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  :מדיניים- בנושאים כלכליים96דף מידע מספר 

  השלכות ההפרדה הכלכלית בין ישראל לרשות הפלשתינאית

  

הרשות הפלשתינאית עדיין לא הגיעה להכרעה פוליטית חד משמעית בשאלה האם 

להמשיך באינטגרציה הכלכלית עם ישראל ולהעמיקה או להתנתק מישראל ולהרחיב 

  .קשריה עם העולם הערבי

  

 האינדיקטורים מראים שאינטגרציה כלכלית עם ישראל היא אינטרס כלכלי מרבית

  :מחיר ההתנתקות יהיה כבד וזאת מהטעמים הבאים. לפלשתינאים, חשוב

מבנה היצור הפלשתינאי המושתת בעיקר על חקלאות וענפי תעשיה מסורתיים  .1

אלו מגינות על , מביא לכך שיעד היצוא הפלשתינאי הוא ישראל ולא ארצות ערב

היקפי , בנוסף. עצמן במכס ומגבלות אדמינסטרטיביות בפני יבוא פלשתינאי

  .היצוא הפלשתינאי לירדן מצויים במגמת ירידה ולא צפוי שינוי במגמה זו

כחמישית מכוח האדם הפלשתינאי עובד בישראל בשכר הגבוה באופן מובהק  .2

דינות אין לפלשתינאים אופציה אמיתית לעבוד במ. מהשכר המתקבל בשטחים

בעיקר מאז מלחמת עיראק כווית וגם משום שהאבטלה במדינות , ערב השכנות

  .אלו גבוהה יחסית והשכר נמוך ביותר

בעוד , קיומם של קשרי גומלין ביצור וקבלנות משנה בין הפלשתינאים לישראלים .3

  . שקשרים כאלה בין הפלשתינאים לשאר מדינות ערב הם נדירים

, מממנים היום שני שליש מהתקציב הפלשתינאי השוטף, הסכמי קיזוז המסים .4

קרי גביה ישראלית מוסדרת (התנתקות מהם תביא למשבר בתקציב הפלשתינאי 

י הפלשתינאים והעברתם לרשות "המשולמים ע, מ ומסים עקיפים נוספים"של מע

  ).תוך קיזוז דמי ניהול

" מפירות"משפחות פלשתינאיות רבות הקרובות למערכת השלטונית שם נהנות  .5

, כולל בתחומי הדלק, הקרטלים והמונופולים המשותפים והנפרדים מישראל

  .ללא האינטגרציה עם ישראל עושר זה לא היה מתפתח, הקזינו ועוד

  

היתרונות שבקשרי הגומלין . מדינת ישראל נהנית גם היא מקשרים כלכליים אלה

ישראל (הכלכליים עם הרשות באים לידי ביטוי למשל בעודף יצוא עם הרשות 
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כמו גם , בחקלאות ושאר מוצרים, ) מיליארד דולר-2מייצאת לרשות בסכום של כ

יש לציין בהקשר זה כי. בשימוש בכוח העבודה הפלשתינאי שהוא נגיש וזול יחסית



   

  

תוצאה בעייתית חברתית לטווח , הקטנת העבודה הפלשתינאית בישראל תגדיל מאוד את היקף העובדים הזרים

עקב ההפרדה הכלכלית יביא , ל מכירה גם בעובדה שמשבר כלכלי בצד הפלשתינאימדינת ישרא. הארוך

  .למתיחויות פוליטיות וחברתיות אשר תוצאתן עשויה לגרור חיכוך אלים

  

ארוך ןלא סגור , מציאות נוספת שאין להתעלם ממנה הוא שהגבול הישראלי פלשתינאי יהיה בכל מקרה מפותל

בתנאי רגיעה . והן בגושי ההתיישבות הישראליים בתוך שטחי הגדה, הרמטית הן באזור ירושלים וסביבתה

ובמקרה של הפרדה כלכלית יביאו לשיתוף פעולה בין מבריחים , גבולות אלו יהיו פרוצים בפועל, ביטחונית

  .ועובדים לא חוקיים משני הצדדים

  

 אשר התבסס על 1994ס משנת הביאו להסכם פרי, לפחות בגדה, הנחות רקע אלו ואי קיומן של גבולות ברורים

  :העקרונות הבאים

תנועה חופשית וללא הגבלות מכסיות או אחרות בין ישראל לרשות עם הסכמים ספציפיים בתחומי החקלאות  .1

  .הביטוח וכדומה

  .והסדרים בנושאי זכויות עובדים, כפוף למגבלות ביטחוניות, תנועת עובדים חופשית בהיקף רחב .2

  .הסכמי קיזוז והחזרי מסים .3

, מסי רכוש, עם ריבונות פלשתינאית מלאה בתחומי מס הכנסה, ישראלית בעיקרה, מעטפת מכס אחידה .4

חופש במיסוי ורישוי רכב , ארנונות וזכויות מכס מיוחדות ברשימות מוצרים מוגבלות ביבוא מירדן ומצרים

  .וגמישות בתחום מסי הדלק

  

יה הכלכלית לא נשאו פרות חיוביים בשנתיים הפיגועים והסגרים המרובים הביאו לכך שהסדרי האינטגרצ

 עם הרגיעה היחסית בפיגועים וההפחתה המסיבית 1999-1997בשנים , עם זאת. הראשונות ליישום ההסדרים

