القطاع 

وما ترتب عليه من آثار وتدمري البنية التحتية، وخاصة املنشآت الصناعية، وتوقف أنشطة االنشاءات بشكل شبه كامل نتيجة القيود 

التي تفرضها إرسائيل عىل دخول مواد البناء واملواد الخام إىل القطاع، إضافة إىل انخفاض التجارة عرب األنفاق مع مرص دون فتح املعابر 

التجارية، وعدم زيادة املعونات واملساعدات التي تصل اىل القطاع.  أما يف الضفة الغربية، فقد انخفض معدل النمو يف الناتج املحيل 

اإلجاميل من 10.7% عام 2011، ليصل إىل 6.0%0عام 2012، وإىل 1.0%0فقط عام 2013، قبل أن يرتفع عام 2014. وقد استمرت القيود 

اإلرسائيلية عىل النشاط االقتصادي واألزمة املالية التي تعاين منها دولة فلسطني عائقاً أمام تحقيق معدالت منو ملحوظة. 

تراجعت مساهمة القطاع يف الناتج املحيل االجاميل لتصل اىل 22.9% خالل العام 2014.  فكام يتضح من الشكل أدناه، بلغ الناتج 

املحيل اإلجاميل لقطاع غزة )باألسعار الثابتة( 1,706.5 مليون دوالر أمرييك عام 2014، متثل 22.9% من إجاميل الناتج املحيل لفلسطني، 

والبالغ 7,449.0 مليون دوالر أمرييك أمرييك، وكانت قد وصلت النسبة إىل 26.9% يف عام 2013.  

األداء االقتصادي للعام 2014

1    البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967، كام ان بيانات الناتج املحيل االجاميل ومكوناته لعام 2014 هي اولية مبنية عىل تقديرات 

ربعية وهي عرضة للتنقيح والتعديل، يالحظ وجود بعض االختالفات الطفيفة يف قيم املتغريات، ونجم ذلك عن التقريب املصاحب لعمليات املعالجة عىل الحاسب.

2004 2014 - 2009
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انخفض نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف فلسطني خالل العام 2014 بنسبة 3.3% مقارنة مع العام 2013، ليصل إىل 1,734.6 

دوالر أمرييك. ويعزى هذا االنخفاض إىل النمو السكاين من جهة وإىل تراجع الناتج املحيل اإلجاميل من جهة أخرى، وهو ما يعني انخفاض 

مستوى املعيشة يف فلسطني خالل العام 2014. )انظر الشكل أدناه(.

نتيجة لتفاوت معدالت النمو بني الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد زادت الفجوة بني نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل بني الضفة 

الغربية وقطاع غزة.  فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف قطاع غزة 970.3 دوالر عام 2014 مقارنة مع 2,265.4 دوالر يف 

الضفة الغربية، أي أن نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف قطاع غزة ميثل 42.8% من نصيب الفرد يف الضفة الغربية يف عام 2014، 

وهي اقل بكثري من النسبة التي كانت يف العام 2013، وهي 53.4%.  ويعود ذلك إىل تدهور الناتج املحيل اإلجاميل يف قطاع غزة خالل 

العام 2014 مقارنة مع منو يف الضفة الغربية. )انظر الشكل أدناه(.

2014 - 20092004
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جدول 1: املؤرشات االقتصادية الرئيسية حسب املنطقة، 2009- 2014 باألسعار الثابتة: سنة االساس 2004

القيمة باملليون دوالر امرييك

200920102011201220132014املؤرش

فلسطني

5,663.66,122.36,882.37,314.87,477.07,449.0الناتج املحيل اإلجاميل

7,063.17,290.48,086.88,821.68,558.89,015.2االنفاق االستهاليك النهايئ*

1,393.11,354.91,326.01,578.11,644.01,363.3التكوين الرأساميل االجاميل

-2,929.5-2,725.8-3,084.9-2,530.5-2,523.0-2,792.6صايف الصادرات من السلع والخدمات

3,702.23,811.13,927.14,046.94,169.54,294.7عدد السكان )بااللف فرد(

نصيب الفرد من الناتج املحيل االجاميل 

)دوالر أمرييك(
1,529.81,606.41,752.51,807.51,793.31,734.6

الضفة الغربية

4,304.64,609.05,101.25,409.05,464.35,742.5الناتج املحيل اإلجاميل

5,235.65,425.85,754.16,253.26,167.16,298.9االنفاق االستهاليك النهايئ*

1,346.71,142.81,193.11,443.61,543.11,629.1التكوين الرأساميل االجاميل

-2,185.5-2,245.9-2,287.8-1,846.0-1,959.6-2,277.7صايف الصادرات من السلع والخدمات

2,215.42,276.02,338.42,402.62,468.12,534.6عدد السكان )بااللف فرد(

نصيب الفرد من الناتج املحيل االجاميل 

)دوالر أمرييك(
1,943.02,025.12,181.52,251.32,214.02,265.4

قطاع غزة

1,359.01,513.31,781.11,905.82,012.71,706.5الناتج املحيل اإلجاميل

1,827.51,864.62,332.72,568.42,391.72,716.3االنفاق االستهاليك النهايئ*

-46.4212.1132.9134.5100.9265.8التكوين الرأساميل االجاميل

-744.0-479.9-797.1-684.5-563.4-514.9صايف الصادرات من السلع والخدمات

1,486.81,535.11,588.71,644.31,701.41,760.0عدد السكان )بااللف فرد(

نصيب الفرد من الناتج املحيل االجاميل 

)دوالر أمرييك(
914.1985.71,121.11,159.01,182.9970.3

* البيانات تشمل صايف السهو والخطأ

شهدت فلسطني تذبذباً يف معدالت منو القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية خالل العام 2014، فقد تراجعت القيمة املضافة لجميع 

األنشطة االقتصادية، باستثناء أنشطة الخدمات والفروع األخرى.  وقد سجلت أنشطة اإلنشاءات أكرب تراجع خالل العام 2014 حيث 

الصناعة بنسبة  النقل والتخزين بنسبة 7.0%، ثم أنشطة  الزراعة بنسبة 9.6%، ثم أنشطة  انخفضت بنسبة 29.7%، تال ذلك أنشطة 

6.9%، ثم أنشطة املعلومات واالتصاالت بنسبة 4.7%، بينام ارتفعت أنشطة الخدمات والفروع األخرى بنسبة 10.2%. )انظر جدول 2(.
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جدول 2: القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية حسب املنطقة، 2009- 2014 باألسعار الثابتة: سنة االساس 2004

القيمة باملليون دوالر أمرييك

200920102011201220132014النشاط االقتصادي

فلسطني

347.5332.9408.7339.1309.9280.2 الزراعة 

925.9956.6963.31,091.61,158.51,078.3 الصناعة 

387.0533.0728.5715.1758.7533.4 اإلنشاءات

555.5950.51,228.11,304.91,295.11,288.5 تجارة الجملة والتجزئة 

122.4104.4108.5115.1127.6118.7 النقل والتخزين 

380.2408.6441.0468.3452.7431.6 املعلومات واالتصاالت

2,945.12,836.33,004.23,280.73,374.53,718.3 الخدمات والفروع االخرى

الضفة الغربية

199.3196.5249.0228.7193.0199.5 الزراعة 

795.7765.8764.0896.9953.9921.0 الصناعة 

345.9412.9449.4422.3445.4456.0 اإلنشاءات

448.8755.61,014.41,051.41,019.01,067.2 تجارة الجملة والتجزئة 

111.792.695.393.2104.5106.5 النقل والتخزين 

374.6404435.4459.6443.9423.2 املعلومات واالتصاالت

2,028.61,981.62,093.72,256.92,304.62,569.1 الخدمات والفروع االخرى

قطاع غزة

148.2136.4159.7110.4116.980.7 الزراعة 

130.2190.8199.3194.7204.6157.3 الصناعة 

41.1120.1279.1292.8313.377.4 اإلنشاءات

106.7194.9213.7253.5276.1221.3 تجارة الجملة والتجزئة 

10.711.813.221.923.112.2 النقل والتخزين 

5.64.65.68.78.88.4 املعلومات واالتصاالت

916.5854.7910.51,023.81,069.91,149.2 الخدمات والفروع االخرى
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بالرغم من الرتاجع يف معظم األنشطة االقتصادية لفلسطني خالل العام 2014، إال أن الرتاجع يف هذه األنشطة تفاوت بني الضفة الغربية 

وقطاع غزة، وكان أكرث حّدة يف قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية.  فقد تراجعت أنشطة املعلومات واالتصاالت بنسبة 4.7% يف الضفة 

الغربية، تالها أنشطة الصناعة بنسبة 3.4%، بينام منت بقية األنشطة بنسب متفاوتة، كان أعالها أنشطة الخدمات والفروع االخرى بنسبة 

11.5%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.7%، ثم أنشطة الزراعة بنسبة 3.4%، وأنشطة اإلنشاءات بنسبة 2.4%، وأنشطة النقل 

والتخزين بنسبة 1.9%. أما يف قطاع غزة، فقد تراجعت أنشطة اإلنشاءات بنسبة 75.3%، تالها أنشطة النقل والتخزين بنسبة %47.2، 

ثم أنشطة الزراعة بنسبة 31.0%، وأنشطة الصناعة بنسبة 23.1%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19.8% وأنشطة املعلومات 

واالتصاالت بنسبة 4.5%.  باملقابل، منت أنشطة الخدمات والفروع االخرى يف قطاع غزة بنسبة 7.4% خالل العام 2014. 

أما بالنسبة ملساهمة األنشطة االقتصادية يف الناتج املحيل اإلجاميل عام 2014، فقد زادت مساهمة أنشطة الخدمات والفروع االخرى 

لتصبح 49.8%، مقارنة مع 45.2% خالل العام 2013. وتعزى هذه الزيادة يف مساهمة أنشطة الخدمات والفروع األخرى إىل النمو 

الرسيع يف هذه األنشطة خالل العام 2014 مقارنة باألنشطة األخرى التي تراجعت.  وبذلك متثل أنشطة الخدمات والفروع األخرى حوايل 

نصف الناتج املحيل اإلجاميل.  ويعود ذلك إىل أن أنشطة الخدمات والفروع األخرى تشمل مجموعة كبرية من األنشطة من بينها األنشطة 

املالية وأنشطة التأمني وأنشطة خدمات اإلقامة والطعام واألنشطة العقارية واإليجارية واملهنية والعلمية والتقنية واإلدارية والخدمات 

املساندة والتعليم والصحة والعمل االجتامعي وغريها.  أما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة فقد كانت مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل 

يف فلسطني 17.3% عام 2014، وهي نفس النسبة التي كانت عام 2013، بينام انخفضت مساهمة أنشطة الصناعة لتصبح 14.5% عام 

2014 مقارنة مع 15.5% عام 2013، كام انخفضت مساهمة أنشطة اإلنشاءات إىل 7.2% مقارنة مع 10.1%، ومساهمة أنشطة املعلومات 

واالتصاالت إىل 5.8% عام 2014 مقارنة مع 6.1% عام 2013، أما أنشطة الزراعة فقد بلغت مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل %3.8 

عام 2014 مقارنة مع 4.1% خالل نفس الفرتة، يف حني مل تتجاوز مساهمة أنشطة النقل والتخزين %1.6. 

تباينت هيكلية األنشطة االقتصادية بني الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام 2014.  فبالرغم من أن أنشطة الخدمات والفروع األخرى 

متثل املساهم األكرب يف الناتج املحيل اإلجاميل يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إال أن مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل لقطاع 

غزة بلغت 67.4% عام 2014، بينام تبلغ مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل للضفة الغربية 44.7%.  أما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 

فتساهم بنسبة 18.6% من الناتج املحيل اإلجاميل يف الضفة الغربية مقابل 13.0% يف قطاع غزة، بينام تساهم أنشطة الصناعة بنسبة 

16.0% يف الضفة الغربية مقابل 9.2% يف قطاع غزة، وأنشطة االنشاءات بنسبة 7.9% يف الضفة الغربية مقابل 4.5% يف قطاع غزة، 

وأنشطة املعلومات واالتصاالت بنسبة 7.4% يف الضفة الغربية مقابل 0.5% يف قطاع غزة، وأنشطة الزراعة بنسبة 3.5% يف الضفة الغربية 

مقابل 4.7% يف قطاع غزة، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.9% يف الضفة الغربية مقابل 0.7% يف قطاع غزة . )انظر الشكل أدناه(.

