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المشهد االقتصادي

االقتصاد اإلسرائيلي في ظل وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية للحكومة

عاص أطرش

تحت المجهر

ــور ســوق  ــا     تده ــة الكورون ــة أزم ــاء مواجه ــي أثن ــي اإلجمال ــاجت احملل ــاض الن   انخف

العمــل مــن التشــغيل شــبه الكلــي إلــى نســب بطالــة عاليــة  صراعــات سياســية حتــول دون 

إقــرار ميزانيــة للعــام ٢٠٢٠  قطــاع الـــ »هــاي تــك»، ينقــذ إســرائيل مــن االجنــرار إلــى أزمــة 

اقتصاديــة مســتفحلة.

إسرائيل ٢٠٢٠-٢٠٢1: إغالقات وكمامات وانتخابات.   )الصورة عن موقع مؤسسة هاينريش بول باالنكليزية(.
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الملخص التنفيذي

لعــب عامــالن رئيســيان تأثيــًرا محورًيــا علــى األداء االقتصــادي فــي العــام ٢٠٢٠، همــا: انتشــار وبــاء الكورونــا، 

وعــدم وجــود ميزانيــة عامــة ُمقــرة.

طــرأ انخفــاض حــاد علــى مؤشــرات ســوق األوراق املاليــة فــي آذار ٢٠٢٠ علــى خلفيــة انتشــار الكورونــا، 

وعــادت مؤشــرات بورصــة تــل أبيــب إلــى االرتفــاع متأثــرة باإلعــالن عــن تطويــر تطعيمــات للوبــاء والبــدء بتطعيــم 

املواطنــن فــي الشــهر األخيــر مــن العــام ٢٠٢٠.

ــة ملواجهــة  ــار االقتصادي ــي خــالل العــام ٢٠٢٠، فــإن اآلث ــي اإلجمال ــى الرغــم مــن تراجــع منــو النــاجت احملل عل

  )OECD( ــة ــة مبعظــم دول منظمــة التعــاون والتنمي ــى إســرائيل مقارن ــل وطــأة عل ــت أق ــا كان الكورون

لــم يتــم إقــرار امليزانيــة فــي ٢٠٢٠ و٢٠٢1 بســبب األزمــة السياســية الداخليــة، ممــا تســبب فــي حــّل الكنيســت 

والذهــاب إلــى انتخابــات رابعــة خــالل عامــن )فــي ٢3 آذار ٢٠٢1(.

أعــدت احلكومــة اإلســرائيلية برنامًجــا اقتصادًيــا ملواجهــة آثــار أزمــة الكورونــا بقيمــة 137 مليــار شــيكل، ُنفــذ 

منــه حســب التقديــرات األوليــة %73.

أبقــت شــركات التدريــج االئتمانــي الدوليــة الثــالث علــى التدريــج االئتمانــي إلســرائيل، علــى الرغــم مــن انتشــار 

وبــاء الكورونــا، وزيــادة معــدل الديــن العــام للنــاجت، واألوضــاع السياســية - بالــذات احملليــة - وعــدم املصادقــة 

علــى امليزانيــة العامــة.  لــكل مــن العامــن ٢٠٢٠ و٢٠٢1.

يتصــدر االحتــاد األوروبــي قائمــة تصديــر الســلع بنســبة 31% )بــدون املجوهــرات(، ثــم الواليــات املتحــدة بنســبة 

٢3.1 الــدول اآلســيوية بنســبة 1.٢٢.%. 

ــل فــي ســندات الديــن والعملــة األجنبيــة، وقــدم  حــدد بنــك إســرائيل ســعر الفائــدة بـــ ٠.1% ونتيجــة للوبــاء تدخَّ

تســهيالت أخــرى للبنــوك التجاريــة بهــدف احلفــاظ علــى الســيولة النقديــة للحفــاظ علــى اســتقرار األســوق.

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد األجيريــن فــي ســوق العمــل فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بالعــام ٢٠19، فــإن قطــاع 

الهايتــك شــهد ارتفاًعــا فــي عــدد األجيريــن، بواقــع 36٠ ألــف عامــل، وبزيــادة 13 ألًفــا عــن العــام الســابق.
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مدخل

يســتعرض هــذا الفصــل أهــم املؤشــرات االقتصاديــة فــي ظــل انتشــار وبــاء الكورونــا، وقيــام حكومــة التنــاوب 

ــى  ــاب إل ــا اســتدعى الذه ــام ٢٠٢٠، م ــاء الع ــل انته ــت قب ــي ُحل ــض» الت ــود وحــزب »أزرق أبي ــن حــزب الليك ب

انتخابــات برملانيــة للمــرة الرابعــة خــالل عامــن. رافــق هــذه الفتــرة عــدم إقــرار ميزانيــة للعــام ٢٠٢٠، مــا اضطــر 

ــة بســبب  ــة املتفاقم ــة االقتصادي ــة األزم ــة ملواجه ــون األســاس للميزاني ــي قان ــالت ف ــى تشــريع تعدي ــة إل احلكوم

ــات حــول  ــد القــارئ ببيان ــات يأتــي هــذا الفصــل لرصــد األداء االقتصــادي وتزوي ــا. ضمــن هــذه املعطي الكورون

ــا،  ــاء الكورون ــة لوب ــي اتخــذت بهــدف مواجهــة األضــرار االقتصادي ــة الت ــة والنقدي ــة املالي السياســات االقتصادي

ــا علــى املديــن القريــب والبعيــد. وإســقاطات هــذه السياســات اقتصادًي

اســتقى الفصــل ُمعطياتــه مــن املصــادر اإلســرائيلية الرئيســة، وهــي: دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية، 

وبنــك إســرائيل، ووزارة املاليــة، إضافــة ملصــادر أخــرى.

يشــمل الفصــل ثالثــة أجــزاء رئيســة. يتابــع اجلــزء األول أهــم مؤشــرات النــاجت احمللــي اإلجمالــي الــذي شــهد 

تراجًعــا بـــ ٢.5% بعــد ســنوات عــّدة مــن النمــو واالســتقرار فــي معــدالت النمــو، وقــد ســاهم فــي هــذا التراجــع، 

ــة  ــي األصــول الثابت ــاض االســتثمارات ف ــى االســتهالك الشــخصي بنســبة 9.5%، وانخف ــاق عل ــاض اإلنف انخف

)غيــر املنقولــة( بنســبة 4.9%. أمــا النــاجت التجــاري فانخفــض بـــ ٢.7%، وقــد ســاهم فــي هــذا االنخفــاض بشــكل 

ــك  ــذي تضــرر فــي األســاس نتيجــة لإلغالقــات والتباعــد االجتماعــي، كذل ــن ال ــر قطــاع املواصــالت والتخزي كبي

أظهــر هــذا البــاب أن صــادرات الســلع واخلدمــات ارتفعــت بـــ ٠.7%، فيمــا انخفضــت واردات الســلع واخلدمــات 

بـــ 8%. يشــتمل هــذا اجلــزء علــى تأثيــرات الكورونــا علــى ســوق العمــل الــذي انتقــل مــن وضــع تشــغيلي شــبه 

كامــل إلــى معــدالت بطالــة ســنوية فاقــت 18%، ويســتعرض أيًضــا معــدالت التضخــم الشــهرية والســنوية، حيــث 

يبــن أن معــدل التضخــم انخفــض بـــ 7.٠%.

