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المشهد االقتصادي اإلسرائيلي: تحسن
مع مخاوف مستقبلية

عاص أطرش

مدخل

بعــد عقــد من الزمن على األزمة العاملية التي ضربت اقتصادات العالم، بدأ التفاؤل 

من جديد على إثر التعافي االقتصادي ملعظم دول العالم في آن واحد، فمعدالت النمو 

التي ســادت دول العالم خالل العام 201٧، قدرت ب 3.٧%، وتشــير تنبؤات صندوق 

النقــد الدولي أن معــدل النمو املتوقع في العامني 2018 و 2019 قد يزيد عن %3.9. 

ورافق هذا األداء حتســن في التجارة الدولية، رغم املخاطر اجليوسياســية التي حتيط 

بالعالــم، وخاصــة تصريحات ترامــب املختلفة في القارة األميركيــة، وكذلك في القارة 

اآلســيوية التــي من املمكــن أن تعصف من جديــد باالقتصادات الدوليــة، إضافة إلى 

املخاوف من أثر انسحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي وتأثيرها على قوانني التجارة 

اخلارجيــة في أوروبا. في ســياق كل ذلــك، يعتبر أداء االقتصاد اإلســرائيلي مرضيا 

خالل العام 201٧، فاملؤشــرات االقتصادية تدل على اســتدامة في النمو االقتصادي 

رغم االنخفاض في املعدل مقارنة مع ســنة 2016. فاالقتصاد اإلســرائيلي وصل إلى 

معدالت تشــغيل شــبه تامة، وفاقت صادراته املائة مليار دوالر وحتســن فائض ميزانه 

التجــاري. ولكــن معدالت النمــو للفرد في الناجت احمللي ما زالــت دون مجموعة الدول 

املتطورة، وما زال عدم املساواة في توزيع املداخيل من أعلى معدالت الدول املتطورة، 

رغم التحسن في مؤشرات الفقر ورغم زيادة احلد األدنى لألجور. إضافة إلى كل ذلك، 
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فإن املناخ اجليو سياسي غير مستقر وبالذات بعد تصريحات ترامب األخيرة بالنسبة 

للقدس والتوترات على احلدود الشــمالية إلسرائيل وسياسات حكومة نتنياهو وائتالفه 

احلكومي الضيق الذي قد يخضع لتحوالت محلية داخلية.

  ضمن هذه املؤشرات، يستعرض فصل املشهد االقتصادي، أهم املؤشرات ألداء 

االقتصاد اإلســرائيلي في العام 201٧، ويعتمد بذلك على معطيات محلية من دائرة 

اإلحصاء املركزية واملؤسسات واملعاهد واملكاتب احلكومية االقتصادية. ومن اجلدير 

بالذكــر أن هــذه املعطيات هي شــبه نهائيــة ومن احملتمل أن تطــرأ عليها في بعض 

األجزاء تغييرات طفيفة على أثر نشر املعطيات النهائية.

ينقســم »املشــهد االقتصادي« إلى ثالثة أجزاء رئيســية، حيث يركز اجلزء األول 

والثانــي علــى اســتعراض التحــوالت والتطــورات االقتصادية خالل العــام 201٧، 

ويســتعرض اجلــزء الثالث موجــزا ملخصا للميزانيات املخصصة للمســتوطنات في 

الضفة الغربية. 

يســتعرض  اجلزء األول معدل النمو في الناجت احمللي، مقارنا ذلك مع الســنوات 

الســابقة ومــع الدول املتطــورة والدول الصاعدة، ويعرض مســاهمة كل من مركبات 

الناجت احمللي على معدل النمو، وينفرد بباب خاص للتجارة اخلارجية نظرا ألهميتها 

على اإلنتاج احمللي والتشــغيل وســوق العملة األجنبية، وينتقل بعد ذلك ليســتعرض 

مؤشــرا آخــر علــى األداء االقتصادي وهو ســوق العمل، الذي يفصــل فيه مركبات 

ومبنــى القوى العاملة ومعدالت البطالة وتشــغيل العمــال احملليني وجزءا من العمال 

الفلســطينيني إضافــة للعمال األجانب، ويلقى الضوء علــى معطيات األجرة املتوفرة، 

ومقارنــة األجــرة في القطاعات املختلفة. ثم ينتقل إلى جدول غالء املعيشــة ومعدالت 

التضخم في السنة احلالية ومقارنتها مع السنوات السابقة.

نســتعرض في اجلزء الثانــي ميزانية احلكومة بني التخطيــط والتنفيذ، كونها 

اخلطــة االقتصاديــة التي من خاللهــا تقرر أولويات اإلنفــاق والتطوير والصرف 

على املؤسسات املدنية واألمنية، إضافة لألجندة االجتماعية التي ترجو احلكومة 

بلوغهــا. مــع التطرق إلى العجــز في امليزانية والدين احلكومــي والعام والتدريج 

االئتمانــي الذي مــن املرجح أن يؤثر على االســتثمارات احمللية والعاملية، وقدرة 

اجلهــاز االقتصــادي على الوفــاء بالتزاماته. ثم ينتقل اجلزء الثاني ليســتعرض 

السياســات النقديــة وبالذات قرارات اللجنــة النقدية حول نســبة الفائدة، آخذة 

باالعتبار االســتقرار في األســعار ودفع عجلة التنمية االقتصادية، ويفســر فيما 

بعــد املؤثرات التي حدت إلى تقوية الشــيكل بالنســبة للعملــة األجنبية من خالل 
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التركــز في ســوق العمالت، وفي نهاية اجلزء نعرض أهــم التحوالت التي طرأت 

على سوق األوراق املالية خالل العام 201٧.

أما اجلزء الثالث فهو استعراض مختصر للميزانيات التي تخصص للمستوطنات 

في الضفة الغربية، ويعتبر هذا اجلزء ضعيفا نســبيا بســبب عدم توفر املعطيات، إال 

بعض املعطيات التي يعلن عنها في مناسبات مختلفة، وبعض التقديرات غير الكاملة 

محليا وعامليا والتي تعبر عن اجتهادات مزوديها.

1.  مؤشرات األداء االقتصادي

يتطرق هذا اجلزء من »املشهد االقتصادي« ألهم املؤشرات االقتصادية، وكما هو 

احلــال في اهتمامات االقتصــاد الكلي، يحاول أن يلقي الضوء على أهم املؤشــرات 

لألداء االقتصادي في إسرائيل في سياق التحسن امللموس في أداء اقتصادات الدول 

املتطــورة، واملخــاوف العاملية التي رافقــت انتخاب ترامب رئيســا للواليات املتحدة، 

والقرار بانســحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي في 2016، إضافة لألجواء اجليو 

سياسية التي ما زالت تعصف بدول الشرق األوسط.    

١.١ النمو في الناتج المحلي 

اســتمر االقتصاد اإلسرائيلي في النمو في العام 201٧، ولم يبتعد عن التوقعات 

والتنبــؤات التي كانت خالل العام 2016، فاملعطيات األولية تشــير إلى أن النمو في 

الناجت احمللي اإلجمالي في األسعار الثابتة، بلغ 3%، وهو أقل من معدل النمو الذي 

بلغ 4% في عام 2016.  وتشير التنبؤات إلى أن النمو في عام 2018 سيبلغ %3.4، 

وســيكون في العام 2019 أعلى، ويصل إلى 3.5% )جدول رقم 1(، مما يشــير إلى 

تنبــؤات إيجابية للســنوات القادمــة، وإلى وجود االقتصاد اإلســرائيلي في حالة من 

النمو املستدام.

لقــد شــمل النمو كل مركبــات الناجت احمللــي، ودعم ذلك التحســن الذي طرأ في 

األســواق العاملية وزيادة وتيرة اتســاع التجارة اخلارجية، حيث أن اتســع تصدير 

السلع من جديد مقارنة مع العاميني املاضيني، وكذلك األمر بالنسبة لتصدير اخلدمات 

التي تعبر باألســاس عن أنشــطة قطاع الهايتك وتشكل رافعة للنمو االقتصادي. إذ 

يشــكل تصدير اخلدمات 44% من الصادرات اإلســرائيلية. من جهة أخرى، اســتمر 

النمــو في االســتهالك الشــخصي والعام، فوتيرة النمو في االســتهالك الشــخصي 

أصبحــت متوازنــة أكثر، ودخلــت إلى املجموعــات الســكانية ذات الدخل املنخفض 

نســبيا، نتيجــة لعدة عوامل أهمها: زيــادة أجر احلد األدنى، توفر إمكانية الســحب 

المحلي  ــنــاتــج  ال فــي  الــنــمــو  بــلــغ 

اإلجمالي في العام 20١7 باألسعار 

الثابتة، 3%، مقابل ٤% في 20١٦.
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الزائــد والقروض بنســب الفائدة املتدنية نســبيا، وشــعور هــذه املجموعات باألمان 

االقتصادي نتيجة النخفاض معدالت البطالة وحتسن أداء سوق العمل ووصوله إلى 

حالة قريبة من التشــغيل التام )جدول رقم 1(، إضافة إلى انخفاض الضرائب على 

الســلع االستهالكية.  فكما تشــير معطيات دائرة اإلحصاء املركزية، وصلت الزيادة 

الســكانية إلى 1.9% في إســرائيل، لذا ارتفع الناجت احمللــي اإلجمالي للفرد بـ %1 

مقارنة بـ 1.9% في عام  2016  وبلغ حجم الناجت احمللي للفرد 144.5 ألف شيكل 

أو 40.1 ألف دوالر باألسعار اجلارية، وللمقارنة، بلغ النمو في الناجت احمللي للفرد 

في دول منظمة التعاون والتنمية %1.9.