20142004
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2- سوق العمل2

الطبيعية والسيطرة اإلرسائيلية عىل  املوارد  الفلسطيني، خصوصاً يف ظل محدودية  االقتصاد  اإلنتاج يف  العمل أهم عوامل  يعترب عنرص 

األرايض واملياه والقيود عىل حركة األشخاص والسلع ورؤوس األموال. ويبنّي الجدول )3( أهم مؤرشات سوق العمل خالل الفرتة 2009-

 .2014

جدول 3: مؤرشات سوق العمل لألفراد 15 سنة فأكرث حسب املنطقة، 2009- 2014   

200920102011201220132014املؤرش

فلسطني

897.6923.51,012.71,085.81,137.51,242.3 حجم القوى العاملة )باأللف فرد(

613.3643.6736.5764.8780.0804.5 عدد العاملني ) باأللف فرد(

41.741.343.444.444.546.7 نسبة املشاركة يف القوى العاملة )%(

25.925.021.823.523.827.2 معدل البطالة )%(

75.375.476.078.780.283.2 معدل األجر اليومي االسمي )شيكل(

78.175.473.974.474.676.0 معدل األجر اليومي الحقيقي )شيكل(*

 متوسط نصيب العامل من القيمة 

املضافة**)بالدوالر/ عامل(
9,234.69,512.69,344.69,564.39,585.99,259.2

الضفة الغربية

589.8612.8671.2714.4741.3798.5 حجم القوى العاملة )باأللف فرد(

424.5450.3492.9508.5513.0556.1 عدد العاملني )بااللف فرد(

44.344.346.446.946.548.0 نسبة املشاركة يف القوى العاملة )%(

19.318.518.419.719.018.0 معدل البطالة )%(

80.282.682.785.788.490.7 معدل األجر اليومي االسمي )شيكل(

83.682.679.979.579.680.7 معدل األجر اليومي الحقيقي )شيكل(*

 متوسط نصيب العامل من القيمة 

املضافة**)بالدوالر/ عامل(
10,140.410,235.410,349.410,637.210,651.710,326.4

قطاع غزة

307.8310.7341.5371.4396.2443.8 حجم القوى العاملة )باأللف فرد(

188.8193.3243.6256.3267.0248.4 عدد العاملني )بااللف فرد(

37.636.438.440.141.244.4 نسبة املشاركة يف القوى العاملة )%(

38.637.828.731.032.643.9 معدل البطالة )%(

62.758.261.664.363.264.0 معدل األجر اليومي االسمي )شيكل(

63.858.261.263.663.062.1 معدل األجر اليومي الحقيقي )شيكل(*

 متوسط نصيب العامل من القيمة 

املضافة**)بالدوالر/ عامل(
7,198.17,828.87,311.67,435.87,538.26,870.0

*   تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القيايس ألسعار املستهلك )سنة االساس 2010( ملالحظة القوة الرشائية للعامل باألسعار الثابتة.

** متوسط نصيب العامل من القيمة املضافة = القيمة املضافة/عدد العاملني.

2   البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967، كام ان بيانات العاملني ومعدل االجر ال تشمل ايضا العاملني بارسائيل واملستوطنات والخارج.
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زاد حجم القوى العاملة خالل العام 2014 بنسبة 9.2% مقارنة مع العام 2013، ليصل إىل 1,242.3 ألف فرد، مام أدى  إىل ارتفاع نسبة 

املشاركة يف القوى العاملة لتصل اىل 46.7% مقارنة مع 44.5% خالل نفس الفرتة.  ويعزى ذلك إىل زيادة عدد األفراد الذين دخلوا سوق 

العمل خالل عام 2014 نتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاين.  وقد تفاوتت نسبة املشاركة يف القوى العاملة بني الضفة الغربية وقطاع غزة، 

حيث بلغت هذه النسبة 48.0% يف الضفة الغربية عام 2014، مقابل 44.4% يف قطاع غزة؛ وتعكس هذه النسبة تحسناً يف معدل املشاركة 

يف كل من قطاع غزة الذي كانت نسبة املشاركة فيه 41.2% عام 2013، ويف الضفة الغربية حيث بلغت تلك النسبة 46.5% عام 2013.

بالرغم من زيادة حجم القوى العاملة خالل عام 2014 بنسبة 9.2%، إال أن عدد العاملني ارتفع بنسبة 3.1% فقط مقارنة مع عام 

2013، حيث وصل عدد العاملني يف فلسطني 804.5 ألف عامل خالل العام 2014، مقابل 780.0 ألف عامل يف عام 2013.  وباملقارنة، 

فقد بلغت نسبة الزيادة يف عدد العاملني يف الضفة الغربية 8.4% عام 2014،  بينام انخفض عدد العاملني يف قطاع غزة بنسبة %7.0.

أّدت زيادة عدد العاملني بنسبة أقل من معدل منو حجم القوى العاملة إىل ارتفاع نسبة العاطلني عن العمل، حيث قفزت هذه النسبة 

يف فلسطني إىل 27.2% يف العام 2014 مقارنة مع 23.8% يف العام 2013.  ويعزى االرتفاع يف معدل البطالة يف فلسطني إىل عدم قدرة 

االقتصاد عىل استيعاب األعداد املتزايدة من االفراد الذين يدخلون سوق العمل، إضافة إىل االستغناء عن بعض القوى العاملة يف قطاع 

غزة نتيجة تراجع النشاط االقتصادي يف القطاع.  فكام يتضح من جدول 3، انخفض عدد العاملني يف قطاع غزة 18.6 ألف فرد خالل العام 

2014، مام نجم عنه ارتفاع معدل البطالة يف قطاع غزة عام 2014 ليصل إىل 43.9% مقارنة مع 32.6% عام 2013.  وباملقابل، انخفض 

معدل البطالة يف الضفة الغربية ليصل إىل 18.0% مقارنة مع 19.0% خالل نفس الفرتة نتيجة زيادة عدد العاملني يف الضفة 43.1 ألف 

فرد. 

شهدت معظم األنشطة االقتصادية ارتفاعاً يف عدد العاملني عام 2014، باستثناء أنشطة النقل والتخزين واالنشاءات، فقد سجلت 

أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أعىل نسبة زيادة يف عدد العاملني خالل العام 2014 بنسبة 7.7% مقارنة مع عام 2013، كام شهدت 

التوايل.   و5.1%، عىل   %6.6 بنسبة  عام 2014  العاملني خالل  يف عدد  ارتفاعاً  االخرى  والفروع  الخدمات  وأنشطة  الصناعة  أنشطة 

النقل والتخزين عام 2014 بنسبة 12.4% ويف أنشطة االنشاءات بنسبة 7.6%، مقارنة  العاملني يف أنشطة  وباملقابل انخفض عدد 

بالعام الذي سبقه.

2014 - 2009
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تفاوتت معدالت الزيادة يف عدد العاملني يف األنشطة االقتصادية بني الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام 2014، فقد حققت جميع 

األنشطة االقتصادية يف الضفة الغربية زيادة يف عدد العاملني فيها، بينام شهدت جميع األنشطة االقتصادية يف قطاع غزة تراجعا يف أعداد 

العاملني، باستثناء أنشطة املعلومات واالتصاالت والخدمات والفروع االخرى.  وكانت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أعىل نسبة زيادة يف 

عدد العاملني خالل عام 2014 يف الضفة الغربية بنسبة 15.0%، تالها أنشطة اإلنشاءات بنسبة 13.0%، ثم أنشطة الصناعة بنسبة %9.9، 

وكذلك أنشطة الخدمات والفروع االخرى بنسبة 5.1% وأنشطة الزراعة بنسبة 3.9%.  أما يف قطاع غزة، فقد شهدت أنشطة املعلومات 

واالتصاالت ارتفاعاً بنسبة 18.2% عام 2014، وشهدت أنشطة الخدمات والفروع االخرى ارتفاعا بنسبة 5.1%. باملقابل، انخفض عدد 

العاملني يف أنشطة اإلنشاءات بنسبة 73.1%، ويف أنشطة النقل والتخزين بنسبة 31.5%، ويف أنشطة الصناعة بنسبة 10.3%، ويف أنشطة 

تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.2%. ويعزى االنخفاض الكبري يف أعداد العاملني يف أنشطة اإلنشاءات يف قطاع غزة إىل ما شهده القطاع 

خالل عام 2014 من عدوان إرسائييل غاشم استمر 51 يوماً، باإلضافة إىل الحصار الخانق وإغالق املعابر، مبا فيها معرب رفح الحدودي مع 

دولة مرص. )انظر جدول 4(.

جدول 4: عدد العاملني حسب النشاط االقتصادي واملنطقة، 2009- 2014

200920102011201220132014النشاط االقتصادي

فلسطني

85,400 84,100 76,30081,10093,00091,100 الزراعة 

107,800 101,100 75,10075,20089,30098,200 الصناعة 

71,900 77,800 45,30056,70069,90074,800 اإلنشاءات

154,300 143,300 108,600115,900141,200140,600 تجارة الجملة والتجزئة 

38,900 44,400 30,40032,30039,70041,200 النقل والتخزين 

8,100 7,600 6,5006,6005,9008,300 املعلومات واالتصاالت

338,100 321,700 271,100275,800297,500310,600 الخدمات والفروع االخرى

الضفة الغربية

 64,000      61,600 69,700 69,600 66,200 64,300 الزراعة 

 93,000      84,600 82,300 74,500 64,800 64,100 الصناعة 

 66,900      59,200 55,000 55,400 51,000 43,600 اإلنشاءات

 110,400    96,000 98,900 99,000 84,100 75,600 تجارة الجملة والتجزئة 

 25,200      24,400 21,400 22,100 20,900  21,200 النقل والتخزين 

 5,500        5,400 6,500 4,800 4,900 4,800 املعلومات واالتصاالت

 191,100    181,800 174,700 167,500 158,400 150,900 الخدمات والفروع االخرى

قطاع غزة

21,400 22,500 12,00014,90023,40021,400 الزراعة 

14,800 16,500 11,00010,40014,80015,900 الصناعة 

5,000 18,600 1,7005,70014,50019,800 اإلنشاءات

43,900 47,300 33,00031,80042,20041,700 تجارة الجملة والتجزئة 

13,700 20,000 9,20011,40017,60019,800 النقل والتخزين 

2,600 2,200 1,7001,7001,1001,800 املعلومات واالتصاالت

147,000 139,900 120,200117,400130,000135,900 الخدمات والفروع االخرى
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بالرغم من التفاوت يف معدالت النمو يف عدد العاملني يف األنشطة االقتصادية املختلفة خالل العام 2014، بقي التوزيع النسبي للعاملني 

يف تلك األنشطة مشابهاً ملا كان الوضع عليه عام 2013.  فقد تركز العاملون يف فلسطني بشكل كبري يف أنشطة الخدمات والفروع األخرى، 

حيث بلغت نسبة العاملني يف هذه األنشطة 42.0% خالل العام 2014، تال ذلك العاملني يف أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة %19.2، 

وأنشطة الصناعة بنسبة 13.4%.  وتفاوتت نسبة العاملني يف هذه األنشطة بشكل واضح بني الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 

نسبة العاملني يف أنشطة الخدمات والفروع األخرى3 يف الضفة الغربية 34.4% مقابل 59.2% يف قطاع غزة، بينام بلغت نسبة العاملني يف 

أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 19.9% يف الضفة الغربية مقابل 17.7% يف قطاع غزة، وبلغت نسبة العاملني يف أنشطة الصناعة %16.7 

يف الضفة الغربية مقابل 6.0% يف قطاع غزة. )انظر الشكل أدناه(.

3    تشمل العاملني يف القطاع الحكومي

2014 - 20092010

2014 

ارتفع معدل األجر اليومي االسمي يف فلسطني خالل العام 2014 بنسبة 3.7% مقارنة مع العام 2013، بينام ارتفع معدل األجر اليومي 

الحقيقي بنسبة 1.9% خالل نفس العام.  فقد بلغ  معدل األجر اليومي االسمي 83.2 شيكل خالل العام 2014.  ولكن إذا تم ربط 

األجور بالتغري الحاصل يف األسعار يف فلسطني، فإن معدل األجر اليومي الحقيقي خالل العام 2014 بلغ 76.0 شيكل، )انظر الشكل أدناه(. 

وباملقارنة، فقد كان معدل األجر اليومي االسمي والحقيقي يف الضفة الغربية أكرث من مثيله يف قطاع غزة، حيث بلغ معدل األجر اليومي 

االسمي يف الضفة الغربية 90.7 شيكل مقابل 64.0 شيكل يف قطاع غزة عام 2014، كام بلغ معدل األجر اليومي الحقيقي يف الضفة الغربية 

80.7 شيكل مقابل 62.1 شيكل يف قطاع غزة خالل نفس العام. )أنظر جدول 3(
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انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة املضافة يف فلسطني خالل العام 2014 بنسبة 3.4% مقارنة مع عام 2013. وكام يتضح من 

الشكل أدناه، فقد تذبذب متوسط نصيب العامل من القيمة املضافة خالل الفرتة 2014-2009، حيث ارتفع تدريجيا بعد العام 2009 

حتى وصل أعىل مستوى له عام 2013، قبل أن ينخفض ليصل اىل 9,259.2 دوالر لكل عامل عام 2014، وهو تقريباً نفس املستوى الذي 

كان عليه عام 2009.  ويعترب متوسط نصيب العامل مؤرشاً هاماً لقياس مدى كفاءة وفعالية عنرص العمل يف تحقيق مستوى معني من 

مخرجات العملية اإلنتاجية ومدى استغالل العنرص التكنولوجي يف العملية االنتاجية.  وهناك عوامل عديدة تلعب دورا مهام يف تحديد 

القوانني  يف  املتمثلة  العمل  وبيئة  والتدريب  والتعليم  والتكنولوجيا  اإلنتاج  بينها جودة مدخالت  من  العامل،  نصيب  متوسط  مستوى 

والترشيعات الخاصة بسوق العمل وغريها.              

2014 - 2009
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23 4   البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967، كام ان بيانات العاملني ومعدل االجر ال تشمل ايضا العاملني بارسائيل واملستوطنات والخارج.

3- األنشطة االقتصادية4 

يتوزع االقتصاد الفلسطيني عىل مجموعة من األنشطة االقتصادية التي متثل هيكل وبنية االقتصاد، حيث يعترب االقتصاد الفلسطيني 

اقتصاد خدمايت نظرا للمساهمة البارزة ألنشطة الخدمات والفروع األخرى املرتبطة بالناتج املحيل االجاميل والعاملة، ) انظر جدول 5(.

