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  تقديم

  
ء االقتصادي في حيث تم إعداد تقرير األدا ،عكف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني على تطوير تقاريره اإلحصائية

ليوفر أداة للباحثين وصانعي السياسات االقتصادية لرسم صورة للواقع االقتصادي من  ،2011األراضي الفلسطينية للعام 

الفقر، و ،األسعارو ،سوق العملو ،مثل مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي ،خالل دراسة المؤشرات االقتصادية المختلفة

 حيث يوفر هذا التقرير وصفاً ،والسياحة ،رخص األبنيةو ،القطاع الحكوميو الخارجية،والتجارة  ميزان المدفوعات،و

  .يتيح المجال للمقارنة والقياس والتحليل االقتصادي مما ،لطبيعة وكيفية األداء االقتصادي إحصائياً

  

برز مؤشرات االقتصاد أ مناًمتض ،2011عام لنا تقديم هذا التقرير حول األداء االقتصادي في األراضي الفلسطينية ليسر

بحيث تعكس التغيرات على األوضاع االقتصادية وتباينها في  ،2010الكلي ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام 

  .األراضي الفلسطينية

  

ر ، وأن يوف2011عام النأمل أن يسهم هذا التقرير بإعطاء صورة عن طبيعة وكيفية أداء االقتصاد الفلسطيني خالل 

  .رات االقتصادية على الساحة الفلسطينيةما يساعد المهتمين والباحثين في دراسة التغي ،األداة التحليلية لهذا األداء

  

  واهللا ولي التوفيق،،،

  
 
 

  عال عوض   2012أيار،

  رئيس الجهاز
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  ملخص أداء االقتصاد الفلسطيني
  

شهد الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية 

وارتفع . %9.9بلغ  2011خالل العام  اًنمواً ملحوظ

وقد سـجل نشـاط   %. 6.6نصيب الفرد منه بنسبة 

بلغـت   2011م االنشاءات أعلى نسبة نمو خالل العا

ثم % 13.0، يلي ذلك اإلدارة العامة والدفاع 26.9%

والزراعة وصـيد األسـماك   % 12.3النقل والتخزين 

ويعزى النمو المرتفع في األراضي الفلسطينية %. 9.9

إلى ارتفاع نسبة النمو في قطـاع   2011خالل العام 

فـي  % 5.2مقارنـة مـع   % 23.0غزة، والذي بلغ 

هم قطاع الخدمات بأعلى نسبة وقد سا. الضفة الغربية

من الناتج المحلي اإلجمالي في كل من الضفة الغربية 

وبالرغم من االرتفاع الكبير في معدالت . وقطاع غزة

النمو في قطاع غزة خالل السنتين الماضـيتين، فـإن   

مساهمة القطاع في الناتج المحلي قد انخفضت إلى أقل 

لسـطينية  من الناتج المحلي لألراضي الف% 30.0من 

  . 2011عام 

 

 2011ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 

. 2010خالل عام % 41.1مقارنة مع % 43.0إلى 

وتعزى هذه الزيادة في نسبة المشاركة إلى االرتفـاع  

الملحوظ في حجم القوى العاملة التي دخلـت سـوق   

ارتفاعاً في عدد العاملين  2011كما شهد عام . العمل

، حيث وصـل  2010مقارنة مع عام % 12.6بنسبة 

ألف عامل  837عدد العاملين في األراضي الفلسطينية 

. 2010ألـف عـام    744مقابـل   2011خالل العام 

األراضـي  ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة فـي  

مقارنة مـع   2011في العام % 20.9إلى  الفلسطينية

  .2010في العام % 23.7

  

جر اليومي االسمي الذي بالرغم من استقرار معدل األ

، فقـد  2011شهدته األراضي الفلسطينية خالل العام 

% 2.8انخفض معدل األجر اليومي الحقيقي بنسـبة  

، ما يدلل على انخفاض القدرة 2010مقارنة مع العام 

الشرائية لألفراد فـي األراضـي الفلسـطينية، أي أن    

الزيادة في األجر االسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع 

مستوى األسعار في األراضي الفلسطينية خالل تلـك  

كما انخفض معدل إنتاجية العامل في األراضي . الفترة

         مقارنة مع  2011خالل العام % 3.9الفلسطينية بنسبة 

  .2010العام 

  

شهدت معظم األنشـطة االقتصـادية فـي األراضـي     

الفلسطينية ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، 

فقد حقق . تفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزةو

نشاط التجارة والمطاعم والفنادق في الضفة الغربيـة  

تاله % 13.7بواقع  2011أعلى نسبة نمو خالل عام 

أما %. 13.0نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة 

قطاع غزة فقد شهد ارتفاعاً حاداً في نشاط اإلنشـاءات  

، تاله نمو الزراعة 2011عام  خالل% 154.4بواقع 

وقد تركز العاملون فـي  %. 57وصيد األسماك بنسبة 

  .قطاع الخدمات بشكل كبير

  

ارتفع مؤشر غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية  

ليصـل إلـى     2011خـالل عـام   % 2.88بنسبة 

سنة ( 2010خالل العام  129.0مقارنة بـ  132.7

غالء المعيشة ويعزى ارتفاع مؤشر  ).2004األساس 

إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعات  2011خالل العام 

الرئيسية باستثناء مجموعة االثاث والمفروشات والسلع 

  . المنزلية

  

بالرغم من التحسن الطفيف في نسب الفقر في 

من األفراد % 25.7األراضي الفلسطينية، فقد ظل 

، مقارنة مع 2010يعانون من الفقر خالل العام 

وفقا ألنماط االستهالك  2009عام % 26.2

 %14.1نسبة الفقر المدقع  بلغتالحقيقية، بينما 

وتفاوتت نسبة الفقر في األراضي . خالل نفس الفترة

الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الفقر في الضفة الغربية 

في % 38.0مقارنة مع  2010خالل العام % 18.3

 كما ارتفعت فجوة الفقر في قطاع غزة. قطاع غزة
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مقارنة بالضفة الغربية حيث انخفضت في الضفة 

بينما ارتفعت في قطاع غزة % 4.1الغربية لتصل إلى 

  %.10.3لتصل إلى 

  

ارتفع عجز الحساب الجاري في األراضي الفلسطينية 

مليون دوالر  1,894.4ليصل إلى  2011خالل عام 

وتعزى أسباب هذا  .2000وهو األعلى منذ عام 

المطرد في قيمة الواردات من العجز إلى االرتفاع 

السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات 

الفلسطينية ضمن مستواها العام والذي بدوره زاد من 

بالمقارنة مع عام % 9.2عجز الميزان التجاري بنسبة 

كما ارتفعت تعويضات العاملين من الخارج . 2010

، في حين إنخفضت %3.7بنسبة  2011خالل عام 

لتصل إلى % 37.3حويالت الجارية بنسبة الت

 2,476.5مليون دوالر بعد أن كانت  1,552.5

   .2010مليون دوالر عام 

  

وفيما يتعلـق بالوضـع المـالي للسـلطة الوطنيـة      

الفلسطينية فقد زاد عجز موازنة السـلطة الوطنيـة   

 1,278.3ليصل إلـى   2011عام  خاللالفلسطينية 

ارتفـاع النفقـات   ويعزى ذلـك إلـى     .مليون دوالر

الحكومية بنسبة أعلى من االرتفـاع فـي اإليـرادات    

الحكومية، حيث ارتفعت إجمالي اإليرادات خالل عام 

مليـار   2.0لتصل إلى حـوالي  % 6.1بنسبة  2011

% 8.0دوالر، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسـبة  

كما انخفض مستوى الدعم الخارجي . خالل نفس الفترة

موازنة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    لسد العجز في 

، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي %29.0بنسبة 

، مقارنة مـع  2011مليون دوالر خالل عام  814.3

  .2010عام  مليون دوالر 1,146.8

  

ارتفعت قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية خالل 

لتصل في نهاية العام إلى % 2.2بنسبة  2011عام 

مليون دوالر أمريكي مقارنة مـع   6,776.8حوالي 

وتفيـد   .2010مليون دوالر أمريكي عام  6,630.3

بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سـلطة  

النقد الفلسطينية بأن ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية 

  . 2011من إجمالي ودائع المقيمين عام % 6.4تشكل 
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  2011األداء االقتصادي للعام 

  :1الناتج المحلي اإلجمالي -1

وكـان االقتصـاد    .%9.9بلـغ   2011خالل العام  اًملحوظ اًفي األراضي الفلسطينية نموالناتج المحلي اإلجمالي  شهد

خالل السنوات الماضية، خصوصا الفترة التي أعقبت االنتفاضة الثانيـة، حيـث تراجـع    الفلسطيني قد شهد تذبذبا كبيرا 

 2006قبل أن يتراجع مرة أخرى عـام   2005-2003، وبدأ بالتحسن في الفترة 2002-2000االقتصاد خالل السنوات 

ألف  160غ عددهم حوالي توقف لرواتب الموظفين البالبسبب األوضاع السياسية خالل تلك الفترة، وما نجم عن ذلك من 

غـت  النمـو حتـى بل   ت، وارتفعت معدال2007وقد بدأ االقتصاد الفلسطيني باالنتعاش مرة ثانية ابتداء من العام . موظف

  %.9.9حين وصلت  2011ذروتها خالل العام 

غزة، والـذي بلـغ   إلى ارتفاع نسبة النمو في قطاع  2011ويعزى النمو المرتفع في األراضي الفلسطينية خالل العام 

نتيجة  2011-2010خالل عامي ويأتي هذا النمو المرتفع في قطاع غزة  .في الضفة الغربية% 5.2مقارنة مع % 23.0

وتخفيف  ،من المعونات والمساعدات الخارجية في معظمهاطفرة اإلنشاءات الممولة مجموعة من العوامل من بينها 

يادة التجارة عبر زوالمواد الخام وبعض مواد البناء إلى القطاع، القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول بعض 

والعام الذي سبقه  2011خالل العام  ةمرتفعفي قطاع غزة  النمو معدالتوبشكل خاص، تبدو . األنفاق مع مصر

 2009 -2006أداء االقتصاد الغزي خـالل الفتـرة    ا كبيرا فيتدهورت نتيجة مقارنتها مع سنوات سابقة شهد

  .العدوان اإلسرائيلي والحصار المستمر على القطاعبسبب 

مساهمة القطاع في النـاتج  وبالرغم من االرتفاع الكبير في معدالت النمو في قطاع غزة خالل السنتين الماضيتين، فإن 

، 1الشكل فكما يتضح من .2011عام  من الناتج المحلي لألراضي الفلسطينية% 30.0المحلي قد انخفضت إلى أقل من 

مـن إجمـالي النـاتج    % 29.3، تمثل 2011مليار دوالر عام  1.85فقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع غزة حوالي 

، ما يعنـي أن نسـبة   2004التي كانت عام % 33.1مليار، وهي أقل من نسبة  6.32المحلي لألراضي الفلسطينية البالغ 

  .ة الغربية منها في قطاع غزةالنمو خالل إجمالي الفترة كانت أعلى في الضف

  )2011-2004( ،في األراضي الفلسطينية الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة: 1 شكل

  
                                                 

   .1967البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  1
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حيـث بلـغ     2010مقارنة مـع العـام   % 6.6بنسبة  2011نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام  ارتفع

يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من المؤشرات الهامة التي تقيس مستوى معيشة األفراد و .دوالر 1,609.6

، فقـد اسـتمر نصـيب الفـرد     1وكما يتضح من جدول . ألنه يأخذ باالعتبار التغير في عدد السكان خالل فترة المقارنة

ي الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تفـوق معـدالت   نظرا الرتفاع معدالت النمو ف بشكل مضطرد 2007باالرتفاع منذ عام 

   .النمو السكاني خالل هذه القترة

  
  )2011-2004( ،باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية: 1جدول 

  .1967عدد السكان في األراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *  

  

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالياألخيرتين، فقد ظل السنتين بالرغم من ارتفاع معدل النمو في قطاع غزة خالل 

نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي     ، فقد بلغ1وكما يتضح من جدول . أقل من مثيله في الضفة الغربية قطاع غزةفي  

ي  اإلجمالي   ،2011في الضفة الغربية خالل عـام  دوالر  1,912.1مقارنة مع  2011عام دوالر  1,164.5قطاع غزة ف

ويعود . ضعف نصيب الفرد في قطاع غزة 1.7 يعادل في الضفة الغربية الفرد من الناتج المحلي اإلجماليأي أن نصيب 

   .ذلك إلى ارتفاع معدالت النمو في الضفة الغربية خالل السنوات الماضية مقارنة مع قطاع غزة

  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 5,754.3 5,239.3 4,878.3 4,554.1 4,322.3 4,559.5 4,198.4  )بالمليون دوالر( الناتج المحلي اإلجمالي 
 