ــا.   ــة الكورون ــذة ملواجه ــة املُتخ ــة والنقدي ــوات املالي ــة واخلط ــي السياســات االقتصادي يســتعرض اجلــزء الثان

ففــي املجــال املالــي، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود ميزانيــة مصــادق عليهــا للعــام ٢٠٢٠، فــإن احلكومــة اتخــذت 

خطــوات إصالحيــة عــدة، أدت إلــى عجــز مالــي كبيــر فــي امليزانيــة، فــاق 11% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، إلــى 

جانــب ارتفــاع الديــن العــام بالنســبة للنــاجت إلــى مــا يزيــد عــن 73%. يبــن هــذا اجلــزء أن التدريــج االئتمانــي 

إلســرائيل لــم يتغيــر. كمــا يســتعرض السياســات النقديــة، وأهمهــا تخفيــض نســبة الفائدة لـــ ٠.1%، واقتنــاء البنك 

املركــزي لســندات الديــن احلكوميــة بهــدف زيــادة العــرض النقــدي ضمــن سياســته النقديــة التوســعية، إضافــة إلى 

التدخــل فــي ســوق العملــة األجنبيــة والتأثيــر علــى أســعار العمــالت بهــدف احلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي. 

ــة والســندات، وانخفــاض مؤشــرات  ــث اســتعراض ألهــم التحــوالت فــي ســوق األوراق املالي فــي اجلــزء الثال

األســهم محلًيــا وعاملًيــا علــى أثــر الصدمــة األوليــة التــي ســببتها الكورونــا، ومــا تالهــا - بعــد اســتيعاب الصدمــة 
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األولــى وبــدء احلديــث عــن تطويــر تطعيمــات - مــن ارتفــاع مؤشــرات األســهم، واســتمرار االرتفــاع مــع البــدء فــي 

التطعيمــات فــي نهايــة العــام ٢٠٢٠.

1. مؤشرات اقتصادية عامة

1.1 الناتج المحلي اإلجمالي

أظهــرت بيانــات دائــرة اإلحصــاء املركزيــة االســرائيلية أن معــدالت النمــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي 

ــي الســنوات  ــن 3.4% - 3.8% ف ــم 1(، وتراوحــت ب ــة )شــكل رق ــت موجب ــر كان ــد األخي ــي العق اإلســرائيلي ف

ــام ٢٠٢٠  ــي الع ــو ف ــدل النم ــى أن مع ــددة إل ــؤات املتع ــا أشــارت التنب ــام ٢٠٢٠، فيم ــي ســبقت الع ــع الت األرب

ــا بارتفــاع 3%، إضافــة إلــى أن بيانــات ســوق العمــل أفــادت قبيــل العــام ٢٠٢٠ بــأن االقتصــاد  ســيكون موجًب

ــا،  ــة العــام ٢٠19، وانتشــاره الحًق ــا فــي نهاي ــاء الكورون ــى تشــغيل كامــل. مــع ظهــور وب اإلســرائيلي وصــل إل

ــاجت  ــو الن ــدل من ــام ٢٠٢٠ أن مع ــن الع ــع األول م ــر الرب ــو، وأظه ــدالت النم ــة ملع ــرات االقتصادي ــرت املؤش تغي

اإلســرائيلي كان ســالًبا، وبلــغ 6.8% باملعــدل الســنوي )1.7% فــي الربــع األول مــن العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بالربــع 

الرابــع مــن العــام ٢٠19(. وخــالل الربــع الثانــي الــذي شــمل فتــرة اإلغــالق فــي نيســان حزيــران وأيــار، تراجــع 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي مبــا يقــارب 3٠% فــي املعــدل الســنوي )8.5% فــي الربــع الثانــي(.1  نتــج التراجــع عــن 

التقييــدات فــي القطاعــات التــي تأثــرت باألزمــة الصحيــة بشــكل مباشــر، علــى أثــر إيقــاف النشــاط االقتصــادي أو 

تخفيضــه فــي فــروع عديــدة، مثــل: فــرع اخلدمــات الســياحية، الضيافــة، الترفيــه، وغيرهــا والتــي اضطــرت الــى 

ايقــاف او تخفيــض نشــاطها. مــن القطاعــات.

تغيــر االجتــاه فــي النصــف الثانــي مــن العــام ٢٠٢٠، ودخــل النــاجت احمللــي إلــى معــدالت منــو عالية نســبًيا، إذ 

وصــل معــدل النمــو فــي الربــع الثالــث إلــى 38.9% بحســاب ســنوي )8.6% فــي حســاب ربعــي(، واســتمر هــذا 

االجتــاه اإليجابــي فــي الربــع الرابــع بواقــع 6.4%. يذكــر أن جــزًءا ال بــأس بــه مــن النمــو فــي الربــع الرابــع نتــج 

عــن ارتفــاع االســتيراد فــي مركبــات الســفر )علــى أثــر تغييــر سياســة الضرائــب(، ليصــل معــدل التغيير الســنوي 

الســلبي إلــى ٢.5% فــي العــام ٢٠٢٠ .٢ اعتمــاًدا علــى تنبــؤات النمــو املســبقة املتوقعــة للعــام ٢٠٢٠ )3%(، فقــد 

بلــغ الضــرر الــذي حلــق بالنــاجت احمللــي اإلجمالــي -5.5% خالًفــا 

للتقديــرات األوليــة لــكل مــن: بنــك إســرائيل الــذي قــّدر التراجــع بـ 

3.3%، ووزارة املاليــة التــي توقعــت تراجًعــا بنســبة 3%؛ مبعنــى 

ــرة  ــات دائ ــدت بيان ــوق الـــ 6%. أك ــاجت ف ــع للن أن الضــرر املتوق

اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي قــد 

تراجــع بـــ ٢.5%، وبذلــك فــإن التراجــع كان أقــل ضــرًرا عمــا هــو 

العــام  نهايــة  فــي  الكورونــا  وبــاء  ظهــور  مــع 

المؤشــرات  تغيــرت  ــا، 
ً

الحق وانتشــاره   ،2019

الربــع  وأظهــر  النمــو،  لمعــدالت  االقتصاديــة 

الناتــج  نمــو  معــدل  أن   2020 العــام  مــن  األول 

بالمعــدل   %6.8 وبلــغ  ســالًبا،  كان  اإلســرائيلي 

الســنوي.
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عليــه فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة )OECD(، حيــث ُيتوقــع 

ــي  ــي بـــ 5.5%.3 يعــزى تدن ــي اإلجمال أن يتراجــع ناجتهــا احملل

التراجــع األقــل فــي النــاجت اإلســرائيلي لتركيبــة املبنــى القطاعــي 

لالقتصــاد اإلســرائيلي الــذي يعتبــر أقــل انكشــاًفا لوبــاء الكورونــا 

بســبب كونــه منحــاًزا للتكنولوجيــا، حيــث اســتمر تصديــر خدمــات 

الهايتــك فــي النمــو بوتيــرة عاليــة، مــع هــذا فــإن التراجــع الــذي 

حــدث للنــاجت احمللــي اإلجمالــي اإلســرائيلي نتيجــة الكورونــا لــم 

يحــدث منــذ العــام 195٠. 

أمــا النــاجت احمللــي للفــرد فقــد انخفــض بنســبة ٢.%4 

بعــد ارتفــاع بـــ 1.5% فــي العــام ٢٠19، وهــي نســبة مماثلــة 

لالنخفــاض فــي النــاجت احمللــي للفــرد فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة، فــي حــن انخفــض النــاجت احمللــي 

للفــرد فــي إســبانيا بـــ 11.4%، وفــي اململكــة املتحــدة بـــ 1٠.4%، أملانيــا -5%، النرويــج -1.5% وارتفــع فــي 

إيرلنــدا بـــ 5.٢%.4

الشكل رقم )٣(: التغييرات في الناتج المحلي اإلجمالي بالنسب المئوية ٢٠٠٩-٢٠٢٠.5

ــاق الشــخصي أحــد  ــر اإلنف ــى االســتهالك الشــخصي بـــ9.5%، ويعتب ــاق عل فــي العــام ٢٠٢٠، تراجــع اإلنف

املركبــات األساســية التــي تدفــع باجتــاه منــو إيجابــي فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي، لكــن انتشــار وبــاء الكورونــا 

وأثــره الكبيــر علــى قطــاع الســياحة والترفيــه والقطاعــات األخــرى واتباع سياســة اإلغالقــات والتباعــد االجتماعي، 

كان لــه أثــر كبيــر علــى تراجــع اإلنفــاق.

