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 :السيدة عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني

 2010 لعام  في األراضي الفلسطينيةالتنبؤات االقتصاديةتعلن 

 تحسناً في معظم    2009أعلـنت الـسيدة عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن األراضي الفلسطينية شهدت خالل عام                  

 إلى النمو االقتصادي في الضفة الغربية نتيجة لإلصالحات االقتصادية التي قامت بها السلطة الوطنية               األنـشطة االقتصادية، ويعود ذلك    

وجاء ذلك خالل إعالنها عن التنبؤات االقتصادية في        . 2009بالـرغم مـن الحـصار المفروض على قطاع غزة في عام             ، الفلـسطينية 

  06/04/2010ته صباح اليوم الثالثاء  من خالل بيان صحفي أصدر2010األراضي الفلسطينية لعام 

 تعرضت جهود التنمية الفلسطينية إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب اإلسرائيلية على            2008وأشـارات الـسيدة عوض أنه ومع نهاية عام          

ن هذا البيان مضيفة أ.  والتي أدت إلى شل االقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية         2009قطـاع غـزة اسـتمرت حتـى بداية عام           

وذلك ، 2010، باإلضافة إلى التنبؤات االقتصادية لعام       2009يستعرض أبرز التطورات االقتصادية في األراضي الفلسطينية خالل العام          

 .في ضوء المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي أفرزتها الظروف السياسية في الساحة الفلسطينية

الجهاز  قبل مختصين من     منإعدادها   تم   ، وقد سيناريوهاتال  مجموعة من   باالعتماد على  التنبؤاته   بناء هذ  تموأضافت السيدة عوض أنه     

 بناء كل سيناريو باالعتماد على األوضاع       تم  واالقتصاديين، حيث  ن وبالتشاور مع بعض األكاديميي     لإلحـصاء الفلـسطيني،    المركـزي 

 الخارجية، اإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية وعدد        عداتالمسا المفروض على قطاع غزة،   الـسياسية الداخلـية، الحصار      

 .، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية داخل إسرائيلالفلسطينيينالعاملين 

 :حو التالي على الن2009واستعرضت السيدة عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، الوضع االقتصادي خالل العام 

، حيث شهدت الضفة الغربية نمواً في معظم         2009شهدت المؤشرات االقتصادية في األراضي الفلسطينية تحسناً بشكل عام خالل عام         

المؤشرات االقتصادية، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً في أهم المؤشرات االقتصادية نتيجةً للحصار السياسي واالقتصادي المفروض عليها    

 كانت امتداداً للحرب اإلسرائيلية األخيرة التي طالت البنية التحتية وجميع األنشطة         2009، إضافة إلى أن بداية عام  2007منذ عام 

 . 2009فيما يلي عرضاً ألهم المؤشرات االقتصادية خالل عام    .  االقتصادية المختلفة لقطاع غزة  
 

، كما تشير   2008مقارنة مع عام    % 6.8  بنسبة    2009لي اإلجمالي خالل عام     تشير النتائج في األراضي الفلسطينية إلى نمو الناتج المح        

 مقارنة مع 2009خالل عام % 21.8البـيانات األولـية باألسعار الثابته إلى حدوث ارتفاع في القيمة المضافة لنشاط اإلنشاءات بنسبة              

خالل عام  % 19.0 الصادرة في الضفة الغربية بنسبة       ، حيث أظهرت السجالت اإلدارية وجود ارتفاع في عدد رخص األبنية          2008عام  

لذات الفترة،  % 24.0 مقارنة مع العام السابق، إضافة إلى ذلك ارتفعت كميات األسمنت المستوردة إلى األراضي الفلسطينية بواقع                 2009

، وارتفاع نسبة العاملين في     2008مقارنة مع عام    % 3.6 بنسبة   2009وقد رافق ذلك التحسن انخفاض في أسعار مواد البناء خالل عام            

 .خالل نفس فترة المقارنة% 7.3نشاط اإلنشاءات بواقع 
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مقارنة مع  % 5.2، حيث ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بواقع            2009أمـا نشاط الصناعة فقد شهد تحسناً خالل عام          

 2009 الصناعي وجود تحسن في كميات اإلنتاج الصناعي خالل عام           ، كمـا أظهرت بيانات الرقم القياسي لكميات اإلنتاج        2008عـام   

 .  مقارنة مع العام السابق2009، في المقابل لم تتغير نسبة العاملين في النشاط الصناعي خالل عام 2008مقارنة مع عام % 10.8بنسبة 
 

، قد شهد تحسناً ملحوظاً في قيمته       2009 عام   من إجمالي الناتج المحلي خالل    % 23.9كمـا أن نـشاط الخدمات والذي يشكل ما نسبته           

