بيان صحفي

صدور املراقب الاقتصادي الربعي عن معهد ماس ومركز إلاحصاء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال

ألاحد 1 ،كانون أول  :9112أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالتعاون مع الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،وسلطة النقد الفلسطينية ،وهيئة سوق رأس املال الفلسطينية العدد  85من املراقب الاقتصادي
الربعي الذي يغطي ألاداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خالل الربع الثاني من العام .9112
واملراقب نشرة ربعية تصدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالتعاون مع الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،وسلطة النقد الفلسطينية ،وهيئة سوق رأس املال الفلسطينية .يوفر املراقب منذ سنوات طويلة
ً
ً
ً
مرجعا دوريا وموثقا ،يتميز بتغطية كافة مؤشرات ألاداء الاقتصادي الفلسطيني الربعي والسنوي ،باإلضافة الى أبحاث
تفصيلية مختصرة بأمور قطاعية وسياساتية ونظرية باالقتصاد.
وقد جاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني خالل هذا الربع على النحو التالي:
ً
الناتج املحلي إلاجمالي :شهد الناتج املحلي إلاجمالي في الربع الثاني  9112باألسعار الثابتة نموا بمعدل  %9.8مقارنة مع
الربع املناظر  9115وتراجعا بمعدل  %9مقارنة مع الربع السابق ،ليبلغ نحو  4.3مليار دوالر .وهو ما انعكس في تراجع
ّ
حصة الفرد من الناتج املحلي إلاجمالي بنسبة  %9.6في فلسطين بين الربعين املتالحقين.
التشغيل والبطالة :انخفض معدل البطالة في فلسطين بنحو  1.5نقطة مئوية بين الربعين الثاني وألاول  9112ووصل إلى
ً
 %18.1( %96في الضفة و %36.4في القطاع) .وبلغ متوسط ألاجر اليومي في فلسطين  194.3شيكل ،موزعا بين 116.6
للعاملين في الضفة 69.8 ،للعاملين في القطاع و 983.1للعاملين في إسرائيل واملستعمرات .كما وصلت نسبة املستخدمين
بأجر يقل عن الحد ألادنى لألجور في القطاع الخاص إلى  %92( %94بين إلاناث ،و %94بين الذكور).
املالية العامة :انخفض صافي إلايرادات العامة واملنح بنحو  %84في الربع الثاني  9112مقارنة بالربع السابق الى  1.9مليار
شيكل نتيجة توقف إيرادات املقاصة .كما انخفضت إيرادات الجباية املحلية بنسبة  ،%39باملقابل ارتفعت املنح
ً
واملساعدات الخارجية بمقدار الضعف .من جهة أخرى ،شهدت النفقات العامة انخفاضا بنسبة  %19لتبلغ حوالي 9.4
1

مليار شيكل (أساس نقدي) .ووصلت املتأخرات املترتبة على الحكومة خالل هذا الربع إلى  1.3مليار شيكل ،كما ارتفع
الدين العام الحكومي بنحو  %19مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو  2.3مليار شيكل.
القطاع املصرفي :ارتفعت التسهيالت الائتمانية في الربع الثاني  9112بنحو  %3.4مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 5.2
مليار دوالر %14 ،منها للقطاع العام .كما بلغت أرباح املصارف في هذا الربع  46.2مليون دوالر ،وهذا أقل بنحو  %94من
ألارباح في الربع السابق ،ونحو  %14مقارنة بالربع املناظر.

السيارات :بلغ عدد السيارات الجديدة واملستعملة ( ّ
املسجلة للمرة ألاولى) في الضفة الغربية في الربع الثاني  9112نحو
 69124سيارة .وهذا أعلى بمقدار  444سيارة عن عددها في الربع السابق ،أي بنسبة .%6
ً
ً
التضخم وألاسعار :شهد الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني  9112تضخما موجبا (ارتفاع في ألاسعار) بمعدل %1.83
مقارنة بالربع السابق .وبالتالي انخفضت القوة الشرائية للدخول ملن يتلقون ويصرفون دخلهم بالشيكل ،وملن يتلقون
دخلهم بالدوالر والدينار وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل بنسبة  %1.83و %9.23على التوالي.
ميزان املدفوعات :وصل العجز الجاري في الربع الثاني  9112إلى  314.1مليون دوالر ( %11.5من الناتج املحلي إلاجمالي)،
وذلك نتيجة عجز في الـميزان التجاري ( 1.8مليار دوالر) ،مقابل فائض في ميزان الدخل ( 641مليون دوالر) ،وميزان
التحويالت الجارية ( 386.4مليون دوالر).
الصناديق

ً
يحتوي العدد ألاخير من املراقب الاقتصادي الربعي على  6صناديق بحثية وإخبارية ،تناولت عددا من املواضيع
الاقتصادية الهامة املطروحة على الساحة الفلسطينية والدولية .تطرق الصندوق ألاول إلى ضرورة الثورة الرقمية لزيادة
إلانتاجية في دول الشرق ألاوسط وشمال افريقيا ("املينا") ،بناء على تقرير البنك الدولي حول إلاصالحات الضرورية
ملعالجة الاختالالت في موازين املدفوعات لتلك الدول .وتناول الصندوق الثاني ظاهرة التجارة غير الشرعية بتصاريح العمل
في إسرائيل ،وبين كيف ّ
أن الجزء ألاكبر من الربح الذي يتحقق من التجارة بتصاريح العمل يستقطعه أرباب العمل وذلك
باالستناد على دراسة أجريت عن التجارة غير الشرعية بتصاريح العمل.

تعرض الصندوق الثالث إلى قة التشغيل الحكومي في فلسطين ،واملتمثلة في ّ
أن نسبة املوظفين الحكوميين (املدنيين
مفار
وألامنيين) إلى عدد السكان منخفضة بشكل واضح في فلسطين مقارنة مع الدول ألاخرى ،بينما قيمة فاتورة الرواتب إلى
الناتج املحلي إلاجمالي وإلى إجمالي إنفاق املوازنة في فلسطين هما من بين ألاعلى في العالم .كما تناول الصندوق أبرز
خصائص موظفي الخدمة املدنية في فلسطين بناء على أرقام ديوان املوظفين العام.
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تطرق الصندوق الرابع إلى الخسارة املترتبة على ارتفاع عموالت تحويل ألاموال الى فلسطين مقارنة بالدول ألاخرى ،والتي
ً
تقدر سنويا بنحو  51مليون دوالر .في حين عالج الصندوق الخامس التأمينات إلالزامية ودور هيئة سوق رأس املال في رفع
الوعي التأميني .واستعرض الصندوق السادس موضوع ما إذا كان السماح الضريبي وإلاعفاءات الجمركية يؤديان فعليا
الى زيادة الاستثمار بناءا على التجارب العاملية والتجربة الفلسطينية في قوانين تشجيع الاستثمار .أخيرا ،وفي باب التعاريف
واملفاهيم الاقتصادية يقدم العدد شرحا ملفهوم العناقيد الاقتصادية وإستراتيجية التنمية بالعناقيد.
ويتوفر املراقب الاقتصادي بنسخ مطبوعة ،يمكن الحصول عليها من معهد ماس ،كما يتوفر ،بالعربية وإلانكليزية ،على
الصفحات إلالكترونية للشركاء ألاربعة.
لالطالع على املراقب الاقتصادي الرجاء الضغط على الرابط
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