تغيــر االتجــاه فــي النصــف الثانــي مــن العــام 

2020، ودخــل الناتــج المحلــي إلــى معــدالت نمــو 

عاليــة نســبًيا، إذ وصــل فــي الربــع الثالــث إلــى 

حســاب  فــي   %8.6( ســنوي  بحســاب   %38.9

فــي  اإليجابــي  االتجــاه  هــذا  واســتمر  ربعــي(، 

الربــع الرابــع بواقــع %6.4.

فــي العــام 2020، تراجــع اإلنفــاق علــى االســتهالك 

الشــخصي بـ%9.5.
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الجدول رقم )٤(: بعض مؤشرات انخفاض االستهالك خالل العام ٢٠٢٠.

انخفاض بنسبة 6.5%اإلنفاق على االستهالك األسري

انخفاض بنسبة 78.4%إنفاق اإلسرائيلين في خارج البالد

انخفاض بنسبة 64.5%إنفاق األجانب في البالد

انخفاض بنسبة 1٠.3%إنفاق املؤسسات غير الربحية اخلاصة التي تقدم خدمات لألسر

أمــا مجمــوع االســتعماالت مــن النــاجت احمللــي واالســتيراد فــي العــام ٢٠٢٠ فانخفضــت بـــ 3.7% خــالل العــام 

٢٠٢٠، مقارنــة بارتفــاع بـــ 3.6% خــالل العــام ٢٠19، كمــا هــو مفصــل فــي الشــكل رقــم )٢(. 

الشكل رقم )٤(: التغييرات في استعماالت الناتج المحلي بالنسب المئوية.

تشــير بيانــات النــاجت التجــاري أن نســبة االنخفــاض خــالل العــام ٢٠٢٠، كانــت أعلى من االنخفــاض في الناجت 

احمللــي اإلجمالــي، فــي حــن كان االرتفــاع فــي النــاجت التجــاري فــي األعــوام الســابقة أعلــى مــن االرتفــاع فــي 

النــاجت اإلجمالــي )جــدول رقــم ٢(. فقــد انخفــض النــاجت التجــاري خــالل العــام ٢٠٢٠ بـــ ٢.7% مقارنــة بارتفــاع 

ــالت  ــات املواص ــي خدم ــى ف ــاض األعل ــام ٢٠18. كان االنخف ــي الع ــام ٢٠19 و3.6% ف ــي الع ــة 3.8% ف بقيم

ــه  ــاض، ويلي ــة هــذا االنخف ــئ اجلوي ــة واملوان ــات احمللي ــغ – ٢٠.5%، وتفســر ظاهــرة اإلغالق ــث بل ــن حي والتخزي

خدمــات التجــارة وخدمــات الضيافــة التــي انخفضــت بـــ 5.1%، فــي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه النــاجت التجــاري 

للصناعــة والتعديــن بـــ 3.1%، وارتفــع قطــاع املعلومــات واالتصــاالت بـــ %6.1.
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جدول رقم )5(: التغيير في الناتج التجاري ومركباته بأسعار األساس في العام ٢٠٢٠ 

مقارنة بالعام ٢٠1٩ )قطاعات مختارة(.6 

السنةالسنة
مجمل القطاع مجمل القطاع 

التجاري التجاري 

الصناعة الصناعة 

والتعدينوالتعدين
البناءالبناء

التجارة وخدمات التجارة وخدمات 

الضيافة والغذاءالضيافة والغذاء

املعلومات املعلومات 

واالتصاالتواالتصاالت

خدمات املواصالت، خدمات املواصالت، 

التخزين واإلرسالياتالتخزين واإلرساليات

اخلدمات املالية واخلدمات اخلدمات املالية واخلدمات 

التجارية األخرىالتجارية األخرى

٢٠183.6٢.65.8٢.86.٢4.73.1

٢٠193.8٢.53.8٢.861.15.9

٢٠٢٠٢.7-3.14.٢-5.1-6.1٢٠.5-3.٢-

ــر القومــي  ــب التوفي ــف شــيكل للفــرد، وكان نصي ــاح للفــرد بأســعار الســوق 13٠ أل ــغ الدخــل القومــي املت بل

الصافــي 14.6% مــن الدخــل القومــي املتــاح مقارنــة بـــ 13.1% فــي العــام ٢٠19، أمــا معــدل التوفيــر الفــردي 

الصافــي فبلــغ ٢5.9% مــن الدخــل الفــردي املتــاح، مقارنــة بـــ 18% فــي العــام ٢٠19، أمــا معــدل التوفيــر الفــردي 

العــام فبلــغ 35.٢% فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢8.1% فــي العــام ٢٠19.

1.٢ ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية

تشــير البيانــات شــبه النهائيــة للعــام 7،٢٠٢٠ إلــى أن الفائــض 

ــض  ــة بفائ ــار دوالر مقارن ــغ ٢٠.1 ملي ــي احلســاب اجلــاري بل ف

ــار دوالر  ــار دوالر فــي العــام ٢٠19، و9.9 ملي ــه 13.4 ملي قيمت

ــاض  ــة النخف ــي نتيج ــاع ف ــذا االرتف ــي ه ــام ٢٠18، يأت ــي الع ف

العجــز بحســاب الســلع بواقــع 5.٢ مليــار دوالر، وارتفــاع فائــض 

حســاب اخلدمــات بـــ 4.8 مليــار دوالر.8 

بلــغ حجــم صــادرات الســلع واخلدمــات 114 مليــار دوالر بانخفــاض 1.7 مليــار دوالر عــن العــام ٢٠19، وبلــغ 

حجــم تصديــر الســلع 59.7 مليــار دوالر، منهــا تصديــر ســلع )بــدون الســفن والطائــرات واملجوهــرات( بقيمــة 

51 مليــار دوالر. 

يــدل اجتــاه التصديــر علــى أن الصــادرات انخفضــت بعــد الربــع األول مــن العــام ٢٠٢٠، وكان الربــع الثانــي 

األكثــر انخفاًضــا، إذ بلــغ حجــم الصــادرات فيــه 13.6 مليــار دوالر. أمــا حجــم صــادرات اخلدمــات فبلــغ 53.9 

مليــار دوالر، منهــا تصديــر خدمــات فــي مجــال التكنولوجيــا واخلدمــات غيــر امللموســة بقيمــة مــا يزيــد عــن 47 

مليــار دوالر. كان االنخفــاض األكبــر فــي تصديــر اخلدمــات مــن نصيــب اخلدمــات الســياحية، إذ انخفــض مــن 

ــى  ــار دوالر. أمــا حجــم واردات الســلع واخلدمــات فــي العــام ٢٠٢٠ فوصــل إل ــى ٢.6 ملي ــار دوالر إل 7.6 ملي

بلــغ الدخــل القومــي المتــاح للفــرد بأســعار الســوق 

التوفيــر  نصيــب  وكان  للفــرد،  شــيكل  ألــف   130

القومــي  الدخــل  مــن   %14.6 الصافــي  القومــي 

المتــاح مقارنــة بـــ 13.1% فــي العــام 2019.
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96.6 مليــار دوالر بانخفــاض 1٠.6% مقارنــة بـــ ٢٠19. بلــغ حجــم واردات الســلع 7٠.4 مليــار دوالر، منهــا 

