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מיליארד דולר 50מיליארד דולר, הפלסטינים  120הישראלים יכולים להרוויח 
'ראנדמכון 'פי ממצאי מחקר על מדינות במהלך העשור הקרוב, הפתרון שתי מ

לסכסוך  המדינותמיליארד דולר בעשות הקרוב אם יאומץ פתרון שתי  120הכלכלה הישראלית תוכל להרוויח מעל 
הישראלי שבו הפלסטינים יקבלו עצמאות ותהיה נורמליזציה ביחסים בין הישראלים , ארוך השנים פלסטיני-
מיליארד דולר, והתוצר הממוצע לנפש  50. הפלסטינים ירוויחו ראנד מכוןמחקר חדש של פי , כך על ושכניהם
יעלה ב אחוזים. 36-

לעומת זאת, לחזרה לאלימות יהיו השלכות כלכליות שליליות משמעותיות, הן עבור הפלסטינים והן עבור 
הישראלים במהלך העשור הקרוב, כאשר הכלכלה הישראלית תפסיד כ  בשל החמצתמיליארד דולר  250-

לנפש של הפלסטינים עשוי לצנוח בהזדמנויות כלכליות. התמ"ג  אחוזים בתרחיש כזה. 46-

חמישה  תחתהצפויים לכלכלה ולביטחון  תועלתות והן חלק ממאמץ מערכתי לכמת את העלה הללו הערכותה
. חוקרי מכון ראנד מעריכים שסביר שהקהילה סטטוס קווהמשך הלעתידיים חלופיים לסכסוך, בהשוואה תרחישים 

ןהבי  טחונייבהאיום גון תפישת המדים בלתי מוחשיים, כמ כמו כן, הם לוקחים בחשבון .לאומית תישא בעלויות-
הסכסוך והמאמצים לפתור אותו. המשךושאיפות לעצמאות, ובוחנים כיצד גורמים אלה עשויים להשפיע על 

"אנו מקווים שהניתוח והכלים שלנו יכולים לעזור לישראלים, לפלסטינים ולקהילה הבין לאומית להבין טוב יותר -
למעגל ההרסני הקיים של פעולה,  חלופותשל  תועלותהעלויות והכיצד המגמות הנוכחיות מתפתחות ולזהות את 

שותף של המחקר ומנהל היוזמה הישראליתבמ, מוביל ס. רוס אנתוניתגובה וחוסר פעולה", אמר  פלסטינית של -
ראנד.

עתידים חלופיים נוספים: נסיגה תרחישים החזרה לאלימות, שקלו בראנד שלושה בנוסף לתרחישי שתי המדינות ו
שבה הפלסטינים לא משתפים פעולה עם  מתואמתחד צדדית מתואמת של ישראל מהגדה המערבית, נסיגה בלתי 

הצעדים החד צדדים של ישראל, והתנגדות בלתי אלימה של הפלסטינים. אלא אם נסיגה תהיה מתואמת, העלות של -
המתיישבים הישראליים מהגדה המערבית תטיל על ישראל עלויות כלכליות גדולות.  העברת

בתרחיש של התנגדות בלתי אלימה, הפלסטינים יפעלו ליצור לחץ כלכלי ובין לאומי על הישראלים - תרחיש  -
דולר מיליארד  80שחלק מהמשקיפים טוענים שכבר החל להתרחש. במקרה כזה, הישראלים עשויים להפסיד 

בהשוואה לפתרון  ואולם, מגמות הקיימות. המשך המיליארד דולר, בהשוואה ל 12והפלסטינים עשויים להפסיד 
יותר: כ ףשתי המדינות, ההפסדים מתרחיש ההתנגדות הבלתי אלימה הופכים דרמטיים א מיליארד דולר עבור  200-

הישראלים ו מיליארד דולר עבור הפלסטינים.  60-

ההשלכות של נסיגה חד הגדה המערבית תלויות בעיקר ברמת התיאום. אם הישראלים יצליחו מ יתישראלצדדית -
לתאם הן עם הפלסטינים והן עם הקהילה הבין לאומית, ההשלכה הכוללת על הכלכלה הישראלית תהיה זניחה, -