لقد ارتفع االســتهالك الشــخصي في العام 201٧ بـ 3% بوتيرة أقل من عام 

2016 ، إذ ارتفع االســتهالك الشــخصي في العام 2016 بـــ 6.1%. وبالنظر 

لالرتفاع في االســتهالك الشــخصي للفرد في العام 201٧، بلغ االرتفاع للفرد 

الواحــد 1.1%، مقابــل 4% للفــرد في العــام 2016، حيث ارتفــع اإلنفاق على 

االســتهالك للمنتوجــات شــبه املعمرة )األلبســة واألحذية( في العــام 201٧ بـ 

4.٧% للفرد، وارتفع اإلنفاق على االســتهالك اجلاري )الغذاء، الســكن، الطاقة 

واخلدمــات األخــرى( بـــ 2.2% للفــرد، فيما انخفــض اإلنفاق على اســتهالك 

املنتوجات املعمرة بـ 10.9% للفرد. 

أما االرتفاع في اإلنفاق على االســتهالك العام فقد ارتفع بـ 2.8% مقابل %3.9 

فــي العــام 2016. وميثــل هذا االرتفاع فــي اإلنفاق العام، ارتفاعا في االســتهالك 

املدني، واســتقرارا في اإلنفاق على االســتهالك األمني، في حني تشــير تنبؤات بنك 

إسرائيل إلى أن االرتفاع في اإلنفاق على االستهالك الشخصي سيسجل 4% خالل 

العام 2018 و3% خالل العام 2019. أما التنبؤات الرتفاع اإلنفاق على االســتهالك 

العام، فتتوقع وحدة البحث في بنك إسرائيل ارتفاعا بـ 2% في عام 2018 و3% في 

العام 2019 )جدول رقم 1(.

 شهد العام 201٧، ارتفاعا في األصول الثابتة بـ 2.8% مقابل 11.9% في العام  

2016، وكان االرتفاع في العام 201٧ في البناء للسكن ولغير السكن، واالستثمار 

فــي البحــث والتطوير، البرمجــة، البحث عن النفط والغاز واالســتثمار في املاكينات 

واألجهزة، مقابل االنخفاض في االستثمار بوسائل املواصالت.

أما مركبات الناجت احمللي اإلجمالي األخرى حسب طريقة اإلنفاق، فقد دلت على 

ارتفاع في الصادرات في األسعار الثابتة بـ 2.3%، وارتفاع في الواردات باألسعار 

الثابتة بـ %3.9.

بلغ حجم الناتج المحلي للفرد ١٤٤.٥ 

أو ٤0.١ ألف دوالر في  ألف شيكل 

عام  20١٦ . 
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جدول رقم 1: 

التغيير في النسب المئوية والتنبؤات للمستقبل حسب وحدة البحث في بنك إسرائيل.

التنبؤات 201٧

2018

التنبؤات 

2019

33.43.5الناجت احمللي اإلجمالي

5.54٧.5الواردات املدنية )ال تشمل املجوهرات السفن والطيران(

343االستهالك الشخصي

السفن  يشمل  )ال  الثابتة  األصــول  في  االستثمار 

والطيران(

2.83٧

2.823االستهالك العام )ال يشمل الواردات األمنية(

3.93.56الصادرات )ال تشمل املجوهرات والستارت أب(

3.٧3.63.6البطالة في جيل 25-64 سنة

0.10.250.5نسبة الفائدة – بنك إسرائيل

املصدر: بنك إسرائيل، كانون الثاني 2018. تنبؤات االقتصاد الكلي لوحدة البحث، القدس.

شــهد العام 201٧ ارتفاعا في الناجت احمللي اإلجمالي التجاري بـ 3.2% مقارنة 

بـــ 4.2% فــي العــام 2016 و2.٧% في العام 2015. وتتمثــل التغييرات في الناجت 

احمللــي التجــاري ارتفاعا في كل من ناجت الصناعة والتعدين بـ 3.3%، و 3.3% في 

القطاع التجاري وخدمات الضيافة، و 3.2% في ناجت قطاع املعلومات واالتصاالت، 

و 4% فــي نــاجت اخلدمــات املالية، العلميــة والفنية، و 4.1% فــي البناء و 4.8% في 

املواصــالت والتخزيــن والبريد و 1.4% في الزراعــة، فيما حدث انخفاض بـ %0.9 

في ناجت الكهرباء واملياه، أما ناجت اخلدمات العامة واجلماهيرية فقد ارتفع بـ %1.5 

مقابل 3.4% في العام 2016. 1   

لــم يكــن النمــو في إســرائيل مختلفا عما كان في هــذه الفترة فــي العالم، فالزخم 

املوجــب فــي االقتصاد العاملي، أظهر حتســنا في معدالت النمو وحتســنا في التجارة 

اخلارجية، فنمو اقتصادات دول مجموعة اليورو اســتمر في الوتيرة املوجبة، وارتفعت 

قيمــة اليــورو في العالم، وبلغت معدالت النمو في االحتــاد األوروبي 2.5%،  وفي كل 

مــن: فرنســا 2.8% ، أملانيــا 2.1% وفي الواليــات املتحدة ورغــم الضعف الذي ميز 

االقتصــاد األميركــي في الربع األول فقد بدأ بالتعافي في الربع الثاني ودخل إلى منو 
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سريع نسبيا في الربع الثالث والرابع ، ووصل معدل النمو السنوي إلى 2.3% بعدما 

كان 1.5% في العام 2016.  وفي اليابان استمر النمو الذي ميز السنتني األخيرتني، 

وفــي الصني والهند أكبر االقتصادات في آســيا، اشــارت املعطيــات األولية أن معدل 

النمو بلغ ٧% ولم يختلف معدل النمو في الصني والهند عما كان عليه سابقا.

١.2  التجارة الخارجية

 متيــز العام 201٧ بارتفاع الصادرات اإلســرائيلية من الســلع واخلدمات، إذ زاد 

التصديــر عــن 100 مليار دوالر مســجال ارتفاعا بـ 5% 2  عن عــام 2016. لقد لوحظ 

تفاوت في منو التصدير في القطاعات املتعددة، فصادرات السلع بلغت 53 مليار دوالر 

)ال يشــمل التصدير ملناطق الســلطة الفلســطينية( بزيادة 1% عن عــام 2016. وبدون 

املجوهرات كان النمو 3%، وبلغ التصدير الصناعي الذي يســاوي 85% من الصادرات 

الســلعية 45 مليار دوالر بزيادة 3% عن العام 2016. أما تصدير املجوهرات فقد بلغ 

6.9 مليار دوالر وسجل انخفاضا بقيمة ٧% عن عام 2016، وارتفع التصدير الزراعي 

بـ 2% حيث بلغ 1.2 مليار دوالر. أما تصدير اخلدمات فارتفع بـ 10% وبلغ 44 مليار 

دوالر مقارنة بـ 33 مليار دوالر في بداية العقد احلالي.3

١.3 تصدير الهايتك والقطاعات الصناعية

تشير التقديرات األولية للدائرة االقتصادية في معهد التصدير أن حجم تصدير 

الهايتــك )صناعــة وخدمات( وصل 45 مليار دوالر فــي العام 201٧، ما يعني أن 

صــادرات الهايتــك بلغت 45% من الصادرات اإلســرائيلية، وأن االرتفاع في هذه 

الصادرات بلغ 3% مقارنة بعام 2016. لقد بلغ حجم صادرات الهايتك الصناعية 

)أجهــزة ومنتوجــات( 22.5 مليار دوالر، وحافظ على القيمــة التي كانت في عام 

2016، واجلديــر بالذكــر أنه خــالل العــام 201٧ تأثر التصدير مــن االنخفاض 

احلاد في العناصر االلكترونية نتيجة لتحديث خط اإلنتاج في شــركة أنتل وتوقف 

اإلنتاج، واملتوقع أن يستأنف في بداية عام 2018 ويعوض االنخفاض الذي حدث. 

ورغم ذلك حافظ الهايتك الصناعي على اســتقراره، ولم ينخفض في عام 201٧، 

نتيجة لالرتفاع في تصدير األدوية في العام 201٧ بـ 8% معوضا االنخفاض في 

العناصــر االلكترونيــة، وارتفع أيضــا تصدير أجهزة الطيران بـــ 10% واألجهزة 

الطبية بنسبة 8%. من جهة ثانية، استمر التسارع في قطاع خدمات الهايتك الذي 

ارتفع بـ ٧% ووصل إلى 23 مليار دوالر، وبهذا يشكل هذا القطاع ما يقارب ربع 

الصادرات اإلسرائيلية.4

تميز العام 20١7 بارتفاع الصادرات 

والخدمات،  السلع  من  اإلسرائيلية 

دوالر  مليار   ١00 عن  التصدير  زاد  إذ 

مسجال ارتفاعا بـ ٥%.

وصـــل حــجــم تــصــديــر الــهــايــتــك 

دوالر  مليار   ٤٥ وخدمات(  )صناعة 

أن  يــعــنــي  مــا   ،20١7 الــعــام  فــي 

من   %٤٥ بلغت  الهايتك  صادرات 

الصادرات اإلسرائيلية
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أمــا التصدير فــي باقي القطاعات الصناعية فتميز بالزيــادة، فقطاع الكيماويات 

ارتفع بـ 1٧% وبلغ 8 مليار دوالر، وارتفع تصدير األجهزة والسلع البالستيكية بـ ٧% 

ووصل إلى 2.2 مليار دوالر، وارتفعت صادرات األجهزة الكهربائية والطاقة البديلة 

واإللكترونيــات بـــ 8% ووصلــت إلى 1.2 مليــار دوالر، وارتفعت صــادرات األغذية 

واملشــروبات بـــ 8% ووصلت إلى واحــد مليار دوالر، والنســيج ارتفع بـ ٧% ووصل 

إلــى 850 مليــون دوالر، وارتفــع تصديــر املعادن بـ 16%  ووصل إلــى 640 مليون 

دوالر، فيمــا انخفضــت الصادرات في كل مــن اآلالت ومنتوجات النفط واملجوهرات 

واملنتوجات الورقية واخلشب والطباعة. 