جدول 5: أبرز األنشطة االقتصادية وأهم خصائصها يف فلسطني، 2014

النشاط االقتصادي
نسبة املساهمة يف الناتج 

املحيل االجاميل )%(

متوسط نصيب العامل من القيمة 

املضافة )بالدوالر/عامل(*

نسبة املساهمة يف 

العاملة )%(

معدل األجر اليومي

االسمي )شيكل(

معدل األجر اليومي

الحقيقي )شيكل(**

3.83,281.010.647.543.4 الزراعة 

14.510,002.813.471.865.6 الصناعة 

7.27,418.68.990.082.3 اإلنشاءات

 تجارة الجملة 

والتجزئة 
17.38,350.69.2 60.755.5

1.63,051.44.849.645.3 النقل والتخزين 

 املعلومات 

واالتصاالت
5.853,284.01.0106.597.3

 الخدمات والفروع 

االخرى
49.810,997.642.193.885.7

 * نصيب العامل من القيمة املضافة = القيمة املضافة/عدد العاملني.

  ** تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القيايس ألسعار املستهلك )سنة االساس 2010( ملالحظة القوة الرشائية للعامل باألسعار الثابتة.

بلغت  حيث  والعاملة،  املضافة  القيمة  حيث  من  الفلسطيني  االقتصاد  يف  األوىل  املرتبة  األخرى  والفروع  الخدمات  أنشطة  احتلت 

فقد بلغت القيمة املضافة ألنشطة الخدمات والفروع  مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل 49.8% ويف العاملة 42.1% عام 2014.  

األخرى 3,718.3 مليون دوالر أمرييك عام 2014، أي بارتفاع 10.2% مقارنة مع العام 2013، كام بلغ عدد العاملني فيه 338.1 ألف عامل، 

أي بزيادة 5.1% خالل نفس الفرتة.  ونظرا لزيادة القيمة املضافة لهذه األنشطة بنسبة أعىل من زيادة عدد العاملني فيه، فقد ارتفع 

متوسط نصيب العامل من القيمة املضافة يف أنشطة الخدمات والفروع األخرى بنسبة 4.8% ليصل إىل 10,997.6 دوالر أمرييك عام 2014.  

باملقابل، بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعاملني املستخدمني بأجر يف هذه األنشطة 93.8 شيكل، وهو األعىل بني األنشطة االقتصادية 

)بعد أنشطة املعلومات واالتصاالت(. 

بلغت مساهمة أنشطة الصناعة يف الناتج املحيل اإلجاميل 14.5% عام 2014، ومساهمتها يف العاملة 13.4% خالل نفس العام.  فقد 

بلغت القيمة املضافة ألنشطة الصناعة 1,078.3 مليون دوالر أمرييك خالل العام 2014، برتاجع نسبته 6.9% عن العام 2013.  بينام 

ارتفع عدد العاملني يف أنشطة الصناعة بنسبة 6.6% مقارنة مع عام 2013، ليصل عدد العاملني فيها إىل 107.8 ألف عامل.  ونتيجة لذلك 

انخفض متوسط نصيب العامل من القيمة املضافة يف أنشطة الصناعة بنسبة 12.7% عام 2014، ليصل إىل 10,002.8 دوالر أمرييك.  كام 

بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعاملني املستخدمني بأجر يف هذه األنشطة 71.8 شيكل عام 2014.

أما أنشطة الزراعة، فقد تراجعت مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل لتصل إىل 3.8%، ومساهمتها يف العاملة %10.6 عام 2014.  فقد 

بلغت القيمة املضافة ألنشطة الزراعة 280.2 مليون دوالر أمرييك عام 2014، برتاجع نسبته %9.6 عن العام 2013، ورافق ذلك ارتفاع يف 

عدد العاملني بنسبة 1.5% مقارنة مع العام 2013 ليصل عدد العاملني يف هذه األنشطة 85.4 ألف عامل.  وهذا يعني أن متوسط نصيب 

العامل من القيمة املضافة يف أنشطة الزراعة قد تراجع بنسبة 11.0% عام 2014 ليصل إىل 3,281.0 دوالر أمرييك، وهو األقل بني األنشطة 

االقتصادية )بعد أنشطة النقل(، ما يعكس ضعف اإلنتاجية يف هذه األنشطة.  من جهة أخرى؛ يف حني بلغ معدل األجر اليومي االسمي 

للعاملني املستخدمني بأجر يف أنشطة الزراعة 47.5 شيكل وهو األدىن بني األنشطة االقتصادية. 
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أما أنشطة تجارة التجزئة والجملة، والتي تعترب من األنشطة الهامة يف االقتصاد الفلسطيني، فقد بلغت مساهمتها يف الناتج املحيل 

اإلجاميل 17.3%، وبلغت مساهمتها يف العاملة 19.2% عام 2014.  وقد بلغت القيمة املضافة ألنشطة تجارة التجزئة والجملة 1,288.5 

مليون دوالر أمرييك عام 2014، برتاجع نسبته 0.5% عن العام 2013.  وترافق ذلك مع ارتفاع يف عدد العاملني بنسبة 7.7% مقارنة مع 

العام 2013 ليصل عدد العاملني فيها إىل 154.3 ألف عامل، وهو ما يعني أن متوسط نصيب العامل من القيمة املضافة يف أنشطة تجارة 

التجزئة والجملة عام 2014 قد تراجع بنسبة 7.6% مقارنة مع العام 2013، ليبلغ 8,350.6 دوالر أمرييك.  يف حني، ارتفع معدل األجر 

اليومي االسمي للعاملني املستخدمني بأجر يف هذه األنشطة عام 2014 ليصل إىل 60.7 شيكل.

أما بالنسبة ألنشطة اإلنشاءات، فقد تراجعت مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل عام 2014 لتصل إىل 7.2%، وتراجعت مساهمتها يف 

العاملة إىل 8.9%.  فقد بلغت القيمة املضافة يف هذه االنشطة 533.4 مليون دوالر أمرييك عام 2014، وهي أقل من عام 2013 بنسبة 

29.7%، ورافق ذلك انخفاض يف عدد العاملني يف هذه االنشطة بنسبة 7.6% مقارنة مع العام 2013 ليصل عدد العاملني فيه إىل 71.9 

ألف عامل خالل عام 2014.  وبذلك يكون متوسط نصيب العامل من القيمة املضافة يف أنشطة اإلنشاءات 7,418.6 دوالر أمرييك، وهو 

أقل مام كان عليه عام 2013 بنسبة 23.9%؛ بينام بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعامل يف هذه األنشطة 90.0 شيكل.  وتشكل أنشطة 

اإلنشاءات مكوناً أساسياً يف التكوين الرأساميل الثابت الذي يدخل ضمن احتساب الناتج املحيل اإلجاميل، وهو ميثل بالتايل بعداً أساسيا يف 

دراسة بنية وتطور االقتصاد الفلسطيني. )انظر جدول 5(.

انخفضت رخص األبنية عام 2014 بنسبة 0.7% مقارنة مع 2013 لتصل إىل 9,075.0  رخصة.  وتعترب رخص األبنية من املؤرشات التي 

تدل عىل واقع اإلنشاءات يف فلسطني.  وقد أظهرت السجالت اإلدارية الصادرة عن وزارة الحكم املحيل أن 68.1% من الرخص الصادرة 

هي رخص ألبنية جديدة.  وكام يتضح يف الشكل الالحق، فهناك زيادة مضطردة يف عدد رخص األبنية الصادرة يف فلسطني خالل الفرتة 

2009- 2013، والتي وصلت أعىل قيمة لها عام 2013 بواقع 9,138.0  رخصة، قبل أن ينخفض العدد بشكل طفيف عام 2014.

2014 - 2009
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من ناحية اخرى، زادت كميات اإلسمنت املستوردة عام 2014 بنسبة 12.1% لتصل إىل 1,531.1 الف طن خالل عام 2014 مقارنة مع 

1,365.3 ألف طن خالل عام 2013.  وقد سجلت كميات اإلسمنت املستوردة يف الضفة الغربية زيادة ملحوظة خالل عام 2014 نسبته 

13.5% مقارنة بالعام 2013، يف حني سجلت انخفاضا يف قطاع غزة نسبته 23.2%.  وتظهر البيانات انه مل يدخل قطاع غزة أي كميات 

إسمنت من خارج القطاع خالل عام 2009 قبل أن تبدأ كميات بسيطة من اإلسمنت يف دخول القطاع خالل السنوات التي تلت ذلك. 

)انظر الشكل أدناه(.

2014 - 2009
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4- األسعار والقوة الشرائية

ارتفع مؤرش غالء املعيشة )الرقم القيايس العام ألسعار املستهلك( يف فلسطني خالل العام 2014 بنسبة 1.73% ليصل إىل 109.42 )سنة 

األساس 2010(.  وهذه النسبة قريبة من نسبة ارتفاع املؤرش خالل العام السابق، ولكنها أقل حدة من السنوات التي سبقت ذلك )انظر 

الشكل أدناه(.  ومن أبرز املجموعات السلعية التي ساهمت يف رفع املؤرش هذا العام مجموعة املرشوبات الكحولية والتبغ التي ارتفعت 

بنسبة 11.80%، متأثرة بارتفاع الجامرك عىل سلعة التبغ، يليها مجموعة الخدمات الطبية بنسبة 8.71%، ومجموعة السلع والخدمات 

املتنوعة بنسبة 8.55%، ومجموعة املسكن ومستلزماته بنسبة 3.31%، ومجموعة املواد الغذائية واملرشوبات املرطبة بنسبة %0.37. 

تفاوت التغري يف أسعار املستهلك عىل مستوى املناطق الفلسطينية خالل العام 2014، مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت األسعار يف 

الضفة الغربية5 ارتفاعاً بنسبة 1.20%، ويف قطاع غزة بنسبة 2.85%، كام سجل مؤرش أسعار املستهلك يف القدس6 ارتفاعاً بنسبة %3.84.  

وتشرتك املناطق الثالث يف ارتفاع اسعار بعض السلع ضمن بعض املجموعات الرئيسية، وخصوصاً أسعار السجائر ومنتجات االلبان والبيض 

والفواكه الطازجة والخرضوات الطازجة. وباالضافة إىل ارتفاع أسعار تلك السلع يف هذه املجموعات، سجلت أسعار املستهلك يف الضفة 

الغربية ارتفاعاً يف أسعار مجموعة املرشوبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.82%، وأسعار املسكن ومستلزماته بنسبة 10.01%، وأسعار 

مجموعة خدمات التعليم بنسبة 5.11%.  بينام نتج االرتفاع يف أسعار املستهلك يف القدس بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة 

املرشوبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.44%، وأسعار مجموعة املسكن ومستلزماته بنسبة 9.41%، وأسعار مجموعة النقل واملواصالت 

بنسبة 6.23%، وأسعار مجموعة املواد الغذائية واملرشوبات املرطبة بنسبة 3.87%.  ويف قطاع غزة، ارتفعت األسعار نتيجة ارتفاع أسعار 

مجموعة املرشوبات الكحولية والتبغ بنسبة 16.04%، وأسعار مجموعة املواد الغذائية واملرشوبات املرطبة بنسبة %1.40.

من  يتضح  فكام  فلسطني.  يف  املستهلك  ألسعار  القيايس  الرقم  منها  يتشكل  التي  الرئيسية  للمجموعات  النسبي  الوزن  ويختلف 

جدول6، تشكل مجموعة املواد الغذائية واملرشوبات املرطبة أعىل وزن نسبي يف سلة املستهلك يف فلسطني، حيث تستحوذ عىل حوايل 

35.0% من سلة املستهلك، يليها مجموعة النقل واملواصالت بحوايل 13.8%، ثم مجموعة السلع والخدمات املتنوعة بحوايل %11.5، 

السلع  مجموعة  تحتل  بينام   ،%6.3 بحوايل  واألحذية  واملالبس  األقمشة  ومجموعة   ،%8.9 بحوايل  ومستلزماته  املسكن  ومجموعة 

والخدمات الرتفيهية والثقافية، ومجموعة خدمات املطاعم واملقاهي والفنادق نسبة متدنية من سلة املستهلك.

5  البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

6  ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

2014 - 2010
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جدول 6: متوسط االرقام القياسية ألسعار املستهلك والوزن النسبي حسب مجموعات االنفاق الرئيسية واملنطقة، 2014: سنة 

االساس 2010= 100

املجموعات 

الرئيسية

القدس**قطاع غزةالضفة الغربية*فلسطني

الرقم 

القيايس

الوزن 

النسبي***

الرقم 

القيايس

الوزن 

النسبي***

الرقم 

القيايس

الوزن 

النسبي***

الرقم 

القيايس

الوزن 

النسبي***

املواد الغذائية 

واملرشوبات املرطبة
105.8135.02106.8234.96103.3441.18109.5723.67

املرشوبات الكحولية 

والتبغ
143.884.31157.905.22119.892.32155.984.06

األقمشة واملالبس 

واألحذية
104.336.29114.885.7984.277.09120.706.91

114.758.87121.088.83102.618.73120.799.28املسكن ومستلزماته

األثاث واملفروشات 

والسلع املنزلية
101.905.36106.804.8391.816.55112.885.42

115.463.93120.194.4498.903.08113.673.32الخدمات الطبية

103.2513.83102.1915.3395.787.93119.7918.37النقل واملواصالت

97.803.5597.383.4696.993.17100.934.69االتصاالت

السلع والخدمات 

الرتفيهية والثقافية
100.112.07102.481.7896.092.39104.902.69

115.213.39118.903.59107.343.38116.842.51خدمات التعليم

خدمات املطاعم 

واملقاهي والفنادق
119.201.92129.011.86101.331.65108.092.70

سلع وخدمات 

متنوعة
117.0111.48115.939.91124.1312.50100.9116.38

الرقم القيايس العام 

ألسعار املستهلك
109.42100112.44100103.14100113.65100

* البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إرسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

** ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

*** الوزن النسبي الوزان الرتجيح السعار املستهلك حسب مجموعات االنفاق الرئيسية واملنطقة بناًء عىل بيانات مسح انفاق واستهالك االرسة لعام 2010.
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5- ميزان المدفوعات7 

يعترب ميزان املدفوعات سجالً منظامً موجزاً تدون فيه جميع املعامالت االقتصادية التي تتم بني املقيمني يف فلسطني وغري املقيمني خالل 

فرتة زمنية معينة، تكون يف العادة سنة واحدة.  ويتكون ميزان املدفوعات من جزأين هام الحساب الجاري والحساب الرأساميل واملايل.  

