الـسـيـدة عـوض ،رئـيـس اإلحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض
 أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 7102
 التنبؤات االقتصادية للعام 7102
استعرضت السيدة عال عوض ،رئيس اإلحصاء الفلسطيني ،اليوم الثالثاء  ،7102/07/72أداء االقتصاد الفلسطيني
خالل عام  ،7102باإلضافة إلى التنبؤات االقتصادية لعام  ،7102وذلك على النحو اآلتي:
أداء االقتصاد 1الفلسطيني خالل عام 2017
بناء على البيانات المتوفرة لالرباع الثالث االولى من العام ،باالضافة الى المؤشرات المتوفرة عن الربع
تم إعداد التقديرات االولية لعام ً 6122
الرابع  6122والتي استخدمت لتقدير بيانات ذلك الربع ،علما ان هذه البيانات عرضة للتنقيح والتعديل وسيتم تنقيحها بعد اكتمال البيانات من

مصادرها.

ارتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد منه خالل عام 7102
أشارت التقديرات األولية إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين بنسبة وصلت الى  %2.3خالل عام  3102مقارنة مع عام ،3102
نتج عن ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %1.0خالل عام  3102مقارنة مع عام .3102
تركز االرتفاع خالل عام  3102في األنشطة االقتصادية الرئيسية ذات المساهمة األعلى نسبياً في الناتج المحلي اإلجمالي ومنها نشاط
االنشاءات ،حيث ّبينت التقديرات األولية إلى أنه سجل ارتفاعاً بنسبة  ،%4.4والذي ارتفع إجمالي عدد العاملين فيه حوالي  ،%01تبعه نشاط
الصناعة الذي ارتفع اجمالي القيمة المضافة فيه خالل عام  3102ما يقارب  %4.2مقارنة مع عام  ،3102وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه

حوالي .%2

1

البيانات باالسعار الثابتة ،سنة االساس  ،2015كما أن البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام

 ،0622وبيانات عام  2017تعتمد على تقديرات أولية ،وهي عرضة للتنقيح والتعديل.
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تقديرات أولية حول مؤشرات سوق العمل الفلسطيني

أشارت التقديرات األولية إلى وجود ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة  %5.2خالل عام  5102مقارنة

مع عام  ،5102ويعزى االرتفاع الى ارتفاع عدد العاملين في انشطة االنشاءات والصناعة والخدمات .كما أظهرت التقديرات األولية ارتفاع
نسبة العاملين الفلسطينيين في اسرائيل إلى  %00.1من إجمالي العاملين في عام  5102مقارنة مع  %01.1خالل العام .5102
ارتفعت نسبة البطالة خالل عام  5102لتصل إلى  %5..2بعد أن كانت  %52.2خالل عام .5102

ارتفاع الصادرات والواردات السلعية والخدمية خالل عام 7102
أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات ،فقد أشارت التقديرات األولية إلى ارتفاع قيمة
الصادرات بنسبة  %2.6مقارنة مع عام  ،6122كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة  %6.2مقارنة مع عام .6122

األسعار

2

كتقديرات اولية ،سجل متوسط الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في فلسطين خالل العام  6122ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته %1.60
مقارنة مع العام .6122

2

البيانات تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام .0622

2
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التنبؤات االقتصادية 3لعام 8102

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه باالعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي ال تفصل بين الضفة الغربية
وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما ،وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة االستشارية لالحصاءات االقتصادية من األكاديميين واالقتصاديين المحليين،

باالضافة إلى ممثلين من و ازرة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ،حيث تم بناء كل سيناريو باالعتماد على تحديد بعض مظاهر ومالمح الوضع
السياسي واالقتصادي للعام  ،6122ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة ،المساعدات الخارجية ،اإلجراءات اإلسرائيلية في فلسطين
وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل ،إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية.

 .0سيناريو األساس:4

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع االقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خالل العام  ،6122واستمرار الوضع
الراهن بين الجانبين الفلسطيني واالحتالل االسرائيلي ،كما تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة
المركزية)  ،واستمرار تحويل األموال الخاصة بإيرادات المقاصة من خالل االحتالل اإلسرائيلي ،إضافة إلى وجود تحسن في جباية الضرائب،
باالضافة الى زيادة التحويالت الحكومية وارتفاع في قيمة التسهيالت االئتمانية.

واستمرار وجود العراقيل التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي

على حركة األشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خالل عام  ،6122باإلضافة للنمو الطبيعي
في أعداد السكان داخل فلسطين.