6٠.4 مليــار دوالر واردات بــدون الســفن والطائــرات واملجوهــرات(، وقــد انخفضــت الــواردات منــذ الربــع األول 

ــدأ  ــم ب ــي، ث ــع الثان ــي الرب ــاض ف ــام ٢٠19، واســتمر االنخف ــن الع ــع م ــع الراب ــة بالرب ــام ٢٠٢٠ مقارن ــن الع م

باالرتفــاع فــي الربــع الثالــث ووصــل ذروتــه فــي الربــع الرابــع، حيــث وصــل حجــم الــواردات إلــى 18.6 مليــار 

دوالر. يذكــر أن واردات املجوهــرات كانــت األعلــى فــي الربــع األول مــن العــام ٢٠٢٠، حيــث بلــغ حجمهــا 1.359 

ــع  ــع الراب ــغ فــي الرب ــاع وبل ــم عــاد لالرتف ــون دوالر، ث ــى 5٠1 ملي ــي إل ــع الثان ــار دوالر، وانخفــض فــي الرب ملي

7٢5 مليــون دوالر. أمــا اســتيراد اخلدمــات فبلــغ ٢5.7 مليــار دوالر مقارنــة بـــ 3٢.3 مليــار دوالر خــالل العــام 

٢٠19. وانخفضــت واردات اخلدمــات فــي الربعــن الثانــي والثالــث، ثــم عــادت لترتفــع فــي الربــع الرابــع.  يذكــر 

أن خدمــات الــواردات الســياحية انخفضــت مــن 8.154 مليــار دوالر فــي العــام ٢٠19 لتصــل إلــى 1.846 مليــار 

دوالر فــي العــام ٢٠٢٠. 

ر قائمتهــا االحتــاد األوروبــي بنســبة 31% مــن  فيمــا يتعلــق بتوزيعــة تصديــر الســلع حســب الــدول، فقــد تصــدَّ

تصديــر الســلع بــدون املجوهــرات، تلتــه الواليــات املتحــدة األميركيــة بنســبة ٢3.1%، ثــم الــدول اآلســيوية بنســبة 

٢٢.1%، ويــوزع الباقــي علــى باقــي دول العالــم. أمــا احلجــم األكبــر مــن الــواردات الســلعية فــكان مــن نصيــب 

ــات املتحــدة حســب الترتيــب. يذكــر أن  ــم والوالي ــم باقــي دول العال ــدول اآلســيوية، ث ــه ال االحتــاد األوروبــي، تلي

ــدون احتســاب املجوهــرات( هــي:  ــا )ب ــة للســلع معه ــي التجــارة اخلارجي ــض ف ــي كان إلســرائيل فائ ــدول الت ال

الواليــات املتحــدة، البرازيــل، اململكــة املتحــدة، روســيا، أســتراليا، كنــدا، ســلوفانيا واملكســيك.9 أمــا حجــم التبــادل 

الســلعي واخلدماتــي بــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية فقــد شــهد تغييــرات طفيفــة كمــا هــو مفصــل فــي اجلــدول 

رقــم )3(. 

الجدول رقم )6(: التبادل التجاري السلعي والخدماتي اإلسرائيلي مع السلطة الفلسطينية ٢٠1٩-٢٠٢٠، 

بماليين الدوالرات.

٢٠19٢٠19٢٠٢٠٢٠٢٠التفاصيلالتفاصيل

43٠٠388٠الصادرات السلعية إلى السلطة الفلسطينية

715736الواردات السلعية من السلطة الفلسطينية

931785الصادرات اخلدماتية إلى السلطة الفلسطينية

4٠5449الواردات اخلدماتية من السلطة الفلسطينية
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ومــن قــراءة ميــزان املدفوعــات يتبــن أن هنــاك ارتفاًعــا فــي اســتثمارات مواطنــي اســرائيل فــي األوراق املاليــة 

األجنبيــة املتداولــة بنحــو 17.5 مليــار دوالر خــالل العــام ٢٠٢٠، أمــا اســتثمارات األجانــب فــي األوراق املاليــة 

اإلســرائيلية املتداولــة فارتفعــت بـــ 18.3 مليــار دوالر، مقارنــة بانخفــاض ٢6 مليــون دوالر فــي العــام ٢٠19، 

وارتفعــت أيًضــا االســتثمارات األخــرى ملواطنــي إســرائيل فــي اخلــارج بـــ 7.٢ مليــار دوالر خــالل العــام ٢٠٢٠، 

أمــا االســتثمارات مــن املواطنــن األجانــب فــي إســرائيل فقــد ارتفعــت بـــ 1.٢ مليــار دوالر فــي العــام ٢٠٢٠. 

وارتفعــت أرصــدة العملــة األجنبيــة فــي إســرائيل خــالل العــام ٢٠٢٠ بـــ 37.8 مليــار دوالر، وللتلخيــص: بلــغ 

مجمــل األصــول اإلســرائيلية فــي اخلــارج 6٠6.3 مليــار دوالر، وبلغــت االلتزامــات اإلســرائيلية للخــارج 6.41٠ 

مليــار.1٠ دوالر، أي بفائــض أصــول عــن التزامــات بحجــم 195.6 مليــار دوالر.11 

الجدول رقم )٧(: مؤشرات متنوعة من ميزان المدفوعات ٢٠1٩-٢٠٢٠، بمليارات الدوالرات.

٢٠19٢٠19٢٠٢٠٢٠٢٠التفاصيلالتفاصيل

1.61.4حتويالت رأس املال الصافية إلى إسرائيل  

8.65.9حجم االستثمارات املباشرة ملواطني إسرائيل في اخلارج

19٢4.8االستثمارات املباشرة للمواطنن األجانب في إسرائيل

1.٣ خصائص قوة العمل ومعدالت األجرة الشهرية

ــاول هــذا اجلــزء معــدالت املشــاركة فــي قــوة العمــل خــالل العــام ٢٠٢٠، وهــي معــدالت ســنوية أخــذت بعــن  يتن

ــن عــن العمــل نتيجــة  ــن العاطل ــزت ب ــا، ومّي ــذ آذار ٢٠٢٠ نتيجــة النتشــار الكورون ــات املتكــررة من ــار اإلغالق االعتب

ــب،  ــدون رات ــازة ب ــي إج ــال ف ــون كعم ــل والتشــغيل، وُيعّرف ــوة العم ــة لق ــة الســكانية التابع ــم املجموع ــا -وه الكورون

يتقاضــون مخصصــات تأمــن وطنــي - وبــن العاطلــن عــن العمــل حســب التعريــف الرســمي، وحســب مــا كان متعارًفا 

عليــه فــي األشــهر التــي ســبقت الوبــاء ، كذلــك األمــر بالنســبة ملعدالت 

األجــرة الشــهرية لألجيريــن، فــكل األجيريــن املوجوديــن فــي إجــازة 

ــي  ــي يتقاضوهــا ف ــم تدخــل مخصصــات التأمــن الت ــب ل ــدون رات ب

ُمعــدل األجــرة الشــهرية لألجيريــن. ومبــا أن نســبة كبيــرة منهــم هــم 

أصحــاب وظائــف أجرتهــا الشــهرية ُمتدنيــة نســبًيا، فمــن املتوقــع أن 

يرتفــع معــدل األجــرة الشــهرية لألجيريــن، مــع األخــذ بعــن االعتبــار 

أن شــهري كانــون الثانــي وشــباط لــم يشــهدا تأثيــًرا علــى قــوة 

العمــل، وبــدأ التأثيــر منــذ آذار ٢٠٢٠.