لقد أثر اتساع التجارة اخلارجية العاملية على الصادرات اإلسرائيلية، رغم انخفاض 

قيمة الدوالر بالنســبة للشــيكل اإلســرائيلي، وأدى ذلك إلى ازديــاد الصادرات إلى 

االحتاد األوروبي،  بعد االنخفاض في العامني 2015 و 2016، حيث ارتفعت بنسبة 

20% ووصل حجمها إلى 16 مليار دوالر، وبلغ حجم التصدير إلى االحتاد األوروبي 

35% من  مجمل الصادرات السلعية، وخاصة إلى كل من بريطانيا، فرنسا، هولندا، 

أملانيا، بلجيكا وقبرص. أما الصادرات إلى الواليات املتحدة األميركية فحافظت على 

استقرارها مقارنة مع العام 2016 وبلغ حجم الصادرات السلعية 11.5 مليار دوالر 

ومشــكال 25% من مجمل الصادرات الســلعية. فيما انخفضت الصادرات الســلعية 

إلى آسيا بـ 15% وشكلت 18% من مجمل الصادرات السلعية اإلسرائيلية، وارتفعت 

الصادرات إلى أميركا الالتينية بـ 3%، فيما انخفضت الصادرات إلى أفريقيا بـ %23 

مشكلة 2% من مجمل الصادرات اإلسرائيلية السلعية.5

وفي املجمل، حتققت التنبؤات التي كانت تشير في العام 2016 إلى أن الصادرات 

اإلسرائيلية ستصل إلى 100 مليار دوالر.6 أما التنبؤات لعام 2018، وعلى أثر اتساع 

التجارة اخلارجية في العام 201٧، فســوف يزداد اســتيراد الدول املتطورة سيزداد 

ولكــن بوتيــرة أقل من العــام 201٧، ومن املتوقع أن ترتفع الصادرات اإلســرائيلية 

ولكن بنســب معتدلة مقارنة في العام 201٧ مع ارتفاع في الصادرات اإلســرائيلية 

بنســبة تقارب 3% حســب ما تتوقعــه الدائرة االقتصادية في معهــد التصدير، بينما 

تشــير تنبؤات بنك إســرائيل املركزي إلى ارتفاع متوقــع للتصدير بدون املجوهرات 

و»الستارت اب« بـ 3.5% في عام 2018.

وللتلخيــص، تظهر معطيات الصادرات والواردات بالشــيكل اإلســرائيلي أن منو 

صادرات الســلع واخلدمات بلغ 2.3% باألســعار الثابتة مقارنة بـ 2.5% في العام 

2016 وانخفاضا بـ 2.٧% في العام 2015، أما واردات السلع واخلدمات باألسعار 

االتــحــاد  ــى  إل التصدير  حجم  بلغ 

األوروبي 3٥% من  مجمل الصادرات 

من  كــل  إلـــى  وخــاصــة  السلعية، 

ألمانيا،  هولندا،  فرنسا،  بريطانيا، 

بلجيكا وقبرص.

أفريقيا  إلى  الصادرات  انخفضت 

مجمل  مــن   %2 مشكلة   %23 بـــ 

الصادرات اإلسرائيلية السلعية.
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الثابتــة، فقــد ارتفعــت فــي العــام 201٧ بـ 3.9% مقابــل 9.4% فــي العام 2016 

وانخفاضــا بـــ 0.3% في العام 2015. ويدل حســاب الســلع واخلدمات في ميزان 

املدفوعــات علــى فائض بقيمة 4.5 مليار دوالر فــي العام 201٧ مقابل فائض 6.6 

مليــار دوالر في العام 2016، أما احلســاب اجلاري في ميزان املدفوعات فيدل على 

فائــض بقيمــة 9.6 مليار دوالر في العام 201٧ مقابل فائض بقيمة 12 مليار دوالر 

فــي العــام 2016، ويبلــغ الفائض في احلســاب اجلــاري 2.8% مــن الناجت احمللي 

اإلجمالي مقابل فائض 3.8% من الناجت احمللي اإلجمالي في العام 2016. ٧ 

وكما هو احلال في املشــهد االقتصادي في الســنوات السابقة، فإن الصادرات 

اإلســرائيلية ال تشــمل الصادرات إلى األراضي الفلســطينية، وال تتوفر معطيات 

حتى كتابة هذا التقرير حول عام 201٧، أما الصادرات اإلسرائيلية إلى فلسطني 

لعام 2016، فتشــير معطيات جهاز اإلحصاء املركزي الفلســطيني أن الصادرات 

اإلســرائيلية لفلســطني بلغت 3123 مليون دوالر، وتشــكل هذه الواردات بالنسبة 

لفلســطني 58.23% من مجمل الواردات السلعية الفلسطينية وهي النسبة نفسها 

التي كانت في عام 2015، أما الواردات الســلعية اإلســرائيلية من فلســطني فقد 

بلغــت ٧٧0.8 مليــون دوالر وتشــكل هــذه القيمــة ما يقــارب 83.2% من مجمل 

الصادرات الســلعية الفلســطينية، أما مجموع الواردات اخلدمية من فلسطني فقد 

بلغت 161.4 مليون دوالر، وبلغت قيمة تصدير اخلدمات إلى فلسطني 13٧ مليون 

دوالر، وهذا يعني أنه في امليزان التجاري اخلدمي مع فلســطني هناك عجز بقيمة 

24.4 مليون دوالر.8

١.٤ سوق العمل

تدل نتائج مســوحات القوى العاملة في إســرائيل أن ســوق العمل يتمتع بتشغيل 

شــبه كامل، وقد أظهرت النتائج اإلحصائية حتســنا في املعدالت العامة ألداء ســوق 

العمــل خالل عــام 201٧، فمعدل البطالة بلغ 4.2% بانخفــاض 0.6% مقارنة بعام 

2016  و6.9% في عام 2012.  وخالفا لعام 2016، شمل انخفاض معدل البطالة 

جميع املجموعات السكانية في العام 201٧، لقد انخفضت نسبة البطالة بني الرجال 

لتصل إلى 4.2%   مقارنة بـ 4.٧% في العام 2016 وبني النســاء انخفضت نســبة 

البطالــة إلــى 4.3% مقارنة بـ 4.9% في عام 2016.  وعند مقارنة اليهود مع العرب 

املواطنني في إسرائيل، تبني أيضا أن نسب البطالة بني اليهود انخفضت إلى %4.1 

وبني العرب انخفضت إلى 5%، حيث انخفضت بني الرجال اليهود إلى 4.1% مقارنة 

بـ 4.6% في عام 2016 وبني الرجال العرب انخفضت إلى 4% مقارنة بـ 5.2% في 

 ،20١7 في   %٤.2 البطالة  معدل  بلغ 

بانخفاض 0.٦% مقارنة بعام 20١٦.

الــبــطــالــة بين  انــخــفــضــت نــســب 

العرب  وبــيــن   %٤.١ ــى  إل الــيــهــود 

إلى ٥%،
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عام 2016 وكذلك األمر بني النساء، إذ انخفضت نسبة البطالة بني النساء اليهوديات 

إلــى 4.1% مقارنــة بـ 4.6% في عام 2016 وبني النســاء العربيات انخفضت لـ ٧% 

مقارنة بـ 9.2% في عام 2016.

فــي العــام 201٧، بلغ عدد احملبطني من إيجاد عمــل 21.2 ألف، منهم %51.2 

من اليهود والباقي من العرب.

جدول رقم 2: االشتراك في قوة العمل حسب المجموعات السكانية في إسرائيل

بني العرب املواطنني 

في إسرائيل

بني اليهود 

املواطنني في 

إسرائيل

إسرائيل 

جيل 9%64.٧%6٧.%45 من  العمل  قوة  في  االشتراك 

15 سنة فما فوق 

اشتراك الرجال في قوة العمل من %62.9%٧0%69

جيل 15 سنة فما فوق

اشتراك النساء في قوة العمل من %28.4%65.9%59.3

جيل 15 سنة فما فوق 

البطالة من قوة العمل من جيل 15 %5%4.1%4.2

سنة فما فوق 

البطالة من قوة العمل من جيل 15 %4%4.2%4.1

سنة فما فوق - رجال

البطالة من قوة العمل من جيل 15 ٧%4.1%4.3%

سنة فما فوق – نساء 

املصدر: جمع من معطيات دائرة اإلحصاء املركزية، خبر للصحافة 2018/1/31– القدس، إسرائيل 9

يالحظ أيضا أن نسبة االشتراك في قوة العمل بلغت 64% مقارنة بـ %64.1 

فــي الســنوات 2015- 2016، وكان هــذا االنخفاض بني النســاء اليهوديات، 

حيــث بلغــت مشــاركتهن 65.9% مقارنة بـ 66.2% عــام 2016، في حني أن 

نســبة مشــاركة الرجال اليهود لم تتغيــر وبقيت ٧0%ـ أما الرجــال العرب فقد 

انخفضت مشــاركتهم في قوة العمل لتصل إلى 62.9% مقارنة بـ 63.6% في 

عام 2016، وارتفعت نســبة مشــاركة  النساء العربيات لتصل 28.4% مقارنة 

بـ 2٧.1% عام 2016.
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ميكننا القول إن هناك استقرارًا في نسبة املشاركة في قوة العمل، ولكن هذا االستقرار 

هو مؤشــر على وجود مشــكلة ما، ميكن أن تكون لها تأثيرات ســلبية على سوق العمل في 

حال عدم حتفيز قوى أخرى للدخول لسوق العمل. ومن املرجح أن مصدر هذه   الظاهرة، 

جاء نتيجة لتأثير التغييرات الدميغرافية وتأثير التغييرات في مبنى قوة العمل.