ويشمل الحساب الجاري أربعة حسابات فرعية )امليزان التجاري السلعي، وامليزان التجاري الخدمي، وميزان الدخل، وميزان التحويالت 

الجارية(، بينام يشمل الحساب الرأساميل واملايل حسابني هام الحساب الرأساميل )التحويالت الرأساملية، وحيازة األصول غري املالية غري 

املنتجة أو التخلص منها( والحساب املايل )االستثامر االجنبي املبارش، واستثامر الحافظة االجنبي، واالستثامرات االجنبية األخرى، واألصول 

االحتياطية(. 

ارتفع العجز يف امليزان التجاري بنسبة 15.9% عام 2014 مقارنة مع عام 2013، ليصل إىل 5,483.2 مليون دوالر أمرييك، أي بنسبة 

70.5% من الواردات.  ويعزى هذا االرتفاع يف عجز امليزان التجاري إىل ارتفاع إجاميل الصادرات من السلع والخدمات بنسبة %10.9 

عام 2014 ليصل إىل 2,297.9 مليون دوالر أمرييك، بينام ارتفع إجاميل الواردات من السلع والخدمات بنسبة أعىل بلغت 14.4% ليصل 

إىل 7,781.1 مليون دوالر أمرييك. وكام يتضح من الشكل أدناه، فقد تفاقمت قيمة العجز يف امليزان التجاري بشكل ملحوظ خالل الفرتة 

2009-2014 نتيجة الزيادة املطّردة يف الصادرات والواردات، ولكن نسبة العجز إىل الواردات انخفضت من 77.1% عام 2009 إىل %70.5 

عام 2014 نظرا لزيادة قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة أكرب من الزيادة يف قيمة الواردت خالل تلك الفرتة.  ففي حني زادت 

قيمة الصادرات بنسبة 102.8% خالل الفرتة املذكورة، زادت قيمة الواردات بنسبة 57.4% )انظر الشكل أدناه(.

7   البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ارسائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

بالرغم من زيادة العجز يف امليزان التجاري، انخفض عجز الحساب الجاري يف فلسطني خالل عام 2014 بنسبة 41.8% مقارنة مع عام 

2013، ليصل إىل 1,386.5 مليون دوالر أمرييك.  ويعزى هذا االنخفاض يف عجز الحساب الجاري إىل االرتفاع الكبري يف صايف التحويالت 

الجارية وصايف الدخل. )انظر جدول 7(.

2014 - 2009
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جدول 7: ميزان املدفوعات يف فلسطني، 2009- 2014    

القيمة باملليون دوالر أمرييك

2014*20092010201120122013البند

اوالً: الحساب الجاري 

)صايف(
1,143.4-1,306.9-2,069.6-1,821.0-2,383.4-1,386.5-

-5,394.3-4,682.7-4,135.7-3,779.2-3,452.7-3,371.2السلع )صايف(. 1

-88.9-49.5-293.2-144.6-444.3-438.7الخدمات )صايف(. 2

525.6599.1749.5857.51,160.31,381.3الدخل )صايف(. 3

486.2577.4735.7822.21,139.71,297.6تعويضات العاملني )صايف(

39.421.713.835.320.683.7     دخل االستثامر )صايف(

2,140.91,991.01,104.71,750.41,188.52,715.4التحويالت الجارية )صايف(	. 

ثانياً: الحساب الرأساميل 

واملايل )صايف(
1,149.31,029.72,035.51,522.52,144.61,393.6

713.0828.2640.0588.2551.3330.1الحساب الرأساميل )صايف(. 1

التحويالت الرأساملية 

)صايف( 
713.0828.2640.0588.2551.3330.1

حيازة االصول غري املالية غري 

املنتجة او   التخصل منها 

)صايف(

0.00.00.00.00.00.0

436.3201.51,395.5934.31,593.31,063.5الحساب املايل )صايف(. 2

     االستثامر االجنبي 

املبارش )صايف(
231.2121.9477.429.3224.0156.1

استثامر الحافظة االجنبي 

)صايف(
180.8-367.4-121.1-16.2-186.855.3-

االستثامرات االجنبية 

األخرى )صايف(
374.8483.41,005.51,087.21,203.6949.9

12.8-21.1-33.7166.0-11.136.4التغري يف األصول االحتياطية

-277.234.1298.5238.87.1-5.9ثالثاً: صايف السهو والخطأ

*بيانات تقديرية ربعية

ارتفع صايف حساب الدخل بنسبة 19.0% خالل عام 2014 مقارنة مع عام 2013 ليصل إىل 1,381.3 مليون دوالر أمرييك.  ويعزى 

العاملني بنسبة 13.9%، باإلضافة اىل االرتفاع يف صايف دخل االستثامر بنسبة  الدخل إىل زيادة صايف تعويضات  ارتفاع صايف حساب 

306.3%.  فكام يتضح من الشكل أدناه، استمرت تعويضات العاملني املقبوضة من الخارج يف االرتفاع منذ عام 2009، حتى بلغت 

1,298.4 مليون دوالر أمرييك عام 2014، وهي أعىل قيمة لها خالل تلك الفرتة، وتزيد بنسبة 166.6% عن مستوى تعويضات العاملني 

املقبوضة يف العام 2009.  وتشكل تعويضات العاملني املقبوضة ما نسبته 87.6% من إجاميل مقبوضات حساب الدخل، بينام ميثل دخل 

االستثامر النسبة الباقية.  
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زادت قيمة صايف التحويالت الجارية عام 2014 بنسبة 128.5% لتصل إىل 2,715.4 مليون دوالر أمرييك.  فقد ارتفعت التحويالت 

الجارية املقبوضة من الخارج خالل عام 2014 بنسبة 70.2% لتصل إىل 3,170.2 مليون دوالر أمرييك، مقارنة مع 1,862.9 مليون دوالر 

أمرييك عام 2013، وهو ما يعكس اعتامد االقتصاد الفلسطيني الكبري عىل التحويالت الخارجية التي تتلقاها فلسطني لدعم املوازنة العامة 

والتحويالت الخارجية للقطاع الخاص.  

من جهة أخرى، انخفضت التحويالت الرأساملية املقبوضة من الخارج بنسبة 40.1% لتصل إىل 330.1 مليون دوالر أمرييك خالل عام 

2014 مقابل 551.3 مليون دوالر عام 2013.  وقد شهدت الفرتة 2009-2014 تذبذباً يف التحويالت الرأساملية املقبوضة، حيث بلغت 

أعىل مستوى لها خالل العام 2010 نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها فلسطني خالل تلك الفرتة، ولكنها انخفضت تدريجيا بعد ذلك 

لتصل إىل أدىن قيمة لها عام 2014. )انظر الشكل أدناه(.

2014 - 2009

2014 - 2009
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6- وضع االستثمار الدولي

يعرّف وضع االستثامر الدويل بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثامرات املقيمني يف فلسطني )األفراد والرشكات والحكومة( املستثمرة 

يف العامل الخارجي تحت مسمى )األصول( من جهة، وأرصدة االستثامرات اململوكة للمقيمني خارج فلسطني )األفراد والرشكات والحكومات( 

واملستثمرة يف فلسطني تحت مسمى )الخصوم( من جهة أخرى.

ارتفع صايف وضع االستثامر الدويل يف فلسطني بنسبة 40.2% خالل عام 2014 ليصل إىل 1,234.0 مليون دوالر أمرييك، مقارنة مع 

880.0 مليون دوالر أمرييك عام 2013، نتيجة زيادة أرصدة األصول الفلسطينية املستثمرة يف الخارج وانخفاض أرصدة الخصوم األجنبية 

املستثمرة يف فلسطني خالل عام 2014.  فقد ارتفع إجاميل أرصدة األصول الخارجية الفلسطينية املستثمرة يف نهاية عام 2014 بنسبة 

2.1% مقارنة بالعام 2013، لتصل اىل 5,950.0 مليون دوالر أمرييك.  وقد شكل االستثامر األجنبي املبارش يف الخارج 2.8% من قيمة هذه 

األصول، بينام شكلت استثامرات الحافظة يف الخارج 19.9%، واالستثامرات األخرى يف الخارج 66.0% )شكلت العملة والودائع %95.7 

4.7% خالل  بنسبة  انخفض  فقد  الفلسطيني  االقتصاد  األجنبية عىل  الخصوم  أرصدة  إجاميل  أما    .%11.3 االحتياطية  واألصول  منها(، 

عام 2014 مقارنة بالعام 2013، ليبلغ 4,716.0 مليون دوالر أمرييك.  وقد شكل االستثامر األجنبي املبارش يف فلسطني 52.0% من هذه 

الخصوم، واستثامرات الحافظة األجنبية يف فلسطني 15.1%، واالستثامرات األخرى األجنبية يف فلسطني 32.9%. )انظر جدول 8(.

جدول 8:  وضع االستثامر الدويل يف فلسطني يف نهاية األعوام، 2009- 2014  

 القيمة باملليون دوالر أمرييك

200920102011201220132014البند

1,562.01,286.0721.0667.0880.01,234.0وضع االستثامر الدويل )صايف(*

5,570.05,423.05,233.05,262.05,828.05,950.0مجموع األصول الخارجية 

االستثامر األجنبي املبارش يف 

الخارج    
149.0241.0192.0232.0171.0167.0

941.0938.01,147.01,030.01,005.01,183.0استثامرات الحافظة يف الخارج  

3,985.03,713.03,397.03,336.03,967.03,928.0االستثامرات األخرى يف الخارج

495.0531.0497.0664.0685.0672.0األصول االحتياطية

4,008.04,137.04,512.04,595.04,948.04,716.0مجموع الخصوم األجنبية

االستثامر األجنبي املبارش يف 

فلسطني
1,959.02,175.02,328.02,336.02,459.02,453.0

استثامرات الحافظة األجنبية يف 

فلسطني
615.0612.0611.0676.0768.0710.0

االستثامرات األخرى األجنبية يف 

فلسطني
1,434.01,350.01,573.01,583.01,721.01,553.0

* وضع االستثامر الدويل )صايف(: تساوي مجموع األصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم األجنبية.
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7- الدين الخارجي

ميثل الدين الخارجي سجالً ألرصدة الدين املستحقة عىل قطاعات االقتصاد الفلسطيني لصالح غري املقيمني، مبا يف ذلك القروض من غري 

املقيمني وودائع غري املقيمني املودعة يف القطاع املرصيف يف فلسطني والسندات الفلسطينية املشرتاة من قبل غري املقيمني ومعامالت الدين 

التي تتم بني الرشكات غري املقيمة وتلك التابعة واملنتسبة يف فلسطني وأية التزامات أخرى عىل االقتصاد الفلسطيني غري التي ذكرت.

انخفض اجاميل رصيد الدين الخارجي عىل فلسطني بنسبة 9.7% خالل عام 2014 ليصل إىل حوايل 1,557.0 مليون دوالر أمرييك، مقارنة 

مع 1,725.0 مليون دوالر أمرييك عام 2013، وشكل الدين الخارجي عىل الحكومة العامة 69.9% من قيمة اجاميل رصيد الدين الخارجي 

بواقع 1,089.0 مليون دوالر أمرييك، بينام شكل الدين الخارجي عىل البنوك العاملة يف فلسطني 25.9% بواقع 404.0 مليون دوالر أمرييك.

جدول 9: إجاميل رصيد الدين الخارجي عىل القطاعات االقتصادية يف فلسطني يف نهاية األعوام، 2011- 2014 

القيمة باملليون دوالر أمرييك

2014*201120122013القطاع  االقتصادي

1,114.01,097.01,109.01,089.0الحكومة العامة

0.00.00.00.0السلطات النقدية

359.0443.0552.0404.0البنوك

100.043.060.060.0القطاعات األخرى

24.018.04.04.0االستثامر املبارش )االقرتاض ما بني الرشكات التابعة واملنتسبة(

1,597.01,601.01,725.01,557.0إجاميل رصيد الدين الخارجي

* متثل بيانات الربع الرابع 2014.     
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8- المالية العامة8 

انخفضت قيمة العجز الجاري يف موازنة الحكومة الفلسطينية خالل عام 2014 بنسبة 3.9%  لتصل إىل 1,327.3 مليون دوالر أمرييك 

مقارنة مع 1,381.7 مليون دوالر أمرييك عام 2013.  ويعزى انخفاض قيمة العجز إىل ارتفاع اجاميل صايف اإليرادات بنسبة أعىل من 

الزيادة يف النفقات الحكومية.  وقد رافق ذلك انخفاض يف مستوى الدعم الخارجي لسد العجز يف املوازنة العامة، حيث بلغ إجاميل قيمة 

الدعم الخارجي 1,029.7 مليون دوالر أمرييك، مقارنة مع 1,255.3 مليون دوالر أمرييك عام 2013. )انظر الشكل أدناه(.

8     املالية العامة ال تشمل بيانات الحكومة املحلية )املجالس والبلديات(، البيانات من خالل وزارة املالية، البيانات حسب مبدا االلتزام.