% 3.1بينما ارتفعت نسبة العاملين في األنشطة الخدماتية بواقع         .   مقارنة مع العام السابق    2009خالل عام   % 11.8المـضافة بواقـع     

 مقارنة  2009الل عام   خ% 3.1في حين شهد نشاط الزراعة تراجعاً في القيمة المضافة بنسبة           . 2008 مقارنة مع عام     2009خالل عام   

 %.11.9مع العام السابق، والذي ظهر وبشكل ملحوظ من خالل نسبة العاملين في نشاط الزراعة حيث انخفضت بواقع 

% 0.2 بنسبة   2009خالل عام    حسب بيانات وزارة المالية       إيرادات الحكومة  تحصيل عملية   مـن جهـة أخـرى ارتفعت وبشكل طفيف        

 من  المستوى مع هذا     وقد ترافق  ،2009 دوالر أمريكي خالل عام      مليار 1.7 المحصلة   اإليرادات  حيث بلغت  2008مقارنـة مـع عام      

، مما أدى إلى زيادة في      2008مقارنة مع عام    % 9.7 العامة النفقات في   االرتفاع   بلغت نسبة    حيث في النفقات العامة،  زيادة  اإليـرادات   

  .2008نة مع عام مقار% 10.2 بواقع 2009قيمة عجز الموازنة خالل عام 

، حيث بلغت نسبة    %5.8 بواقع   2009أمـا عن معدل البطالة في األراضي الفلسطينية فقد بينت النتائج انخفاض نسبة البطالة خالل عام                 

، وهو ما يدلل على تحسن أحد عوامل اإلنتاج الهامة في االقتصاد            2009في عام   % 24.5 لتصل إلى    2008خالل عام   % 26.0البطالة  

 .ينيالفلسط

، إال أن نسبة    2008مقارنة مع   % 2.75 بنسبة   2009ارتفعت أسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية خالل عام         مـن جانـب آخـر       

 . 2007 مقارنة مع عام 2008 كانت أقل من نسبة االرتفاع التي حدثت خالل عام 2009االرتفاع خالل عام 

 أوضحت السيدة عال عوض أن منهجية بناء السيناريوهات، تم إعداد           2010وفـيما يـتعلق بالـسيناريوهات المـتوقعة خـالل العـام             

الـسيناريوهات بـناء علـى مجمـوعة من الفرضيات والمعطيات السياسية واالقتصادية الداخلية، حيث تم االعتماد على مجموعة من                    

قتصادي على ما كان عليه في الضفة        ابتداء من استمرار الوضع اال     2009المتغيـرات الـسياسية واالقتـصادية التي حدثت خالل عام           

كما وتم االعتماد على قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من          . الغـربية، إضـافة إلـى الحصار االقتصادي المفروض على قطاع غزة           

كفل القدرة  المتغيرات االقتصادية واالجتماعية على شكل سالسل زمنية حيث تم معالجتها إحصائيا من خالل برامج إحصائية متقدمة بما ي                 

 .   على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح، باإلضافة إلى استخدام النظريات والمعادالت االقتصادية

 : على النحو التالي2010 عام المتوقعة خالل السيناريوهاتواستعرض السيدة عوض 

وضع االقتصادي في األراضي الفلسطينية على ما كان عليه خالل            يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار ال        :األساسسـيناريو   : أوالً

 استمرار الدول المانحة بتوفير الدعم ،، استمرار الحصار المفروض على قطاع غزه    )أي بـنفس مـستويات النمو السابقة       (2009العـام   

 التي أقرتها الحكومة    2010-2008ح  االستمرار بتطبيق خطة التنمية واإلصال    ، المالـي لـتمويل مـوازنة الـسلطة الوطنية الفلسطينية         

، سداد المتأخرات   2009الفلـسطينية، استمرار تدفق األموال الخاصة باإليرادات الجمركية من خالل إسرائيل بنفس مستوياتها خالل عام                

مع ى قطاع غزة،    ، إضافة إلى وجود تحسن في ضريبة القيمة المضافة، زيادة النفقات الحكومية الموجهة إل             2009المتـراكمة مـنذ عام      

 والبضائع داخل األراضي الفلسطينية أو بين األراضي        األشخاصحركة  افتـراض اسـتمرار وجـود العراقيل التي تضعها إسرائيل في            

  . الفلسطينيين داخل إسرائيلالعاملين، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد 2009 كما كانت عليه خالل عام المجاورةالفلسطينية والدول 
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 الناتج  يرتفع، حيث يتوقع أن     2009عام    مقارنة مع  2010 االقتصادية خالل عام     في المؤشرات  نمو بحدوث   السيناريو نتائج هذا    تتلخص