6,323.0 

 3,927 3,813 3,702 3,597 3,495 3,389 3,287 3,188 ) باأللف* (عدد السكان

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 1,609.6 1,509.9 1,415.2 1,356.3 1,303.2 1,275.4 1,387.2 1,317.0 )دوالر(

 6.6 6.7 4.3 4.1 2.2 8.1- 5.3 -  نصيب الفردنسبة التغير في 

في  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 1,912.1 1,867.1 1,796.3 1,723.6 1,580.5 1,459.8 1,451.1 1,457.1  )دوالر(الضفة الغربية 

الضفة ( نسبة التغير في نصيب الفرد
 2.4 3.9 4.2 9.1 8.3 0.6 0.4- -   )الغربية

في  من الناتج المحلي اإلجمالينصيب الفرد 
 1,164.5 980.2 847.2 806.5 886.2 996.5 1,290.1 1,103.1 )دوالر(قطاع غزة 

 18.8 15.7 5.0 9.0- 11.1- 22.8- 17.0 - )قطاع غزة( نسبة التغير في نصيب الفرد
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  )2011-2004( االمريكي في االراضي الفلسطينية، نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر: 2 شكل

  
  

وتركز النمو في األنشطة االقتصادية ، 2011األنشطة االقتصادية خالل العام  جميعفي  انموشهدت األراضي الفلسطينية 

أعلى نسبة نمو خالل العام  االنشاءاتفقد سجل نشاط  .الرئيسية ذات المساهمة األعلى نسبياً في الناتج المحلي اإلجمالي

 األسـماك الزراعة وصـيد  و% 12.3تخزين ثم النقل وال% 13.0 اإلدارة العامة والدفاع، يلي ذلك %26.9بلغت  2011

9.9.%   

   )2011، 2010( ،في األراضي الفلسطينية نسبة التغير في القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية: 2 جدول
  )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(      

  
 النشاط االقتصادي

نسبة التغير  األراضي الفلسطينية
في الضفة 

 الغربية

نسبة التغير 
قطاع في 
القيمة المضافة  غزة

2010 
القيمة المضافة 

 نسبة التغير 2011

 23.4 3.4 9.9 346.1 314.9  وصيد األسماك والحراجة الزراعة
 9.5 7.1 7.6 798.7 742.5 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

 119.0 2.0 26.9 708.2 557.9 اإلنشاءات
 20.1 5.2 8.9 587.0 538.8  المرآبات والدراجات النارية وإصالح تجارة الجملة والتجزئة

 57.3 6.1 12.3 133.3 118.7   النقل والتخزين
 5.3 7.3 7.1 298.9 279.1  والتامين المالية النشطةا

 4.3 4.3 4.3 404.8 388.1  المعلومات واالتصاالت
 15.5 4.1 8.6 1,382.0 1,272.7 الخدمات

 11.8 14.2 13.0 884.0 782.1 والدفاعاإلدارة العامة 

   

، إال أن نسبة النمو في هـذه  2011خالل العام  ةالفلسطينيألراضي لبالرغم من االرتفاع في جميع األنشطة االقتصادية 

، في الضفة الغربية% 14.2بنسبة  االدارة العامة والدفاعنشاط  نمافقد  . األنشطة تفاوتت بين الضفة الغربية وقطاع غزة

أمـا فـي    .تجارة الجملة والتجزئة نشاطووالنقل والتخزين التعدين والصناعة التحويلية  ونشاط مينأنشاط المالية والت تاله
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  سوق العمل - 2

الطبيعية وسيطرة إسرائيل علـى  الموارد في ظل محدودية يعتبر العمل أحد أهم عناصر اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني 

إلى بعض المؤشرات الرئيسية  3ويشير جدول . األرض والمياه والقيود التي تفرضها على حركة األفراد ورؤوس األموال

  .2011-2004العمل الفلسطيني خالل الفترة  لسوق

  )2011-2004(سنة فأآثر في األراضي الفلسطينية،  15بعض مؤشرات سوق العمل لألفراد : 3جدول 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

 1,059  976  951  908  882  834  789  752  )باأللف(حجم القوى العاملة 
  43.0 41.1 41.6 41.2 41.7 41.0 40.4 40.1  العاملةنسبة المشارآة في القوى 

 837  744 717 666 691 637  603 550 )باأللف(عدد العاملين 
 12.6 3.7 7.6 3.5- 8.5 5.5 9.6 -  نسبة التغير في أعداد العاملين
معدل األجر اليومي االسمي 

  91.7 91.7 91.3 87.0 81.9 81.5 77.0 73.8 )شيكل(

 69.1 71.1 73.4 71.9 74.4 75.4 74.0 73.8 * معدل األجر اليومي الحقيقي
   20.9  23.7 24.5 26.6 21.7 23.7 23.5 26.8 معدل البطالة

 8,578.6 8,925.4 8,519.2 8,560.8 7,239.9 7,437.3 8,332.3 8,293.1  )عامل/ بالدوالر( 1اإلنتاجية

  . تم ربط معدل األجر اليومي االسمي بالرقم القياسي ألسعار المستهلك لمالحظة القوة الشرائية للعامل باألسعار الثابتة*   

، ما رفع حجم 2010خالل عام % 41.1مقارنة مع % 43.0إلى  2011ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 

وتعزى هذه الزيـادة فـي   . 2010خالل العام  ألف فرد 976مقابل فرد ألف   1,059إلى 2011في عام القوى العاملة 

، فقد زاد 3جدول  يتضح منوكما . نسبة المشاركة إلى االرتفاع الملحوظ في حجم القوى العاملة التي دخلت سوق العمل

إلى ارتفـاع   ا أدىم، م2010-2004للفترة % 4.4 معدل مقارنة مع 2011خالل العام % 8.5بنسبة  القوى العاملةحجم 

وبالرغم من . %43.0-%40.1، والتي تراوحت نسبة المشاركة فيها نسبة المشاركة مقارنة مع السنوات الثماني الماضية

كما أن هذه النسبة تتفاوت بين الضـفة  . هذه الزيادة في نسبة المشاركة، إال أنها تظل منخفضة مقارنة مع الدول المجاورة

 %38.4مقابـل   2011عام % 45.5الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 

   .في قطاع غزة

حيث وصل عدد العـاملين فـي   ، 2010مقارنة مع عام % 12.6ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة  2011شهد عام كما 

ويأتي هذا االرتفـاع فـي أعـداد    . 2010ألف عام  744مقابل  2011ألف عامل خالل العام  837األراضي الفلسطينية 

ويعـزى االرتفـاع   . 2008الفلسطينية عام العاملين خالل السنوات الثالث األخيرة بعد االنخفاض الذي شهدته األراضي 

  .ألف عامل 243ليصل إلى   %25.9بنسبة إلى زيادة أعداد العاملين في قطاع غزة  2011خالل العام الملحوظ 

عـام  الفي % 23.7 مقارنة مع 2011في العام % 20.9إلى  األراضي الفلسطينيةونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة في  

االنخفاض في معـدل   عزىوي .2000األقل منذ اندالع انتفاضة األقصى في أواخر العام هي سبة وتعتبر هذه الن ،2010

مقارنة مع  2011عام  %28.7إلى  وصلانخفاض معدل البطالة في قطاع غزة الذي إلى  البطالة في األراضي الفلسطينية

%. 17.2بعـد أن كـان   % 17.3ليصل إلى ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية في الوقت الذي ، 2010عام  37.8%

                                                 
  عدد العاملين/القيمة المضافة= اإلنتاجية   1
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ظل أعلى بكثير من معدل البطالة في الضـفة  دل البطالة في قطاع غزة، إال أنه يالتحسن في معالحظ، فبالرغم من يوكما 

  .الغربية

  )2011-2004( ،معدل البطالة في األراضي الفلسطينية: 5 شكل

 

انخفض معدل ، فقد 2011العام األراضي الفلسطينية خالل  هشهدت الذيبالرغم من استقرار معدل األجر اليومي االسمي 

معدل األجـر اليـومي   ، فقد بلغ  6وكما يتضح من شكل  .2010مقارنة مع العام  %2.8بنسبة األجر اليومي الحقيقي 

ممـا  % 12.5، ولكنه أعلى بحوالي 2010، وهو نفس معدل األجر االسمي عام 2011خالل العام  شيكل  91.7 االسمي

 ، فإناألراضي الفلسطينية فيولكن إذا تم ربط األجور بالتغير الحاصل في األسعار  .2006عام  االسميكان عليه األجر 

، %6.4بحوالي  2004وأقل مما كان عام % 2.8بنسبة  2010عام أقل مما كان  2011العام معدل األجر الحقيقي خالل 

، أي أن الزيادة في األجر االسمي للعامل كانت ألفراد في األراضي الفلسطينيةالقدرة الشرائية ل انخفاضوهو ما يدلل على 

  .أقل من ارتفاع مستوى األسعار في األراضي الفلسطينية خالل تلك الفترة

  )2011-2004(، في االراضي الفلسطينيةمعدل األجر اليومي االسمي والحقيقي بالشيكل اإلسرائيلي : 6 شكل
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 ويقاس .2010 مقارنة مع عام % 3.9 بنسبةإنتاجية العامل في األراضي الفلسطينية  معدل انخفض، 2011خالل العام 

على عدد ) مجموع القيمة المضافة(، أي بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي بنصيب العامل من القيمة المضافة معدل اإلنتاجية

لقياس مدى كفاءة وفعالية عنصر العمل في تحقيق  هاماًمؤشراً  العاملإنتاجية  تعتبرو. العاملين في االقتصاد أو في القطاع

تحديد مستوى إنتاجية العامل، من  فيتلعب دورا مهما  عديدةوهناك عوامل . معين من مخرجات العملية اإلنتاجية مستوى

التشريعات الخاصة بسـوق  في القوانين و المتمثلةوبيئة العمل  والتدريبوالتعليم  التكنولوجياو اإلنتاججودة مدخالت  بينها

 حتى 2004عام بعد البشكل مستمر  تتناقص ، حيث2011-2004خالل الفترة وقد تذبذبت إنتاجية العامل  .وغيرها العمل

 دوالر لكل عامـل   8,925.4بواقع  2010عام ى نسبة صل أقصتبدأ بالتعافي لقبل أن ت 2007 وصلت أدنى مستوى عام

  .)7شكل (

  )2011-2004(، العامل في األراضي الفلسطينيةية معدل إنتاج: 7 شكل

  

، وتفاوت ذلك بـين  شهدت معظم األنشطة االقتصادية في األراضي الفلسطينية ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة

معدل نمو في عدد العاملين خـالل العـام    ىالتجارة والمطاعم والفنادق أعل نشاط سجل فقد. الضفة الغربية وقطاع غزة

باإلضافة إلى أنشـطة البنـاء    ت، كما شهد نشاط النقل والتخزين واالتصاال2010مقارنة مع عام % 18.5بنسبة  2011

  .2011والزراعة وصيد األسماك نمواً في أعداد العاملين خالل عام ) اإلنشاءات(والتشييد 

  )2011-2010(، في األراضي الفلسطينية ين حسب النشاط االقتصادينسبة التغير في أعداد العامل: 4 جدول
  

نسبة التغير  األراضي الفلسطينية النشاط االقتصادي
في الضفة 
 الغربية

نسبة التغير 
في قطاع 
 نسبة التغير 2011عدد العاملين  2010عدد العاملين  غزة

 57.0 4.3 13.2 99,400 87,800 الزراعة والحراجة وصيد األسماك
 43.6 13.0 16.4 98,700 84,800 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 154.4 9.9 18.3 116,200 98,200 البناء والتشييد
 34.4 13.7 18.5 170,100 143,500 التجارة والمطاعم والفنادق
 43.8 3.8 15.3 51,200 44,400 النقل والتخزين واالتصاالت
 10.1 2.8 5.8 301,800 285,300 الخدمات والفروع األخرى

 26.0 7.8 12.6 837,400 744,000 المجموع
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  ة الشرائيةواألسعار والق -3

  

مقارنة بــ   132.7ليصل إلى  % 2.88بنسبة  2011خالل العام  في األراضي الفلسطينية غالء المعيشة رارتفع مؤش

ويعتبر التغير في األسعار من المؤشرات الهامة التي تؤثر على القدرة  .)2004سنة األساس ( 2010العام  خالل 129.0

إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعـات الرئيسـية    2011ويعزى ارتفاع مؤشر غالء المعيشة خالل العام  .الشرائية لألفراد

سجلت مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ إرتفاعاً بنسـبة  حيث  ،باستثناء مجموعة االثاث والمفروشات والسلع المنزلية

، %4.78، ومجموعـة النقـل والمواصـالت بنسـبة     %5.89تالها خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة % 6.22