بلغ حجم قوة العمل 3.993 مليون شخص بزيادة 1.٧3% عن عام 2016. منهم 

82.4% مــن اليهود و 13.6٧% مــن العرب، والباقي من العمال غير العرب واليهود 

املواطنني في إسرائيل، إضافة لألجانب والفلسطينيني من الضفة الغربية.

تبلغ نســبة العمال املياومني من حجم القوى العاملة 53.9% وهي النســبة نفسها 

التي كانت في عام 2016، حيث يعمل 60.٧% من الرجال خارج أماكن ســكنهم و 

46.6% من النســاء يعملن خارج أماكن ســكنهن، وترتفع املياومة بشكل خاص بني 

ســكان املســتوطنات في الضفة الغربية، إذ تصل النسبة إلى 65.2% )66.3% في 

العام 2016(،  ومنهم ٧5.6% يعملون داخل إسرائيل )٧6% في العام 2016(.

مــن اجلديــر بالذكر أن عدد العاملني في الهايتك بلــغ 303 ألف عامل أجير منهم 

199 ألفًا من الرجال و104 آالف من النســاء، بزيادة ســتة آالف عامل من الرجال 

والنســاء مقارنة فــي عام 2016، منهم في الصناعات التــي تصنف كصناعات عليا 

)هايتــك( مــا يقارب 113 ألف عامل أجير، أما في قطاع اخلدمات في مجال الهايتك 

فقد بلغ عدد األجيرين 190 ألفًا.

 وصل عدد الوظائف بأجرة شــهرية ما يقارب 3.8 مليون أجير، وحســب املعطيات 

املتوفرة لشهر تشرين الثاني 201٧، فإن معدل األجرة الشهرية لألجير بلغت  باألسعار 

اجلارية 9912 شيكال، وباألسعار الثابتة 9499 شيكال.  وتفاوت معدل األجرة الشهرية 

بني القطاعات املختلفة، فقد بلغ معدل األجرة الشهرية في الشركات غير املالية 10551 

شــيكال ومتثل هذه الشــركات64.4% من مجمــل العمال األجيرين في إســرائيل، وفي 

القطاع احلكومي بلغ معدل األجرة الشهرية 10100 شيكل وميثل هذا القطاع ٧.%18 

من مجمل األجيرين، وفي املؤسســات غير الربحية اخلاصة التي يشــكل فيها األجيرون 

٧.2% من مجمل األجيرين كان معدل األجرة الشهرية 5689 شيكال. وفي قطاع األسر 

الذي يشــكل فيه األجيرون6.6% من مجمل األجرين كان معدل األجرة الشــهرية 4٧81 

شــيكال، أمــا القطاع املالي الذي يشــكل 2.9% من مجمل األجيريــن فإن معدل األجرة 

الشهرية كان أعلى من باقي القطاعات وبلغ 16663 شيكال.10

من اجلدير بالذكر أن سوق العمل في إسرائيل واملستوطنات استوعب 130٧00 

عامــل فلســطيني خــالل العام 201٧ بزيــادة 14000 عامل مقارنة فــي العام الذي 

بلغ حجم قوة العمل 3.993 مليون 

عام  عــن   %١.73 ــزيــادة  ب شخص 

اليهود  من   %٨2.٤ منهم   .20١٦

والباقي  ــعــرب،  ال مــن   %١3.٦7 و 

واليهود  الــعــرب  غير  العمال  مــن 

إضافة  إسرائيل،  في  المواطنين 

من  لفلسطينيين  ا و نــب  جــا لــأل

الضفة الغربية.

بلغ عدد العاملين في الهايتك 303 

ألف عامل أجير منهم ١99 ألفا من 

الرجال و١0٤ آالف من النساء.
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ســبقه، لقد عمل داخل إسرائيل واملســتوطنات 6٧900 عامل بتصاريح عمل رسمية 

و43400 عامل بدون تصاريح و19400 عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر 

أجنبي.  من مجمل العمال العاملني في إســرائيل واملســتوطنات في الضفة الغربية 

عمل 22100 عامل في املستوطنات والباقون داخل اخلط األخضر. واستوعب قطاع 

البناء والتشييد 61.6% من العمال الفلسطينيني العاملني في إسرائيل واملستوطنات. 

وتعتبر األجرة اليومية أحد عوامل اجلذب الرئيسية للعمال الفلسطينيني في إسرائيل، 

إذ بلــغ معــدل األجر اليومي لهؤالء العمال 226.٧ شــيكل يوميا مقارنة مبعدل أجر 

يومي في الضفة الغربية بواقع 101.5 شيكل وفي غزة 59.4 شيكل.11

١.٥  التضخم المالي 

ارتفــع مؤشــر غــالء املعيشــة في العــام 201٧ بـــ 0.4% 12 بعــد أن انخفض بـ 

-0.2% في العام 2016، ففي كانون الثاني من العام 201٧ استمر االنخفاض في 

مؤشــر غالء املعيشــة، ومن ثم حتول االجتاه حتى نهاية شهر أيار، وانخفض املؤشر 

من جديد في حزيران ثم بدأ التحول واالجتاه إلى ارتفاع مؤشــر الغالء للمســتهلك 

حتــى تشــرين األول، وفي تشــرين الثاني انخفض املؤشــر ليصل لـــ -0.3% وعاد 

ليرتفــع فــي كانــون األول بـ 0.1%) شــكل رقم 1(. وبنظرة أكثر شــمولية ميكن أن 

نرى أن معدل التضخم الشهري كان موجبا في تسعة من أشهر السنة، وكان هناك 

انخفاض حاد فقط في شــهر واحد من الســنة13 وهو بعكس االجتاهات التي ميزت 

االقتصاد اإلسرائيلي في السنتني األخيرتني.

شكل رقم 1: نسبة التغيير في اسعار المستهلك للعام 2٠17

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية 2018 - القدس.

استوعب سوق العمل في إسرائيل 

مل  عا  ١ 3 0 7 0 0 ت  طنا لمستو ا و

فلسطيني خالل العام 20١7 بزيادة 

الذي  بالعام  مقارنة  عامل   ١٤000

إسرائيل  داخــل  عمل  لقد  سبقه، 

عامل   ٦7900 والــمــســتــوطــنــات 

 ٤3٤00 و رسمية  عمل  بتصاريح 

عامل بدون تصاريح و١9٤00 عامل 

يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز 

سفر أجنبي.  

في  العاملين  العمال  مجمل  من 

إسرائيل والمستوطنات في الضفة 

في  عــامــل   22١00 عمل  الغربية، 

المستوطنات والباقون داخل الخط 

األخضر. 

والتشييد  البناء  قطاع  استوعب 

الفلسطينيين  العمال  من   %٦١.٦

ــل  ــ ــي ــ ــرائ ــ الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي إس

والمستوطنات.
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خالل العام 201٧، انخفضت أسعار كل من مجموعات االستهالك التالية مقارنة 

بعــام 2016: اخلضــار والفواكه، األثاث واألجهزة البيتيــة، املواصالت واالتصاالت 

واألحذيــة واأللبســة، فيما ارتفعت أســعار كل مــن املجموعات االســتهالكية التالية 

مقارنة بـ 2016: األغذية، السكن، صيانة السكن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة 

والترفيه وسلع أخرى. وساهم كل من املجموعات االستهالكية التابعة لصيانة السكن 

والســكن والصحة أكثر من غيرها في ارتفاع مؤشــر غالء املعيشة. وجتدر اإلشارة 

إلى أن مؤشــر غالء املعيشــة حسب السلة االســتهالكية للخمس األدنى من املداخيل 

األســرية، لم يتغير مقارنة بعام 2016، بينما ارتفع مؤشــر غالء املعيشــة بـ %0.3 

حســب الســلة االســتهالكية للخمس األعلى، ما يدل على أن االرتفاع األكبر كان في 

السالل االستهالكية من اخلمس الثاني حتى الرابع )الطبقة الوسطى وهوامشها(.

من اجلدير بالذكر ان مؤشــر غالء املعيشــة في إسرائيل بدأ يتجه نحو االنخفاض 

منذ العام 2009، وفي السنوات اخلمس األخيرة )2012-201٧(، ارتفع مؤشر غالء 

املعيشة بصورة تراكمية مبعدل %0.8.14

لقد تأثر مؤشــر الغالء بعدة عوامل في الســنوات األخيرة منها، انخفاض أسعار 

الطاقة، وتخفيض األســعار اإلدارية في الســنوات 2014و 2015 وأيضا في بداية 

2016، وتأثر أيضا من ســوق العمل في العام 2016 و201٧ واجتاه ســوق العمل 

نحو التشــغيل الكامل، إضافة إلى ارتفاع قيمة الشــيكل بالنســبة للعمالت األجنبية 

والتحوالت في السوق احمللية واألجنبية.

مــن املالحــظ أن معدالت التضخم املالي ما زالت أقــل من املعدل الذي حدده بنك 

إسرائيل، وال يوجد أي تغيير في التوقعات، رغم أن معدل التضخم في إسرائيل كان 

موجبا في العام 201٧ ، بعد أن كانت معدالت تضخم سنوية سلبية منذ عام 2014، 

لقد ميزت معدالت التضخم كافة املركبات ملؤشر غالء املعيشة.