  :בסגרים אנו עדים לתוצאות חיוביות של השילוב הכלכלי וזאת בכמה תחומים

עלו ) עקב ריבוי ימי הסגר( לשנה 4% - בכ1996-1995שעורי הצמיחה של המשק הפלשתינאי אשר פחתו בשנים  .1

  . לשנה4%-5% - בכ1999 - ו1998 -ב

, 1998 - ב14.5% -ירד לכ, 1996 בשנת הסגר 24%שהגיע לרמת שיא של , שיעור האבטלה במשק הפלשתינאי .2

  .1999 -מגמה הנמשכת גם ב

בעוד , 1996 -אלף ב 60 -עמד על כ, מספר העובדים ברשיון וללא רשיון מהרשות שמצאו את פרנסתם בישראל .3

  . אלף עובדים120-110 -שבשנתיים האחרונות עלה מספר זה לכ

  

 2.2 -אשר מסתכם היום בכ, הממצאים האמורים יחד עם הגידול המתמיד בהיקף החזר המסים לפלשתינאים

ח מבטאים את הצלחת מודל האינטגרציה בתקופה של רגיעה ביטחונית יחסית ומזכירים את "מיליארד ש

  .הצמיחה המהירה של הכלכלה הפלשתינאית מיד לאחר מלחמת ששת הימים

  
  

  חלופות להסדר הקבע הכלכלי

ניתוח אובייקטיבי של המציאות הכלכלית ומבנה הגבולות הצפוי מעלה שלוש חלופות עיקריות לקשרי הגומלין 

  . להלן נפרטם, הכלכליים בין ישראל לפלשתינאים



  

  

  הפרדה טוטלית

תנועת עובדים מועטת או אפסית ותנועות סחורות במגבלות , ת הרמטיים בין הצדדיםמניחה גבולו, חלופה זו

תגדיל את האבטלה , תביא לירידה של עשרות אחוזים בהכנסה לנפש של הפלשתינאים, חלופה זו. מכסיות ואחרות

  .ותפחית את הכנסות המיסוי של הרשות בצורה משמעותית

להגדיל את היקף העובדים הזרים בעשרות אלפי עובדים ויתבטל עודף היצוא , תצטרך במקרה זה, מדינת ישראל

  .לאזורי הגדה ועזה דבר שיגרור הפסד תוצר מסוים לישראל

גם עקב הנזקים שתגרום לעיל וגם עקב הקושי להפעיל ביעילות גבולות סגורים , ספק אם חלופה זו ריאלית

 מיליארד 2.0-1.5בול ההרמטי מחייבת השקעה של נציין שחלופת הג. בעיקר במקרה של רגיעה ביטחונית, הרמטית

  .שהסיכוי למצוא לו מימון נמוך, דולר להקמת הגבול הפיזי בלבד

  

  אינטגרציה כלכלית

מתוך הנחה שבכל מקרה אין גבולות הרמטיים , חלופה זו מניחה גבולות ריבוניים של כל צד עם או בלי גדרות

מדיניות של , לפיכך. לתנועות סחורות ועובדים ולכן המדיניות המשותפת חייבת להיות מתואמת בתחומים רבים

  :אינטגרציה כלכלית תכלול את העקרונות הבאים

  .כל צד ינהל בעקרון מדיניות מסים ומכס כראות עיניו .1

  .תנועת הסחורות מיצור פלשתינאי וישראל תהיה חופשית ממכס ומהגבלות לא מכסיות .2

שית כלפי צדדים שלישיים אך ברור יהיה לכל צד שאופציית לכל צד תהיה זכות לנהל מדיניות מכס חופ .3

  .ההברחה תהיה כמעט בלתי מוגבלת ולכך יהיו השלכות של שעורי המכס בכל צד

אלכוהול ומוצר בני קיימה כדי למנוע ריבוי , דלק, הצדדים יתאמו את מסי הקניה על מוצרים כמו סיגריות .4

  .הברחות ביניהם

  .והאכיפה תופעל בנקודות המכירה, במדיניות התקינה, יתקיים תאום אך לא זהות .5

  .אך עם בקרה דוקומנטרית בתחנות הגבול בין הצדדים, ימשכו הסדרי קיזוז המסים הקיימים היום .6

היקף העובדים הפלשתינאים יהיה גדול יחסית ויקבעו , ימוסדו תנועות העובדים והזכויות הסוציאליות .7

  .הסדרים סוציאליים לעובדים פלשתינאים

מ ואז אפשר יהיה שלכל "ציין שלאורך זמן אפשרי שהפלשתינאים יקימו מערכת מס מודרנית בעיקר בתחום המענ

כולל על הסקטור העסקי , אופציה זו תעמיס נטל בירוקרטי רב על הצדדים, צד יקבע שעור אפס ביצוא עם קיזוזים

  ).וקיימת במערב אירופה(אך היא אפשרית 

  

  סטטוס קוו עם שינויים קלים

במקרה . עד הסכמה על ההסדרים הפוליטיים והגבולות, קיימת אפשרות שתיוצר תקופת ביניים ממושכת מאוד

ימשך המצב הקיים אך עם תיקונים קלים בעיקר בתחום החזרי מסים , זה שההסתברות להתרחשותו גבוהה מאוד

  .על יבוא לשטחים דרך ישראל

  

  סיכום



   

, דר הקבע מביא למסקנה שאינטגרציה כלכלית עם הפרדה מדיניתניתוח אובייקטיבי של האספקט הכלכלי בהס

  .ולפחות בשנים הקרובות היא זו שצפויה להתממש, היא חלופה ריאלית יותר מחלופת ההפרדה
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