 وذلك نتيجةً للنمو    %3.9 في الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي بنسبة        ارتفاع حدوثيتوقع  و،  %4.2المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنسبة        

الدخل القومي المتاح   ب وفيما يتعلق  ،   المحلي إضافة إلى حدوث تحسن طفيف في قيمة صافي الدخل من الخارج           المتوقع في إجمالي الناتج     

 في  . وذلك نتيجة للنمو المتوقع في إجمالي الدخل القومي بشكل أساسي          %5.1     بنسبة  فإنـه من المتوقع أن يرتفع      اإلجمالـي الحقيقـي   

 نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات فمع افتراض النمو ىد الكلي بشكل مباشر علالمقابـل ينعكس ذلك النمو في مؤشرات االقتصا     

الدخل ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي        فإنه من المتوقع زيادة      2010لعام  % 2.8الـسكاني فـي األراضـي الفلسطينية بواقع         

 أما اإلستثمار فيتوقع أن يرتفع        .على التوالي % 2.2 و %1.1، %1.3 الـدخل القومـي المـتاح اإلجمالـي بنسبة        والقومـي اإلجمالـي     

وعلى صعيد التجارة الخارجية  فإنه من المتوقع إرتفاع في حجم التبادل            %. 4.3يقابله إرتفاع في اإلستهالك الخاص بنسبة       % 1.5بنسبة  

 .لتواليعلى ا% 2.3و% 3.4التجاري حيث أنه من المتوقع زيادة الصادرات والواردات بنسبة 

 تدفق جزء من المساعدات المالية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، زيادة اإليرادات الحكومية من خالل                :المـتفائل الـسيناريو   : ثانـياً 

تحويل اإليرادات الجمركية من قبل إسرائيل بشكل منتظم، وتحسن عام في تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة اإلصالحات                  

 داخل  ن، زيادة في قيمة التحويالت الخارجية، تحسن في أعداد العاملين الفلسطينيي          )2010باالسـتناد إلـى خطـاب الموازنة        (اإلداريـة   

، باإلضافة الى تنفيذ مشاريع استثمارية      2010إسرائيل، استمرار الدعم الخارجي بنفس مستوياته وذلك لدعم موازنة السلطة الوطنية لعام             

 .لسطينيةوتنموية في األراضي الف

، حيث يتوقع أن يرتفع     2009 عام   مع مقارنة   2010 بحدوث تحسن على األوضاع االقتصادية خالل عام         المتفائل السيناريو نتائج   تتلخص

 وذلك نتيجةً %8.7ة  حدوث ارتفاع في الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي بنسب يتوقع، كما   %8.8الـناتج المحلـي اإلجمالي الحقيقي بنسبة        

 فإنه  الدخل القومي المتاح اإلجمالي الحقيقي    ب وفيما يتعلق ،  متوقع في إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى صافي الدخل من الخارج          للـنمو ال  

  . وذلك نتيجة للنمو المتوقع في إجمالي الدخل القومي إضافة إلى أثر زيادة التحويالت من الخارج               %13.8 بنسبة   مـن المتوقع أن يرتفع    

 نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات فمع افتراض         ىذلك النمو في مؤشرات االقتصاد الكلي بشكل مباشر عل        فـي المقابل ينعكس     

     نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي      فإنه من المتوقع زيادة      2010لعام  % 2.8الـنمو الـسكاني فـي األراضـي الفلسطينية بواقع           

أما االستثمار فيتوقع أن ينمو       . على التوالي  %10.7 و %5.7، %5.8لمتاح اإلجمالي بنسبة    الدخل القومي ا  والـدخل القومي اإلجمالي     و

وعلى صعيد التجارة الخارجية وكنتيجة إيجابية لمؤشرات النمو        %. 6.5يقابلـه ارتفـاع فـي االستهالك الخاص بنسبة          % 8.4بنـسبة   

، مع بقاء ارتفاع العجز التجاري      )على التوالي % 6.9،  %9.0(ت  المـتوقعة، فمـن المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة أعلى من الواردا           

 . بسبب أن نسبة الصادرات إلى الواردات ضئيلة في األساس

عدم القدرة على إعادة إعمار قطاع غزة،       ، استمرار الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على قطاع غزة        :السيناريو المتشائم : ثالثاً

القتـصادية في القدس الشريف بما يشمل ذلك فرض القيود واإلغالقات، انخفاض في قيمة التحويالت               تدهـور األوضـاع الـسياسية وا      

 داخل  نانخفاض في أعداد العاملين الفلسطينيي    ، الخارجـية، انخفـاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية            