 ويظهر أن أنه ما زالت عوامل كابحة للتضخم من جانب العرض، وأمثلة على ذلك 

سعر تبادل العمالت األجنبية بالشيكل والتطورات البنيوية، منها التدخالت احلكومية 

وتشجيع التنافس وتقليص القوى االحتكارية في العديد من القطاعات، ولم يكن ذلك 

بالصدفــة، فمعــدل التضخم املالي في إســرائيل أقل من املعدل فــي منظمة التعاون 

والتنمية، فعلى سبيل املثال بلغ معدل التضخم املالي في دول مجموعة  اليورو %1.4 

وفي الواليات املتحدة األميركية 1.5% وفي اليابان %1.1. 

وال بــد مــن التذكير هنا أن معدالت التضخم العاملية تؤثر على معدل التضخم في 

إسرائيل عن طريقة أسعار االستيراد.  وألن معدالت التضخم ما زالت منخفضة منذ 

ــالء الــمــعــيــشــة في  ــر غـ ــؤش ــدأ م بـ

إسرائيل يتجه نحو االنخفاض منذ 

العام 2009، وفي السنوات الخمس 

مؤشر  ارتفع   ،)20١7-20١2( األخيرة 

تراكمية  بــصــورة  المعيشة  ــالء  غ

بمعدل ٨.%0.
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فترة طويلة، لذا فإنه ميكن االفتراض أن هناك عوامل ذات ميزات مســتمرة، وميكن 

االفتــراض أن معدالت التضخم ســتكون منخفضة في الســنة احلالية وأن ارتفاعها 

ســيكون بحدود احلد األدنى للمعدل )1%(، مدعوما بعوامل هي، السياســية النقدية 

التوسعية التي تهدف إلى الوصول إلى معدل التضخم الذي حدده بنك إسرائيل، كذلك 

األمر بالنسبة لنسبة التضخم املالي في العالم، التي هي دون املجاالت التي حددتها 

البنوك املركزية في العالم، ونســبة الفوائد املنخفضة عامليا، مع أن نســبة الفائدة في 

الواليات املتحدة األميركية ارتفعت في السنتني األخيرتني بينما ما تزال دول االحتاد 

األوروبي ماضية في سياســاتها التوســعية النقدية الهادفة لتنشيط االقتصادات في 

دولها. رغم هذا، ورغم التحســن في أداء االقتصاد العاملي، فمن املتوقع أن تســتمر 

في إسرائيل معدالت تضخم منخفضة في العام 2018. 

2.  السياسات المالية والنقدية 

2.١ ميزانية الحكومة

أقــرت الكنيســت في نهايــة 2016 ميزانيــة للســنوات 201٧ و2018، حيث أقرت 

ميزانية بحجم 359.٧ مليار شــيكل للعام 201٧ و3٧6.٧ مليار شيكل للعام 2018، 

حيــث خطــط الرتفاع حقيقي بـ 5.2% عن عــام 2016 وخطط لعجز بقيمة 2.9% من 

الناجت أي ما يعادل 36.6 مليار شيكل، وارتكز قرار امليزانية على عدة مبادئ، أهمها: 

توزيع عادل للموارد القومية، معاجلة أزمة السكن، تخفيض غالء املعيشة وحتفيز النمو 

وحتسني اإلنتاجية من خالل تخفيض الضرائب وخاصة ضريبة الشركات، ففي العام 

201٧ خفضت ضرائب الشــركات لـ 24% بدل 25% واملخطط أن تكون نســبة ضريبة 

الشركات 23% في عام 2018، كذلك أجريت إصالحات في مجال ضريبة الدخل على 

األفراد وخاصة على املداخيل التي تعرف من خاللها الطبقة الوسطى، وأجريت أيضا 

تخفيضــات ضريبية على شــركات الهايتك، وخاصة الشــركات التــي دخلها 10 مليار 

شــيكل فما فوق، إضافة إلى إصالحات ضريبية تعمل على تقليص عدم املســاواة في 

املداخيل15 أما للعام 2019، فقد أقرت ميزانية 39٧.3 مليار شــيكل، منها 60 مليار 

شــيكل لــوزارة التربية والتعليم، 38 مليار شــيكل لوزارة الصحة، و13 مليار شــيكل 

لوزارة الرفاه، أما نصيب وزارة األمن  واألمن الداخلي فقد بلغ ٧3.55 مليار شيكل، 

إضافة إلى 116 مليون شيكل للتنسيق في املناطق احملتلة. 16

فــي العــام 201٧ -وحســب املعطيات األوليــة- كان العجز فــي امليزانية أقل من 

املخطط وبلغ 24.8 مليار شيكل، أي ما يعادل 1.9٧% من الناجت احمللي اإلجمالي، 

 397.3 ميزانية   20١9 للعام  أقّرت 

مليار شيكل، منها ٦0 مليار شيكل 

مليار   3٨ والتعليم،  التربية  لــوزارة 

مليار  و١3  الصحة،  لـــوزارة  شيكل 

نصيب  أمــا  الــرفــاه،  ــوزارة  لـ شيكل 

فقد  الداخلي  واألمــن  األمــن   وزارة 

بلغ 73.٥٥ مليار شيكل، إضافة إلى 

في  للتنسيق  شيكل  مليون   ١١٦

المناطق المحتلة .
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وبكلمات أخرى لم يتطابق التنفيذ مع التخطيط نتيجة لزيادة في املدخوالت احلكومية 

بـــ 13.3 مليــار شــيكل، ونتيجة لزيــادة اإلنفاق احلكومي بـ 1.4 مليار شــيكل عن 

اإلنفاق املخطط.

لقد مت متويل العجز بواســطة جتنيد 14.٧ مليار شــيكل منها 6.1 مليار شــيكل 

جندت محليا و 8.5 مليار شيكل جندت من اخلارج. إضافة إلى مدخوالت من رأس 

املال بقيمة 1.6 مليار شــيكل أتت من بيع أراض مبلكية الدولة و6.8 مليار شــيكل 

من أرصدة الدولة في البنوك.

لقــد بلــغ اإلنفــاق احلكومي 360.8 مليار شــيكل فــي حــني كان املخطط إنفاق 

359.4 مليار شيكل، أي أن التنفيذ كان 100.4% من املخطط. وبلغ إنفاق املكاتب 

احلكومية 311.4 مليار شيكل في حني كان املخطط إنفاق 308.6 مليار شيكل. 

تظهر متابعة إنفاق املكاتب احلكومية املدنية واملكاتب األمنية أنه حسب تخطيط 

امليزانيــة كان من املفترض، أن ترتفــع نفقات املكاتب املدنية بـ 8.9% عن اإلنفاق 

فــي عــام 2016، وعلى أرض الواقــع ارتفعت نفقات املكاتــب احلكومية املدنية بـ 

8.8% عمــا كانــت عليــه في العام 2016، أي بأقل مما هــو مخطط له، بينما كان 

املخطــط أن يرتفــع اإلنفــاق فــي املكاتب األمنية بـــ 0.٧% عن اإلنفــاق في العام 

2016، ولكــن اإلنفــاق في العــام 201٧ ارتفع بـ 5.5% عمــا كان عليه في العام 

2016، أي مبــا يقــارب ثمانيــة أضعاف مــا كان مخططا له، ومــن الطبيعي جدا 

أن تزيــد النفقات األمنية نتيجة لألوضاع األمنيــة في املنطقة، وخاصة أن العملية 

السياســية لــم تشــهد أي تقدم خــالل عام 201٧، ومــن املتوقع أيضــا أنه خالل 

العام 2018 سيكون االجتاه نفسه بزيادة النفقات األمنية، خاصة على أثر إعالن 

ترامب نيته نقل الســفارة اإلسرائيلية إلى القدس، ومن املؤشرات األولية على ذلك 

أن الشــهر األول لعام 2018 شــهد توترا بني إسرائيل وفلسطني، ومن املتوقع أن 

يستمر ذلك، ما قد يترك أثره على اإلنفاق األمني.

بلغــت املدخــوالت احلكومية في عــام 201٧ ما يقارب 336 مليار شــيكل بزيادة 

13.3 مليار شــيكل عن التخطيط في امليزانية األصلية. وســاهمت جباية الضرائب 

بالقســم األكبر من املدخوالت احلكومية، حيث جمع 306.5 مليار شــيكل كضرائب 

بزيادة 11.9 مليار شيكل عن التخطيط األصلي. لقد بلغت املدخوالت من الضرائب 

املباشرة 168 مليار شيكل و131.6 مليار شيكل من الضرائب غير املباشرة و 6.4 

رسوم أخرى. وبلغت املدخوالت األخرى29.5 مليار شيكل بزيادة 1.3 مليار شيكل 

عما كان األمر مخططا له.1٧
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2.2  الدين الحكومي والعام والتدريج االئتماني

تشير املعطيات األولية للعام 201٧ أن الدين احلكومي من الناجت احمللي اإلجمالي 

انخفض إلى 59.4% بعد أن كان 60.٧% في العام 2016، وبالنسبة إلسرائيل يعني 

هذا املؤشــر كثيرا، إذ بدأ باالنخفاض منذ عام 2003، ووصل إلى النســبة املطلوبة 

حســب وثيقة ماســتريخت في العام 1992 والتي تقول إنه على الدول املشــاركة في 

االحتاد األوروبي أن توفر شــرطني أساســيني حســب السياســات املالية، وهما أن 

ينخفــض الديــن احلكومي دون الـــ 60% من الناجت احمللــي اإلجمالي، وأن ينخفض 

العجز في امليزانية إلى دون 3% من الناجت احمللي. أما الدين العام فقد انخفض هو 

اآلخــر إلــى 61.1% من الناجت احمللي بعد أن بلغ 62.4% في العام 2016 )شــكل 

رقم 2(. وتفســر وزارة املالية هذا االنخفاض املســتمر خالل العقد األخير، كنتيجة 

للسياســات املالية الكفــؤة إلى جانب اهتمام املالية باألوضــاع االجتماعية ووضعها 

علــى جدول أعمالها اليومي واالهتمام بالطبقات املتوســطة والضعيفة حســب أقوال 

وزيــر املالية كحلــون، بينما يضيف احملاســب العام للوزارة املاليــة أن هذا اإلجناز 