ارتفع إجاميل صايف اإليرادات خالل عام 2014 بنسبة 18.9% ليصل إىل 2,750.0 مليون دوالر أمرييك، وقد شكل اجاميل اإليرادات 

املحلية )الرضيبية وغري الرضيبية( 31.7% من إجاميل صايف اإليرادات، لتصل قيمتها اىل 872.4 مليون دوالر امرييك عام 2014، وكام 

يتضح من الشكل أعاله، فقد زاد اجاميل صايف االيرادات خالل الفرتة 2009-2014 بنسبة 72.1%، أي بحوايل 14.4 سنوياً.

وقد شكلت اإليرادات الرضيبية املحلية لوحدها ما نسبته 21.9% من إجاميل صايف اإليرادات عام 2014، حيث بلغت 601.9 مليون 

دوالر أمرييك، يف حني شكلت االيرادات غري الرضيبية املحلية ما نسبته 9.8% من اجاميل صايف االيرادات عام 2014 لتصل اىل 270.5 

مليون دوالر امرييك، وقد استمرت اإليرادات الرضيبية املحلية باالرتفاع منذ العام 2007 نتيجة اإلصالحات الحكومية يف مجال جباية 

الرضائب، متاشياً مع خطة التنمية واإلصالح التي عكفت الحكومة عىل تنفيذها، لتصل أعىل قيمة لها عام 2014 )انظر الشكلني الالحقني(.  

وتعكس النسبة املتدنية لإليرادات الرضيبية املحلية من إجاميل صايف اإليرادات ضعف القاعدة الرضيبية لفلسطني واعتامدها عىل مصادر 

أخرى لتغطية النفقات.

2014 - 2009
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أما بالنسبة الجاميل إيرادات املقاصة، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 21.5% خالل عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل اىل 2,053.5 

مليون دوالر أمرييك.  ويسهم اجاميل إيرادات املقاصة مبا نسبته 74.7% من إجاميل صايف اإليرادات عام 2014.  وميكن أن يعزى ارتفاع 

اجاميل إيرادات املقاصة إىل استمرار الرقابة عىل التزام التجار بتقديم فواتري املقاصة، إضافة إىل ارتفاع حجم االسترياد من العامل الخارجي 

ومن إرسائيل. وكام يتضح من الشكل الالحق، فقد زادت إيرادات املقاصة بشكل مضطرد منذ العام 2009، ما يعكس مدى اعتامد املوازنة 

العامة لدولة فلسطني عىل إرسائيل بشكل خطري. 

2014 - 2009

2014 - 2009
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باملقابل، ارتفع اجاميل النفقات الحكومية خالل عام 2014 بنسبة 10.4% لتصل إىل  4,077.3 مليون دوالر أمرييك، مقارنة مع 

3,694.1 مليون دوالر أمرييك خالل عام 2013.  وتشكل الرواتب واالجور أكرث من نصف اإلنفاق الحكومي يف فلسطني، حيث بلغت 

فاتورة الرواتب واالجور 2,055.0 مليون دوالر امرييك خالل عام 2014، أي ما نسبته 50.4% من اجاميل النفقات الحكومية. )انظر 

الشكلني أدناه(.

التوزيع النسبي إلجاميل النفقات وصايف اإلقراض 

يف فلسطني، 2013

التوزيع النسبي إلجاميل النفقات وصايف اإلقراض 

يف فلسطني، 2014

2014 - 2009
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9- القطاع المصرفي
 

جدول 10 : ابرز مؤرشات القطاع املرصيف يف فلسطني، 2014-2009 

 القيمة باملليون دوالر أمرييك

200920102011201220132014املؤرش

2,234.22,885.83,550.74,199.34,480.14,895.9اجاميل التسهيالت االئتامنية 

6,296.86,802.46,972.77,484.18,303.78,935.3اجاميل الودائع 

76.6144.3415.2783.0885.6921.8اجاميل القروض االستهالكية

متوسط سعر الفائدة عىل القروض 

بالدوالر )%(
6.196.336.796.977.516.41

بلغت قيمة اجاميل الودائع لدى القطاع املرصيف 8,935.3 مليون دوالر أمرييك عام 2014، أي بزيادة نسبتها 7.6% مقارنة مع العام 

2013، وقد بلغت قيمة الودائع لالشخاص املقيمني 6,175.1 مليون دوالر أمرييك أي ما نسبته 69.1% من اجاميل قيمة الودائع عام 

2014، بينام بلغت ودائع الحكومة املركزية الفلسطينية 612.3 مليون دوالر أمرييك، أي ما نسبته 6.9% من اجاميل قيمة تلك الودائع.

 

بلغ اجاميل التسهيالت االئتامنية التي منحها القطاع املرصيف عام 2014 ما قيمته 4,895.9 مليون دوالر أمرييك، مسجال ارتفاعاً نسبته 

9.3% مقارنة مع العام 2013.  وقد بلغت التسهيالت االئتامنية املقدمة للقطاع العام 1,239.8 مليون دوالر أمرييك أي ما نسبته %25.3 

من اجاميل قيمة التسهيالت االئتامنية، يف حني بلغت قيمة التسهيالت املقدمة لتمويل القروض االستهالكية 921.8 مليون دوالر أمرييك، 

أي ما نسبته 18.8% من اجاميل قيمة التسهيالت االئتامنية، بينام بلغت قيمة التسهيالت املقدمة لتمويل السيارات واملركبات 165.1 

مليون دوالر أمرييك، أي ما نسبته 3.4% من اجاميل قيمة التسهيالت االئتامنية.

ارتفع  بينام  اىل %6.41،  ليصل  نسبته 14.6% خالل عام 2014  انخفاضاً  بالدوالر االمرييك  القروض  الفائدة عىل  سجل متوسط سعر 

متوسط سعر الفائدة عىل الودائع بالدوالر االمرييك ليصل اىل %0.83. 
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امللحقات

متوسط سعر رصف الدوالر األمرييك مقابل الشيكل اإلرسائييل يف فلسطني، 2009- 2014

200920102011201220132014

3.933.733.583.863.613.58املتوسط السنوي
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Preface

In line with the function of the PCBS to develop and update 
statistical reports, we are pleased to release this report on 
the Performance of the Palestinian Economy in Palestine for 
2014. The report highlights the main economic indicators 
of 2014 and compares them to the situation in 2013. 

The report provides an overview of the economic reality 
and the nature of the economy using a number of economic 
indicators: GDP, labor market, prices, balance of payments, 
international investment position, external debt position, 
public finance and banking sector.

PCBS hopes that the findings of this report will provide 
a comprehensive picture of the characteristics and 
performance of the Palestinian economy during 2014 and 
will provide a resource to measure past performance. It will 
also assist researchers and decision makers in the analysis 
and planning of policies for the Palestinian economy in the 
future.

May, 2015
 

Ola Awad
President of PCBS
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Summary of Performance of the 
Palestinian Economy 

 

Gross Domestic Product (GDP) in Palestine 
declined by 0.4% during 2014. This decline 
resulted from the 15.2% GDP drop in the Gaza 
Strip, which was not compensated  by the 5.1% 
growth in the West Bank.  In 2014, the Gaza Strip 
contribution to GDP fell to 22.9% of Palestinian 
GDP,  and the GDP per capita in Palestine fell 
by 3.3% to USD 1,734.6, but GDP per capita in 
the Gaza Strip was 42.8% that of the West Bank.  
The value added in Palestine fell for economic 
activities, with the exception of  services and 
other branches activities.  The construction 
activities recorded highest falling in 2014, 
followed by agriculture, then transportation 
and storage, the services and other branches 
activities represented the largest contribution to 
GDP in both the West Bank and the Gaza Strip. 

The labor force increased in 2014 by 9.2%, to 
1,242.3 thousand persons, which was affected 
to increasing participation rate to 46.7%, but 
the number of employed persons rose by 3.1% 
only, leaded to rising the unemployment rate in 
Palestine to 27.2% in 2014 compared with 23.8% 
in 2013.

The number of employed persons rose in 
most economic activities in Palestine in 
2014, with the exception of transportation 
and storage and construction activities. The 
Wholesale and retail trade activities recorded 
the highest increase in the number of employed 
persons, followed by industry and information 
and communications.  In the West Bank all of 
the economic activities recorded an increase 
in employed persons, while in the Gaza Strip all 
of the economic activities recorded a decrease 
except in information and communications and 
services and other branches activities.  But the 
percent contribution for the employed persons 
in economic activities during 2014 remained 
similar to that of 2013.

During 2014, the nominal average daily wage 
in Palestine recorded an increase by 3.7% 
to NIS 83.2 compared with 2013, while real 
average daily wage rose by 1.9% during the 
same year.  Conversely the average value added 
per employed person in Palestine fell by 3.4% in 
2014 compared with 2013.   

Services and other branches activities rank 
first place in the Palestinian economy in 
terms of the value added and labor, followed 
by the trade activities and industry, while the 
value added in the transportation and storage 
activities contribution to GDP was low.  In the 
average value added per employed person, 
the information and communications activities 
took first place, followed by services and other 
branches activities, and industry.  The average 
nominal daily wage reached its highest value in 
the information and communications activities, 
followed by services and other branches 
activities, while it was the lowest in the agriculture 
activities.

The overall consumer price index in Palestine 
rose by 1.73% during 2014 to 109.42 
compared with 107.56 in 2013 (base year 
2010).  The increase in the consumer price index 
during 2014 was mainly attributed to the higher 
prices of some commodities within major groups 
with the highest relative weight.

Despite of the increasing in the trade balance 
deficit by 15.9% in 2014, the current account 
deficit in Palestine during 2014 fell by 41.8% 
to USD 1,386.5 million compared with 2013.  
This decline in current accounts was due to a 
rise in the value of net current transfers, which 
increased by 128.5%, and also to the rise in the 
value of net income which increased by 19.0% 
as result of increasing the compensation of 
employees 13.9%, and in net investment income 
more than triple. On the other hand, received 
capital transfer from abroad fell by 40.1% to USD 
330.1 million in 2014.



  
The net international investment position (IIP) 
for Palestine increased by 40.2% during 2014 
to a total of USD 1,234.0 million.  As a result of 
increasing the total stocks of external assets by 
2.1% at the end of 2014 and decreasing the total 
stocks of foreign liabilities in Palestine by 4.7% 
compared with 2013.  Conversely, external debt 
position on Palestine fell by 9.7% in 2014 to USD 
1,557.0 million.

The current Palestinian budget deficit 
decreased to USD 1,327.3 million in 2014 
compared with USD 1,381.7 million in 2013. 
While decreased in the level of external support 
to cover the budget deficit with a total value 
of USD 1,029.7 million. During 2014 total net 
revenues increased by 18.9% to USD 2,750.0 
million, while government expenditure increased 
by 10.4% to USD 4,077.3 million.  In the same 
year (2014), gross domestic tax revenues USD 
601.9 million and accounted for 21.9% of total net 
revenues, while gross domestic non tax revenues 
increased USD 270.5 million and accounted 
for 9.8% of total net revenues. Total clearance 
revenues increased to USD 2,053.5 million and 
constituted 74.7% of total net revenues in 2014. 

The total value of deposits increased by 
7.6% in 2014 at the end of the year reach to 
USD 8,935.3 million, deposits constitute for 
Palestinian Central Government 6.9% of total 
deposits.  The total credit facilities provided by 
bank sector rose by 9.3% to reach USD 4,895.9 
million during the same year.

Note: The data for gross domestic product, labor force, balance of payments excludes those parts of Jerusalem 
governorate which were annexed by Israel in 1967.
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1 – Gross Domestic Product (GDP)1

  
The Gross Domestic Product (GDP) in Palestine fell by 0.4% during 2014.  The Palestinian economy 
exhibited a recovery during 2009-2013, peaked in 2011and growth rate reached 12.4%, then fell to 
6.3% in 2012, and to 2.2% in 2013, this is the lowest level in growth since 2007, then the GDP fell by 
0.4% in 2014.

The falling in Palestinian GDP was as a result of significant deterioration in economic activities 
for the Gaza Strip, despite of the growth in the West Bank, the GDP fell  in the Gaza Strip 
of 15.2% during 2014, compared with growth by 5.1% in the West Bank.   The growth rate for 
Gaza Strip recorded a significant increase in the last four years, standing at 11.4%, 17.7% in 2010 
and 2011 respectively.  However, it gradually declined in 2014 because of the Israeli continual siege 
and aggression in the summer of the same year.  The summer onslaught caused destruction of the 
infrastructure, especially industrial establishments, and stopping almost complete for the construction 
activities as a result of Israeli restrictions on the entry of raw materials and building materials into the 
Gaza Strip.  While in the West Bank, the GDP growth rate fell from 10.7% in 2011, to 6.0% in 2012, and 
to 1.0% only in 2013, before it increased in 2014.  Israeli restrictions on economic activities and the 
financial crisis continued to impede increases in growth.

The contribution of the GDP for the Gaza Strip declined to 22.9% in 2014.  As figure below show, 
GDP in the Gaza Strip (at constant prices) totaled USD 1,706.5 million in 2014, represent 22.9% of 
Palestinian GDP, USD 7,449.0 million, it was 26.9% in 2013.  

Economic Performance in 2014

1 The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967, and the data for 
GDP and its components for 2014 are preliminary based on quarterly estimates and will be revised, there are some 
minor differences in the values of variables due to the convergence of standard treatment processes on the com-
puter. 
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GDP per capita by region, 2009- 2014 at constant prices: base year 2004
 

The GDP per capita in Palestine fell by 3.3% to USD 1,734.6 in 2014 compared with 2013.  This 
was because the population growth in addition to the decline in GDP on the other hand, this means a 
decrease in individual standards of living in Palestine in 2014. (See figure below). 