 حركة التنقل في الضفة الغربية، باإلضافة إلى عدم وجود عمالة من قطاع             إسرائيل من خالل وجود العراقيل التي تفرضها إسرائيل على        

 .غزة داخل إسرائيل

، حيث يتوقع أن يتراجع 2009 عام مقارنة مع 2010 األوضاع االقتصادية خالل عام  في بحدوث تراجع    السيناريو نـتائج هذا     تـتلخص 

 على حرية التنقل    ة عدد العاملين في إسرائيل وبوجود العراقيل المفروض        ونتيجة النخفاض  ،%6.0الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة      

 تراجع في الدخل القومي اإلجمالي      حدوث فإنه من المتوقع   داخـل األراضـي الفلسطينية باإلضافة الى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي          



 4

 وذلك نتيجة ألثر انخفاض     %10.7حقيقي بنسبة    القومي المتاح اإلجمالي ال    الدخل ينخفض يـتوقع أن     كـذلك ،  %5.7الحقيقـي بنـسبة     

في المقابل ينعكس ذلك التراجع في مؤشرات االقتصاد الكلي بشكل          . التحويالت من الخارج باإلضافة إلى انخفاض إجمالي الدخل القومي        

 2010لعام  % 2.8واقع   نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في األراضي الفلسطينية ب              ىمباشـر عل  

 من الدخل   الفردنصيب   و  القومي اإلجمالي  الدخل أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من             فإنه من المتوقع  

دام وذلك نتيجة النع  % 2.8أما االستثمار فيتوقع أن ينخفض بنسبة       ، على التوالي  %13.2 و %8.3، %8.6القومي المتاح اإلجمالي بنسبة     

 وفيما  ،االسـتقرار السياسي واالقتصادي في األراضي الفلسطينية والذي بدوره سيضعف من فرص االستثمار داخل األراضي الفلسطينية               

على % 7.7 و%6.7 بحوالي تراجع تقدر نسبته فيها الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث    يـتعلق بحجم التبادل التجاري المرتبط بقيمة      

 .التوالي

 2010 -الفلسطينية   في األراضي باألسعار الثابتة   ةالمؤشرات االقتصاديئج السيناريوهات المتوقعة ألبرز  نتاأهم

2010 
السيناريو 

 المتشائم

 السيناريو

 المتفائل
السيناريو 

 األساس
 المؤشر *2009

 )مليون دوالر أمريكي( إيرادات الحكومة إجمالي 1,688.0 1,738.6 2,027.0 1,439.0

 ) أمريكيدوالرمليون ( نفقات الحكومة إجمالي 2,673.0 2,814.6 2,828.0 2,275.0

 )أمريكيمليون دوالر ( الحكومي االستهالك 1,828.9 1,967.7 1,980.8 1,797.0

 )باأللف( السكان عدد 3,702 3,807 3,807 3,807

 (%) األسعار معدل التغير في 2.8 3.0 3.0 3.0

 )مليون دوالر أمريكي (الحقيقي المحلي اإلجمالي الناتج 5,147.2 5,363.6 5,602.1 4,837.9

 )مليون دوالر أمريكي (الحقيقي القومي اإلجمالي الدخل 5,584.9 5,803.4 6,072.7 5,266.0

 )مليون دوالر أمريكي (الحقيقي القومي المتاح اإلجمالي الدخل 8,607.0 9,043.1 9,798.3 7,682.7

 ) أمريكيدوالرمليون ( الخاص االستهالك 4,416.8 4,484.8 4,787.1 4,022.6

 )أمريكيمليون دوالر ( الخاص االستثمار 1,393.5 1,453.7 1,483.8 1,354.6

 )أمريكيمليون دوالر  (الصادرات 829.9 858.2 904.6 774.1

 )أمريكيمليون دوالر (الواردات 3,369.7 3,448.8 3,602.2 3,110.7

 )دوالر (اإلجمالي الفرد من الناتج المحلي نصيب 1,390.3 1,408.8 1,471.5 1,270.8

 )دوالر (اإلجمالي الفرد من الدخل القومي نصيب 1,508.5 1,524.4 1,595.1 1,383.2

 )دوالر( اإلجمالي المتاح الفرد من الدخل القومي نصيب 2,324.8 2,375.3 2,573.7 2,018.0

  (%)اإلجماليالمحلي  في الناتج النمو 6.8 4.2 8.8 6.0 -

  (%)اإلجمالي في الدخل القومي النمو 6.4 3.9 8.7 5.7 -

  (%)اإلجمالي في الدخل القومي المتاح النمو 5.4 5.1 13.8 10.7-
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