مــع انتشــار وبــاء الكورونــا الــذي شــهد اإلغــالق 

 %37 نحــو  بتعطيــل  وتســبب  آذار،  فــي  األول 

مــن النشــاط االقتصــادي )بمصطلحــات الناتــج(، 

تقــدم نحــو مليــون عامــل بطلبــات تخصيــص 

ــف  ــو 850 أل ــادة نح ــة، بزي ــوم( البطال ــن )رس تأمي

عامــل مقارنــة بشــباط، منهــم نحــو 90% علــى 

ــب  ــب، حس ــدون رات ــازة ب ــم إلج ــاس خروجه أس

سياســة الحكومــة.
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ــل نحــو 37% مــن النشــاط  ــي آذار، وتســبب بتعطي ــذي شــهد اإلغــالق األول ف ــا ال ــاء الكورون مــع انتشــار وب

االقتصــادي )مبصطلحــات النــاجت(، تقــدم نحــو مليــون عامــل بطلبــات تخصيــص تأمــن )رســوم( البطالــة، بزيــادة 

ــدون راتــب، حســب  ــى أســاس خروجهــم إلجــازة ب ــة بشــباط، منهــم نحــو 9٠% عل نحــو 85٠ ألــف عامــل مقارن

سياســة احلكومــة. ووصــل عــدد العاطلــن عــن العمــل إلــى ٢4% مــن قــوة العمــل، ومــع تقــدم الوقــت، وبعــد اإلعــالن 

عــن فتــح العديــد مــن النشــاطات االقتصاديــة، تــراوح معــدل البطالــة عشــية اإلغــالق الثانــي فــي أيلــول بــن %11- 

1٢% مــن قــوة العمــل،1٢ لكنــه وصــل إلــى 18% مــع بــدء التســهيالت فــي تشــرين األول بعــد اإلغــالق الثانــي، بعــد 

أن بلــغ ٢3% فــي منتصــف شــهر تشــرين األول. 

الجدول رقم )٨( معدل البطالة السنوية من آذار- كانون األول 1٣.٢٠٢٠

4.5%معدل البطالة العادية

18.٢%معدل البطالة الواسعة

4.3%معدل البطالة السنوية لكل األشهر

4.5%معدل بطالة الذكور

4.1%معدل بطالة اإلناث

4.5%معدل البطالة بن اليهود

3.5%معدل البطالة بن العرب

اختلفــت معــدالت البطالــة حســب الفــروع االقتصاديــة، ألن أزمــة الكورونــا االقتصاديــة تفــاوت تأثيرهــا علــى 

ــا،  ــة لضرورته ــروع حيوي ــروع كف ــض الف ــت بع ــات ُأعلن ــرة اإلغالق ــي فت ــك ف ــة، كذل ــروع املختلف ــات والف القطاع

وأخــرى جــرى إيقــاف العمــل فيهــا أو تزويــد خدماتهــا مراعــاة لهــدف التباعــد االجتماعــي، وفــي بعــض األحيــان 

نتيجــة ملناوشــات حزبيــة داخــل احلكومــة التــي عجــزت علــى اتخــاذ قــرارات مناســبة. فكمــا يظهــر اجلــدول رقــم 

6، كان أكثــر الفــروع تأثــًرا فــرع الفنــون والترفيــه، إذ اســتغنى عــن 35% مــن العمــال نســبة لعــدد العمــال فــي 

٢٠19 فــي اإلغــالق األول فــي آذار ٢٠٢٠، وبعــد اإلغــالق األول عــاد ٢٢.7% إلــى عملهــم، فكانــت نســبة العاطلــن 

عــن العمــل باملعــدل الســنوي فــي هــذا الفــرع 9.9% حســب التــي يتقاضــون تأمينــات بطالــة مــن مؤسســة التأمــن 

ــروع  ــن الف ــة كل م ــا االقتصادي ــر نتيجــة للكورون ــرت ســلًبا نســبًيا، بشــكل كبي ــام ٢٠٢٠. وتأث ــي الع ــي ف الوطن

اآلتــي: خدمــات الضيافــة والغــذاء، خدمــات املواصــالت والتخزيــن والتبريــد، اخلدمــات األخــرى، جتــارة اجلملــة 

ــاز  ــاء والغ ــد الكهرب ــة: تزوي ــروع اآلتي ــن الف ــروع تضــرًرا كل م ــل الف ــت أق ــارات. وكان ــاء والعق ــة، البن والتجزئ
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والتكييــف، اإلدارة احملليــة والعامــة، التأمــن الوطنــي، تزويــد امليــاه والنفايــات وتطهيــر امليــاه واخلدمــات الصحيــة، 

إضافــة لبعــض الفــروع الصغيــرة نســبًيا مــن ناحيــة عــدد العمــال.

الجــدول رقــم )٩(: معــدل الموجوديــن فــي بطالــة فــي فتــرة الكورونــا فــي العــام ٢٠٢٠ ويتلقــون مخصصــات بطالــة مــن مجمــل 

العامليــن فــي العــام ٢٠1٩ حســب الفــروع )المعــدالت بنــاء علــى إثــر اإلغــالق األول فــي آذار ٢٠٢٠ والثانــي فــي أيلــول ٢٠٢٠(.1٤

٢٠19٢٠19٢٠٢٠٢٠٢٠نسبة نسبة 

347934٢7عدد املشتغلن األجيرين في إسرائيل )باملالين(

35.833.5معدل عدد ساعات العمل األسبوعية

61.8%63.5%نسبة املشاركة في قوة العمل جليل 15 سنة فما فوق

66.4%67.٢%نسبة مشاركة اليهود من جيل 15 سنة فما فوق

41%45%نسبة مشاركة العرب من جيل 15 سنة فما فوق

63.5%67.6%مشاركة الرجال في قوة العمل

58.٢%59.6%نسبة مشاركة النساء في قوة العمل

59.1%61.1%معدالت التشغيل

6٢.٢%65.1%معدل تشغيل بن الرجال

55.8%57.٢%معدل التشغيل بن النساء

الجدول رقم )1٠(: معدالت التشغيل والمشاركة في قوة العمل في إسرائيل ٢٠1٩-٢٠٢٠.

الفروع الفروع 
عدد العاملن عدد العاملن 

في في ٢٠19٢٠19

نسب مئويةنسب مئوية

فصلوا في فصلوا في 

املوجة األولىاملوجة األولى

عادوا بعد ان عادوا بعد ان 

فصلوا في فصلوا في 

املوجة األولىاملوجة األولى

فصلوا فصلوا 

في املوجة في املوجة 

الثانيةالثانية

فصلوا في فصلوا في 

املوجة األولى املوجة األولى 

والثانيةوالثانية

عاطلون عن العمل منذ عاطلون عن العمل منذ 

نيسان حتى أيلولنيسان حتى أيلول

4138٠٠٠٢٢.514.31.15.66املجموع

9٢6٠٠35٢٢.71.٢11.89.9الفن والترفيه

٢7٢8٠٠33.9٢٠.61.911.711.3خدمات الضيافة والغذاء

خدمات املواصالت 

التخزين والبريد

15٢8٠٠3٢16.5٠.86.41٢.8
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1733٠٠3٠.8٢1.51.٢1٠.16.9خدمات أخرى