  %.   2.40، والمواد الغذائية بنسبة %4.60ومجموعة األقمشة والمالبس واألحذية بنسبة 

  
  )2011-2004(، في االراضي الفلسطينيةحركة الرقم القياسي ألسعار المستهلك : 10 شكل

  
  

حيث    ،، مقارنة بالعام السابق2011اسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خالل العام تغير في تفاوت ال

، بينما سجل مؤشر %3.54بنسبة وفي الضفة الغربية ارتفاعاً ، %4.13ارتفاعا بنسبة  J1القدس سجلت األسعار في

 J1في أسعار المستهلك في القدس نتج االرتفاع وقد  . %0.57غالء المعيشة في قطاع غزة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 

، وأسعار االقمشة %3.17الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة  بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة المواد

، واسعار مجموعة النقل %10.09، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة %8.77والمالبس واالحذية بنسبة 

االرتفاع في أسعار الضفة الغربية نتج  بينما %. 1.91، واسعار المسكن ومستلزماته بنسبة %8.37والمواصالت بنسبة 

وأسعار المشروبات الكحولية ، %2.71الغذائية والمشرويات المرطبة بنسبة  بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد

، وأسعار %5.02، وأسعار النقل والمواصالت بنسبة %3.55، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة %7.43والتبغ بنسبة 

 ، واسعار%3.33ارتفعت أسعار المسكن ومستلزماته بنسبة أما في قطاع غزة، فقد  %. 2.86خدمات التعليم بنسبة 

، %0.45بنسبة  ارتفاعاً أسعار خدمات التعليمسجلت بينما ، %6.20بنسبة  انخفضت االثاث والمفروشات والسلع المنزلية

  %. 0.41وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 
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يتضح وكما . للمجموعات التي يتشكل منها الرقم القياسي الوزن النسبيوتعتمد مرونة التغير في أسعار المستهلك على 

في األراضي  في سلة المستهلكالمواد الغذائية والمشروبات المرطبة أعلى وزن نسبي  مجموعة تشكل، 5من جدول 

 بحوالي النقل والمواصالت ثم% 10.4المسكن بنسبة يليها من سلة المستهلك، % 37.6حيث تستحوذ على  الفلسطينية

والفنادق نسبة متدنية من سلة  خدمات المطاعم والمقاهيوبينما تحتل خدمات التعليم ، %7.0 بحواليوالملبس % 9.9

  .المستهلك
  

  الرقم القياسي ألسعار المستهلك والوزن النسبي حسب المجموعات الرئيسية : 5 جدول

  ) 2011، 2010(ألسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية، 

الرقم القياسي   المجموعات الرئيسية
2010 

الرقم القياسي 
التغيرنسبة  2011 *الوزن النسبي   

 37.64 2.40 148.10 144.63 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة
 4.66 6.22 161.24 151.80 المشروبات الكحولية والتبغ
 6.96 4.60 114.18 109.16 األقمشة والمالبس واألحذية

  10.38 2.95 130.98 127.23  المسكن ومستلزماته
 6.31 -0.03 115.27 115.30  المنزليةاألثاث والمفروشات والسلع 

 4.45 1.33 116.30 114.77 الخدمات الطبية
 9.86    4.78 126.47 120.71 النقل والمواصالت

 3.79 0.39 107.33 106.92 االتصاالت
 4.84 1.21 104.24 103.00 السلع والخدمات الترفيهية والثقافية

 3.56 2.10 112.81 110.49 خدمات التعليم
 2.18 5.89 144.94 136.88 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

 5.37 3.99 124.88 120.10 سلع وخدمات متنوعة
 100.00 2.88 132.71 129.00 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

  2004الوزن النسبي حسب المجموعات الرئيسية ألسعار المستهلك لعام *      
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  الفقر -4

كما أن مؤشر الفقر من  ،ة الحقيقية التي تعكس مستوى معيشة األفراد في األراضي الفلسطينيةآيعتبر مؤشر الفقر المر

  .المؤشرات الهامة التي من خاللها يقرأ تحسن أو تراجع األداء االقتصادي لكافة المجتمعات

  
في الضفة بين األفراد نسبة الفقر والفقر المدقع : 11 شكل

 )2010، 2009( الغربية

 

  في قطاع غزة،بين األفراد نسبة الفقر والفقر المدقع : 12 شكل
)2009 ،2010( 

  

  

 2010خالل العام  األفرادبلغ معدل الفقر بين ، 2010ربع األفراد في األراضي الفلسطينية عانوا من الفقر خالل العام 

كما تبين أن   .)في قطاع غزة% 38.0في الضفة الغربية و %18.3بواقع   ( %25.7 وفقا ألنماط االستهالك الحقيقية

، المدقع وفقا ألنماط االستهالك الحقيقة لألسرةمن الفقر  من األفراد في األراضي الفلسطينية يعانون% 14.1 حوالي

        %26.2بلغت نسبة األفراد الفقراء  2009وفي عام   .)في قطاع غزة% 23.0في الضفة الغربية و% 8.8بواقع (

   ).في قطاع غزة% 38.3و ،في الضفة الغربية% 19.4(

  

  على معدالت الفقر 2010أثر المساعدات المقدمة لألسر خالل العام 

على مستوى % 16.8خفضت معدالت الفقر لألفراد بنسبة مقدارها  2010وتبين أن المساعدات المقدمة لألسر خالل العام 

  ). في قطاع غزة% 21.2و ،غربيةفي الضفة ال% 10.7(األراضي الفلسطينية 

   

على مستوى % 17.9، خفضت المساعدات المقدمة لألسر الفلسطينية معدالت الفقر لألفراد بنسبة مقدارها 2009وفي عام 

  ).في قطاع غزة% 22.1و ،في الضفة الغربية% 12.6(األراضي الفلسطينية 
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  قطاع غزة أكثر فقراً من الضفة الغربية

هذا من خالل النتائج التي تم التوصل لها من خالل  يظهر  .الفقيرة في قطاع غزة أكثر فقراً من أسر الضفة الغربيةاألسر 

 الفقر، وتجدر اإلشارة إلى أن فجوة الفقر هي مقياس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين استهالك الفقراء فجوة سمقيا

  ).خط الفقر العادي(وخط الفقر 

  

سواء على مستوى الضفة  2009مقارنة مع عام  2010ائج، يالحظ أن الفقراء زاد وضعهم سوء خالل العام ووفقاً للنت

  .الغربية أو قطاع غزة
  )2010، 2009(فجوة وشدة الفقر حسب المنطقة، : 6 جدول

  

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  المؤشر
2009 2010 2009 2010 2009  2010  

  10.3  10.1  4.1  4.2  6.4  6.3  الفقرفجوة 
  3.9  3.8  1.4  1.4  2.4  2.3  *شدة الفقر

 . يبين هذا المؤشر الوسيط الخاص بمجموع العجز االستهالكي* 

  

  ميزان المدفوعات  -5

يعتبر ميزان المدفوعات سجالً منظماً موجزاً تدون فيه جميع المعامالت االقتصادية التي تتم بين المقيمين في األراضي 

ويتكون ميزان  .يسجل فيه الحقوق والديون نتيجة تلك التبادالت والمعامالت االقتصاديةوالفلسطينية وغير المقيمين، 

 أربع حسابات فرعية هيويشمل الحساب الجاري . الماليوالرأسمالي  الحسابو الحساب الجاريالمدفوعات من جزأين، 

وحيازة األصول  الرأسماليةالتحويالت ، بينما يشمل الحساب الراسمالي والتحويالت الجارية ،الدخلوالخدمات، والسلع، 

 غير المباشر،ستثمار الوا ،رالمباش االستثمار فيشمل الحساب الماليأما . 1غير المالية غير المنتجة أو التخلص منها

   .واألصول االحتياطية ،واالستثمارات األخرى

  

وهو األعلى مليون دوالر  1,894.4ليصل إلى  2011ارتفع عجز الحساب الجاري في األراضي الفلسطينية خالل عام 

مقابل  في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين المطرد رتفاعاال إلىأسباب هذا العجز وتعزى  .2000منذ عام 

وهو ما انعكس على قيمة العجز في الميزان التجاري الذي يشكل أحد أهم  بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام

  .لم الخارجيإضافة الى انخفاض قيمة التحويالت الجارية المقبوضة من العا ،مركبات الحساب الجاري لميزان المدفوعات

  

  

  

                                                 
صول ثابتة أو تحت بند التحويالت الرأسمالية التحويالت التي تتضمن تغييرا في ملكية أصول ثابتة أو تحويالت األموال المرتبطة أو المشروطة بحيازة أ تندرج  1

جة غير المالية أو التصرف فيها، حيازة األصول غير المنت أما  .التصرف فيها أو التحويالت الناتجة عن قيام الدائن بإسقاط خصوم المدين دون تلقي أي مقابل لها

 .ابه ذلكفتشمل األصول غير الملموسة مثل البراءات المرخصة وعقود التأجير وغير ذلك من العقود القابلة للتحويل للغير، والشهرة التجارية وما ش
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  )2011-2004(، في األراضي الفلسطينية أبرز المؤشرات التي تدخل ضمن تركيب الحساب الجاري : 7 جدول
  )القيمة بالمليون دوالر(  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011  
 1894.4- 690.9- 712.5- 764.4 417.3- 912.9- 1152.2- 1,516.0-  صافي الحساب الجاري

تعويضات العاملين المقبوضة من 
 1,117.4  1,077.4 831.1 746.2 598.5 579.2 486.7 421.4  الخارج

 1,552.5  2,476.5 2,502.0 3,572.8 2,505.5 1,623.0 1,299.4 895.3 التحويالت الجارية المقبوضة
 1,600.3 1,496.8 1,210.6 1,164.5 1,016.0 710.3 717.1 641.1 الصادرات من السلع والخدمات
 5,930.6 5,461.7 5,066.8 4,739.2 4,567.3 3,805.7 3,618.4 3,337.8 الواردات من السلع والخدمات

  بيانات تقديرية ربعية*

 مقارنة مع  مليون دوالر 1,117.4 لتصل إلى% 3.7بنسبة  2011خالل عام  من الخارج تعويضات العاملينارتفعت 

أن مستوى تعويضات العاملين المقبوضه من الخارج في  13ويالحظ من الشكل  .2010عام مليون دوالر  1,077.4

من % 92.5وتشكل تعويضات العاملين ما نسبته  .%165.2بنسبة  2011حتى 2004منذ عام ، فقد ارتفعت تزايد مستمر

فإن ذلك الدخل صافي الزيادة في وبالرغم من . ، بينما يمثل دخل االستثمار النسبة الباقيةالدخل إجمالي مقبوضات حساب

  . للسلع والخدمات في الميزان التجاري ةوذلك بسبب قيمة العجز المتزايديؤثر على خفض العجز في الحساب الجاري لم 

  

  )2011- 2004(، العاملين في األراضي الفلسطينية حركة تعويضات: 13 شكل

  
 

بعد أن كانت مليون دوالر  1,552.5 لتصل إلى %37.3بنسبة  2011خالل عام انخفضت فقد  التحويالت الجاريةأما 

يعتمد االقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي على التحويالت الخارجية التي تتلقاها  حيث، 2010مليون دوالر عام  2,476.5

الت وقد انخفضت التحوي .إلى القطاع الخاصالتحويالت الخارجية  وعلىدعم الموازنة العامة لالسلطة الوطنية الفلسطينية 

 2010مليون دوالر عام  1,262.3ما انخفضت التحويالت الجارية للقطاع الخاص من ك، الخارجية الى السلطة الوطنية

في التحويالت الكبير نخفاض االوقد أدى %. 34.6 وصل إلى، أي بانخفاض 2011دوالر عام  نمليو 825.1إلى 

   .مديونية السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ارتفاعمن الدول المانحة الجارية 
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مقابل  2011مليون دوالر خالل عام  425.9 لتصل إلى %49.7من جهة أخرى انخفضت التحويالت الرأسمالية بنسبة 

ى مستوى أدنإلى صل تل) 2011- 2004(خالل الفترة  التحويالت الرأسماليةفقد تذبذبت  .2010 مليون دوالر عام 846.1

على خالل تلك الفترة، والتي انعكست األراضي الفلسطينية التغيرات السياسية  التي شهدتها  نتيجة 2006م عاالخالل  لها

، 2008عام وبالرغم من االرتفاع الحاد في قيمة التحويالت الجارية خالل ال. قتصادي في األراضي الفلسطينيةالوضع اال

   .14 شكل يتضح منكما ، مليون دوالر 397.5انخفضت التحويالت الرأسمالية لتصل إلى فقد 

  
  )2011-2004(حركة التحويالت الخارجية الجارية والرأسمالية لألراضي الفلسطينية، : 14شكل 
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  التجارة الخارجية -6