As a result of the verified GDP growth in the West Bank and the Gaza Strip, the gap between GDP 
per capita in the West Bank and the Gaza Strip has increased.  The GDP per capita in the Gaza Strip 
totaled USD 970.3 in 2014 compared to USD 2,265.4 in the West Bank.  This means that GDP per capita 
in the Gaza Strip represented 42.8% of the GDP per capita in the West Bank in 2014, and it is lower than 
the percentage in 2013, which was 53.4%.  This is due to significant deterioration in GDP in the Gaza 
Strip in 2014 compared with the growth, in the West Bank (See figure above). 
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Table 1: Main Economic Indicators  by region, 2009- 2014 at constant prices: 
base year 2004

Value in USD million

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Palestine

Gross Domestic Product (GDP) 5,663.6 6,122.3 6,882.3 7,314.8 7,477.0 7,449.0

Final Consumption* 7,063.1 7,290.4 8,086.8 8,821.6 8,558.8 9,015.2

Gross Capital Formation 1,393.1 1,354.9 1,326.0 1,578.1 1,644.0 1,363.3

Net Exports of goods and 
services

-2,792.6 -2,523.0 -2,530.5 -3,084.9 -2,725.8 -2,929.5

Number of  Population 
(thousand person)

3,702.2 3,811.1 3,927.1 4,046.9 4,169.5 4,294.7

GDP per capita (USD) 1,529.8 1,606.4 1,752.5 1,807.5 1,793.3 1,734.6

West Bank

Gross Domestic Product (GDP) 4,304.6 4,609.0 5,101.2 5,409.0 5,464.3 5,742.5

Final Consumption* 5,235.6 5,425.8 5,754.1 6,253.2 6,167.1 6,298.9

Gross Capital Formation 1,346.7 1,142.8 1,193.1 1,443.6 1,543.1 1,629.1

Net Exports of goods and 
services

-2,277.7 -1,959.6 -1,846.0 -2,287.8 -2,245.9 -2,185.5

Number of  Population 
(thousand person)

2,215.4 2,276.0 2,338.4 2,402.6 2,468.1 2,534.6

GDP per capita (USD) 1,943.0 2,025.1 2,181.5 2,251.3 2,214.0 2,265.4

Gaza Strip

Gross Domestic Product (GDP) 1,359.0 1,513.3 1,781.1 1,905.8 2,012.7 1,706.5

Final Consumption* 1,827.5 1,864.6 2,332.7 2,568.4 2,391.7 2,716.3

Gross Capital Formation 46.4 212.1 132.9 134.5 100.9 -265.8

Net Exports of goods and 
services

-514.9 -563.4 -684.5 -797.1 -479.9 -744.0

Number of  Population 
(thousand person)

1,486.8 1,535.1 1,588.7 1,644.3 1,701.4 1,760.0

GDP per capita (USD) 914.1 985.7 1,121.1 1,159.0 1,182.9 970.3

 * Data include net errors and omissions.
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Palestine witnessed fluctuations in growth in the value added of economic activities during 
2014: the value added fell for economic activities, with the exception  of services and other 
branches activity.  The construction activity recorded highest falling in 2014 which fell of 29.7%, 
followed by agriculture by 9.6%, then transportation and storage of 7.0%, followed by  industry by 
6.9%, and information and communications with 4.7%, While services and other branches activity 
increased by 10.2%. (See table 2).  

Table 2: Value added of economic activities by region 2009 - 2014, at constant prices: base 
year 2004

Value in USD Millions

Economic Activity 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Palestine

Agriculture 347.5 332.9 408.7 339.1 309.9 280.2

Industry 925.9 956.6 963.3 1,091.6 1,158.5 1,078.3

Construction 387.0 533.0 728.5 715.1 758.7 533.4

Wholesale and retail trade 555.5 950.5 1,228.1 1,304.9 1,295.1 1,288.5

Transportation and storage 122.4 104.4 108.5 115.1 127.6 118.7

Information and communications 380.2 408.6 441.0 468.3 452.7 431.6

Services and other branches                                                                         2,945.1 2,836.3 3,004.2 3,280.7 3,374.5 3,718.3

West Bank

Agriculture 199.3 196.5 249.0 228.7 193.0 199.5

Industry 795.7 765.8 764.0 896.9 953.9 921.0

Construction 345.9 412.9 449.4 422.3 445.4 456.0

Wholesale and retail trade 448.8 755.6 1,014.4 1,051.4 1,019.0 1,067.2

Transportation and storage 111.7 92.6 95.3 93.2 104.5 106.5

Information and communications 374.6 404.0 435.4 459.6 443.9 423.2

Services and other branches                                                                              2,028.6 1,981.6 2,093.7 2,256.9 2,304.6 2,569.1

Gaza Strip

Agriculture 148.2 136.4 159.7 110.4 116.9 80.7

Industry 130.2 190.8 199.3 194.7 204.6 157.3

Construction 41.1 120.1 279.1 292.8 313.3 77.4

Wholesale and retail trade 106.7 194.9 213.7 253.5 276.1 221.3

Transportation and storage 10.7 11.8 13.2 21.9 23.1 12.2

Information and communications 5.6 4.6 5.6 8.7 8.8 8.4

Services and other branches                                                                            916.5 854.7 910.5 1,023.8 1,069.9 1,149.2
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Percentage contribution of economic activities in GDP by region, 2014 at 
constant prices: base year 2004

Services and other branches

Although there was a general decline in most economic activities in Palestine during 2014, 
the decline varied between the West Bank and the Gaza Strip and was most significant in the 
Gaza Strip compared with the West Bank.  The information and communications activities fell by 
4.7% in the West Bank, followed by industry activities with 3.4%.  Other activities grew at variant 
rates,  the highest being in services and other branches activities by 11.5%, followed by wholesale 
and retail trade activities by 4.7%, then agriculture activity by 3.4%, then construction activities by 
2.4%, and transportation and storage activities by 1.9%.  In the Gaza Strip, construction activities fell 
by 75.3%, followed by transportation and storage activities by 47.2%, then agriculture activities by 
31.0%, industry activities 23.1%, then wholesale and retail trade activities by 19.8%, and information 
and communications activities by 4.5%.  Conversely, services and other branches activities grew of 
7.4% in the Gaza Strip in 2014.

In terms of contribution to GDP, the services and other branches activities contribution 
increased to 49.8%, compared to 45.2% in 2013.  This may be explained by the rapid growth in this 
type of activities in 2014 while other activities declined.  The services and other branches activities 
represented a half of GDP.  Another explanation may be the fact that the services and other branches 
activities includes a wide range of activities like financial and insurance activities, accommodation 
and food service activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, 
administrative and support service activities, education, human health and social work activities.  The 
wholesale and retail trade activities ranked second with 17.3% in 2014 that remained unchanged 
from 2013.  Contribution of the industry activities fell to 14.5% in 2014 compared with 15.5% in 2013.  
Construction activities contribution fell to 7.2% in 2014 compared with 10.1% in 2013.  Information 
and communications activities dropped to 5.8% in 2014 compared with 6.1% in 2013 and agriculture 
activities fell to 3.8% in 2014 compared with 4.1% in 2013.  As for transport and storage activities, it 
remained very low at  1.6%.

The structure of economic activities differed in the West Bank and the Gaza Strip in 2014.  
Although of the services and other branches activities remained the largest contributor to GDP in both 
the West Bank and the Gaza Strip, its share stood at 67.4% of GDP in the Gaza Strip while it constituted 
44.7% of GDP in the West Bank in 2014.  The wholesale and retail trade activities contributed 18.6% of 
GDP in the West Bank versus 13.0% in the Gaza Strip. The industry activities share stood at 16.0% in the 
West Bank versus 9.2% in the Gaza Strip. The construction activities accounted for 7.9% of the GDP in 
the West Bank versus 4.5% in the Gaza Strip.  Information and communications activities contribution 
was 7.4% in the West Bank versus 0.5% in the Gaza Strip.  The share of the agriculture activities was 
3.5% in the West Bank versus 4.7% in the Gaza Strip.  The transport and storage activities accounted 
for 1.9% of the GDP in the West Bank versus 0.7% in the Gaza Strip (See figure below).
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2– Labor Market2

 
Labor is the most important production factor in the Palestinian economy, especially in the face of 
limited natural resources and Israeli control over land, water and restrictions on the movement of 
people, goods and capital.  The (table 3) shows the main labor market indicators during the 2009-2014. 

Table 3: Labor market indicators for individuals aged 15 years 
and above by region, 2009- 2014

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Palestine

Labor force (thousand person) 897.6 923.5 1,012.7 1,085.8 1,137.5 1,242.3

Employed  persons (thousand 
person)

613.3 643.6 736.5 764.8 780.0 804.5

Participation rate (%) 41.7 41.3 43.4 44.4 44.5 46.7

Unemployment rate (%) 25.9 25.0 21.8 23.5 23.8 27.2

Nominal average daily wage (NIS) 75.3 75.4 76.0 78.7 80.2 83.2

Real average daily wage (NIS)* 78.1 75.4 73.9 74.4 74.6 76.0

Average value added per 
employed person** (USD/ 
employed person)

9,234.6 9,512.6 9,344.6 9,564.3 9,585.9 9,259.2

West Bank

Labor force (thousand person) 589.8 612.8 671.2 714.4 741.3 798.5

Employed  persons (thousand 
person)

424.5 450.3 492.9 508.5 513.0 556.1

Participation rate (%) 44.3 44.3 46.4 46.9 46.5 48.0

Unemployment rate (%) 19.3 18.5 18.4 19.7 19.0 18.0

Nominal average daily wage (NIS) 80.2 82.6 82.7 85.7 88.4 90.7

Real average daily wage (NIS)* 83.6 82.6 79.9 79.5 79.6 80.7

Average value added per 
employed person** (USD/ 
employed person)

10,140.4 10,235.4 10,349.4 10,637.2 10,651.7 10,326.4

Gaza Strip

Labor force (thousand person) 307.8 310.7 341.5 371.4 396.2 443.8

Employed  persons (thousand 
person)

188.8 193.3 243.6 256.3 267.0 248.4

Participation rate (%) 37.6 36.4 38.4 40.1 41.2 44.4

Unemployment rate (%) 38.6 37.8 28.7 31.0 32.6 43.9

Nominal average daily wage (NIS) 62.7 58.2 61.6 64.3 63.2 64.0

Real average daily wage (NIS)* 63.8 58.2 61.2 63.6 63.0 62.1

Average value added per 
employed person** (USD/ 
employed person)

7,198.1 7,828.8 7,311.6 7,435.8 7,538.2 6,870.0

* The nominal daily wage was linked to CPI to monitor the purchasing power of employees at constant prices (base 
year 2010).

** Average value added per employed  person = value added / number of employed persons. 

The labor force increased by 9.2% in 2014 compared with 2013, reaching 1,242.3 thousand 
employed person, raising as such the labor force participation rate that reached to 46.7% in 
2014 compared with 44.5% during the same period.  This is due to the rise of the number of 
persons entering the labor market in 2014 as a result of increasing the population base.  The labor 
force participation rate varied from 48.0% in the West Bank compared with 44.4% in the Gaza Strip.  
This reflects an improvement in the participation rate in the Gaza Strip from 41.2% in 2013, and the rate 
rose in the West Bank from 46.5% in 2013.

2  The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967, also the data 
for employees and wages doesn’t include the employees in Israel and settlements and abroad.
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Although the labor force in 2014 increased by 9.2%, the number of employed persons increased 
by only 3.1% compared with 2013, the number of employed persons in Palestine totaled 804.5 
thousand in 2014 compared with 780.0 thousand employed person in 2013.  In comparison, the 
increase was 8.4% in the West Bank  in 2014, while the number of employed persons in the Gaza Strip 
declined by 7.0%.

The number of employed persons grew more less than the rate of increase in the labor force 
and which led the unemployment rate in Palestine to rise to 27.2% in 2014 compared with 
23.8% in 2013.  Unemployment rate increased in Palestine because of the inability of the economy 
to absorb the growing numbers of people entering the labor market, in addition to expulsion of some 
labor force in the Gaza Strip caused by a fall in economic activity in the Strip.  As the table 3 show, the 
number of employed persons in the Gaza Strip fell 18.6 thousand person in 2014, which increased the 
unemployment rate in the Gaza Strip to 43.9% in 2014 compared with 32.6% in 2013.  On the other 
hand, the unemployment rate fell in the West Bank to 18.0% compared with 19.0% during the same 
period caused by the increasing of the number of employed persons in the West Bank 43.1 thousand 
person.

Most economic activities saw an increase in the number of employed persons in 2014, except 
for transportation and storage and construction activities.  Wholesale and retail trade recorded 
the highest increase in the number of employed persons of 7.7% during 2014  compared with 2013. The 
industry activities, and services and other branches activities also  recorded an increase in the number 
of employed persons in 2014 of 6.6% and 5.1% respectively.  On the other hand, the transportation 
and storage activities, the number of employed persons fell by 12.4% and in construction activities, the 
number fell by 7.6% compared with the previous year.