األسر املنتجة لالستهالك 

الذاتي

٢1٠٠٢9.118.31.48.48.5

58٢1٠٠٢8.919.71.49.16.8جتارة اجلملة والتجزئة

375٠٠٢8.617.81.16.78.٢العقارات

3٠53٠٠٢5.717.41.٢5.65.7خدمات مهنية علمية وفنية

٢564٠٠٢3.616.116.55.٢التربية والتعليم

3٠16٠٠٢٢11.81.147.8خدمات إدارية ومساندة

٢485٠٠٢1.811.71.137.7البناء

634٠٠٢٠.914.61.٢6.64الزراعة

3439٠٠٢٠.114.7٠.75.33.5اخلدمات الصحية والرفاه 

377٢٠٠191٢.3٠.944.4الصناعة

1358٠٠17.411.٢٠.933.9اخلدمات املالية والتأمن

٢٢٢٢٠٠17.11٠.3٠.9٢.34.3املعلومات واالتصاالت

تزويد املياه، النفايات 

وتطهير املياه

1٠3٠٠11.96.1٠.71.53.6

51٠٠1٠.75.11.11.33.4التعدين والتحجير

٢9٠٠9.95.7٠.4٠.٢٢.3مؤسسات خارج الدولة

اإلدارة احمللية والعامة 

والتأمن الوطني

4341٠٠6.74.3٠.51.31.4

تزويد الكهرباء والغاز 

والتكييف

155٠٠4.٢٢.4٠.3٠.61

تــدل مقارنــة نســب االشــتراك فــي قــوة العمــل فــي العــام ٢٠٢٠ علــى أن الفجــوة القائمــة بــن اليهــود والعــرب 

لــم تتقلــص. فمثــاًل، وصلــت الفجــوة بــن اشــتراك اليهــود والعــرب إلــى ٢5.4%، فيمــا كانــت فــي العــام ٢٠19 

)٢٢.6%(. وتبــرز الفروقــات حســب اجلنــس، إذ بلــغ اشــتراك الذكــور اليهــود فــي العــام ٢٠٢٠ )68.1%( وهــي 

نســبة أقــل 1% ممــا كانــت عليــه فــي العــام ٢٠19، أمــا الذكــور العــرب فبلغــت نســبة اشــتراكهم 54% فــي العــام 
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٢٠٢٠، وهــي نســبة أقــل بـــ 6.1% مــن العــام ٢٠19. أمــا الفجــوة 

ــرب فبلغــت %14.1،  ــود والع ــور اليه ــن الذك ــام ٢٠٢٠ ب ــي الع ف

ــات %37.1  ــات والعربي ــن النســاء اليهودي ــا بلغــت الفجــوة ب فيم

ــات  ــاء اليهودي ــتراك النس ــبة اش ــت نس ــه، إذ بلغ ــام نفس ــي الع ف

ــات  64.9% بانخفــاض 1.٢% عــن العــام ٢٠19، فــي مــا العربي

ــام ٢٠19. ــاض ٢% عــن الع ٢7.8%؛ أي بانخف

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد األجيريــن فــي ســوق العمــل فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بالعــام الســابق، فــإن 

ــام  ــن الع ــا ع ــادة 13 ألًف ــل، بزي ــف عام ــه 36٠ أل ــن في ــدد األجيري ــغ ع ــث بل ــا، حي ــك شــهد ارتفاًع قطــاع الهايت

الســابق. ففــي القطاعــات الصناعيــة فــي مجــال الهايتــك بلــغ عــدد األجيريــن 1٠8 آالف، وفــي قطــاع اخلدمــات 

فــي قطــاع الهايتــك ٢5٢ ألًفــا، وزاد نصيــب األجيريــن فــي مجــال الهايتــك مــن مجمــل األجيريــن فــي إســرائيل فــي 

العــام ٢٠٢٠ مبــا يقــارب ٠.5% لتصبــح نســبتهم 1٠.5% )13.7% مــن مجمــل األجيريــن الرجــال بلغــت %13.7 

مقابــل، و 7.3% للنســاء األجيــرات(.15

ــرة  ــدل األج ــع مع ــد ارتف ــة، فق ــح واملنشــآت االقتصادي ــن املصال ــد م ــى العدي ــا عل ــر الكورون ــن تأثي ــم م ــى الرغ عل

الشــهرية للعامــل األجيــر، حيــث وصــل باألســعار اجلاريــة إلــى 11193 شــيكاًل شــهرًيا، بعــد أن كان للعامــل اإلســرائيلي 

11538 شــيكاًل، وللعامــل األجنبــي )غالبيتهــم العظمــى فلســطينيون مــن الضفــة يعملــون لــدى أربــاب عمــل إســرائيلين( 

ــة مــع  ــام مقارن ــي كل ع ــن األعــوام ٢٠1٢- ٢٠19 ف ــدل  األجــرة الشــهرية ب ــع مع ــد ارتف 6649 شــيكاًل شــهرًيا، وق

ســابقه بــن 1.7%- 3.6%، بينمــا ارتفــع معــدل األجــرة الشــهرية فــي العــام ٢٠٢٠، وهــي ســنة وبــاء الكورونــا بـــ %7، 

وكانــت أعلــى معــدالت لألجــرة الشــهرية فــي فــروع املعلومــات واالتصــاالت بواقــع ٢39٠9 شــيكل، تليهــا خدمــات ماليــة 

وخدمــات تأمــن بـــ 19577 شــيكاًل، وتزويــد الكهربــاء وامليــاه وتنقيــة امليــاه بـــ 19538 شــيكاًل، أما أدنى معــدالت لألجرة 

الشــهرية فكانــت فــي فــرع خدمــات الضيافــة والطعــام 5138 شــيكاًل، وخدمــات أخــرى 6٠86 شــيكاًل.16

ــرة  ــدل األج ــرة، ومع ــف األجي ــدد الوظائ ــة ع ــن ناحي ــب م ــال األجان ــى العم ــا عل ــاء الكورون ــار وب ــر انتش  أث

الشــهرية. بحيــث وصــل عــدد العمــال األجانــب املصــرح عنهــم للتأمــن الوطنــي فــي العــام ٢٠٢٠ إلــى 1٢٢5٠٠ 

عامــل بانخفــاض 9% عــن العــام ٢٠19، أمــا العمــال الذيــن يعملــون بــدون تصاريــح، فبلــغ عددهــم وفــق التقديــرات 

ــروع  ــي ف ــى ف ــاض األعل ــة. وكان االنخف ــة الغربي ــن الضف ــى م ــم العظم ــل، غالبيته ــف عام ــن أل ــن ثالث ــر م أكث

خدمــات الضيافــة والطعــام، إذ انخفــض عــدد العمــال األجانــب فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢٠19 بـــ 34%، وتــاله 

فــرع اخلدمــات اإلداريــة الــذي انخفــض بـــ 14.3%، وطــال االنخفــاض الفــروع األخــرى جميعهــا، وهــي الفــروع 

التــي تضــررت مــن الناحيــة االقتصاديــة، وتضــررت منهــا الفئــات الضعيفــة اقتصادًيــا كلّهــا، وخاصــة املواطنــن 

الفلســطينين فــي إســرائيل. باملجمــل، يتركــز العمــال األجانــب فــي العمــل فــي فــروع اخلدمــات الصحيــة املرافقــة، 

والزراعــة والبنــاء، إضافــة إلــى فــروع أخــرى حتتــاج إلــى اجلهــد اجلســماني بشــكل خــاص.

علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد األجيريــن فــي 

ســوق العمــل فــي العــام 2020 مقارنــة بالعــام 

الســابق، فــإن قطــاع الهايتــك شــهد ارتفاًعــا، 

حيــث بلــغ عــدد األجيريــن فيــه 360 ألــف عامــل، 

ــابق. ــام الس ــن الع ــا ع
ً

ــادة 13 ألف بزي
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 1.٤  التضخم المالي

ــي رافــق الســنوات  ــر ارتفــاع إيجاب انخفــض مؤشــر غــالء املعيشــة بـــ ٠.7% خــالل العــام 17،٢٠٢٠ إث

ــذ العــام ٢٠15  ــرة  من ــه فــي الســنوات اخلمــس األخي ــى أن الثــالث  ٠.6% فــي العــام ٢٠19. 18 يشــار إل

حتــى العــام ٢٠٢٠ ارتفــع مؤشــر غــالء املعيشــة بشــكل تراكمــي بـــ ٠.9%، فــي حن شــهدت الســنوات ٢٠٠9 

حتــى ٢٠14 ارتفاًعــا ســنوًيا فــي جــدول غــالء املعيشــة بنســب تراوحــت بــن 1.6% إلــى 3.9% كمــا يظهــر 

فــي الشــكل رقــم 4، وهــي الســنوات التــي تولــى فيهــا بنيامــن نتنياهــو رئاســة احلكومــة بشــكل متواصــل، 

والءم ارتفــاع مؤشــر غــالء املعيشــة بــن األعــوام ٢٠1٠ – ٢٠14 الهــدف الــذي حــدده بنــك إســرائيل وهــو 

االرتفــاع فــي األســعار بــن 1%-3%، فــي حــن ســجل جــدول غــالء املعيشــة عــدم مالءمــة للهــدف الــذي حــدده 

بنــك إســرائيل منــذ العــام ٢٠14 – ٢٠٢٠. 

يعتبــر العــام ٢٠٢٠ مختلًفــا عــن الســنوات الســابقة، إذ أشــارت التوقعــات املختلفــة إلــى أنــه سيشــهد انخفاًضــا 

فــي جــدول غــالء املعيشــة، نتيجــة النتشــار الكورونــا عاملًيــا ومحلًيــا، وخصوًصــا لكثــرة اإلغالقــات وأثرهــا علــى 

انخفــاض الطلــب فــي أســواق عديــدة. 

الشكل رقم )5(: نسبة التغيير في أسعار المستهلك للسنوات ٢٠٠٩-٢٠٢٠.

مــع بدايــة اإلغــالق األول فــي آذار ٢٠٢٠، ارتفــع جــدول غــالء املعيشــة للمســتهلك بـــ ٠.4%، بعــد أن شــهد 

انخفاًضــا فــي كل مــن كانــون الثانــي وشــباط. وفــي املجمــل، ســجل اجلــدول ارتفاًعــا فــي ثالثــة أشــهر فــي الســنة 

)آذار، ومتــوز، وتشــرين األول( مبعــدل شــهري تــراوح بــن ٠.٢%- ٠.4%، أمــا باقــي األشــهر فشــهدت انخفاًضــا 

فــي اختــالف عمــا كان فــي الســنوات األربــع األخيــرة، كمــا يبــن الشــكل رقــم 4.
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الشكل رقم )6(: التغيير في أسعار المستهلك الشهرية للسنوات ٢٠1٧-٢٠٢٠ بالنسب المئوية.1٩ 

تشــير تركيبــة ســلة املشــتريات للمســتهلك، أن األســعار انخفضــت خــالل العــام ٢٠٢٠ فــي ثمانيــة بنــود اســتهالكية، 

هــي: الغــذاء، الســكن، صيانــة البيــوت، األثــاث األجهــزة البتيــة، األلبســة واألحذيــة، الصحــة املواصــالت واالتصــاالت، 

بينمــا ارتفعــت أســعار كل مــن اخلضــراوات والفواكــه والتربيــة الثقافــة والترفيــه مقارنــة بالعــام ٢٠19.

تغيــرت اجتاهــات التغييــر فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢٠19، إذ انخفضــت أســعار بنــد الغــذاء بـــ ٠.6% فــي 

العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بارتفــاع بـــ 1.1% فــي العــام ٢٠19، بينمــا ارتفعــت أســعار بنــد اخلضــروات والفواكــه بـــ 

4.4% فــي العــام ٢٠٢٠ بعــد أن انخفضــت بـــ ٢.8% فــي العــام ٢٠19، وانخفضــت أســعار بنــد الســكن بـــ ٠.٢% 

فــي العــام ٢٠٢٠ بعــد أن ارتفعــت بـــ ٢.1%، وانخفضــت أســعار صيانــة الســكن بـــ ٠.6% بعــد أن ارتفعــت بـــ 

1.8% فــي ســنة ٢٠19، وانخفضــت أســعار الصحــة بـــ ٠.6% خــالل العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بثباتهــا فــي ٢٠19، 

أمــا أســعار باقــي البنــود  علــى اجتاهاتهــا كمــا كان فــي العــام ٢٠19.

وللتلخيــص: انخفضــت أســعار 51% مــن الســلع واخلدمــات املكونــة لســلة املشــتريات )بالشــيكل( خــالل العــام 

٢٠٢٠، وارتفعــت أســعار 46% مــن الســلع واخلدمــات املركبــة لســلة املشــتريات بنســبة 5%، وارتفعــت أســعار %3 

مــن الســلع واخلدمــات املركبــة لســلة املشــتريات بنســبة أعلــى مــن 5%. علــى مســتوى األســر، انخفــض جــدول غالء 

املعيشــة بــن اخلمــس ٠.8% مقارنــة بانخفــاض بـــ ٠.7% للخمــس.٢٠

ويالحــظ - كمــا تبــن أعــاله - أن معــدل التضخــم تأثــر خــالل العــام ٢٠٢٠ بالكورونــا وأثــره علــى القطاعــات 

ــة مــن الركــود وانخفــاض فــي مســتوى  االقتصاديــة فــي النــاجت احمللــي أدخــل االقتصــاد اإلســرائيلي إلــى حال

ــر التراجــع فــي األســعار حســب التحليــالت املختلفــة بتراجــع الطلــب كعامــل رئيــس ملعــدل التضخــم  األســعار. يفسَّ

الســلبي. وتشــير توقعــات املؤسســات املاليــة املختلفــة إلــى أن انخفــاض األســعار سيســتمر خــالل الربــع األول مــن 
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العــام ٢٠٢1. تشــير املعطيــات األوليــة أن معــدل التضخــم لكانــون الثانــي ٢٠٢1 انخفــض بـــ ٠.1%. يذكــر أن 

احتســاب جــدول غــالء املعيشــة للمســتهلك طــرأت عليــه تغييــرات فــي العــام ٢٠٢٠، وذلــك مبنظومــة أوزان جديــدة 

ملكونــات ســلة املشــتريات ولســنة أســاس جديــدة هــي ٢٠٢٠. مــع هــذا، تشــير التوقعــات إلــى أن معــدالت التضخــم 

املالــي ســتكون أدنــى مــن الهــدف الــذي حــدده بنــك إســرائيل.٢1 

٢.  السياسات االقتصادية للحكومة االسرائيلية في ظل أزمة الكورونا

ــة  ــل السياس ــات والتحلي ــه بالبيان ــتعرض الفصــل األول من ــث يس ــة، حي ــات االقتصادي ــذا اجلــزء السياس  ه

ــي فيســتعرض - بالبيانــات  احلكوميــة - املاليــة التــي تعدهــا وزارة املاليــة وتشــرف عليهــا، أمــا اجلــزء الثان

ــاء  ــار وب ــة أن انتش ــه، خاص ــة ل ــة املتاح ــن األدوات النقدي ــزي ضم ــك املرك ــة للبن ــة النقدي ــل - السياس والتحلي

ــه. ــة ملواجهت ــج اقتصادي ــذ برام ــداد وتنفي ــة إع ــزي مهم ــك املرك ــة والبن ــى احلكوم ــرض عل ــا ف الكورون

٢.1   السياسات المالية

ابتــدأ العــام ٢٠٢٠، ولــم تكــن هنــاك ميزانيــة ســنوية.  مصــادق عليهــا مــن احلكومــة، وكانــت ميزانيــة ٢٠19 

آخــر ميزانيــة مصــادق عليهــا، وهــي الســنة التــي شــهدت جولتــي انتخابــات برملانيــة )فــي نيســان ٢٠19، وفــي 

ــار شــيكل ٢٠٢٠، وُخطــط لعجــز  ــى 396.6 ملي ــة إل ــات احلكومي ــط أن تصــل النفق ــول ٢٠19(. كان التخطي أيل

حكومــي بقيمــة 4٠.٢ مليــار ش.ج؛ أي ٢.9% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. تبــّن مــع نهايــة العــام ٢٠19 أن 

النفقــات احلكوميــة بلغــت 399.8 مليــار ش.ج )1٠٠.7% مــن امليزانيــة(. فكمــا جــاء فــي ميزانيــة ٢٠19، كانــت 

املدخــوالت الســنوية املتوقعــة حســب التخطيــط 356.7 مليــار ش.ج، لكــن التنفيــذ فــي العــام ٢٠19 كان 347.6 

مليــار ش.ج، نتيجــة لذلــك وصــل العجــز املتراكــم لعــام ٢٠19 إلــى نحــو 5٢.٢ مليــار ش.ج.