مليون  1,600 حوالي ليصل إلى  2011عام % 6.9 )يةرباألسعار الجا( إجمالي الصادرات من السلع والخدمات ارتفع

 عجز أدى إلى زيادةوهو ما  ،مليون دوالر 5,930 ليصل إلى% 7.9بحوالي  إجمالي الواردات ارتفعبينما  ،دوالر

، أي أن نسبة العجز 1مليون دوالر 4,330ليصل إلى حوالي  2010بالمقارنة مع عام % 9.2بنسبة  الميزان التجاري

زيادة مستمرة في قيمة العجز شهدت األراضي الفلسطينية ، فقد 15شكل كما يتضح من و%. 73.0إلى الواردات تتجاوز 

الزيادة أكبر من  بنسبةنتيجة زيادة قيمة الواردات من السلع والخدمات ) 2011- 2004(خالل الفترة في الميزان التجاري 

  %.7بلغ متوسط الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري حوالي وقد . الصادراتفي قيمة 

  
  )*2011-2004(الميزان التجاري للسلع والخدمات في األراضي الفلسطينية، : 15 شكل

  
  تقديرية 2011بيانات *                 

  

ما  2010عام من إسرائيل  المرصودة الوارداتتتركز التجارة الخارجية لألراضي الفلسطينية مع إسرائيل، فقد بلغت 

إسرائيل  إلىالمرصودة  الصادرات تشكلبينما  ،األراضي الفلسطينيةمن إجمالي السلع المستوردة إلى % 69.4نسبته 

 حجم ارتباط وتبعية االقتصادذلك  يعكسو .األراضي الفلسطينية من المصدرةمن إجمالي السلع % 92.0ما نسبته 

والعراقيل واإلجراءات التي يضعها االحتالل أمام  سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على المعابرنتيجة  إلسرائيلالفلسطيني 

  . الصادرات الفلسطينية

احتلت أبرز عشر سلع  ،8فكما يتضح من جدول . في مجموعة محددة من السلع الواردات والصادرات الفلسطينيةتتركز 

 ويأتي في مقدمتها، إلى األراضي الفلسطينيةحوالي ثلث الواردات ) 2010تم استيرادها عام  سلعة 4,349من أصل (

، أي أن هذه األصناف الثالثة تشكل %5.3والبنزين % 5.5الغاز الطبيعي و% 10.8بحوالي  )ديزل(زيت الوقود 

ما نسبته  شكلت أما أبرز عشر سلع تم تصديرها إلى الخارج من األراضي الفلسطينية، فقد. من فاتورة الواردات% 21.6

، 9ويأتي في مقدمة السلع المصدرة، كما يتضح من جدول . سلعة 958 عددها المصدرة البالغمن إجمالي السلع % 40.8

                                                 
 J1)(بيانات التجارة الخارجية مرصودة وغير مرصودة وتشمل منطقة القدس  1
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ثم  %4.1والسبائك بنسبة % 4.9من إجمالي الصادرات المرصودة، يليها الرخام بنسبة % 12.3أحجار البناء التي تمثل 

   %. 4.0أكياس النايلون بنسبة 
  

  2010الفلسطينية، أبرز عشر سلع تم استيرادها إلى األراضي : 8 جدول
  )القيمة باأللف دوالر أمريكي(

 *النسبة المئوية األراضي الفلسطينية السلعة

 10.8 426,923 )ديزل(زيت الوقود مازوت 

 5.5 219,618 غاز طبيعي

 5.3 210,616 )جازولين(بنزين 

 2.8 111,746 اسمنت

 1.7 67,725  تين ومرمررخام وترافر

 1.7 66,606 أعالف

 1.4 54,259 محتوية على تبغ) سجائر(عادية لفائف 

 1.0 39,742 مشروبات خفيفة

 1.0 39,534 قضبان حديد

 1.0 38,541 عجول

 32.2 1,275,309 المجموع

  تم احتساب النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع المستوردة  المرصودة إلى األراضي الفلسطينية*

  
  

  2010أبرز عشر سلع تم تصديرها من األراضي الفلسطينية، : 9 جدول
  )القيمة باأللف دوالر أمريكي(

 *النسبة المئوية األراضي الفلسطينية السلعة

 12.3 70,621 أحجار بناء

 4.9 28,278 رخام

 4.1 23,752  ناتجة عن إعادة صهر الحديد أو الصلب)اينجوت (سبائك

 4.0 23,208 أآياس نايلون

 3.2 18,550 محتوية على تبغ) سجائر(لفائف عادية 

 2.8 16,070  دويةأ

 2.6 15,081 أحذية

 VIRGIN(  13,794 2.4) (العصرة األولى(بكر  زيتون زيت

 2.2 12,698 أثاث من خشب من األنواع المستعملة في غرف النوم

 2.2 12,514 صناديق وقواعد تحميل أخر؛ أطواق مثبتة للطلبيات طبلياتيات؛ ولطب

 40.8 234,566 المجموع

  النسبة المئوية لكل سلعة من إجمالي السلع المصدرة المرصودة من األراضي الفلسطينية احتسابتم  *
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   1المالية العامة - 7

من إجمالي النـاتج المحلـي فـي األراضـي     % 22.0ما نسبته  الجاري واالستثماري، ه، بشقيالحكومي اإلنفاقيشكل 

شهدت األراضي الفلسطينية مجموعة من التغيرات السياسية واالقتصادية بشـكل متسـارع    وقد. 2011عام  الفلسطينية

  .عجز الموازنه وأالنفقات  وأمن حيث اإليرادات للسلطة الوطنية، سواء أثرت على األداء المالي خالل ذلك العام 

ليصل إلى  2010مقارنة مع العام % 6.1بنسبة  2011 بالنسبة لإليرادات، فقد ارتفع إجمالي اإليرادات العامة خالل عام

مـن إجمـالي   % 36.1ما نسـبته  )  الضريبية وغير الضريبية(وقد شكلت اإليرادات المحلية . مليار دوالر 2.0حوالي 

  .ما ساعد على تغطية جزء من النفقات الجارية وتقليل االعتماد على التحويالت الخارجية لدعم الموازنة اإليرادات،

أي بزيادة ، مليون دوالر 482.3لتصل إلى  2011من إجمالي اإليرادات العامة عام % 23.6شكلت اإليرادات الضريبية 

أعلى قيمة  2011اإليرادات الضريبية المحصلة خالل عام  ت، فقد بلغ16وكما يتضح من شكل . 2010عن عام % 1.7

في مجال جباية الضرائب تماشيا مع خطة التنمية  2011عام  هاشهد التياإلصالحات الحكومية  نتيجة 2004لها منذ عام 

  . ، ولكنه يظل متدنيا ويعكس ضعف القاعدة الضريبية للسلطة الوطنيةواإلصالح التي عكفت الحكومة على تنفيذها
  

  )2011-2004(، في االراضي الفلسطينيةإجمالي اإليرادات الضريبية : 16 شكل

  
  

  

  

  

                                                 
  .، البيانات من خالل موقع وزارة المالية)المجالس والبلديات(تشمل بيانات الحكومة المحلية المالية العامة ال  1
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ليصل إلـى   2010مقارنة بالعام  2011عام % 11.2ارتفعت قيمة العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 

ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بمستوى أعلى من االرتفاع الحاصل فـي اإليـرادات    .رمليون دوال 1,278.3

الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسـطينية بنسـبة    وقد رافق ذلك انخفاض في مستوى. الحكومية

  .2010مليون دوالر عام  1,146.8 مقارنة معمليون دوالر  814.3 حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي ،29.0%

  
  )2011-2004(، في االراضي الفلسطينيةعجز الموازنة العامة : 20شكل 

  

  

  

  القطاع المصرفي - 8

 لتصل في نهايـة العـام إلـى حـوالي     %2.2بنسبة  2011خالل عام  قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية ارتفعت

بيانات الميزانية الموحـدة   وتفيد .2010مليون دوالر أمريكي عام  6,630.3مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  6,776.8

مـن إجمـالي ودائـع    % 6.4 تشـكل  ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينيةبأن للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية 

مقارنـة  % 23.1بنسبة  2011خالل عام  اإلئتمانيةت من جهة أخرى لوحظ ارتفاع إجمالي التسهيال. 2011المقيمين عام 

 لتصل إلى% 38.5 بنسبةالمقدمة لتمويل شراء السيارات والمركبات  اإلئتمانيةالتسهيالت  ، من بينها زيادة2010مع عام 

  . 2010مليون دوالر عام  85.7مقارنة مع  2011مليون دوالر عام  118.7
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  األنشطة االقتصادية  - 9

برز أ 10ويبين جدول . التي تمثل هيكل وبنية االقتصاد وزع االقتصاد الفلسطيني على مجموعة من األنشطة االقتصاديةيت

  .2011خالل عام لألنشطة الرئيسية في االقتصاد الفلسطيني المؤشرات االقتصادية 

  
  2011 ،في األراضي الفلسطينية أبرز األنشطة االقتصادية وأهم خصائصها: 10 جدول

 اإلنشاءات النقل   الخدمات التجارة الصناعة الزراعة   المؤشر

 11.2 2.1 21.9 9.3 12.6 5.5 (%) نسبة المساهمة من الناتج المحلي اإلجمالي 
 708.2 133.3 1,382.0 587.0 798.7 346.1  )بالمليون دوالر(القيمة المضافة 
 10,117.1 5,721.0 4,765.5 3,809.2 9,276.4 3,721.5  )عامل/بالدوالر(معدل اإلنتاجية 
 70  23 290 154 86 93 )باأللف* (عدد العاملين

 119.3 101.9  93.6 70.3 79.6 55.7 )**شيكل(معدل األجر اليومي االسمي 

  .1967العاملين في إسرائيل والمستوطنات وذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  لال يشم* 

  ).صفحة الملحقات( 12انظر متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي جدول * * 

  

، ورافق ذلك تحسن في 2010مقارنة مع عام  2011خالل العام  %8.6ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الخدمات بنسبة 

ويحتل نشاط الخدمات المرتبة األولى من حيث القيمة المضافة والتوظيف، حيـث بلغـت   . %6.9أعداد العاملين بنسبة 

% 35ي عامل، يمثلون حوال ألف 290، وبلغ عدد العاملين فيه 2011عام % 21.9مساهمته  في الناتج المحلي اإلجمالي 

بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعاملين المستخدمين بأجر كما  .من عدد العاملين في االقتصاد الفلسطيني خالل ذلك العام

 91.7، وهو أعلى بقليل من معدل األجر اليومي االسمي في األراضي الفلسطينية البـالغ  شيكل 93.6في نشاط الخدمات 

، وهي أقل بكثير 2011دوالر خالل عام  4,765.5 إنتاجية العامل في ذلك النشاط بلغت ، بالرغم من أن)3جدول (شيكل 

  .من إنتاجية العامل في االقتصاد الفلسطيني ككل

% 18.6وارتفع عـدد العـاملين بنسـبة     2011خالل العام % 6.7كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعة بنسبة 

ناعة المرتبة الثانية بعد نشاط الخدمات من حيث القيمة المضافة والتوظيـف،  ويحتل نشاط الص. 2010مقارنة مع عام 

عامل، يمثلون ألف  86، وبلغ عدد العاملين فيه 2011من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام % 12.6حيث أسهم بنسبة 

ويتميز نشاط الصناعة بارتفاع إنتاجية العامل فيه  .من إجمالي العاملين في األراضي الفلسطينية خالل ذلك العام% 10.3

 8,578.6، وهي أعلى من معدل اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني والتي بلغـت  2011والر عام د 9,276.4والتي بلغت 

شيكل، وهـو    79.6دوالر، بالرغم من أن معدل األجر اليومي االسمي للعاملين المستخدمين بأجر في نشاط الصناعة بلغ

  .أقل من معدل اإلجر اليومي االسمي في االقتصاد ككل

ام    %9.9 بنسبة فيهارتفعت القيمة المضافة أما نشاط الزراعة، فقد   بنسـبة فيه ارتفع عدد العاملين و ،2011خالل الع

النـاتج   ة نشاط الزراعة فـي بلغت نسبة مساهموقد  .2011 عام عامل ألف 93 ليصل 2010مع العام مقارنة  14.7%

مـن   .الفلسطينيةمن إجمالي مساحة األراضي  %16.0 تشكل األراضي الزراعية ما نسبتهو، %5.5 المحلي اإلجمالي

وهي األدنى في األنشطة االقتصادية الرئيسية، كما دوالر،  3,721.5بلغت إنتاجية العامل في نشاط الزراعة  ،جهة أخرى

شيكل عـام   55.7االسمي في هذا النشاط هو األدنى أيضا، حيث بلغ  ، كما أن معدل األجر اليومي10يتضح من جدول 

