
 
  2009 يصدر التنبؤات االقتصادية لعام الفلسطيني اإلحصاء    

 تغيراً ملحوظاً في األوضاع االقتصادية، ويعود ذلك إلى االستقرار          2008شـهدت األراضـي الفلـسطينية خالل عام         

اً خانقاً  بينما شهد قطاع غزة حصاراً اقتصادي     ، االقتـصادي فـي الضفة الغربية نتيجة النتظام تدفق المساعدات الدولية          

وتوج في نهاية العام بتعرض قطاع غزة إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب اإلسرائيلية عليه، والتي               ، 2008خـالل عام    

يعرض هذا البيان أبرز التطورات االقتصادية في األراضي        . أدت إلى شل االقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية        

في ضوء المتغيرات االقتصادية    ، 2009ة إلى التنبؤات االقتصادية لعام      ، باإلضـاف  2008الفلـسطينية خـالل العـام       

 .واالجتماعية التي أفرزتها الظروف السياسية في الساحة الفلسطينية

 لإلحصاء  المركزيالجهاز   قبل مختصين من     منإعدادها   تم   ، وقد  علـى ثـالث سيناريوهات     التنـبؤات  هـذه    تـستند 

 كل سيناريو باالعتماد على األوضاع      تصور تم  واالقتصاديين، حيث  نديميي وبالتـشاور مـع بعض األكا      الفلـسطيني، 

 الخارجية،  المساعدات  الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع،     ،المفروض على قطاع غزة   السياسية الداخلية، الحصار    

 . داخل إسرائيلالفلسطينييناإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية وعدد العاملين 

 هو  2007 والذي افترض بقاء الوضع عما كان عليه خالل النصف الثاني من عام              2008سـيناريو األسـاس في عام       

 الدول  واستمرار  تشكيل حكومة الدكتور سالم فياض،     رالـسيناريو الـذي تحقـق، حيث افترض هذا السيناريو استمرا          

 األموال التي   معظم، وإفراج إسرائيل عن     2007 خالل النصف الثاني من عام     اهمستو بتوفيـر الدعم بنفس      المانحـة   

، مع  الحصار السياسي واالقتصادي مفروض على قطاع غزة      ، وبالمقابل يبقى    الجمـركية تحتجـزها مـن اإليـرادات       

 والبضائع داخل األراضي الفلسطينية أو      األشخاصحركة  افتـراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في          

، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد        2007 كما كانت عليه خالل عام        المجاورةة والدول   بـين األراضي الفلسطيني   

 . الفلسطينيين داخل إسرائيلالعاملين

 :2008 االقتصادي خالل عام الوضع

، حيث شهدت المؤشرات االقتصادية في الضفة الغربية استقراراً بشكل عام،          2008 خالل عام  يتباين الوضع االقتصاد   

هد قطاع غزة تراجعاً ملحوظاً في كافة المؤشرات االقتصادية واالجتماعية نتيجةً للحصار السياسي واالقتصادي             بينما ش

 شهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية طالت البنية التحتية وجميع         2008، وفي نهاية عام  2007المفروض عليه منذ عام   

 . 2008ؤشرات االقتصادية خالل عام  وفيما يلي عرضاً ألهم الم  . القطاعات االقتصادية المختلفة 
 

 2007بالمقارنة مع عام    % 2.3 بلغت نسبته  2008 عام اإلجمالي خالل    المحليلناتج  ا  تشير النتائج إلى حدوث نمو في     

األولية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة إلى حدوث تراجع في باقي           ، كما تشير البيانات     الفلسطينيةفي األراضي   

مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته وذلك       % 0.6  بنسبة 2008 الغربية وقطاع غزة خالل الربع الثالث من عام          الـضفة 

مقارنة بالربع الثالث   % 3.0 تراجعا بنسبه    2008اسـتناداً إلى التنقيح األول للبيانات، كذلك سجل الربع الرابع من عام             

كما تشير التقديرات إلى أن أنشطة      ، %2.3 بلغ   2007 من عام    بينما سجل نموا عن الربع المناظر     ، مـن العـام ذاتـه     

قد نشاط النقل والتخزين واالتصاالت، نشاط اإلنشاءات، نشاط التعدين واستغالل المحاجر،           ، الـزراعة وصيد األسماك   



9.7،  %19.0،  %4.1،  %15.7 بنسبة   2008شـهدت تراجعا للمؤشرات االقتصادية قصيرة المدى المتاحة خالل عام           

 . 2007على التوالي مقارنة مع عام % 

% 23.2 بنسبة 2008خالل عام  حسب بيانات وزارة المالية  إيرادات الحكومةتحصيل عملية مـن جهة أخرى ارتفعت   

 ويعود ذلك    دوالر أمريكي،  مليار 1.6، بلغت   2008 المحصلة خالل عام     اإليرادات أن حيث   2007مقارنـة مـع عام      

ووجود تحسن في جباية الضرائب المحلية      ، رائب المقاصة من الجانب اإلسرائيلي    اسـتمرار تدفق ض    االرتفـاع إلـى   