يدل على قوة االقتصاد اإلســرائيلي ومتانته، وإلى النمو في الناجت احمللي اإلجمالي 

إلــى جانــب العجز املنخفض في ميزانيــة احلكومة وإلى قوة الشــيكل مقابل الدوالر 

واالنخفاض املستمر بالفائدة املتراكمة على الدين احلكومي.18

شكل رقم 2: نسبة الدين الناتج 2٠17

لقد أخذت إسرائيل على عاتقها -كما يقول الكثير من احملللني االقتصاديني- 

بأن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناجت بخالف عن الكثير من الدول املوجودة 
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فــي االحتــاد األوروبي، رغم أن هذا اإلجناز هو رمزي ألن إســرائيل ليســت 

عضــوا في االحتــاد األوروبي وخفضــت دينها اخلارجي بأكثــر من 19% في 

العقد األخير، ومن الدول الذي خفضت دينها اخلارجي نســبيا للناجت كل من، 

تركيا الذي انخفض دينها اخلارجي ما بني 2006 و2016  بـ 1٧.9% والعربية 

الســعودية 15.6% وأندونيســيا 13.5% والهنــد 8%. بينمــا الدين اخلارجي 

بالنسبة للناجت ارتفع بشكل ملحوظ بهدف دفع النمو االقتصادي واخلروج من 

الركود في كل من الواليات املتحدة، إيطاليا، فرنســا، بريطانيا، كندا وأملانيا، 

وبلغت الذروة لدى اليابان التي ارتفع فيها الدين اخلارجي بالنسبة للناجت من 

184% إلى %239. 

مــن املتوقــع أن تخفيض الدين العام بالنســبة للناجت، وكذلــك العجز في امليزانية 

بالنســبة للنــاجت في العــام 201٧ سيحســن التدريج االئتماني، ولكن شــركة فيتش 

وبالتحديد في شــهر تشــرين الثاني 201٧، أبقت التدريج االئتماني إلســرائيل كما 

كانت عليه سابقا مبستوى A+ رغم إميانها بأن أداء االقتصاد الكلي جيد، ألن فيتش 

تتوقع أن العجز في امليزانية في العام 2018 ســيكون قريبا إلى 2.9% من الناجت، 

وتتوقع فيتش بأن الدين العام سيزداد في العامني 2018 و2019 نتيجة لتوقعها بأن 

العجز سيزداد، وأن معدالت النمو ستتباطأ.19 

كذلــك األمر مع شــركة S&P ، فقد أبقت التدريــج االئتماني كما كانت عليه 

ســابقا مبســتوى A+  وتتوقع الشــركة بأن النمو في االقتصاد اإلســرائيلي 

ســيكون مبعدل 3.1% في الســنوات 2018 – 2021، وأن هذا النمو ســيكون 

نتيجة لالســتهالك الشــخصي، وأيضا من أنشــطة تصدير اخلدمــات، وتتوقع 

الشــركة أن املبنــى االئتالفــي للحكومة ســيحّد من قدرة احلكومــة في معاجلة 

قضايا طويلة األمد.20

رغم االنخفاض الذي طرأ على نســبة الدين احلكومي والدين العام بالنســبة 

للنــاجت، وكذلــك العجز فــي امليزانية الذي جــاء أقل من التخطيــط، دفعت قيود 

داخلية أخرى شــركات التدريج االئتمانية إلى إبقاء التدريج االئتماني كما كان 

عليــه فــي العام املاضــي، وتتلخص هذه القيــود بقيدين أساســيني، وهو مبنى 

االئتــالف احلكومــي في إســرائيل الذي مــن املمكن أن يقف حائــال أمام تنفيذ 

سياسات مالية كفؤة تخدم باألساس النمو وتقلص الفجوات بني مواطني الدولة 

وخصوصا بني اليهود والعرب وبني الرجال والنساء، إضافة إلى األجواء اجليو 

سياسية في املنطقة.
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2.3  السياسة النقدية

كما هو احلال في الكثير من الدول املتطورة، وعلى أثر معدالت التضخم املنخفضة 

نســبيا في العالم، أبقت إســرائيل على سياسة نقدية توسعية، وقررت اللجنة النقدية 

عدم تغيير نســبة الفائدة وإبقاءها مبســتوى 0.1% كما هو احلال منذ آذار 2015، 

مع توقعات أن تبقى هذه النسبة حتى الربع الثالث من العام 2018.

 وأشارت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل أن السياسة النقدية التوسعية ستستمر 

مــا دامــت معــدالت التضخم لم تصــل إلى احلــد األدنى للتضخم املنشــود )%1- 

3%(. ويدعم هذه السياســة النقدية املناخ العاملي العام للسياســات النقدية، فجزء 

كبير من البنوك املركزية في العالم اتخذ قرارات بالنســبة للفائدة تدعم سياســاتها 

النقدية التوســعية، على الرغم من حتســن النشاط االقتصادي فيها والذي عبر عنه 

بانخفــاض معــدالت البطالة والتقليص في فجوات النــاجت، وعلى الرغم من ارتفاع 

أسعار النفط فإن معدالت التضخم بقيت منخفضة وأقل من معدالت التضخم التي 

وضعتها كهدف لها.  

فعلــى ســبيل املثــال، أبقى  البنــك املركزي األوروبــي على نفس نســبة الفائدة 

-0.4% بسبب معدالت التضخم املتدنية، وأعلن أنه ابتداء من كانون الثاني 2018 

متوقع أن يقلص شــراء ســندات الدين من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو في 

الشــهر، أمــا بنــك اليابان املركزي فقد أبقى على نســبة فائــدة -0.1% وأعلن أنه 

سيســتمر باتخاذ سياســة نقدية توسعية، أما البنك املركزي الكندي فقد رفع نسبة 

الفائــدة على أثر معــدل النمو املرتفع في االقتصاد الكندي،21 أما الفيدرال رزيرف 

األميركــي فقد رفع نســبة الفائــدة بـ 0.25%، ومن املتوقع أن يرفع نســبة الفائدة 

ثالث مرات خالل العام 2018. 22

لقــد كان للعوامــل التالية األثر األساســي علــى قرار اللجنة النقدية بإبقاء نســبة 

الفائدة، واستمرار السياسة النقدية التوسعية خالل العام 201٧.:

معــدل التضخــم املالي الشــهري خالل العــام 201٧، والتوقعــات ملعدالت  أ. 

التضخم كما ذكر سابقا.

النشــاطات االقتصاديــة احلقيقيــة، والتــي متثلت باعتدال فــي معدل النمو  ب. 

االقتصادي وبالذات في النصف الثاني لعام 201٧ والتي قادت للتقدير أن 

وتيــرة معدل النمو مالئمة إلمكانيات النمو، خاصة أن ســوق العمل موجود 

في وضع شــبه تام للتشــغيل الكامــل، وكذلك ألن اإلنفاق على االســتهالك 

الشخصي يساهم بشكل أساسي في معدل النمو االقتصادي.
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ســعر الصــرف للعمــالت األجنبية، ففي النصف األول للســنة ارتفع ســعر  ج. 

التبادل، ولكن االنخفاض عاد من جديد في النصف الثاني.

سوق السكن: في النصف األول ارتفعت أسعار الشقق، ولكن حدث تباطؤ  د. 

في النصف الثاني بأســعار الشــقق وســجل انخفاضا في بدايات البناء، 

وحدث في البداية انخفاض في أخذ القروض السكنية، ولكنه استقر فيما 

بعــد، ولذا فإن أرصدة االعتمادات للســكن توســعت باعتــدال مقارنة مع 

العام املاضي.

االقتصــاد العاملي: اســتمر التحســن بالتجــارة اخلارجيــة ومعطيات النمو  هـ 

لغالبيــة االقتصــادات، التضخــم فــي غالبيــة االقتصــادات كان منخفضا 

واستمرت السياسات االقتصادية التوسعية. 

ارتفعت مؤشرات األسهم في النصف األول للسنة، ولكن مقارنة مع مؤشرات  و. 

األســهم فــي البورصات العاملية كان التنفيذ أقــل، وفي النصف الثاني كان 

اســتقرار في مؤشــرات األسهم في إسرائيل، وفي شــهر كانون األول كان 

هناك انخفاض في مؤشرات األسهم، وفي عام 201٧ كان هناك ارتفاع في 

حجم اإلصدارات للشركات اجلماهيرية غير املالية.