  .شيكل 91.7، مقارنة مع معدل األجر اليومي االسمي في االقتصاد والبالغ 2011
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ذا    يعتبر نشاط تجارة التجزئة والجملة من األنشطة الهامة في االقتصاد الفلسطيني، حيث ارتفـع عـدد العـاملين    ي ه ف

، وترافق ذلك مع ارتفاع فـي القيمـة   عامل ألف  154، ليبلغ 2010مقارنة مع عام  2011ام ع% 22.5النشاط بنسبة  

نشاط تجارة التجزئة والجملة في الناتج المحلي  ةكما بلغت مساهم. 2011خالل العام % 8.9المضافة لهذا النشاط بنسبة 

، ولكن معدل األجور واإلنتاجية فيه ظلت منخفضة، حيث بلغ معدل األجر اليومي االسـمي  2011عام % 9.3اإلجمالي 

دوالر للعامل، وهما أقل بشكل ملحوظ من معدل األجور واإلنتاجية في االقتصاد  3,809.2شيكل ومعدل اإلنتاجية  70.3

  .ككل

، 2010مقارنة مع عام  2011خالل عام % 26.9أما بالنسبة لنشاط اإلنشاءات، فقد ارتفعت القيمة المضافة فيه بنسبة 

من جانب أخر بلغ معدل األجر  .2011 عام خالل عامل ألف 70ليصل إلى % 22.6بنسبة  كما  ارتفع عدد العاملين فيه

كل وهو أعلى معدل اجر يومي اسمي بين األنشطة االقتصادية، كما شي 119.3اليومي االسمي للعامل في نشاط اإلنشاءات 

ويشـكل  . ، وهو أيضا أعلى معدل لإلنتاجية بين األنشطة االقتصادية الرئيسيةدوالر  10,117.1بلغ معدل إنتاجية العامل 

، وهو يمثـل  المحلي اإلجمالينشاط اإلنشاءات بنداً أساسياً في التكوين الرأسمالي الثابت الذي يدخل ضمن احتساب الناتج 

  .بعداً أساسيا في دراسة بنية وتطور االقتصاد الفلسطيني بالتالي

زادت  2011خالل عـام  و .تعتبر رخص األبنية من المؤشرات التي تدل على واقع اإلنشاءات في األراضي الفلسطينيةو

 فيتركزت  2011خالل عام نشطة ائية حركة إنش وجودتبين النتائج و. 2010مقارنة مع % 21.7بنسبة  رخص األبنية 

مـن الـرخص   % 56.7حيث أظهرت السجالت اإلدارية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي أن حـوالي   ،األبنية الجديدة

االراضي وجود تذبذب واضح في عدد رخص األبنية الصادرة في  21 ويظهر الشكل .الصادرة هي رخصا ألبنية جديدة

عـام  خـالل ال أظهرت السجالت اإلدارية ارتفاع في عدد الرخص الصادرة  حيث ،2011-2004خالل الفترة الفلسطينية 

رخصة، ثم بدأ المؤشر باالرتفاع منذ  ,4884بلغ إجمالي عدد رخص األبنية  حيث 2007انخفاض حاد عام  تاله، 2005

   .رخصة ,7087محققاً أعلى قيمة له خالل تلك السنة بواقع  2011وحتى عام  2008عام 

  

  )2011- 2004(رخص األبنية الصادرة في األراضي الفلسطينية، : 21 شكل
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كما تعتبر كميات اإلسمنت المستوردة من الخارج أحد المؤشرات الهامة التي تعكس أداء قطاع اإلنشاءات في        

الف  1,326.3لتصل إلى  %1.3بنسبة  2011انخفضت كميات اإلسمنت المستوردة عام  وقد. الفلسطينية األراضي

ومن الجدير بالذكر أن قطاع غزة شهد . 2010 الف طن خالل عام 1,344.4 مقارنة مع 2011خالل عام طن 

البيانات انه لم يدخل  ر، وتظه 2010حتى عام  2006تراجعاً ملحوظاً في كميات االسمنت المستوردة منذ عام 

  ).22شكل ( 2009القطاع أي كميات اسمنت من الخارج خالل عام 

  )2011- 2004( ،االراضي الفلسطينيةكميات اإلسمنت المستوردة إلى : 22 شكل

  
  

انخفـض عـدد   فقد . من حيث عدد نزالء الفنادق وليالي المبيت 2011، فقد شهد تراجعا خالل العام قطاع السياحةأما 

 577مقارنـة مـع   لف نزيل اال 510 ليصل إلى 2011خالل عام % 11.6نزالء الفنادق في األراضي الفلسطينية بنسبة 

يعتبـر قطـاع   و %.2.5بنسبة  2011ورافق ذلك انخفاض في عدد ليالي المبيت خالل عام . 2010 نزيل خالل عامألف 

األراضي الفلسطينية من  فبالرغم مما تتميز به ؛السياحة من القطاعات األكثر حساسية وتأثرا بالواقع السياسي في المنطقة

إلى تقليص حجم مسـاهمة   أدىمكانة دينية وتاريخية وثقافية وتراثية، إال أن ما تعانيه من احتالل وحصار وعدم استقرار 

 2011عامل خالل عـام   2,251بلغ عدد العاملين في فنادق األراضي الفلسطينية  فقد .هذا القطاع في االقتصاد الفلسطيني

، وهي نسبة ضئيلة من أجمالي العاملين في األراضـي الفلسـطينية، والبـالغ    2010عامل خالل عام  1,795مقارنة مع 

 بنسبة  2011في فنادق الضفة الغربية عام عدد العاملين ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد ارتفع  .ألف عامل 837عددهم 

أمـا  ). 11جدول ( %12.0انخفض عدد النزالء بنسبة  بينما ،عامل 2,091 ليصل عددهم 2010عام  مقارنة مع 23.6%

، 2010عمال عـام   103، مقارنة مع 2011خالل عام عامل  160بلغ عدد العاملين في فنادق القطاع فقد قطاع غزة في 

  . ، ولكنه ظل متدنيا جدا2011العام خالل % 200عدد النزالء ارتفع بنسبة ولكن ، %55أي بزيادة 

  
  )2010،2011(، رات في قطاع السياحة حسب المنطقةأبرز المؤش: 11 جدول

 المؤشر
 قطاع غزةالضفة الغربية

  نسبة التغير  2011  2010  نسبة التغير  2011  2010
 50.0 12 8  4.6  91  87 عدد الفنادق
 200.0 3 1 12.0- 507 576 )باأللف(عدد النزالء

 350.0 9 2 3.0- 1,245 1,284 )باأللف(عدد ليالي المبيت
 55.3 160 103 23.6 2,091 1,692 عدد العاملين 
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  الملحقات
  )2010-2004(، في االراضي الفلسطينيةمتوسط سعر صرف الدوالر  األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي :12 جدول

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

  3.57 3.73 3.92 3.58 4.11 4.46 4.49 4.48 المتوسط السنوي
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Preface 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) has devoted great efforts to consolidate main 
economic indicators such as GDP, Labor Market, Prices, Poverty, Balance of Payments, 
Government Sector, Building Licenses and Tourism  into one report that reflect the performance 
of the Palestinian economy. The report will serve the instrumental needs of businesses and their 
organizations for statistical information on states and trends. The rich content of this report 
facilitates measurement, comparison and further economic analysis. 

PCBS is pleased to issue the second release of the report on the performance of the Palestinian 
Economy in the Palestinian Territory for 2011. The report sheds light on main economic 
indicators for 2011 in addition to comparisons with 2010 to reflect on changes and variations of 
the economic conditions in the Palestinian Territory. 

PCBS hopes that the findings of this report will provide comprehensive picture about the 
characteristics and performance of the Palestinian Economy to assist researchers and decision 
makers in the analysis, planning and development of the Palestinian Economy. 
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Summary   

 
Gross domestic Product (GDP) in 
the Palestinian Territory witnessed a 
remarkable growth during the year 
of 2011 amounted to 9.9%. The GDP 
Per capita increased by 6.6%. 
Construction activity registered the 
highest growth rate in 2011 and 
reached 26.9%, followed by public 
administration and defense at 13.0%, 
transport and storage by 12.3% and 
agriculture and fishing at 9.9%. This 
high growth in the Palestinian 
Territory during the year 2011 could be 
attributed to the high growth rate in 
Gaza Strip, which reached 23.0% 
compared with 5.2% in West Bank. 
The services sector contributed of a 
highest percentage of Gross Domestic 
Product (GDP) in both of the West 
Bank and Gaza Strip. Despite the surge 
in growth rates in Gaza Strip during 
the past two years, Gaza Strip 
contribution to GDP decreased to less 
than 30.0% of the GDP in the 
Palestinian Territory in 2011. 
 
The Participation rate in labor force 
in 2011 increased by 43.0% 
compared with 41.1% in 2010. This 
increase in the participation rate is 
attributed to the remarkable 
increase in the size of the labor force 
that entered into the labor market. 
In 2011, the number of employees by 
12.6% compared with 2010, as the 
number of employees in the Palestinian 
Territory reached 837 thousand 
employees in 2011 compared to 744 
thousand employees in 2010. As a 
result, the unemployment rate in the 
Palestinian Territory decreased to 
20.9% in 2011 compared with 23.7% 
in 2010. 
 
Despite the stability in the average of 
nominal daily wage that prevailed in 
the Palestinian Territory during the 

year of 2011, the percentage of the 
real daily wage chopped down by 
2.8% compared with the year of 
2010, which demonstrated a low 
purchasing power of individuals in the 
Palestinian Territory, i.e. any increase 
in nominal pay of the laborer was less 
than the high level of prices in the 
Palestinian Territory during that 
period. The productivity rate in the 
Palestinian Territory decreased by 
3.9% in 2011 compared with 2010. 

 
Where most of economic activities in 
he Palestinian Territory experienced  
rise in the number of employees at 
different percentages with a 
disparity and inconsistency between 
West Bank and Gaza Strip. Activities 
of trade, restaurants and hotels in West 
Bank recorded the highest growth rate 
during 2011 by 13.7%, followed by 
mining and manufacturing at 
13.0%.The Gaza Strip. Witnessed a 
sharp rise in construction activity by 
154.4% during 2011, followed by the 
growth of agriculture and fishing by 
57.0%.  
 
The consumer price index in the 
Palestinian Territory increased by 
2.88% during 2011 and reached 
132.7 compared with 129.0 during 
the year of 2010 (base year 2004). 
The higher consumer price index 
during the year of 2011 was mainly 
attributed to increase of prices of all 
major groups except for a set of 
furniture and household goods. 
 
Despite the slight improvement in 
poverty rate in the Palestinian 
Territory, 25.7% of individuals were 
still suffering from poverty in 2010, 
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compared with 26.2% in 2009 
according to real patterns of 
consumption, while the percentage 
of deep poverty decreased from 
14.1% during the same period. The 
poverty percentage in Palestinian 
Territory was varied and unbalanced, 
where the poverty rate in the West 
Bank reached at 18.3% in 2010 
compared with 38.0% in Gaza Strip. 
The poverty gap also increased in Gaza 
Strip compared to West Bank, where it 
chopped down in the West Bank to 
4.1%, while in Gaza Strip was upped 
to 10.3%. 

 
Current account deficit in the 
Palestinian Territory increased 
during 2011 reaching USD 1,894.4 
million which is the highest since 
2000. Such deficit is attributed to the 
steady rise in the value of imports of 
goods and services to Palestine; while 
the Palestinian exports remained in its 
normal level which in return increased 
the trade balance deficit by 9.2% 
compared with 2010. Compensations 
of employees from abroad increased 
during 2011 by 3.7%; while current 
transfers and remittances decreased by 
37.3% reaching USD 1,552.5 million 
after they were USD 2,476.5 million in 
2010.  

Regarding the financial situation of 
the Palestinian National Authority,  
the budget deficit of the Palestinian 
National Authority increased in 2011 
compared to 2010 reaching USD 
1,278.3 million.  due to an increase in 
government expenses at a higher 

percentage than the increase in 
government revenues where total 
revenues increased by 6.1% during 
2011 reaching USD 2.0 billion. 
Government expenses increased by 
8.0% during the same period as well. 
External financial support to cover the 
deficit in the budget of the Palestinian 
National Authority decreased by 
29.0% where the total of the external 
support reached USD 814.3 million 
during 2011 compared with USD 
1,146.8 million in 2010. 

