بيان صحفي
ماس ينظم إطالق دراسة جديدة لألونكتاد حول التسرب املالي

 3كانون الاول  .4102نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حفل اطالق دراسة حديثة لالونكتاد
بعنوان "تسرب إلايرادات املالية الفلسطينية الى اسرائيل في ظل برتوكول باريس الاقتصادي" بحضور حشد من
ألاكاديميين وممثلي القطاع الخاص والعام واملؤسسات املدنية ،وإلاعالميين.
وكان ابرز ما توصلت له الدراسة أن خسائر الخزينة الفلسطينية الناجمة عن القيود التي يفرضها بروتوكول باريس
ً
الاقتصادي تشكل  %3.3من الناتج املحلي إلاجمالي ،حيث تقدر الدراسة التسرب املالي ب  313مليون دوالر سنويا على
ألاقل ،أغلبه نتيجة ضياع حصيلة قيمة ضريبة القيمة املضافة وضريبة الشراء وجمارك املستوردات ،بسبب الاستيراد
غير املباشر عبر إسرائيل .وبينت الدراسة أن هذا التسرب املالي يمثل  %01من إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية .من
ً
ً
املهم الاشارة الى ان الاونكتاد تعتبر هذا التقدير اوليا و جزئيا.
أوضحت الدراسة أن اهم مصادر هذا التسرب هو ان  %33من الواردات الفلسطينية تسجل على أنها صادرات إسرائيلية
إلى السوق الفلسطيني وهي في ألاصل بضائع غير إسرائيلية املنشأ (الاستيراد غير املباشر) ،وأن الضرائب غير املباشرة على
ً
هذه السلع تذهب إلى الخزينة إلاسرائيلية بدال من الخزينة الفلسطينية .اما املصدر الثاني للتسرب املالي فهو تهريب
البضائع من ألاسواق واملستوطنات إلاسرائيلية ،بسبب ان السلطة الفلسطينية ليس لها اي رقابة على حركة مرور
البضائع إلى أسواقها بسبب عدم تواجدها على املعابر الدولية وعدم وجود حدود داخلية مع السوق إلاسرائيلي .وتقدر
الدراسة قيمة البضائع املهربة من السوق إلاسرائيلي ما بين  %32-42من مجموع املستوردات من إسرائيل .ففي حالة
البضائع التي يتم إنتاجها في إسرائيل وتهريبها إلى السوق الفلسطيني ،فإن السلطة الفلسطينية تخسر حصيلة كافة
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الضرائب غير املباشرة (القيمة املضافة والجمارك وضريبة الشراء) ،بينما البضائع التي منشؤها بلد ثالث تكون الخسائر
فقط في الجمارك وضريبة الشراء في حال تم استيرادها من إسرائيل بموجب فاتورة مقاصة.
وتشير الدراسة أن منع هذا التسرب سيحفز الاقتصاد الفلسطيني ومن املمكن أن يزيد الناتج املحلي إلاجمالي بنسبة ،%2
ويساعد في خلق  01111فرصة عمل إضافية كل عام.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات املتعلقة بضرورة العمل على تغيير العديد من بنود اتفاق بروتوكول باريس
الاقتصادي خاصة تلك املتعلقة بالعالقات والسياسات التجارية والاقتصادية والضريبية الفلسطينية.
ملزيد من املعلومات حول ما توصلت له الدراسة
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=892&Sitem
ap_x0020_Taxonomy=UNCTAD+Home%3B#1540;#Assistance
للحصول على نسخة من الدراسة
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2013d1_en.pdf
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