 .باإلضافة إلى ارتفاع قيمة اإليرادات الغير ضريبية

% 11.1 العامة النفقات في   االرتفاع   بلغت نسبة    حيث  في النفقات العامة،   زيادة   من اإليرادات    المستوى مع هذا    تزامن

من أحد األسباب الرئيسة لهذا االرتفاع هو سداد جميع المستحقات أو المتأخرات              وكان    .2007مقارنـة مـع العـام       

 .2008 ألف موظف خالل عام 165المتعلقة في القطاع الحكومي وخاصة رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي 

 :2009 عام المتوقعة خالل السيناريوهات

 على مجموعة من الفرضيات والمعطيات السياسية واالقتصادية   تم توقع السيناريوهات بناء   : منهجية بناء السيناريوهات  

 ابتداء من   2008الداخلية، حيث تم االعتماد على مجموعة من المتغيرات السياسية واالقتصادية التي حدثت خالل عام               

تهاًء استمرار الوضع االقتصادي عما كان عليه في الضفة الغربية، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة وان                 

بالحـرب اإلسـرائيلية علـى القطاع وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، مع مالحظة أنه تم تحييد أثر األزمة           

العالمـية علـى االقتصاد الفلسطيني في بناء السيناريوهات المتوقعة، كما وتم االعتماد على قاعدة بيانات تحتوي على                  

حيث تم معالجتها   ) 2008-1990(اعية على شكل سالسل زمنية من عام        مجمـوعة من المتغيرات االقتصادية واالجتم     

إحـصائيا من خالل برامج إحصائية متقدمة بما يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح،                 

 .   باإلضافة إلى استخدام النظريات والمعادالت االقتصادية

لسيناريو إلى فرضية استمرار الوضع االقتصادي في الضفة الغربية على ما كان              يستند هذا ا    :األساسسـيناريو   : أوالً

استمرار الدول  ، بقاء الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على قطاع غزة         والذي يعني  ،2008علـيه خالل العام     

موال الخاصة باإليرادات   استمرار تدفق األ  ، المانحـة بتوفيـر الـدعم المالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية           

حركة  استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في         ،2008الجمركية من خالل إسرائيل بنفس مستوياتها منذ عام         

 كما كانت عليه خالل      المجاورة والبضائع داخل األراضي الفلسطينية أو بين األراضي الفلسطينية والدول           األشـخاص 

 توفير دعم مالي فقط من أجل       . الفلسطينيين داخل إسرائيل   العاملينكبير على أعداد    ، مع عدم حدوث تغير      2008عـام   

إعـادة بـناء المساكن التي تم تدميرها نتيجة الحرب المفروضة على قطاع غزة، إضافة إلى ذلك تم االعتماد في بناء                     

لقطاع وما نتج عنها من أثار      الـسيناريو على قيمة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة نتيجة الحرب المفروضة على ا              

 . اقتصادية واجتماعية

، 2008عام    مقارنة مع  2009 األوضاع االقتصادية خالل عام      في تراجع بحدوث    المتوقع السيناريو نتائج هذا    تتلخص

ـ        في الدخل القومي    انخفاض حدوثيتوقع  و،  %3.1 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة       نخفضحـيث يـتوقع أن ي

 فيما يتعلق    %.1.2 القومي المتاح اإلجمالي الحقيقي بنسبة       الدخل يتوقع أن يرتفع     بينما،  %6.7الحقيقي بنسبة   اإلجمالي  



  القومي اإلجمالي  لدخل وا  فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي         المؤشراتبنصيب الفرد من هذه     

 فيما يتعلق بمؤشرات االستهالك      .على التوالي % 1.7و% 9.4، %5.9 الـدخل القومـي المـتاح اإلجمالـي بنسبة          و

على % 5.8 و% 8.2 ،%2.3 حوالي   نسبته تقدر   انخفاضا يتوقع أن يحدث عليها      ،الـصادرات والواردات   الخـاص، 

 %.18.6 أن يحدث انخفاضا فيما يتعلق بمؤشر االستثمار الخاص بنسبة ع كذلك يتوقالتوالي

 في رفع الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على قطاع غزة بالكامل، تدفق            ويتمثل :المتفائلالـسيناريو   : ثانـياً 

 المساعدات المالية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذها، تحويل اإليرادات الجمركية من قبل إسرائيل بشكل كامل،               

 االستمرار  .ضئيلةل بنسبة    وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائي       عن فلسطين  اإلغالق حالة    إسـرائيل  رفـع 

 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية والتي تتضمن استمرار الدعم الخارجي          2010-2008بتطبيق خطة التنمية واإلصالح     

، تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في األراضي       2009بـنفس مـستوياته وذلـك لـدعم موازنة السلطة الوطنية لعام             

 .الفلسطينية

، 2008 عام   مع مقارنة   2009 بحدوث تحسن على األوضاع االقتصادية خالل عام         المتفائل اريوالسين نـتائج    تـتلخص 