 
The value of residents' deposits in 
local banks increased in 2011 by 
2.2% reaching USD 6,776.8 million 
at the end of the year compared with 
USD 6,630.3 million in 2010. 
According to the data of the unified 
balance sheet of banks issued by the 
Palestinian Monetary Authority, the 
Palestinian Authority institutions' 
deposits constituted 6.4% of the total 
of residents' deposits in 2011.  
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Economic performance in 2011 
 
1 – Gross Domestic Product (GDP): 
  
The Gross Domestic Product (GDP) in the Palestinian Territory has witnessed a 
remarkable growth during the year of 2011 amounted to 9.9%.The Palestinian economy 
has witnessed significant volatility over the past years, especially during the period of the 
eruption of second intifada, the economy declined during the years of 2000-2002, and began 
to recover in the period of 2003-2005 before diminishing again in 2006 because of the 
prevailing political situation and split between West Bank and Gaza Strip during that period 
which led for stopping of paying civil servants' salaries totaling about 160 thousand civil 
servants. The Palestinian economy began to recover for a second time beginning in 2007 with 
a growth rate increased till reached its peak in 2011 at 9.9%. 
 
The high growth in the Palestinian Territory during the year of 2011 is attributed to 
high growth rate in Gaza Strip, which reached 23.0% compared with 5.2% in West Bank.  
This high growth in Gaza Strip during the years of 2010-2011 is due to a combined set of 
factors, including construction boom supported mostly of foreign aid, easing of Israeli 
imposed restrictions on the entry of some raw materials and some building materials to Gaza 
Strip and increased trade through underground tunnels with Egypt. In particular, growth rates 
in Gaza Strip appear high during the year of 2011 and the year before as a result of 
comparison with previous years that witnessed a significant deterioration and dilapidation in 
the performance of Gaza Strip economy during 2006-2009 because of Israeli aggression and 
continued imposed siege on Gaza Strip. 
 
Despite a surge in growth rates in Gaza Strip during the past two years, Gaza Strip 
contribution to GDP has fallen to less than 30.0% of GDP in Palestinian Territory in 
2011. As it is clear from Figure 1, GDP in Gaza Strip reached about USD 1.85 billion in 
2011, representing 29.3% of total GDP in Palestinian Territory amounted to USD 6.32 billion, 
which is lower than the rate of 33.1% in 2004, which means that growth rate during the whole 
period was higher in West Bank than in Gaza Strip. 
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Figure 1: GDP in the Palestinian Territory at constant prices (2004-2011)1 
(Value in USD Million) 

 
 
  
GDP Per capita in 2011 increased by 6.6% compared with 2010 as it reached USD 
1,609.6 The GDP per capita is considered one of important indicators measuring individuals' 
standards of living because it takes into account changes in population size during comparison 
period. It is clear from Table 1, Per capita continued to rise steadily since 2007, due to high 
growth rates in gross domestic product by more than population growth percentages during 
this period. 

 
Table 1: GDP in the Palestinian Territory at constant prices (2004-2011) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GDP (Million USD) 4,198.4 4,559.5 4,322.3 4,554.1 4,878.3 5,239.3 5,754.3 6,323.0 

Population (Thousands)2 3,188 3,287 3,389 3,495 3,597 3,702 3,813 3,927 

GDP Per Capita (USD) 1,317.0 1,387.2 1,275.4 1,303.2 1,356.3 1,415.2 1,509.9 1,609.6 

% Change of Per Capita - 5.3 -8.1 2.2 4.1 4.3 6.7 6.6 

GDP Per capita in  West Bank 
(US.$) 

1,457.1 1,451.1 1,459.8 1,580.5 1,723.6 1,796.3 1,867.1 1,912.1 

Percentage of change in per 
capita (West Bank) 

- - 0.4 0.6 8.3 9.1 4.2 3.9 2.4 

GDP Per capita in Gaza Strip 
(US.$) 

1,103.1 1,290.1 996.5 886.2 806.5 847.2 980.2 1,164.5 

Percentage of change in per 
capita (Gaza Strip) 

- 17.0 -22.8 -11.1 --9.0 5.0 15.7 18.8 

 
Despite high growth rate in Gaza Strip during the last two years, GDP Per capita in Gaza Strip 
remained less than that in West Bank. As shown in (Table 1), the GDP per capita in Gaza 
Strip reached USD 1,164.5 in 2011 compared with USD 1,912.1 in West Bank in 2011. This 
                                                            

1 The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. 
2 The number of population in Palestinian Territory excluding those   parts  of Jerusalem which were annexed by 

Israel  in 1967. 
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means that GDP per capita in West Bank equals 1.7 times of that in Gaza Strip. This is due to 
high growth rates in West Bank during past years compared with Gaza Strip. 
 

Figure 2: GDP per capita in USD in the Palestinian Territory, (2004-2011) 

    
 

Palestinian Territory has witnessed a growth in all economic activities during the year of 
2011; this growth has concentrated in main economic activities of relatively higher 
contribution in Gross Domestic Product (GDP). Construction activity has recorded the 
highest growth rate in 2011 as reached at 26.9%, followed by public administration and 
defense at (13.0%), transport and storage at (12.3%) and agriculture and fishing at (9.9%). 
 

Table 2: Percentage of change in value added of economic activities in the Palestinian    
Territory (2010, 2011) 

(Value in USD Millions) 

Economic activity 

Palestinian Territory % change 

Value 
added 

2010 

Value 
added 

2011 
% change 

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Agriculture, Forestry and Fishing 314.9 346.1 9.9 3.4 23.4 
Mining, Manufacturing, Electricity& Water 742.5 798.7 7.6 7.1 9.5 
Construction 557.9 708.2 26.9 2.0 119.0 

Wholesale and Retail Trade 538.8 587.0 8.9 5.2 20.1 

Transport, Storage and communication  118.7 133.3 12.3 6.1 57.3 
Financial and insurance activities 279.1 298.9 7.1 7.3 5.3 
Information and Communication 388.1 404.8 4.3 4.3 4.3 
Services 1,272.7 1,382.0 8.6 4.1 15.5 
Public Administration and Defense 782.1 884.0 13.0 14.2 11.8 

 

 
Despite the rise in all economic activities in Palestinian Territory during 2011, growth 
rate in these activities varied between West Bank and Gaza Strip. Activity of public 
administration and defense has increased by 14.2% in West Bank, followed by financial and 
insurance activity, mining and manufacturing, transport and storage activities, wholesale and 
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2–The labor market 
Labor is considered as one of the most important factors of production in Palestinian economy 
in the face of limited natural resources and Israel's control over land, water and restrictions on 
the movement of people, goods and capital. Table 3 refers to some key indicators of 
Palestinian labor market during the period of 2004-2011. 
 
Table 3: Some indicators of the labor market for individuals aged 15 years and above in 

the Palestinian Territory, (2004-2011) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Labor force in Thousands 752 789 834 882 908 951 976 1,059 

Participation rate  40.1 40.4 41.0 41.7 41.2 41.6 41.1 43.0 

Employed  in Thousand 550 603 637 691 666 717 744 837 

% change in number of workers - 9.6 5.5 8.5 -3.5 7.6 3.7 12.6 

Nominal average daily wage 
(NIS) 

73.8 77.0 81.5 81.9 87.0 91.3 91.7 91.7 

Real average daily wage*(NIS) 73.8 74.0 75.4 74.4 71.9 73.4 71.1 69.1 

Unemployment rate 26.8 23.5 23.7 21.7 26.6 24.5 23.7 20.9  

Productivity (Dollar/Worker) 8,293.1 8,332.3 7,437.3 7,239.9 8,560.8 8,519.2 8,925.4 8,578.6 

 * The daily nominal wage rate has been linked to CPI to observe purchasing power of employees at constant prices (base 
year 2004). 

 
The percentage of participation in labor force increased in 2011 to 43.0% compared 
with 41.1% in 2010. This increase in the percentage of participation is due to 
remarkable increase in the size of labor force that entered the labor market in 2011, 
which amounted to 1,059 thousand employees against 976 thousand employees entered 
labor market during the year of 2010. It is clear in table 3, the size of the labor force 
increased by 8.5% in 2011 compared with 4.4% in the period between 2004-2010 which led 
to a high percentage of participation in labor force compared with the past eight years, and 
that turnout was 40.1% - 43.0%. Despite of this increase in the percentage of participation, 
they remained low compared with neighboring countries. Also, this percentage varies between 
West Bank and Gaza Strip, the percentage of participation in the labor force in West Bank 
45.5 % In 2011 compared to 38.4%in Gaza Strip. 
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In 2011, the number of employees increased by 12.6% compared with 2010. Number 

of employees in the Palestinian Territory reached 837 thousand employees in 

2011 compared to 744 thousand in 2010. Such increase in the number of 

employees during the last three years comes after the decrease in the number of employees in 

the Palestinian Territory in 2008. The increase in the number of employees during 2011 is 

related to the increase in the number of employees in Gaza Strip 25.9%which reached 243 

thousand employees. 

 

As a result, the unemployment rate in the Palestinian Territory decreased to 20.9% in 

2011 compared with 23.7% in the year 2010. This percentage is the lowest since the 

outbreak of the Al-Aqsa Intifada in late 2000. The decrease in the unemployment rate in 

the Palestinian Territory is related to the decrease in the unemployment rate in the Gaza Strip, 

which reached 28.7% in 2011 compared with 37.8% in 2010; while the unemployment rate in 

the West Bank increased to 17.3% after it was 17.2%. Although there was an improvement in 

the unemployment rate in the Gaza Strip, it remains much higher than the unemployment rate 

in the West Bank. 

 

Figure 5: Unemployment rate in the Palestinian Territory, (2004-2011) 
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Although the nominal daily wage rate was stable in the Palestinian Territory in 2011, 

the real daily wage rate has dropped by 2.8% compared with 2010. As it appears in 

Figure 6, the nominal daily wage rate reached NIS 91.7 in 2011. It is the same nominal wage 

rate in 2010, but about 12.5% higher than the nominal wage in 2006. However, if wages are 

linked with the change in prices in the Palestinian Territory, the real wage rate in 2011 is 

lower than in 2010 by 2.8% and less than it was in 2004 by about 6.4%. That refers to the low 

purchasing power of individuals in the Palestinian Territory. In other words, the increase in 

the nominal wage per worker was less than the rise in the price level in the Palestinian 

Territory during that period. 

 

Figure 6: Average Nominal and Real daily wage in NIS in the Palestinian Territory, (2004-2011) 

 
 

During 2011, the productivity in the Palestinian Territory decreased by 3.9% compared 
with 2010. The productivity is measured by the worker's share from the value added, i.e. by 
dividing the GDP (the sum of the value added) on the number of employees in the economy 
or in the sector. Worker productivity is an important indicator to measure the efficiency and 
effectiveness of work in achieving a certain level of the   production process outputs. There 
are many factors that play an important role in determining the level of worker productivity, 
including the quality of the inputs of production, technology, education, training and work 
environment represented in the laws and regulations of the labor market and other domains. 
Worker productivity fluctuated during the period 2004-2011, where it decreased continuously 
after 2004, reaching its lowest level in 2007 before starting to recover   to reach the maximum 
rate by 2010 of $ 8,925.4 per worker (Figure 7). 
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Figure 7: Productivity rate of employees in the Palestinian Territory, (2004-2011) 
(Value in USD) 

 
Number of employees increased in most of the economic activities in the Palestinian 

Territory at different rates. Rates were different between West Bank and Gaza Strip.  

Trade, restaurants, hotels recorded the highest rate of growth in the number of employees 

during 2011 by 18.5% compared with 2010.  Transport, storage, communications, building 

and construction, agriculture and fishing recorded growth in the number of employees in 

2011. 