2.٤ سوق العملة األجنبية 

شهد سعر الصرف للعمالت األجنبية انخفاضا منذ بداية ،201٧ واستمر االنخفاض 

طيلة أشــهر الســنة باستثناء أشــهر الصيف، وخاصة أشــهير متوز وآب التي ارتفعت 

خاللها أسعار العمالت، وهي األشهر التي يزيد فيها الطلب على العملة األجنبية نتيجة 

للسياحة اخلارجة من إسرائيل خالل اإلجازة الصيفية، ولكن باملعدل انخفضت أسعار 

الصرف للعمالت األجنبية وارتفعت قيمة الشــيكل بالنســبة لســنة 2016. فمعدل سعر 

صرف الدوالر للعام 201٧ بلغ 3.599 شيكل مقارنة بـ 3.84 شيكل للدوالر في عام 

2016، أما املعدل الســنوي لســعر صرف اليورو فقد بلغ 4.06 شــيكل مقابل 4.24 

شــيكل لليورو في عام 2016، كذلك األمر بالنســبة للجنيه اإلسترليني، حيث بلغ معدل 

ســعر الصرف للجنيه 4.635 مقابل 5.206 في العام 2016، وكذلك الدينار األردني 

انخفض خالل عام 201٧، وبلغ املعدل الســنوي للدينار األردني 5.0٧ مقابل 5.415 

في العام 2016 .23  ومن اجلدير بالذكر إن بنك إسرائيل تدخل مرات عديدة في سوق 

العملــة األجنبيــة وقام باقتنــاء الدوالرات، إضافة لعملية الشــراء التي يقــوم بها البنك 

املركــزي بهــدف تقليص تأثير اســتخراج الغــاز الطبيعي، من أجل احلفــاظ على قيمة 

للعمالت  الـــصـــرف  ســعــر  شــهــد 

األجنبية انخفاضا منذ بداية 20١7 

أشهر  طيلة  االنخفاض  واستمر 

السنة باستثناء أشهر الصيف.
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الدوالر، وبهدف احلفاظ على االســتقرار وحتفيز الصادرات،  ويبدو أن البنك املركزي 

مســتمر في هذه السياســة إذا اشترى 1.8 مليار دوالر في بداية شباط 2018، وهذه 

الصفقة هي من أعلى عمليات الشراء التي قام بها البنك املركزي منذ عام 2015 ضمن 

سياسة التدخل في سوق العملة األجنبية.

من جهة ثانية، بلغ رصيد البنك املركزي في نهاية شهر كانون األول 113010 

مليــون دوالر، مســجال ارتفاعــا بـــ 931 مليون دوالر عن الشــهر الذي ســبقه، 

وباملقارنــة مــع عام 2016 فقد بلــغ رصيد البنك املركزي فــي نهاية كانون األول 

2016: 98361 مليــون دوالر، ويســاوي رصيــد 201٧ مــا نســبته 33.2% من 

الناجت احمللي االجمالي.24 

2.٥ سوق األوراق المالية 2٥

شهدت بورصة تل أبيب  تقلبات في أسعار األسهم، فقد انخفض مؤشر تل 

أبيــب  - 35 خــالل العام 201٧ مبا يقارب 2% وذلك بتأثير انخفاض أســعار 

أســهم شــركات األدوية مثل تيفع التي انخفضت أسهمها بـ 60% وكذلك ميلني 

وفريجو. من جهة ثانية ارتفع مؤشر تل أبيب  -90 الذي ميثل األسهم للشركات 

متوسطة احلجم، مبا يقارب 20% وذلك نتيجة الرتفاع األسهم العقارية وأسهم 

شــركات الهايتــك، ويلخــص اجلدول التالي )جــدول رقم 3 ( عوائد مؤشــرات 

األسهم للعام 201٧  مقارنة بعام 2016 والعوائد في السنوات اخلمس األخيرة. 

ويالحظ من خالل اجلدول أن عوائد مؤشــرات األســهم انخفضت مقارنة بعام 

2016 في غالب املؤشرات باستثناء مؤشر تل أبيب  90، وتل أبيب  مالي، وتل 

أبيب  عقاري، التي ارتفعت عوائدها في الســنة األخيرة مقابل السنة السابقة، 

ويالحــظ أنــه في الســنوات اخلمس األخيــرة كانت العوائــد األعلى من نصيب 

مؤشــر تل أبيب  العقاري واملالي ومؤشــرات األســهم في مجال التكنولوجيا.  

وقد ســاهم في انخفاض عوائد مؤشــرات األســهم مقارنة بعام 2016 كل من 

العوامل التالية: 

معدالت النمو في الناجت احمللي كانت أقل من منو الناجت في العام 2016. أ. 

ضعف الدوالر مقابل الشــيكل خالل السنة واستقراره في نهاية السنة على  ب. 

ســعر 3.51 شــيكل للدوالر، على أثر تدخل بنك إســرائيل في سوق العملة 

واقتناء كميات من الدوالرات.

ارتفاع أسعار النفط العاملية. ج. 

بلغ رصيد البنك المركزي في نهاية 

مليون   ١١30١0 األول  كانون  شهر 

دوالر.

أبيب  تقلبات  تل  بورصة  شهدت 

في أسعار األسهم.
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جدول رقم3: عوائد مؤشرات األسهم

2016 201٧-2013 201٧ املؤشر

%4- %22 %2- تل أبيب - 35

%1٧ %48 %19 تل أبيب -90

%24 %66 %8- تل أبيب - سيم 60

%16 %23 %4 تل أبيب  تك -عليت

%19 %69 %24 تل أبيب  - مالي

%1٧ %81 %20 تل أبيب - عقاري

%15 %1٧ %3- تل أبيب  غلوبل- بلوتك

%24 %63 %13 تل أبيب - تكنولوجيا

%12- %2- %1٧- تل أبيب - بيومد

%18 %20- %18- تل أبيب – نفط وغاز

املصدر: تقرير البورصة 201٧

أما العوامل التي أثرت إيجابيا على عوائد مؤشرات األسهم فتتلخص بالنقاط اآلتية:

نسبة الفائدة املقررة من بنك إسرائيل والتي لم تتغير منذ آذار 2015. أ. 

معطيات أداء االقتصاد الكلي: انخفاض معدالت البطالة واالنخفاض بنسبة  ب. 

الدين العام نسبة للناجت والتدريج االئتماني إلسرائيل.

االنخفاض في ضريبة الشركات بـ %1. ج. 

التحسن في معدالت النمو في الواليات املتحدة وأوروبا وزيادة نسبة الفائدة في  د. 

الواليات املتحدة، إضافة لزيادة عوائد مؤشرات األسهم في الواليات املتحدة.

للتلخيص، بلغ معدل الدورة اليومية لســوق األســهم   1.4 مليار شــيكل، بزيادة 

11% عن املعدل اليومي في السنة السابقة. وجند 11 مليار شيكل منها  مليار شيكل 

إصدارات للجمهور بارتفاع ٧4% عن املبلغ الذي جند في عام 2016.

فضل املســتثمرون في سوق ســندات الدين، نتيجة للفائدة املنخفضة، االستثمار 

بســندات الدين التابعة للشــركات، فقد ارتفعت أســعار ســندات الدين التي مبلكية 

الشركات بـ 6%، وباملعدل ضعف االرتفاع بسندات الدين التي مبلكية احلكومة. وقد 

جند ما يقارب 66 مليار شيكل بواسطة سندات دين الشركات.

لسوق  اليومية  الــدورة  معدل  بلغ   

األسهم   ١.٤ مليار شيكل، بزيادة 

١١% عن المعدل اليومي في السنة 

شيكل  مليار   ١١ وجند  السابقة. 

مــنــهــا  مــلــيــار شــيــكــل إصــــدارات 

المبلغ  عن   %7٤ بارتفاع  للجمهور 

الذي جند في عام 20١٦.
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بلغ معدل الدورة التجارية اليومية بسندات الدين للشركات 900 مليون شيكل في اليوم 

بزيادة 8% عن املعدل اليومي في السنة السابقة. أما معدل الدورة التجارية لسندات الدين 

احلكومية، فقد بلغ 1.٧ مليار شيكل بانخفاض 5% عن الدورة اليومية في سنة 2016. 

لقد جندت احلكومة في ســوق ســندات الدين في عام 201٧ ما يقارب 46 مليار 

شيكل، وهو مبلغ أقل من السنة املاضية. 

3.  االستيطان في الضفة الغربية في ميزانية 2017- 2018 

مــن الصعــب جــدا متابعة تكلفة االســتيطان في الضفــة الغربية، نظرا لتشــابك 

املعطيــات واملخصصــات التي تخصص للمســتوطنات بواســطة الدوائــر احلكومية 

املختلفــة، ولكــن هناك محاوالت جادة ملعرفة تكلفة االســتيطان وأثره على االقتصاد 

اإلســرائيلي، وإحــدى هــذه الطرق هي الوقــوف عن كثب عما يرصد مــن ميزانيات 

لصالح املستوطنات من خالل ميزانية احلكومة.

وفي هذا اإلطار، ومن خالل تقرير ملركز ماكرو – مركز االقتصاد السياسي حول 

املســتوطنات في الضفة الغربية في ميزانية احلكومة لعامي 201٧-2018، تبني أنه 

من املتوقع أن يكون نصيب كل مواطن يســكن في املســتوطنات املوجودة في الضفة 

الغربية 1922 شــيكال بصورة منح وتخفيضات ضريبية. وهي أعلى من كل مواطن 

في اجلليل بـ 303 شــيكل، وكل مواطن في النقب بـ 36٧ شــيكال، وأعلى بـ 1416 

شيكال باملعدل من كل مواطن في إسرائيل.26

وجاء في التقرير أنه في منتصف عام 2016، وفي قرارين في شهري حزيران 

ومتوز، تقرر حتويل ٧5 مليون شيكل في السنوات 2016-2018، وفي قرار آخر 

تقــرر أن حتول 55 مليون شــيكل فــي الســنوات 2016-2020. وتخصص هذه 

التحويالت لكل من األهداف اآلتية: تعزيز احلصانة اجلماهيرية، تعزيز الســلطات 

احمللية، تعزيز املؤسســات العامة والبنية اجلماهيرية، إصالحات األحياء السكنية 

ومســاعدات للمصالــح االقتصادية. وقد حددت هذه امليزانيات لكل املســتوطنات، 

وبالــذات لكريات أربع واملســتوطنني في اخلليل، إضافــة لذلك فإن هناك حتويالت 

للمســتوطنات متــر مــن قبل الــوزارات املختلفة وخاصــة وزارة الزراعــة، التربية 

والتعليم والداخلية ووزارات أخرى، وحسب معدي التقرير فإن املنح والتخفيضات 

الضريبة تقدر مبا يقارب ٧60 مليون شيكل.2٧ إضافة لذلك، فإن ميزانيات أخرى 

حتول للمســتوطنات، فعلى ســبيل املثال، وعد   نتنياهو رئيس مجلس املستوطنات 

بتحويل 800 مليون شيكل تخصص للبنى التحتية، إنارة وفتح شوارع جديدة في 

تشرين األول 201٧،وهذه امليزانية ستصرف ما بني 2020-201٧. 28

تقرير لمركز ماكرو – مركز االقتصاد 

المستوطنات  ــول  ح السياسي 

ميزانية  في  الغربية  الضفة  في 

 :20١٨-20١7 لــعــامــي  الــحــكــومــة 

نــصــيــب كـــل فــــرد يــســكــن في 

ــودة في  ــوج ــم الــمــســتــوطــنــات ال

الضفة الغربية ١922 شيكال بصورة 

منح وتخفيضات ضريبية. 