 حدوث ارتفاع في الدخل القومي      يتوقع، كما   %3.2حـيث يـتوقع أن يـرتفع الـناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة              

 فيما يتعلق  %.7.8الي الحقيقي بنسبة  الدخل القومي المتاح اإلجميرتفع يتوقع أن كذلك، %4.2 اإلجمالي الحقيقي بنسبة

نصيب الفرد من الدخل    و نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي        يرتفع هذه المؤشرات فيتوقع أن      منبنـصيب الفرد    

 فيما   . على التوالي  %4.7 و %1.2، %0.2 من الدخل القومي المتاح اإلجمالي بنسبة        الفردنصيب  والقومـي اإلجمالي    

، %6.4  بحوالي نسبتهالواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر         الصادرات و  ستثمار الخاص، اال يـتعلق بمؤشرات  

   .% 5.0بينما يتوقع أن يحدث انخفاض فيما يتعلق بمؤشر االستهالك الخاص بنسبة ، على التوالي% 3.3 و39.9%

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

إعمـار قطـاع غزة، احتجاز إسرائيل لإليرادات الجمركية المتعلقة بالسلطة الوطنية، انخفاض الدعم الخارجي من قبل               

، انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال        )الرواتب واألجور (الـدول المانحة بما يكفل فقط سداد النفقات الجارية        

 بمعنى عدم استطاعة السلطة الوطنية      2010-2009صعوبة تنفيذ خطة التنمية واإلصالح      ، سوم المحلية الضرائب والر 

 .الفلسطينية تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية

، حيث  2008 عام مقارنة مع    2009 األوضاع االقتصادية خالل عام      في بحدوث تراجع    السيناريو نتائج هذا    تـتلخص 

 تراجع في الدخل القومي اإلجمالي      حدوثيتوقع  و،  %7.8حلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة     يـتوقع أن يتـراجع الـناتج الم       

فيما يتعلق   %.13.9 القومي المتاح اإلجمالي الحقيقي بنسبة       الدخل ينخفض يتوقع أن    كذلك،  %12.2 الحقيقـي بنـسبة   

 الدخللي ونصيب الفرد من      فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجما         المؤشراتبنصيب الفرد من هذه     

على التوالي،   %16.3 و %14.7، %10.4 من الدخل القومي المتاح اإلجمالي بنسبة        الفردنصيب   و القومـي اإلجمالي  

  بحوالي  تقدر نسبته    تراجع  فيها يتوقع أن يحدث   ف  يـتعلق بمؤشرات االستثمار الخاص، الصادرات والواردات        فـيما 

 .على التوالي% 14.2 و8.6%، 26.3%

 

 



 

 2009 -الفلسطينية   في األراضيةالمؤشرات االقتصادي نتائج السيناريوهات المتوقعة ألبرز أهم

2009 
 السيناريو

 الثالث
 السيناريو

 الثاني
 السيناريو

 األول
 المؤشر *2008

1361.7 1680.0 1630.0 1567.0  )مليون دوالر أمريكي( إيرادات الحكومة  إجمالي

2867.4 2924.0 2780.0 2825.0  ) أمريكيدوالرمليون ( نفقات الحكومة   إجمالي

2284.4 2298.4 2185.8 2197.4  )أمريكيمليون دوالر ( الحكومي االستهالك

3702.2 3702.2 3702.2 3596.7  )باأللف( السكان عدد

4.1 4.1 4.1 9.9  (%) األسعار معدل التغير في

4278.5 4786.3 4495.9 4639.7  )مليون دوالر أمريكي (الحقيقيإلجمالي   المحلي االناتج

4703.0 5580.4 4997.0 5357.4  )مليون دوالر أمريكي (الحقيقي القومي اإلجمالي  الدخل

6707.3 8390.0 7881.9 7786.5  )مليون دوالر أمريكي (الحقيقي  القومي المتاح اإلجمالي الدخل

2902.9 3256.1 3347.5 3427.6  ) أمريكيدوالرمليون ( الخاص االستهالك

1026.8 1435.9 1124.0 1299.1  )مليون دوالر أمريكي(إجمالي االستثمار 

389.4 595.9 390.9 426.0  )أمريكيمليون دوالر  (الصادرات

2325.0 2800.0 2552.3 2710.4  )أمريكيمليون دوالر (الواردات

1155.7 1292.8 1214.4 1289.9  )دوالر (الياإلجم الفرد من الناتج المحلي نصيب

1270.3 1507.3 1349.7 1489.5  )دوالر (اإلجمالي الفرد من الدخل القومي نصيب

1811.7 2266.2 2129.0 2164.9  )دوالر( اإلجمالي المتاح الفرد من الدخل القومي نصيب

-7.8 3.2 -3.1 2.3   (%)اإلجمالي في الناتج المحلي النمو

-12.2 4.2 -6.7 6.1   (%)اإلجماليلقومي  في الدخل االنمو

-13.9 7.8 1.23 6.5   ( %)اإلجمالي في الدخل القومي المتاح النمو

 مقدرةالبيانات * 

 