Table 4: Percent change of employees by economic activity in the Palestinian Territory,       

(2010-2011) 

Economic activity 

              Palestinian Territory % change 
# of 

workers 
2010 

# of 
workers 

2011 
% change 

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Agriculture and fishing 87,800 99,400 13.2 4.3 57.0 
Mining, manufacturing, electr. and water 84,800 98,700 16.4 13.0 43.6 
Construction 98,200 116,200 18.3 9.9 154.4 
Trade, restaurants and hotels 143,500 170,100 18.5 13.7 34.4 
Transport, Storage and Communications 44,400 51,200 15.3 3.8 43.8 
Services and others 285,300 301,800 5.8 2.8 10.1 
Total 744,000 837,400 12.6 7.8 26.0 

 

In West Bank, trade, restaurants and hotels recorded the highest growth rate during 

2011 by 13.7%, followed by mining and manufacturing by 13.0%.  Gaza Strip has 

witnessed a sharp rise in the construction sector by 154.4% during 2011, followed by the 

growth of agriculture and fishing by 57.0%, and sectors of "transport, storage and 

communications" and "Mining and manufacturing" by 43.8% and 43.6%, 

respectively. The rest of the economic activities in West Bank and Gaza Strip has recorded 

8,293.1 8,578.6

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pr
od

uc
ti
vi
ty
 ra

te
 

Year



PCBS: Per
 
 
increase i

of emplo

blockade 

where no

during th

2010 in 

construct

before the

 

In terms

employee

2011, wh

employee

Percentag

Strip. As 

West Ba

employee

employee

 

 

Figure 8: P
Gaza  

 

 
 
 

Services 
53%

rformance of th

in the numb

yees in the c

on border c

o cement wa

hat year. The

terms of o

tion activitie

e blockade. 

s of the rela

es in the Pa

here the pe

es in trad

ge of employ

it appears i

ank reached

es in indust

es in constru

Percentage di
a Strip by eco

Agricu
10%

Transpo
commu

n
8%

e Palestinian E

bers of emplo

construction

crossings to 

as imported 

e blockade o

opening and

es and numb

ative distrib

alestinian Te

ercentage of

de, restaur

yees is clear

n Figures 8 

d 29% comp

try reached 

uction reache

istribution of
onomic activ

lture 
%

Manufa
5

Com
ort and 
nicatio‐
n 
%

Economy, 2011

oyees, but w

n sector in th

prevent all e

to Gaza in 

on Gaza con

d closing th

bers of emp

bution of th

erritory wer

f employees

ants and 

rly varied in

and 9, the p

pared with 

14% in We

ed 17% in W

f Employees 
vity, 2011

acturing
5%

Construction 
6%

mmerce and 
hotels
18%

1 

23

with less rate

he Gaza Strip

economic tra

2009 where

ntinued in 2

he crossings

ployees in 2

he number 

re largely co

s in this ac

hotels (20.

n these secto

percentage o

53% in G

est Bank an

West Bank co

Figin 

Transpo
commun

6%

Servi
29%

es. Such shar

p during 200

ansactions to

e building a

2011, but le

s which led

2011 to a le

of employee

oncentrated

ctivity reach

.3%) and 

ors between 

of employee

Gaza Strip; 

nd 5% in G

ompared with

ure 9: Percen
the West Ba

rt and 
ication 

%

ces 
%

rp increase i

09 is related

o and from t

activity is al

ss severe as

d to the inc

evel close to

es by econo

d in the serv

hed 36.0%,

constructio

the West B

s in the serv

while the p

Gaza Strip. P

h 6% in Gaz

ntage distrib
ank by econo

Agric
1

Comme
hot
21

in the numb

d to the seve

the Gaza Str

lmost stoppe

s in 2009 an

crease in th

o what it w

omic activit

vices sector 

, followed b

on (13.9%

ank and Gaz

vices sector 

percentage 

Percentage 

za Strip. 

bution of Em
omic activity,

culture 
13% M

Coerce and 
tels
1%

ber 

ere 

rip 

ed 

nd 

he 

as 

ty, 

in 

by 

).  

za 

in 

of 

of 

ployees in 
, 2011 

Manufacturing
14%

nstruction 
17%



PCBS: Performance of the Palestinian Economy, 2011 
 
 

24 
 

3-Prices and purchasing power: 
 
Consumer’s price index (CPI) increased in Palestinian Territory during the year of 2011 
by 2.88% and   reached  132.7 compared to 129.0 during the year of 2010 (base year 
2004). The change in prices is considered one of important indicators that affect the 
purchasing power of individuals. The high cost of living in 2011 is mainly due to increase in 
prices of all major groups except for set of furniture and household wares & goods. As a 
range of alcoholic beverages and tobacco witnessed an increase in prices by 6.22%, followed 
by services, restaurants, cafes and hotels  which increased by 5.89%,  a range of transport and 
communications by 4.78%, a range of fabrics and clothing and footwear by 4.60%, and food 
stuff increased by 2.40%. 

 
Figure 10: Consumer’s Price Index (CPI) in the Palestinian Territory, (2004-2011) 

 
 

The change in consumer prices varied at level of Palestinian Territory in 2011 compared 
to previous year,  as prices in Jerusalem J1 increased by 4.13%, and in the West Bank 
increased by 3.54%, while the cost of living index in the Gaza Strip increased marginally 
by 0.57%. This has resulted in the rise in consumer prices in Jerusalem J1 mainly by rising 
prices of food stuffs and soft drinks increased by 3.17%, prices of textiles, clothing and 
footwear increased by 8.77%, the prices of alcoholic beverages and tobacco increased by 
10.09%, the price range of transport and communications increased by 8.37%, and the prices 
of housing and related items increased by 1.91%. While cost of living increased in the West 
Bank, mainly due to rise in prices of food and soft beverages at 2.71%, and the prices of 
alcoholic beverages and tobacco by 7.43%,  prices of housing and related items increased by 
3.55%, prices of transport and communications increased by 5.02%, prices of education 
services increased by 2.86%. In Gaza Strip, the prices of housing and related items increased 
by 3.33%, prices of furniture, household wares and goods fell by 6.20%, while prices of 
education services increased by 0.45%, and the prices of alcoholic beverages and tobacco by 
0.41%. 
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The flexibility of change in consumer prices on the relative weight of groups that make 
up the index. As shown in table 5, the group of food and soft drinks have higher relative 
weight in the consumer's basket in Palestinian Territory as it holds 37.6% of the consumer's 
basket, followed by housing at 10.4%, transportation holds approximately 9.9% , clothing 
weighs 7.0%, while education services, services of restaurants, cafes and hotels occupy a low 
rate of the consumer's basket. 
 

Table 5:  Consumer Price Index and relative weight by major groups 
of consumer prices in the Palestinian Territory in (2010-2011) 

Main groups 
Consumer Price Index Relative 

Weight* 2010 2011 % change 

Food products &beverages 144.63 148.10 2.40 37.64 
Alcohol Beverages and tobacco 151.80 161.24 6.22 4.66 

Textiles, clothing and footwear 109.16 114.18 4.60 6.96 
Housing 127.23 130.98 2.95 10.38 
Furniture, household goods 115.30 115.27 0.03-  6.31 

Medical care 114.77 116.30 1.33 4.45 

Transportation 120.71 126.47 4.78 9.86 
Communications 106.92 107.33 0.39 3.79 

Recreational, cultural goods & services 103.00 104.24 1.21 4.84 

Education 110.49 112.81 2.10 3.56 
Restaurants and cafes 136.88 144.94 5.89 2.18 

Miscellaneous goods and service 120.10 124.88 3.99 5.37 

Overall Consumer Price Index 129.00 132.71 2.88 100.00 

        *According to relative weight of major groups of consumer prices for 2004 
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4 - Poverty 
 
About 25.7% of persons in the Palestinian Territory suffered from poverty during 2010 
(18.3% in the West Bank and 38.0% in the Gaza Strip) 
Poverty is considered as one of the important indicators that reflect the performance of the 
economy. 

Slightly more than one out of four Individuals (25.7%) were living below poverty line in 
2010, (18.3% in the West Bank and 38.0% in Gaza Strip). This is similar to the corresponding 
rate of nearly 26.2% in 2009, (19.4% in the West Bank and 38.3% in Gaza Strip). About 
14.1% of individuals were living below the deep poverty line in 2010 (8.8% in the West Bank 
and 23.0% in Gaza Strip).  

 

Figure 12: Poverty and deep poverty in the West 
Bank, (2009-2010)

 

Figure 11: Poverty and deep poverty in Gaza 
Strip, (2009-2010)

 

 

Impact of assistance provided to households on poverty rate 

Social Assistance for households reduced poverty among Palestinian households by 16.8% in 
the Palestinian Territory in 2010, ( 10.7% in West Bank and 21.2% in Gaza Strip).   While in 
2009, assistance for households reduced poverty among Palestinian households by 17.9% in 
the Palestinian Territory, (12.6% in West Bank and 22.1% in Gaza Strip).  
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Poor households are poorer in the Gaza Strip compared to West Bank 
Poor households in Gaza Strip are poorer than the households in the West Bank.  This is 
shown through the results presented from poverty indicators such as poverty rates, poverty 
gap. The poverty gap gives the percentage by which the average consumption of the poor is 
below the poverty line. The conditions of the poor had worsened in 2010 compared to 2009. 
 

Table 6: Poverty gap and severity by region, 2009-2010 

 Palestinian Territory West Bank Gaza Strip 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Poverty gap 6.3 6.4 4.2 4.1 10.1 10.3 
Poverty severity 2.3 2.4 1.4 1.4 3.8 3.9 

 

 
5 - Balance of Payments 
 
Balance of payments is an organized summary record of all economic transactions between 
residents that are in Palestinian Territory and non-residents, and recording credits and debts as 
a result of those exchanges and economic transactions. The balance of payments consists of 
two parts, the current account and capital and financial account. The current account includes 
four sub-accounts as the following: goods, services, income and current transfers, while the 
capital account includes capital transfers and acquisition of assets of non-financial and non-
produced or discard them (disposed them)1. The financial account includes direct investment, 
indirect investment, and other investments and reserve assets. 
 
 
The current account deficit in Palestinian Territory increased during 2011 to reach 
USD1,894.4 million the highest deficit since 2000. The reasons for this deficit is a steady 
rise in the value of imports of goods and services to Palestine in return for the survival of 
Palestinian exports at the level of the year which is reflected on the value of the deficit in 
trade balance, which is one of the most important components of current account of balance 
of payments, in addition to the low value of current transfers received from foreign countries. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                            
1
 Capital transfers include transfers by a change in ownership of fixed assets or transfers of funds associated with conditional or possession 

of fixed assets, disposition or transfers resulting from creditor to drop opponents of debtor without receiving any return for it. The 
acquisition of assets of non‐financial non‐produced or disposed of, include intangible assets such as licensed patents and leases and other 
contracts transferable to others and the like. 
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Table 7: Main indicators on the structure of current account in the Palestinian Territory,  
(2004-2011) (Value in USD million) 

  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Current account net -1,516.0 -1152.2 -912.9 -417.3 764.4 -712.5 -690.9 -1894.4 

Compensation of employees 
receivable from abroad 

421.4 486.7 579.2 598.5 746.2 831.1 1,077.4 1,117.4 

Receivable current transfers 895.3 1,299.4 1,623.0 2,505.5 3,572.8 2,502.0 2,476.5 1,552.5 

Exports of goods and services 641.1 717.1 710.3 1,016.0 1,164.5 1,210.6 1,496.8 1,600.3 

imports of goods and services 3,337.8 3,618.4 3,805.7 4,567.3 4,739.2 5,066.8 5,461.7 5,930.6 

* Quarterly preliminary data 
 
Compensations of employees from abroad in 2011 increased by 3.7% reaching 1,117.4 
million dollars, compared with 1,077.4 million in 2010. As it appears in the figure below, 
the level of compensations of employees received from abroad is increasing. Compensations 
increased since 2004 to 2011 by 165.2%. Compensations of employees  reach 92.5% of the 
total received  income, while the investment income covers the rest. In spite of the increase in 
net income, this did not assist in reducing the current account deficit due to the growing 
deficit in trade balance of goods and services. 

 
 

Figure 13: Compensations of employees in the Palestinian Territory,  (2004-2011)                          
(Value in USD million) 

 

 
 

Current transfers decreased during 2011 by 37.3% reaching USD 1,552.5 million after 
they were USD 2,476.5 million in 2010. The Palestinian economy mainly depend on foreign 
remittances received by the Palestinian National Authority to support the general budget and 
the external transfers to the private sector. Foreign remittances to the Palestinian National 
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Authority decreased in 2011 compared with 2010, in addition to the current transfers to the 
private sector decreased from 1262.3 million dollars in 2010 to 825.1 million dollars in 2011 
(a decrease of approximately 34.6%). Such significant drop in current transfers from donor 
countries resulted in increasing the debts of the Palestinian National Authority. 
 
On the other hand, capital transfers decreased by 49.7% reaching USD 425.9 million in 
2011 compared to USD 846.1 million in 2010. Capital transfers fluctuated during the period 
(2004-2011) reaching its lowest level during 2006 as a result of the political changes in the 
Palestinian Territory during that period which affected the economic situation in the 
Palestinian Territory. Despite the sharp rise in the value of current transfers during the year 
2008, capital transfers decreased to 397.5 million dollars, as it appears in Figure 14. 

 
   

Figure 14: Current and capital foreign transfers in the Palestinian Territory (2004-2011) 
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6 - Foreign trade 
 
Total exports of goods and services (in current prices) increased 6.9% in 2011 reaching 
about USD 1,600 million, while total imports by about 7.9% reaching 5,930 million 
dollars, which resulted in increasing the trade balance deficit by 9.2% compared with 
2010 reaching about USD 4,3301 million, which means that the percentage of the deficit 
exceeds 73.0% of imports.  As it appears in figure 15, the Palestinian Territory witnessed       
a continuous increase in the value of the deficit in the trade balance during the period (2004-
2011) as a result of the increase in the value of imports of goods and services more than the 
increase in the value of exports. The average annual increase in the trade balance deficit 
reached about 7%. 