توقعات سيناريو األساس:
القطاع الحقيقي:
الناتج المحلي االجمالي :من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %3.2خالل عام  ،3101وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه
بنسبة  ،%1.3وارتفاع قيمة إجمالي االستهالك (الخاص والعام) بنسبة  ،%3.2وارتفاع قيمة إجمالي االستثمارات بنسبة .%2.1
العمل :من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة  %4.1خالل العام  ،2018كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى .%31.2

قطاع المالية العامة:
من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي اإليرادات الحكومية بنسبة  %1.2نتيجة التحسن في جباية الضرائب ،اضافة الى زيادة قيمة النفقات
الحكومية بنسبة .%2.4

 3البيانات باألسعار الثابتة ،سنة االساس  ،5102البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام .0122
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االفتراضات الخاصة بو ازرة المالية هي افتراضات أولية.
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القطاع الخارجي:
من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري 5لفلسطين بنسبة  ،%2.4وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري
بنسبة  ،%4.2نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة  ،%4.1بالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة
 ،%2.2كما يتوقع ارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة  .%2.3وسترتفع قيمة الدخل القومي االجمالي والدخل القومي المتاح االجمالي بنسبة
 %2.3و %3.2على التوالي.

.7السيناريو المتفائل:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي واالقتصادي سيكون أفضل من خالل اآلثار االيجابية للمصالحة الفلسطينية وكذلك
ارتفاع النفقات التطويرية الالزمة إلعادة اعمار قطاع غزة ،حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة

فلسطين (الحكومة المركزية)  ،واستمرار تحويل األموال الخاصة بإيرادات المقاصة ،وارتفاع تحصيل االيرادات الضريبية :ارتفاع تحصيل
ضريبة القيمة المضافة المحلية والمقاصة والدخل والجمارك والمكوس واالمالك والمحروقات (حيث من المتوقع ان ترتفع بسبب ارتفاع فاتورة
المحروقات الالزمة لتشغيل شركة الكهرباء في قطاع غزة)  ،اضافة الى زيادة تحصيل االيرادات غير الضريبية من الرسوم على خدمات
الصحة والتعليم ،وتحسين في كفاءة جباية الضرائب ،ومن الممكن ان تنخفض االسعار بسبب ازالة القيود المفروضة على قطاع غزة
وبالتالي سيرتفع الطلب الذي يرافقه ارتفاع في العرض الذي سيؤدي لزيادة التشغيل وانخفاض معدل البطالة ونسب الفقر وارتفاع

للصادرات ،مع افتراض انخفاض العراقيل التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي على حركة األشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين
والدول المجاورة ،وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

توقعات السيناريو المتفائل:
القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي االجمالي :من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %7.0خالل عام  ،3101وزيادة قيمة نصيب الفرد منه

بنسبة  ،%4.0وارتفاع قيمة إجمالي االستهالك (الخاص والعام) بنسبة  ،%4.6وارتفاع قيمة إجمالي االستثمارات بنسبة .%02.3
العمل :من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة  ،%01.3وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى  %26.0عام .3101

قطاع المالية العامة:
من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي اإليرادات الحكومية بنسبة  ،%18.0وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة  ،%00.4وانخفاض قيمة عجز
الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة .%32.2

القطاع الخارجي:
من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة  ،%32.0بالرغم من زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري
بنسبة  %2.1نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة  %2.1بالرغم من الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسة  .%1.1كما يتوقع
أن ترتفع قيمة صافي الدخل بنسبة  %31.2وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قيمة صافي العجز للحساب الجاري وذلك بسبب ارتفاع عدد
 5يتكون صافي الحساب الجاري من الميزان التجاري وصافي التحويالت الجارية وصافي الدخل.
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العاملين في إسرائيل نتيجة تقليل المعيقات المفروضة داخل فلسطين ،ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي االجمالي بنسبة
 ،%6.4وقيمة الدخل القومي المتاح االجمالي بنسبة .%00.2

.3السيناريو المتشائم
يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي واالقتصادي سيتدهور من خالل اآلثار الخارجية السلبية لتحقيق المصالحة ،حيث
سيؤدي ذلك الى انخفاض حاد في المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) ،وزيادة التهرب
الضريبي ،وتذبذب او توقف في تحويل األموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية ،وانخفاض

في تحصيل ضريبة الدخل والجمارك والمكوس ،كما ستزداد العراقيل التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي على حركة األشخاص والبضائع داخل
فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة ،وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب اإلغالق المتوقع.