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR740.html
http://www.rand.org/about/people/a/anthony_c_ross.html


 

 

והכלכלה הפלסטינית תרוויח מדיבידנד כלכלי של קרוב ל שנים. עם זאת,  10תקופה של  מיליארד דולר לאורך 8-
מיליארד דולר. 20ללא תיאום, הישראלים עשויים להפסיד   

 
"פתרון שתי המדינות מוביל לתוצאות הכלכליות הטובות ביותר, בפער משמעותי, הן עבור הישראלים והן עבור 

, מוביל שותף של המחקר וסגן נשיא ביןסצ'רלס ריהפלסטינים", אומר  לאומי בראנד, ארגון מחקר ללא מטרות -
אצל דולר  1,000לעומת רווח של דולר  2,200אה עלייה בהכנסה של בערך רווח. "בעשור, הישראלי הממוצע יר
בגמות הנוכחיות. אבל זה מסתכם רק מגבי המשך ההפלסטינים, בהשוואה לתחזיות שלנו ל עבור אחוזים  5-

המשמעות היא שלישראלים יש תמריץ כלכלי נמוך . אחוזים אצל הפלסטיני הממוצע 36, לעומת הממוצע ישראליה
בהרבה, ולפלסטינים יש תמריץ גבוה בהרבה, להתקדם לעבר שלום".  

 
חדשני. המחשבון " סכסוךמחשבון עלות חישובי העלויות והיתרונות הכלכליים של כל תרחיש התבססו בעיקר על "

עבור כל תרחיש, ומאפשר למשתמשים לשנות הנחות על מנת  ותכלכלי ותועלותעלויות מפורט של מספק ניתוח 
, החוקרים הסתמכו על תקדימים היסטוריים, מידע חלופישל תרחישי מדיניות. בניתוח כל עתיד  רחבלחקור טווח 

וראיונות עם מומחים לנושא. רסם בעברשפו  
 

גורמים לאבנוסף,  . מעבר ופלסטינים בין ישראלים לפתרון המבוי הסתום חסמים משמעותייםכלכליים מהווים -
ח בין ישראל וטחוני ושאיפות לעצמאות, הגורמים האלו כוללים חוסר איזון משמעותי בכיבהסיכון תפישת הל

מחלוקות פוליטיות ודתיות עמוקות מקשות על קבלת כאשר וליטי בשני הצדדים, והפלסטינים, וכן העדר קונצנזוס פ
ביותר הוא ההתנגשות  העוצמתייםתמיכה עממית בפשרות. החוקרים אומרים כי אחד מהגורמים הבלתי מוחשיים 

שה תפיבידוד,  תחושות( זה לזה. בעוד הנרטיבים דומים במידת מה שני הצדדיםשל הנרטיביים ההיסטוריים של 
, חוסר אמון ובגידה), יש ביניהם קונפליקט בסיסי.עצמית כקורבן  

 
כתריסר חוקרים לרבות ישראלים ופלסטינים ומומחים ממדינות אחרות סקרו את טיוטת המחקר. מחברי המחקר 

סי דלינפרון, סטיבן סיימון, עגל, קרייג בונד, אנדרו ליפמן, ג'ף מרטיני, בראדלי שטיין, שירה יהנוספים הם דניאל א
יאנה. יאייר ומארי וא  

 
מימן אותו יחד עם אשתו קרול.ש, דיוויד ק. ריצ'רדס ,המחקר מוקדש לפילנתרופ המנוח, בעל החזון  

 
###  

 
 

צעות מחקר וניתוח. העבודה נקייה מכל הטיה ראנד הוא מוסד ללא מטרות רווח שעוזר לשפר מדיניות וקבלת החלטות באמ מכון
מסחרית, מפלגתית או אידאולוגית. כדי לקבל התראות בדואר אלקטרוני מראנד, הרשמו: 

http://www.rand.org/newsletters.html   
 

ראנד הוא סימן רשום  
 

http://www.rand.org/about/people/r/ries_charles_p.html
http://www.rand.org/international/cmepp/costs-of-conflict/calculator.html
http://www.rand.org/news/press/2015/03/27.html