 
Figure 15: Trade balance of goods and services in the Palestinian Territory (2004-2011)  

 
                  
Foreign trade of the Palestinian Territory is concentrated with “Israel”. Registered 
imports from “Israel” reached in 2010 69.4% from the total goods imported into the 
Palestinian Territory. Registered exports to “Israel” reached 92.0% of the total 
exported goods from the Palestinian Territory.  This refers to the fact that the 
Palestinian economy is under control of “Israel” as a result of controlling and running of 
the crossings by the Israeli occupation, in addition to the obstacles and procedures set by 
the Israeli occupation against the Palestinian exports. 
 
Palestinian imports and exports are concentrated in a specific set of goods. As it appears 
in Table 8, ten goods (out of 4349 items were imported in 2010) formed about third of 
imports to the Palestinian Territory. Fuel oil (diesel) is on top of these items 10.8%, natural 
gas (5.5%) and gasoline (5.3%). These three items constitute 21.6% of the import bill. The top 
ten goods exported outside of the Palestinian Territory reached 40.8% of the total exported 
goods (958 items). At the top of the exported goods, as it appears in Table 9, the building 
blocks that represent 12.3% of the total registered exports, followed by marble 4.9% and 
Remelting scrap by 4.1%, then Sacks and bags of polymers ethylene by 4.0%. 
                                                            
1 Foreign trade data registered and not registered including Jerusalem area (J1)  
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Table 8: Top ten registered goods imported from abroad to the Palestinian Territory, 2010 

(Value in USD Thousands) 

Goods Palestinian Territory %* 

Diesel  426,923 10.8 
Natural Gas 219,618 5.5 
Gasoline 210,616 5.3 
Cement 111,746 2.8 
Marble 67,725 1.7 
Preparation of kind used in animal feeding 66,606 1.7 
Cigarettes containing tobacco 54,259 1.4 
Soft drink 39,742 1.0 
Bars and rods of iron 39,534 1.0 
Bovines 38,541 1.0 
Total 1,275,309 32.2 
* The percentage for each item is calculated based on the total value of imported goods 
 

Table 9: Top ten registered goods exported to the Palestinian Territory from abroad, 2010 
(Value in USD Thousands) 

Goods Palestinian Territory %* 

Stones 70,621 12.3 
Marble 28,278 4.9 
Remelting scrap  23,752 4.1 
Sacks and bags of polymers ethylene                        23,208   4.0   
Cigarettes containing tobacco 18,550 3.2 
Medicaments 16,070 2.8 
Shoes 15,081 2.6 
 Olive oil (VIRGIN) 13,794 2.4 
Wooden furniture for bedrooms 12,698 2.2 
Pallets, box pallets, and other load boards, pallet collars 12,514 2.2 
Total 234,566 40.8 
  * The percentage for each item is calculated based on the total value of exported goods 
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7.Public Finance1: 
Government expenditures, by its both types:  current operational running cost and 
investment spending, accounted for 22.0% of GDP in Palestinian Territory in 2011. The 
Palestinian Territory witnessed a set of rapidly volatile political and economic changes during 
the year of 2011 which affected the financial performance of the Palestinian National 
Authority (PNA), both in terms of revenues, expenditures and budget deficit. 
 
For revenues, the total public revenues in 2011 increased by 6.1% compared with 2010 
and reached about USD 2.0 billion. Domestic revenues (tax and non-tax) accounted for 
36.1% of total revenues, which helped to covering part of running expenditures and reducing 
reliance on foreign aid remittances to support government general budget. 
 
Tax revenues accounted for 23.6% of the total public revenues in 2011 and reached USD 
482.3 million, with an increase of 1.7% compared to 2010. As shown in Figure 16, the 
revenues from collected taxes during 2011 were the highest amount in value since 2004 due to 
government reforms that witnessed in 2011 a promotion in the field of tax collection in line 
with the "Reform and Development Plan" which the Government implemented, but it remains 
low in its value and reflects weakness in tax support base of the Palestinian National 
Authority (PNA). 
 
 

Figure 16: Total tax revenues in the Palestinian Territory, (2004-2011) 
(Value in USD Million) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Public financial statements do not include local governments ( local councils and municipalities) 
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The value of the budget deficit of the Palestinian National Authority increased by 11.2% 
in 2011 compared to 2010 and reached USD 1,278.3 million. This was mainly due to the 
high level of government expenditures which was higher than the rise in government 
revenues. This was accompanied by a decrease in the level of external support to cover the 
budget deficit of the Palestinian National Authority by 29.0%, with a total value of external 
support accounted to USD 814.3 million compared with USD 1,146.8 million in 2010. 

 
 

Figure 20: Deficit in general budget in the Palestinian Territory, (2004-2011) 
(Value in USD Million) 

 
 

 
 

8 – Banking sector: 
 
The value of residents' deposits in local banks increased in 2011 by 2.2% to be 
accounted, at the end of the year, to about USD 6,776.8 million compared to USD 6,630.3 
million  in 2010. According to data from the consolidated balance sheet of banks issued by 
the Palestinian Monetary Authority indicated that deposits of the Institutions of the 
Palestinian Authority constituted 6.4% of the total residents' deposits in 2011. On the other 
hand, it could be noted that there was an increase in the total of provided credit facilities 
during 2011 by 23.1% compared with 2010, including an increase in the provided banking 
facilities to finance purchase of cars and vehicles by 38.5% to USD118.7 million in 2011 
compared with USD 85.7 million in 2010. 
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9 - Economic activities 
 
Palestinian economy is distributed on a set of economic activities that represent the structure 
of the economy. Table 10 shows the main economic indicators for the main activities in the 
Palestinian economy during 2011. 
 
 

Table 10: Main economic activities by main characteristics in the Palestinian Territory, 2011 
 Agriculture Manufacturing Trade Services Transport Construction 

Contribution to GDP (%) 5.5 12.6 9.3 21.9 2.1 11.2 

Value added (Million) 346.1 798.7 587.0 1,382.0 133.3 708.2 

Productivity rate(Dollar) 3,721.5 9,276.4 3,809.2 4,765.5 5,721.0 10,117.1 

Workers (Thousands*) 93 86 154 290 23 70 

Average daily wage 
(NIS)** 

55.7 79.6 70.3 93.6 101.9 119.3 

* Does not include employees in “Israel” and settlements and those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. 
** See average exchange rate of US. dollar against the Israeli shekel, Table 12 (annexes page). 
 

 
Value added for services increased by 8.6% in 2011 compared with 2010 accompanied 
by improvement in the number of employees by 6.9%. Services sector is on top of other 
sectors and activities concerning the value added and employment.  Its contribution to GDP 
reached 21.9% in 2011 and the number of its employees reached 290 thousand representing 
about 35% of the number of employees in the Palestinian economy during that year. The 
nominal daily wage rate of paid employees in  services sector reached 93.6 NIS which is 
slightly higher than the rate of the nominal daily wage in the Palestinian Territory which is 
91.7 shekels (Table 3); despite the fact that labor productivity in that activity reached USD  
4,765.5 in 2011 which is much lower than labor productivity in the Palestinian economy as a 
whole (USD 8,578.6). 
 
Value added for industry increased by 7.6% in 2011 and the number of employees 
increased by 18.6% compared with 2010. Industry is the second sector after the services 
sector in terms of the value added and employment, which contributed to 12.6% in GDP 
in 2011 and the number of employees reached 86 thousand representing 10.3% of the 
total employees in the Palestinian Territory during that year. Industry sector is 
characterized by high labor productivity which reached USD  9,276.4 in 2011 which is the 
highest rate of productivity in the Palestinian economy  which reached USD 8,578.6 dollars, 
although the nominal daily wage rate of paid employees in the industry sector reached 79.6 
NIS, which is less than the nominal daily wage rate in the economy as a whole. 
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Value added of the agriculture sector increased by 9.9% in 2011 and the number of 
employees increased by 14.7% compared with 2010 reaching 93 thousand employees in 
2011. Contribution of the agriculture sector in GDP reached 5.5% where the 
agricultural land reached 16.0% of the total land area of Palestine. On the other hand, 
laborer productivity in the agriculture sector reached USD 3,721.5 which is the lowest in the 
main economic activities as it appears in Table 10.The nominal daily wage rate in this sector 
is the lowest also with 55.7 NIS in 2011 compared with the nominal daily wage rate in the 
economy which is  91.7 NIS. 
 
The retail and wholesale trade is one of the important activities in the Palestinian 
economy. The number of employees in this activity increased by 22.5% in 2011 
compared with 2010 reaching 154 thousand employees which coincided with the rise in 
the value added of this activity by 8.9% in 2011. The retail and wholesale trade 
contribution in GDP reached 9.3% in 2011 but the rate of wages and productivity remained 
low where nominal daily wage rate reached 70.3 NIS and the rate of productivity                 
USD 3,809.2 per worker, which are significantly lower than the rate of wages and 
productivity in the economy as a whole. 
 
As for the construction activity, value added increased by 26.9% in 2011 compared with 
2010. The number of employees increased by 22.6% reaching 70 thousand employees in 
2011. On the other hand, the rate of nominal daily wage per worker in construction activity 
reached NIS 119.3 which is the highest rate of the nominal daily wage compared with the 
other economic activities. The rate of  labor productivity reached USD 10,117.1, which is also 
the highest rate of productivity among the main economic activities. Construction activity is 
considered a key item in the fixed capital formation which falls within the calculation of GDP 
which represents a basic element in studying the structure and evolution of the Palestinian 
economy. 
 
 
Building licenses are indicators which refer to construction status in the Palestinian 
Territory. During 2011, building licenses increased by 21.7% compared with 2010. The 
results indicated that constructing new buildings was significantly active during 2011. 
Administrative records from the Ministry of Local Government indicated that about 
56.7% of licenses are licenses issued for new buildings. Figure 21 shows fluctuation in the 
number of building licenses issued in the Palestinian Territory during the period 2004-2011 
where the administrative records indicated to a rise in the number of licenses issued during 
2005, followed by a sharp decline in 2007 with a total number of 4,488 building licenses; then 
the indicator began to rise since 2008 until 2011 achieving its highest value during that year 
by 7,708 licenses. 
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Figure 21: Issued building licenses in the Palestinian Territory (2004-2011) 

 
 
The quantities of cement imported from abroad are important indicators that reflect the 
performance of the construction sector in the Palestinian Territory. The imported 
amounts of cement decreased in 2011 by 1.3% to 1,326.3 thousand tons in 2011 
compared to 1,344.4 tons in 2010. It is worth mentioning that the Gaza Strip witnessed a 
noticeable decline in the quantities of cement imported from 2006 to 2010 where data shows 
that there were no cement amounts entered into Gaza Strip from abroad in 2009 (Figure 22). 

 
Figure 22: Quantities of imported cement to the Palestinian Territory, (2004-2011) 
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The tourism sector witnessed a decline during 2011 in terms of the number of hotel 
guests and overnight stays. The number of hotel guests in the Palestinian Territory 
decreased by 11.6% in 2011 reaching 510 thousand guests compared with  577 thousand 
guests in 2010 accompanied by a decrease in the number of overnight stays during 2011 
by 2.5%. The tourism sector is one of the most sensitive sectors which is usually affected by 
the political situation in the region. Despite the fact that the Palestinian Territory has 
important status in terms of  its religious, historical and cultural heritage; however, it suffers 
from occupation, siege and instability which led to reducing the contribution of this sector in 
the Palestinian economy. The number of employees in the Palestinian hotels reached 2,251 
employees in 2011 compared with 1,795 employees in 2010 which is a small percentage of 
the total employees in the Palestinian Territory (837 thousand employees). In terms of the 
geographical distribution, the number of employees in the hotels in West Bank in 2011 
increased by 23.6% compared with 2010 reaching 2,091 employees while the number of hotel 
guests decreased by 12.0% (Table 11). In Gaza Strip, the number of employees in the hotels 
sector reached 160 employees in 2011 compared with 103 employees in 2010 which is an 
increase by 55%; but the number of hotel guests increased by 200% during 2011, but 
remained very low. 

 
 

Table 11: Selected indicators in the tourism sector by region, (2010-2011) 
 West Bank                 Gaza Strip 

2010 2011 % Change 2010 2011 % Change 

Hotels 87 91 4.6 8 12 50.0 
Guests (thousand) 576 507 -12.0  1 3 200.0 
Guest nights (thousand) 1,284 1,245 -3.0  2 9 350.0 
Workers 1,692 2,091 23.6 103 160 55.3 
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Annexes 

 
Table 12: Average exchange rate of USD against the Israeli shekel during the period, 

 (2004-2011) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Annual average 4.48 4.49 4.46 4.11 3.58 3.92 3.73 3.57 
 