توقعات السيناريو المتشائم :
القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي االجمالي :من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %3.0خالل عام  ،3101وانخفاض قيمة نصيب الفرد

منه بنسبة  .%4.1ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي االستهالك بنسبة  ،%1.0وأن تنخفض قيمة إجمالي االستثمارات بنسبة .%04.6
العمل :من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة  ،%00.1مما سيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة ليصل خالل
عام  3101إلى .%21.6

قطاع المالية العامة:
من المتوقع انخفاض قيمة اإليرادات الحكومية بنسبة  %4.6نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل باإلضافة إلى زيادة
التهرب الضريبي ،وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة .%0.2

القطاع الخارجي:

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة  ،%42.0وذلك بسبب التراجع في صافي التحويالت الجارية من

الخارج بنسبة  ،%23.4بالرغم من انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة  %3.6نتيجة التراجع المتوقع في قيمة الواردات بنسبة
 ،%3.6وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة  .%3.0كما يتوقع أن تنخفض قيمة صافي الدخل من الخارج بنسبة  ،%7.0وذلك بسبب
انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين .كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي االجمالي
بنسبة  ،%3.2وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح االجمالي بنسبة .%2.0
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ابرز نتائج التنبؤات االقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في فلسطين لعام *2018
أهم المؤشرات

تقديرات
أولية 7102

7102

سيناريو االساس
7102

السيناريو المتفائل
7102

السيناريو المتشائم
7102

القيمة
الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دوالر أمريكي)

13,269.7

13,698.7

14,060.6

14,653.7

13,411.2

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ( دوالر أمريكي)

2,922.9

2,924.6

2,917.5

3,040.6

2,782.8

الدخل القومي االجمالي (مليون دوالر أمريكي)

14,963.9

15,447.6

15,935.5

16,902.9

15,037.5

الدخل القومي المتاح االجمالي (مليون دوالر أمريكي)

16,361.2

16,839.8

17,280.4

18,785.8

15,979.0

معدل األجر اليومي الحقيقي ( دوالر أمريكي)

21.6

21.7

22.1

22.3

21.9

معدل البطالة ()%

62.2

62.0

62.2

62.1

21.3

نسبة التغير ()%
نسبة التغير في الناتج المحلي اإلجمالي

2.2

2.6

6.2

2.1

-6.2

نسبة التغير في اإلنفاق االستهالكي النهائي

6.3

2.6

6.0

2.3

-1.2

نسبة التغير في التكوين الرأسمالي اإلجمالي

2.2

2.2

2.2

22.6

-22.3

نسبة التغير في الميزان التجاري ) عجز)

-1.2

6.6

2.0

0.2

-6.3

نسبة التغير في إجمالي الصادرات

2.3

2.6

0.2

2.2

-2.1

نسبة التغير في إجمالي الواردات

1.6

6.2

2.2

2.2

-6.3

النسبة من الناتج المحلي االجمالي ()%
نسبة اإلنفاق االستهالكي النهائي من الناتج المحلي االجمالي

222.2

222.2

222.2

220.0

261.2

نسبة التكوين الرأسمالي اإلجمالي من الناتج المحلي االجمالي

62.6

61.3

62.2

66.2

22.2

نسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي االجمالي (عجز)

-23.1

-22.2

-23.2

-22.6

-22.6

نسبة إجمالي الصادرات من الناتج المحلي االجمالي

22.1

22.2

22.2

22.2

22.1

نسبة إجمالي الواردات من الناتج المحلي االجمالي

02.1

02.2

02.1

02.2

02.6

نسبة القيمة المضافة لنشاط الزراعة من الناتج المحلي االجمالي

2.2

2.1

2.2

2.2

6.1

نسبة القيمة المضافة لنشاط الصناعة من الناتج المحلي االجمالي

22.2

22.6

22.2

22.6

22.6

نسبة القيمة المضافة لنشاط االنشاءات من الناتج المحلي االجمالي

2.2

2.2

2.2

2.2

0.2

نسبة القيمة المضافة لنشاط الخدمات والفروع االخرى من الناتج المحلي االجمالي

63.1

26.2

26.6

21.2

22.2

* البيانات باألسعار الثابتة ،وسنة األساس .3102
مالحظة:
-0

اإلنفاق االستهالكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ.

-3

نشاط الخدمات والفروع األخرى ( يشمل نشاط الخدمات ،اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه ،تجارة الجملة والتجزئة ،النقل والتخزين ،المالية والتأمين ،المعلومات

واإلتصاالت ،االدارة العامة والدفاع ،والخدمات المنزلية ،خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة).
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