هناك تحويالت للمستوطنات تمر 

من قبل الوزارات المختلفة وخاصة 

والتعليم  التربية  الــزراعــة،  وزارة 

والداخلية ووزارات أخرى.

ــة تـــحـــول  ــ ــي ــ ــاف ــ ــات أض ــ ــي ــ ــزان ــ ــي ــ م

للمستوطنات، فعلى سبيل المثال ال 

الحصر، وعد   نتنياهو رئيس مجلس 

مليون   ٨00 بتحويل  المستوطنات 

شيكل تخصص للبنى التحتية، إنارة 

تشرين  في  جديدة  شــوارع  وفتح 

األول 20١7،وهذه الميزانية ستصرف 

ما بين 2020-20١7.
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كما ذكر ســابقا، فإن حســاب تكلفة املســتوطنات هو من األمور الشاقة، والتي ال 

يفصح عنها، مع هذا فإن وزارة املالية تقدم تقريرا سنويا للخزانة األميركية، وحسب 

تقرير وزارة املالية فإن  تكلفة املســتوطنات الســنوية هي تقريبا مليار شيكل، ويقدم 

هذا التقرير للحزانة األميركية ألن اإلدارة األميركية قبل عهد الرئيس احلالي ترامب 

كانت متانع تطوير املســتوطنات، وقد مت االتفاق ما بني إســرائيل والواليات املتحدة 

بخصــم هــذا املبلغ من الكفالة األميركية إلســرائيل، لذا فإن املليار شــيكل التي يتم 

اإلفصاح عنها هي حســابات ال تأخذ باحلســبان كل االستثمارات في املستوطنات، 

وللتدليــل علــى ذلك فإن شــق طريق يخدم املســتوطنات ال يؤخذ باحلســبان ألنه من 

املفترض أن يخدم الفلســطينيني،29 رغم أنه أقيم من أجل خدمة املستوطنني .إضافة 

لذلك فإن املستند الذي يشمل تكلفة املستوطنات ال تدخل فيه التكلفة األمنية، وتكلفة 

الدعم احلكومي للمواصالت وتكاليف أخرى، يضاف إلى ذلك تشغيل املستوطنني في 

املكاتب احلكومية، فلقد وجدت منظمة التعاون والتنمية أنه نسبيا ملوظفي الدولة فإن 

نســبة موظفي الدولة املســتوطنني هو ضعفا النسبة في إسرائيل، ويدل ذلك على أن 

الدولة تهتم بتوظيفهم حتى لو كانت وظائف غير منتجة.30

للتلخيص، وضمن التقديرات اإلســرائيلية، فإن تكلفة املســتوطنات تزداد بشــكل 

ســريع في اآلونة األخيرة، وتقدر مبليارات الشــواكل، وال حتسب وفق املردود املالي 

بل السياسي واأليديولوجي.

إجمال

تناول هذا الفصل املؤشــرات االقتصادية التي تناقش أداء االقتصاد اإلســرائيلي 

فــي ظل بدايــات اخلروج من األزمــة االقتصاديــة العاملية التي عصفت بــدول العالم، 

وخاصــة الــدول املتطورة منها عــام 2008، إذ إنه وبتزامن غير مفســر، خطت الدول 

املتطورة خطوات نحو التعافي االقتصادي، ما زرع باملؤسسات الدولية األمل في منو 

االقتصادات املتطورة، وأيضا وبتزامن غير مخطط حافظت الدول الصاعدة على أداء 

جيد، رغم كل املخاوف التي ســاورتها في الســنتني األخيرتني. ولم يتخلف االقتصاد 

اإلســرائيلي عن ذلك، رغم أن معدل النمو في العام 201٧ انخفض عن العام 2016، 

وبقي اإلنفاق على االســتهالك الشــخصي أحد املركبات األساســية التي ساهمت في 

دفع معدل النمو، وكذلك االستهالك العام، رغم انخفاضهما مقارنة بالعام املاضي. 

وســاهم أيضا قطاع التجارة اخلارجية في النمو، وزادت الصادرات عن 100 مليار 

دوالر، وشهدت الصادرات السلعية ارتفاعا بـ 1% بعد أن انخفضت في األعوام السابقة، 

وكذلك ارتفعت الصادرات التي تعتمد على الهايتك، وخاصة قطاع اخلدمات.

بموجب تقرير وزارة المالية السنوي 

تكلفة  فــإن   األميركية،  للخزانة 

المستوطنات السنوية هي تقريبا 

شيكل  المليار  لكن  شيكل.  مليار 

ــي يــتــم اإلفـــصـــاح عــنــهــا هي  ــت ال

كل  بالحسبان  تأخذ  ال  حسابات 

االستثمارات في المستوطنات.
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وفي ســوق العمل وصل االقتصاد اإلســرائيلي إلى التشغيل شبه الكامل، وانخفض 

معدل البطالة، ولكن هناك مخاوف تهدد ســوق العمل، إذ إن نســبة االشــتراك في قوة 

العمــل تراجعت قليــال، أما معدل التضخم املالي فقد ارتفع وأصبح موجبا بعد أن كان 

سلبيا لسنتني متتاليتني، ولكن االرتفاع لم يصل إلى احلد األدنى ملجال ارتفاع األسعار 

املخطط، ما حدا ببنك إســرائيل إلى عدم رفع نســبة الفائدة وإبقائها مبســتوى %0.1 

طمعا منه في دفع عجلة النمو االقتصادي مســتعمال سياســة التوســع النقدي كما هو 

احلال في معظم الدول املتطورة وعلى رأسها دول االحتاد األوروبي واليابان، متوقعا أن 

يرفع نسبة الفائدة في الربع األخير لعام 2018 في حالة تغيير اجتاه األسعار ومعدالت 

النمو، وكذلك في حالة انخفاض قيمة الشيكل بالنسبة للعمالت األجنبية. 

وفي هذا السياق، فإن قيمة الشيكل بالنسبة للعمالت األجنبية ارتفعت في العام 201٧ 

مكمال ملســيرة الســنة التي سبقتها، ما حدا في بنك إسرائيل إلى التدخل في سوق العملة 

األجنبية وشراء العملة الصعبة، األمر الذي ساهم في ارتفاع احتياط العملة األجنبية في 

نهايــة 201٧ وبزيــادة ملموســة عما كانت عليــه في العــام 2016، وبالتقدير فإن احتياط 

العملــة األجنبيــة بلــغ 33% من الناجت احمللــي اإلجمالي. وفي ســوق األوراق املالية، كان 

هناك انخفاض في عوائد مؤشــرات األســهم رغم االرتفاع في العوائد عامليا، وقد ســاهم 

في انخفاض العوائد معدل النمو املنخفض نســبيا للعام الســابق، وارتفاع قيمة الشــيكل 

وارتفاع أســعار النفط العاملية. أما في إطار السياســات املالية فقد اتســمت سنة 201٧ 

بانخفاض العجز في امليزانية إلى ما دون 2% من الناجت احمللي، وازدادت بشــكل خاص 

النفقات األمنية عن املخطط له، أما نسبة الدين احلكومي اخلارجي فقد هبطت إلى ما دون 

60%  وهو يناســب معاهدة ماســترخت للدول األوروبية، رغم أنه ال يعني شــيئا لالقتصاد 

اإلسرائيلي، سوى كونه مؤشرا رمزيا، وقد  يحسن التدريج االئتماني إلسرائيل مستقبال. 

وانخفــض أيضــا الدين العام بالنســبة للنــاجت  ولكن التدريج االئتمانــي بقي على ما كان 

عليه ســابقا مع توقعات أن يتحســن أكثر مســتقبال، إذا لم يتأثر بالظروف الداخلية ملبنى 

االئتالف احلكومي اإلسرائيلي، وإذا لم تتأزم األجواء اجليو سياسية في املنطقة.

وللخالصة فإن التوقعات املستقبلية تشير إلى أن معدل النمو خالل العامني املقبلني 

ســيرتفع، ولكنه لن يتجاوز 3.5%. ولكن املؤشــرات األولية لعام 2018 ال تســير في 

هــذا االجتــاه، وإذا ما بقيت في اجتاهها احلالي فإن معدل النمو ســيتراجع إلى ما 

دون 2.5%. وفــي النهاية، وبناء على املعطيات الشــحيحة حــول التكلفة االقتصادية 

للمســتوطنات فــي الضفــة الغربية، فإن تكلفة املســتوطنات تبلغ مليارات الشــواكل 

ســنويا وتشــكل عبئا على االقتصاد اإلســرائيلي، خاصة في مجال تعميق الفجوات 

بني الشرائح االجتماعية املختلفة، وبالذات الطبقة الوسطى والدنيا.
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