Unemployment rate by region, 2009- 2014

The rise percent in the number of employed persons in economic activities differed  between 
the West Bank and the Gaza Strip.  In the West Bank, all of the activities recorded an increase 
in the number of employed persons, while in the Gaza Strip showed a decrease in all economic 
activities with exception information and communications and  services and other branches 
activities.  The wholesale and retail trade activities recorded the highest increase with 15.0% in the 
number of employed persons during 2014 in the West Bank, followed by construction activities with 
13.0%, then industry activities increased by 9.9%, followed  by 5.1% in services and other branches 
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activities, and agriculture activities of 3.9%.  While in the Gaza Strip, witnessed an increase of 18.2% in 
information and communications activities during 2014, followed by a rise of 5.1% in services and other 
branches activities.  Conversely, the construction activity recorded a decrease of 73.1% in the number 
of employed persons, transportation and storage activities of 31.5%, industry activities by 10.3%, and 
wholesale and retail trade activities of 7.2%.  The significant decrease in number of employed persons 
in construction activities in the Gaza Strip due to the Israeli brutal aggression continued 51 days, an 
addition to the strict blockade on border crossings, especially the Rafah border crossing with Egypt. 
(See table 4).   

Table 4: Number of employed persons by economic activity and region, 2009- 2014

Economic Activity 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Palestine

Agriculture 76,300 81,100 93,000 91,100 84,100 85,400

Industry 75,100 75,200 89,300 98,200 101,100 107,800

Construction 45,300 56,700 69,900 74,800 77,800 71,900

Wholesale and retail trade 108,600 115,900 141,200 140,600 143,300 154,300

Transportation and storage 30,400 32,300 39,700 41,200 44,400 38,900

Information and 
communications

6,500 6,600 5,900 8,300 7,600 8,100

Services and other 
branches                                                                           

271,100 275,800 297,500 310,600 321,700 338,100

West Bank

Agriculture 64,300 66,200 69,600 69,700 61,600 64,000

Industry 64,100 64,800 74,500 82,300 84,600 93,000

Construction 43,600 51,000 55,400 55,000 59,200 66,900

Wholesale and retail trade 75,600 84,100 99,000 98,900 96,000 110,400

Transportation and storage 21,200  20,900 22,100 21,400 24,400 25,200

Information and 
communications

4,800 4,900 4,800 6,500 5,400 5,500

Services and other 
branches                                                                            

150,900 158,400 167,500 174,700 181,800 191,100

Gaza Strip

Agriculture 12,000 14,900 23,400 21,400 22,500 21,400

Industry 11,000 10,400 14,800 15,900 16,500 14,800

Construction 1,700 5,700 14,500 19,800 18,600 5,000

Wholesale and retail trade 33,000 31,800 42,200 41,700 47,300 43,900

Transportation and storage 9,200 11,400 17,600 19,800 20,000 13,700

Information and 
communications

1,700 1,700 1,100 1,800 2,200 2,600

Services and other 
branches                                                                            

120,200 117,400 130,000 135,900 139,900 147,000
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Percentage distribution of employed persons by economic activity and region, 2014

Services and other branches

Despite the disparity in growth rates in the number of employed persons in various economic 
activities during 2014, the percentage distribution of employed persons in these activities 
remained similar to that of 2013.  Employed persons in Palestine were largely concentrated in 
services and other branches activities 42.0% during 2014, followed by employed persons in wholesale 
and retail trade activities 19.2% and industry activities 13.4%.  These figures varied significantly 
between the West Bank and the Gaza Strip.  The percentage of employed persons in services and 
other3 branches activities in the West Bank was 34.4% compared with 59.2% in the Gaza Strip.  The 
percentage of employed persons in wholesale and retail trade activities was 19.9% in the West Bank 
compared with 17.7% in the Gaza Strip, and the percentage of employed persons in industry activities 
was 16.7% in the West Bank compared with 6.0% in the Gaza Strip (See figure below). 

3    including government employees

In 2014, the nominal average daily wage increased in Palestine by 3.7% compared with 2013, 
while real average daily wage rose by 1.9% in the same year.  The nominal average daily wage was 
NIS 83.2 in 2014.  However, when wages are linked to price inflation in Palestine, real average daily 
wage in 2014 was NIS 76.0 (See figure follow).  The nominal and real average daily wage in the West 
Bank scored more than it was in the Gaza Strip, nominal average daily wage recording NIS 90.7 in the 
West Bank was compared to NIS 64.0 in the Gaza Strip.  The real average daily wage in the West Bank 
was NIS 80.7 compared with NIS 62.1 in the Gaza Strip in the same year. (See table 3).
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Average nominal and real daily wages in NIS in Palestine 2009- 2014: base year 2010

           Average value added per employed person (USD) in Palestine, 2009- 2014

Average value added per employed person in Palestine fell by 3.4% during 2014 compared with 
2013.  As the figure below shows, average value added per employed person fluctuated during 2009-
2014; it gradually increased after 2009 to its highest level in 2013, before it fell to reach USD 9,259.2 
per employed person in 2014.  It actually fell to approximately its level in 2009.  Average value added 
per employed person is an important indicator to measure the efficiency and effectiveness of work 
in achieving a specific level of production process outputs, and the extent of the exploitation of the 
technological component in the production process.  Many factors affect the level of average value 
added per employed person, including the quality of the inputs of production, technology, education, 
training, plus the work environment represented in the laws and regulations of the labor market and 
other domains.
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3 - Economic Activities4

   
The Palestinian economy compasses several economic activities. It is predominantly a service economy 
because of the services activities contribution to GDP and to employment (See table 5):

Table 5: Main economic activities by major characteristics in Palestine, 2014 

Activity Contribution 
to GDP (%)

Average value 
added per 
employed 

person (Dollar/ 
employed 
person)*

Contribution 
to employment 

(%)

Nominal 
average 

daily wage 
(NIS)

Real 
average 

daily wage 
(NIS)**

Agriculture 3.8 3,281.0 10.6 47.5 43.4

Industry 14.5 10,002.8 13.4 71.8 65.6

Construction 7.2 7,418.6 8.9 90.0 82.3

Wholesale and retail 
trade 17.3 8,350.6 19.2 60.7 55.5

Transportation and 
storage 1.6 3,051.4 4.8 49.6 45.3

Information and 
communications 5.8 53,284.0 1.0 106.5 97.3

Services and other 
branches                                                                              49.8 10,997.6 42.1 93.8 85.7

*  Value added per employed  person = value added / number of employed persons. 
**  The nominal daily wage was linked to CPI to monitor the purchasing power of employees at constant prices 

(base year 2010).

                                                                          
Services and other branches activities ranked first in the Palestinian economy, value added 
and employment with a percentage contribution to GDP of 49.8% and in employment of 42.1% 
in 2014. The value added for services and other branches activities in 2014 was USD 3,718.3 million, 
an increase of 10.2% compared with 2013, and the number of employed persons was 338.1 thousand 
employed person with increased by 5.1% during the same period.  Moreover, because the value added 
for this activities increased more than the increasing of number of employed persons, then average 
value added per employed person for services and other branches activities increased by 4.8% to 
USD 10,997.6 during 2014.  Conversely, the nominal average daily wage for waged employees in these 
activities was NIS 93.8, considered as the highest of the main economic activities (after information 
and communications activities).

Industry activities contributed 14.5% to GDP in 2014, and employed 13.4% of employment 
during the same period.  The value added for industry activities in 2014 totaled USD 1,078.3 million, 
a decline of 6.9% compared with 2013.  While the number of employed persons increased by 6.6% 
compared with 2013, to 107.8 thousand employed person, the average value added per employed 
person in industry activities fell by 12.7% in 2014, representing to USD 10,002.8.  The nominal average 
daily wage of waged employees in these activities was NIS 71.8 in 2014.

The Agriculture activities, contribution to GDP fell to 3.8%, and constituted 10.6% of employment 
in 2014.  The value added of the agriculture activities was USD 280.2 million in 2014, a fall of 9.6% 
compared with 2013, with growing in the number of employed persons by 1.5% compared to 2013 
with 85.4 thousand employed person.  This means the average value added per employed person in 

4 The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967, also the data for employees 
and wages doesn’t include the employees in Israel and settlements and abroad.
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agriculture activities fell by 11.0% in 2014 to USD 3,281.0, which is also the lowest of the main economic 
activities (after Transportation and storage activities).  This situation, reflects the weak productivity in 
these activities.  On the other hand, the nominal average daily wage of waged employees in agriculture 
activities was NIS 47.5, which is the lowest of the main economic activities.  

Wholesale and retail trade is a vital activity in the Palestinian economy and contributed 17.3% 
to GDP, and 19.2% to employment in 2014.  The value added of wholesale and retail trade activities 
totaled USD 1,288.5 million in 2014, marking a fall of 0.5% compared to 2013.  The number of employed 
persons increased by 7.7% compared to 2013 to (154.3 thousand employed person).  This means the 
average value added per employed person in wholesale and retail trade activities fell by 7.6% in 2014 
compared to 2013 to USD 8,350.6.  The nominal average daily wage of waged employees in these 
activities in 2014 was NIS 60.7.
 
The construction activities contribution to GDP fell in 2014 to 7.2%, and to 8.9% in employment.  
The value added in these activities totaled USD 533.4 million in 2014, 29.7% lower than compared with 
2013, the number of employed persons fell by 7.6% compared to 2013 and dropped to 71.9 thousand 
of employed person in 2014.  Furthermore, the average value added per employed person in the 
construction activities was USD 7,418.6, 23.9% lower than 2013, while the nominal average daily wage 
of waged employees in these activities was NIS 90.0.  The construction activities are a key item of fixed 
capital formation, which constitutes part of GDP and represents a basic element in the study of the 
structure and evolution of the Palestinian economy. (See table 5). 

During 2014, the number of building licenses fell by 0.7% compared to 2013, totaling 9,075.0 
license.  Building licenses are indicators of the status of construction in Palestine.  Administrative 
records from the Ministry of Local Government showed that 68.1% of licenses were issued for new 
buildings.  As the figure follow shows, there was a sharp increase in number of licenses were issued 
during 2009-2013, reaching a peak of  9,138.0 license in 2013, before it slightly declined in 2014.

Number of building licenses* issued in Palestine, 2009- 2014

   * The data excludes boundary walls licenses.
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On the other hand, the quantities of cement imported increased by 12.1% in 2014 to 1,531.1 
thousand ton compared with 1,365.3 thousand ton in 2013.  The quantities of cement imported 
into the West Bank increased by 13.5% compared to 2013, while it recorded a decrease in the Gaza 
Strip by 23.2%.  Additionally, data show that no cement entered the Gaza Strip from abroad in 2009, 
despite very small quantities entering in following years (See figure below).

Quantities of cement imported by region, 2009- 2014
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Trends in consumer price index (CPI) in Palestine, 2010- 2014

4-Prices and Purchasing Power
 
The cost of living (overall consumer price index - CPI) increased by 1.73% in Palestine during 
2014 to 109.42 (base year 2010).  This increase is close to the indicator in previous year, but it is 
less severe in comparison with previous years (See figure below).  The main groups that contributed 
to this increase were alcoholic beverages and tobacco, which increased by 11.80%, because of high 
customs on tobacco goods, followed by medical care, which increased by 8.71%, then miscellaneous 
goods and service which increased by 8.55%, followed by housing at 3.31%, and food and soft drinks 
increased by 0.37%. 

Changes in consumer prices varied by area in Palestine in 2014 compared with previous year, 
prices increased by 1.20% in the West Bank5, by 2.85% in the Gaza Strip, and the consumer 
price index in the Jerusalem6 increased by 3.84%.  The three regions were all affected by the rise 
in prices of some goods within some major groups especially in tobacco prices, milk products and 
eggs, and fresh fruit and fresh vegetables.  In addition to rise that goods in this groups, Consumer 
prices in the West Bank was mainly caused by price increases in alcoholic beverages and tobacco by 
11.82%, housing by 10.01%, education by 5.11%.  While the rise in prices In Jerusalem caused by the 
rise in the consumer price index was mainly due to price rises in alcoholic beverages and tobacco by 
11.44%, housing by 9.41%, transportation by 6.23%, and food and soft drinks by 3.87%.  In the Gaza 
Strip, prices increased due to price rises in alcoholic beverages and tobacco by 16.04%, and food and 
soft drinks by 1.40%.

The relative weight of groups that make up the consumer price index in Palestine can vary.  As 
table 6 shows, the food and soft drinks group has a higher relative weight in the consumer basket 
in Palestine since they constitute approximately 35.0% of total consumption. They are followed by 
transportation with approximately with 13.8%, miscellaneous goods and service with approximately 
11.5%, housing with approximately  8.9%, and textiles, clothing and footwear with approximately 6.3%; 
recreational, cultural goods and services, and restaurants and cafes occupy a low proportion of the 
consumer basket. 

5  The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
6  Those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
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Table 6:  Average Consumer Price Index and relative weight by major Groups of Expenditure 
and Region, 2014: base year 2010=100

Palestine West Bank* Gaza Strip Jerusalem**

Main groups CPI Relative 
We ight*** CPI Relative 

Weight*** CPI Relative 
Weight*** CPI Relative 

Weight***

Food and soft 
drinks

105.81 35.02 106.82 34.96 103.34 41.18 109.57 23.67

Alcoholic 
beverages and 
tobacco

143.88 4.31 157.90 5.22 119.89 2.32 155.98 4.06

Textiles, clothing 
and footwear

104.33 6.29 114.88 5.79 84.27 7.09 120.70 6.91

Housing 114.75 8.87 121.08 8.83 102.61 8.73 120.79 9.28

Furniture, 
household goods

101.90 5.36 106.80 4.83 91.81 6.55 112.88 5.42

Medical care 115.46 3.93 120.19 4.44 98.90 3.08 113.67 3.32

Transportation 103.25 13.83 102.19 15.33 95.78 7.93 119.79 18.37

Communications 97.80 3.55 97.38 3.46 96.99 3.17 100.93 4.69

Recreational, 
cultural goods & 
services

100.11 2.07 102.48 1.78 96.09 2.39 104.90 2.69

Education 115.21 3.39 118.90 3.59 107.34 3.38 116.84 2.51

Restaurants and 
cafes

119.20 1.92 129.01 1.86 101.33 1.65 108.09 2.70

Miscellaneous 
goods and 
service

117.01 11.48 115.93 9.91 124.13 12.50 100.91 16.38

Overall Consumer 
Price Index 109.42 100 112.44 100 103.14 100 113.65 100

* The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
** The data for that part of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
*** Relative weight for consumer prices by major groups of expenditure and region based on the Expenditure and 
Consumption Survey 2010. 
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  5 - Balance of Payments7

 
The balance of payments is an organized summary record of all economic transactions between 
residents in Palestine and non-residents during the time, usually one year. The balance of payments 
consists of two accounts, the current account, capital and financial account.  The current account 
includes four sub-accounts as follows (trade balance of goods, trade balance of services, balance of 
income and balance of current transfers).  The capital and financial account consists tow accounts, 
capital account (capital transfers and the acquisition of assets that are non-financial and non-produced 
or disposal of them), and the financial account (foreign direct investment, foreign portfolio investment, 
and foreign other investments and reserve assets).

The trade balance deficit increased by 15.9% in 2014 compared to 2013, to USD 5,483.2 million, 
which was 70.5% of imports.  The increase in the trade balance deficit in 2014 was due to an increase 
of 10.9% in total exports of goods and services to USD 2,297.9 million, while total imports of goods 
and services increased by 14.4% to USD 7,781.1 million.  As the figure below shows.  The trade balance 
deficit exacerbated especially during 2009-2014 because of a steady increase in exports and imports.  
However, the value of deficit to imports fell from 77.1% in 2009 to 70.5% in 2014 because the value of 
exports of goods and services increased by more than the increase in the value of imports during that 
period.  The value of exports increased by 102.8% during the mentioned period, the value of imports 
increased by 57.4% (See figure below).

Trade balance of goods and services in Palestine, 2009- 2014 

7  The data excludes those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.
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Despite of the increasing of balance trade deficit, the current account deficit in Palestine during 
2014 decreased by 41.8% compared with 2013 to USD 1,386.5 million.  This decline was due to a 
rise of the value of net current transfers, and also a rise of the value of net income (See table 7).

Table 7: Balance of Payments in Palestine, 2009- 2014
Value in USD million

Item 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

First: Current account 
(net) 1,143.4- 1,306.9- -2,069.6 -1,821.0 -2,383.4 -1,386.5

1. Goods (net) -3,371.2 -3,452.7 -3,779.2 -4,135.7 -4,682.7 -5,394.3

2. Services (net) -438.7 -444.3 -144.6 -293.2 -49.5 -88.9

3. Income (net) 525.6 599.1 749.5 857.5 1,160.3 1,381.3

        Compensation of 
employees (net)   

486.2 577.4 735.7 822.2 1,139.7 1,297.6

Investment income (net)   39.4 21.7 13.8 35.3 20.6 83.7

4. Current transfers 
(net) 2,140.9 1,991.0 1,104.7 1,750.4 1,188.5 2,715.4

Second: Capital and 
financial account (net) 1,149.3 1,029.7 2,035.5 1,522.5 2,144.6 1,393.6

1. Capital account (net) 713.0 828.2 640.0 588.2 551.3 330.1

         Capital transfers (net) 713.0 828.2 640.0 588.2 551.3 330.1

Acquisition / disposal 
of non- financial, non-
financial assets (net)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Financial account 
(net) 436.3 201.5 1,395.5 934.3 1,593.3 1,063.5

        Foreign Direct 
investment (net)

231.2 121.9 477.4 29.3 224.0 156.1

        Foreign Portfolio 
investment (net)

-180.8 -367.4 -121.1 -16.2 186.8 -55.3

        Foreign Other 
investment (net)

374.8 483.4 1,005.5 1,087.2 1,203.6 949.9

        Change in Reserve 
assets

11.1 -36.4 33.7 -166.0 -21.1 12.8

Third: Net errors and 
omissions -5.9 277.2 34.1 298.5 238.8 -7.1

* Quarterly preliminary data

The net income accounts increased by 19.0% in 2014 compared with 2013 to USD 1,381.3 million, 
the increasing in income accounts as a result of increasing of net  compensation of employees by 13.9%, 
and also arise in net investment income by 306.3%.  As figure below show, received compensation of 
employees from abroad continuous increasing since 2009, reached to USD 1,298.4 million in 2014, 
which is the highest during this period, and an increase of 166.6% compared with 2009.  Received 
compensation of employees contributed 87.6% of total received income account, while investment 
income covered the rest.
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Net current transfers increased by 128.5% during 2014 to USD 2,715.4 million.  Received current 
transfers from abroad increased by 70.2% during 2014 to USD 3,170.2 million, compared with USD 
1,862.9 million in 2013,  this reflects the heavy dependency of the Palestinian economy on current 
transfers received from abroad to support the general budget and the extent of external transfers to 
the private sector.

On the other hand, Received capital transfers from abroad decreased by 40.1% to USD 330.1 
million in 2014 compared with USD 551.3 million in 2013.  Received capital transfers fluctuated 
during 2009- 2014, reaching their highest level during 2010 as a result of the political changes in 
Palestine during that period, but gradually decreased to their lowest value in 2014 (See figure below).

Trend of received compensation of employees and received investment income 
from abroad in Palestine, 2009- 2014

Trend of received current and capital transfers from abroad in 
Palestine, 2009- 2014
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6 - International Investment Position (IIP)

The International Investment Position (IIP) is defined as an accounting sheet record of the investments 
stocks of residents in Palestine (individuals, institutions and governments) invested in the rest of the 
world abroad under the name of (assets), plus the investments stocks owned by residents outside 
Palestine (individuals, institutions and governments) invested in Palestine under the name of (liabilities).    
 
The net international investment position (IIP) for Palestine increased by 40.2% during 2014 to 
a total of USD 1,234.0 million compared with USD 880.0 million in 2013.  As result of increasing 
the total stocks of external assets for Palestine and decreasing the total stocks of foreign 
liabilities in Palestine in 2014.  The total stocks of external assets had increased by 2.1% by the 
end of 2014 to USD 5,950.0 million.  Foreign direct investment abroad contributed 2.8%, portfolio 
investments abroad represented 19.9%, other investments abroad represented 66.0% (currency and 
deposits represented 95.7% of them), and reserve assets formed 11.3%.  The total stocks of foreign 
liabilities in Palestine decreased by 4.7% during 2014 to USD 4,716.0 million.  Foreign direct investment 
in Palestine contributed 52.0%, portfolio investments in Palestine formed 15.1%, and other investments 
in Palestine contributed 32.9% (See table 8).      

Table 8: International Investment Position (IIP) in Palestine at the end of the years, 2009- 2014

Value in million USD

Item 2009 2010 2011 2012 2013 2014

International 
investment position 
(net)*

1,562.0 1,286.0 721.0 667.0 880.0 1,234.0

Total external assets 5,570.0 5,423.0 5,233.0 5,262.0 5,828.0 5,950.0

Foreign direct investment 
abroad

149.0 241.0 192.0 232.0 171.0 167.0

Portfolio investments 
abroad

941.0 938.0 1,147.0 1,030.0 1,005.0 1,183.0

Other investments abroad 3,985.0 3,713.0 3,397.0 3,336.0 3,967.0 3,928.0

Reserve assets 495.0 531.0 497.0 664.0 685.0 672.0

Total foreign liabilities 4,008.0 4,137.0 4,512.0 4,595.0 4,948.0 4,716.0

Foreign direct investment 
in Palestine

1,959.0 2,175.0 2,328.0 2,336.0 2,459.0 2,453.0

Foreign portfolio 
investments in Palestine

615.0 612.0 611.0 676.0 768.0 710.0

Foreign other investments 
in Palestine

1,434.0 1,350.0 1,573.0 1,583.0 1,721.0 1,553.0

* International investment position (net) equals total external assets minus total foreign liabilities.
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7- External Debt

The External Debt is defined as an accounting sheet records the debt stocks on Palestinian economy 
sectors due to nonresidents, which include (loans from nonresident, the nonresidents deposits 
deposited in the banks sector in Palestine, the Palestinian bonds purchased by nonresidents, debt 
transactions between the non-resident enterprises and fellow enterprises in Palestine, in addition to 
any other liabilities on Palestinian economy).
   
The Gross external debt position on Palestine decreased by 9.7% during 2014 to a total of USD 
1,557.0 million compared with USD 1,725.0 million in 2013.  General government contributed 
69.9% of the gross external debt position as USD 1,089.0 million, and the external debt on banks 
working in Palestine represented 25.9% as USD 404.0 million.

Table 9: Gross external debt position on the economic sector in Palestine at the end of the 
years, 2011 - 2014

Value in USD million

Economic Sector 2011 2012 2013 2014*

General Government 1,114.0 1,097.0 1,109.0 1,089.0

Monetary Authorities 0.0 0.0 0.0 0.0

Banks 359.0 443.0 552.0 404.0

Other Sectors 100.0 43.0 60.0 60.0

Direct investment: lending between affiliated 24.0 18.0 4.0 4.0

Gross External Debt Position 1,597.0 1,601.0 1,725.0 1,557.0

*Represents the data for fourth quarter 2014
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 * Current deficit does not include development expenditure.

8-Public Finance8

The current Palestinian budget deficit decreased by 3.9% in 2014 to USD 1,327.3 million 
compared with USD 1,381.7 million in 2013.  This was mainly due to a rise in total net revenues that 
was higher than the rise in government expenditure.  And a decrease in the external support to cover 
the budget deficit, the total value of external support was USD 1,029.7 million compared with USD 
1,255.3 million in 2013 (See figure below).

8  Public financial statements do not include local governments (local councils and municipalities), the data during Ministry of 
finance, and the data at commitment basis.

Total net revenues increased by 18.9% to USD 2,750.0 million in 2014,  Gross domestic revenues 
(tax and non-tax) accounted for 31.7% of total net revenues and reached to USD 872.4 million 
in 2014, as the figure above, total net revenues increased during 2009-2014 by 72.1%, accounted for 
14.4 annually.

Gross domestic tax revenues accounted for 21.9% of total net revenues in 2014, and totaled 
USD 601.9 million, while domestic non tax revenues accounted for 9.8% of total net revenues 
in 2014 and totaled USD 270.5 million.  Gross domestic tax revenues have risen continuously since 
2007 as a result of government reforms in the tax collection, in line with Reform and Development 
Plan, which the government has embarked on the implementation.  It peaked in 2014 (See two figures 
follow), and reflects the low proportion of the total domestic tax revenues from the total net revenues 
weakness of the tax base for Palestine and its dependence on other sources to cover expenses.

Components of general budget in Palestine, 2009- 2014
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Gross domestic tax revenues in Palestine, 2009- 2014

Domestic non tax revenues in Palestine, 2009- 2014

As for the gross clearance revenues, it increased in value by 21.5% during 2014 compared with 
previous year, and reached to USD 2,053.5 million and constituted 74.7% of total net revenues 
in 2014.  This may be attributed to greater control over the commitment of traders to submit defrayal 
bills to the Palestinian state, in addition to the high volume of imports from foreign countries and Israel.  
As the figure below, the clearance revenues increased  steadily since 2009, which reflects the extent 
of the reliance of Palestine’s general budget on Israel (See figure follow).
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Percentage distribution of  total 
expenditure and net lending in  

Palestine, 2014

Percentage distribution of  total 
expenditure and net lending in  

Palestine, 2013

Conversely, total government expenditure increased by 10.4% in 2014 to USD 4,077.3 million 
compared with USD 3,694.1  million in 2013.  Salaries and wages are constituted more than half 
of government expenditure in Palestine.  The total salaries and wages bill was USD 2,055.0 million 
in 2014, making up 50.4% of total expenditures (See two Figures below).   

Gross clearance revenues in Palestine, 2009- 2014
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9 – Banking Sector
 

Table 10: Main indicators of banking sector in Palestine, 2009- 2014
Value in USD million

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total credit facilities 2,234.2 2,885.8 3,550.7 4,199.3 4,480.1 4,895.9

Total deposits 6,296.8 6,802.4 6,972.7 7,484.1 8,303.7 8,935.3

Total consumer loans 76.6 144.3 415.2 783.0 885.6 921.8

Average interest rates on dollar 6.19 6.33 6.79 6.97 7.51 6.41

 

The value of total deposits in bank sector during 2014 was USD 8,935.3 million, recorded an 
increase of 7.6% compared with the year 2013, where the value of deposits to resident individuals 
was USD 6,175.1 million, accounted to 69.1% of the total value of deposits in 2014, while deposits to 
the Palestinian Central Government reached to USD 612.3 million, represented 6.9% of the total value 
of deposits.

The value of total credit facilities were provided by bank sector USD 4,895.9 million,  recorded 
an increase of 9.3% compared with the year 2013, where the credit facilities provided to the 
public sector amounted to USD 1,239.8 million, represented 25.3% of the total value of the credit 
facilities, while the value of the facilities provided to finance consumption loans was USD 921.8 million, 
represented to 18.8% of the total value of credit facilities, and the value of the facilities offered to 
finance cars and vehicles was USD 165.1 million, accounted for 3.4% of the total value of the credit 
facilities.

The average interest rate on loans to the USD price recorded a decrease of 14.6% in 2014 to 
reach 6.41%, while the average interest rate on USD deposits of up to 0.83%.



37

Performance of the Palestinian Economy, 2014

Annexes
Average exchange rate of USD to NIS during 2009- 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Annual average 3.93 3.73 3.58 3.86 3.61 3.58
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