 حســب القانــون اإلســرائيلي، احلكومــة مكلَّفــة - فــي حــال عــدم وجــود ميزانيــة – بصــرف مــا نســبته 1/1٢ 

كل شــهر خــالل العــام ٢٠٢٠ مــن امليزانيــة الســابقة، والعمــل مبــا يســمى »ميزانيــة مســتمرة». 

ضمــن هــذه اخللفيــة، عمــل خــالل العــام ٢٠٢٠ وزيــرا ماليــة؛ عمــل الوزيــر األول )موشــيه كحلــون عــن 

حــزب كوالنــو مبيزانيــة صــودق عليهــا فــي آذار ٢٠18، وخــالل العــام ٢٠19 لــم يجــر إقــرار ميزانيــة للعــام 

٢٠٢٠، وجــرت انتخابــات برملانيــة فــي نيســان ٢٠19، وألول مــرة فــي تاريــخ إســرائيل لــم تشــكل حكومــة، 

وبعــد شــهر واحــد مــن بــدء العمــل البرملانــي أقــرت انتخابــات جديــدة فــي 17 أيلــول ٢٠19، ومــرة أخــرى 

لــم يســتطع نتنياهــو تشــكيل حكومــة، ومت حــل الكنيســت واإلعــالن عــن انتخابــات ثالثــة فــي آذار ٢٠٢٠، 

وخــالل هــذه الفتــرة أدارت احلكومــة التــي اختيــرت بعــد انتخابــات الكنيســت العشــرين، أعمــال احلكومــة 

ــة، إلــى أن مت تشــكيل حكومــة جديــدة  فــي أيــار ٢٠٢٠،  ــى مــا بعــد االنتخابــات الثالث برئاســة نتنياهــو إل
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ــي  ــن حزب ــاوب» ب ــة التن ــرًا، وســميت »حكوم ــت مــن  وزي تكون

الليكــود و»أزرق أبيــض». إثــر تشــكيل حكومــة التنــاوب، تغيــر 

وزيــر املاليــة األســبق موشــيه كحلــون، واســتلم منصــب وزيــر 

ــن حــزب  ــس م ــد عضــو الكنيســت يســرائيل كات ــة اجلدي املالي

الليكــود فــي أيــار ٢٠٢٠، وحســب اتفاقيــة تشــكيل احلكومــة، 

ــذات الليكــود  اتفقــت األحــزاب املشــتركة فــي احلكومــة - وبال

و»أزرق أبيــض» – علــى أن يتــم إقــرار ميزانيــة للدولــة فــي آب 

٢٠٢٠، ولكــن اخلالفــات بــن »أزرق أبيــض» والليكــود أعاقــت 

املصادقــة علــى امليزانيــة. وفــي آب، مــع اشــتداد اخلــالف بــن 

نتنياهــو وغانتــس، مت االتفــاق بوســاطة عضــوي الكنيســت 

هنــدل وهــاوز مــن حــزب تيلــم علــى تأجيــل إقــرار ميزانيــة 

٢٠٢٠ بـــ 1٢٠ يوًمــا، ومــع هــذا وألســباب مختلفــة ُأعلــن عــن 

ــى الكنيســت(،  ــم تطــرح عل ــة ل ــة )امليزاني ــون األول ٢٠٢٠، بعــد عــدم إقــرار ميزاني حــّل الكنيســت فــي كان

وأقــرت انتخابــات رابعــة فــي آذار ٢٠٢1. ٢٢ لــم تنجــح احلكومــة فــي إقــرار ميزانيــة للعــام ٢٠٢٠، وال للعــام 

٢٠٢1. إضافــة لذلــك، أجبــر انتشــار وبــاء الكورونــا خــالل العــام ٢٠٢٠ واإلغالقــات وخســائرها احلكومــة 

علــى إجــراء تعديــالت علــى قانــون األســاس فــي امليزانيــة كأمــر الســاعة، ومبوجــب ذلــك، مت تغييــر حســاب 

ــار  ــى آث ــب عل ــة للتغل ــه.٢3 وأقــرت »صناديــق إنفــاق» للخطــة االقتصادي إطــار اإلنفــاق الســنوي املســموح ب

الكورونــا االقتصاديــة. فيمــا يأتــي تركيــز إلطــار اإلنفــاق املســموح بــه فــي العــام:٢4

إطــار لتنفيــذ امليزانيــة املســتمرة - ابتــداء مــن نيســان، حــدد إطــار بقيمــة 4٠٠ مليــار شــيكل، ثــم أضيــف  إطــار لتنفيــذ امليزانيــة املســتمرة - -   -

11 مليــار شــيكل فــي أيلــول كأمــر للســاعة.

ــيكل  ــار ش ــص 35 ملي ــدء بتخصي ــان، والب ــن نيس ــار األول م ــة - اإلط ــذ للخطــة االقتصادي ــار تنفي إط ــة - -  ــذ للخطــة االقتصادي ــار تنفي إط  -

مــن خــالل 8٠ مليــار شــيكل أعــدت للمســاعدات والقــروض، وارتفعــت إلــى 84.8 مليــار شــيكل أعــدت 

خصيًصــا للعــام ٢٠٢٠.

ــغ ٢٠8  ــا االقتصــادي بل ــاء الكورون ــة وب ــذي حــدد ملواجه ــة ال ــام للخطــة االقتصادي ُيذكــر أن اإلطــار الع

مليــار شــيكل )جــدول رقــم 8(. مــن بينهــا 137 مليــار شــيكل نفقــات فــي امليزانيــة موزعــة حســب التخطيــط 

كاآلتــي: 8481٢ مليــار شــيكل للعــام ٢٠٢٠، و5٢334 مليــار شــيكل للعــام ٢٠٢1. حســب بحــث ملركــز 

تــاوب، مت تنفيــذ 73% مــن امليزانيــة املعــدة للبرنامــج االقتصــادي املخصــص ملواجهــة الوبــاء بــن شــهري آذار 

ــي ٢٠٢٠. ٢5 وتشــرين الثان

لــم تنجــح الحكومــة فــي إقــرار ميزانيــة للعــام 

2020، وال للعــام 2021. إضافــة لذلــك، أجبر انتشــار 

واإلغالقــات   2020 العــام  خــالل  الكورونــا  وبــاء 

وخســائرها الحكومــة علــى إجــراء تعديــالت علــى 

قانــون األســاس فــي الميزانيــة كأمــر الســاعة، 

وبموجــب ذلــك، تــم تغييــر حســاب إطــار اإلنفاق 

ــه. ــموح ب ــنوي المس الس

بلــغ اإلطــار العــام للخطــة االقتصاديــة الــذي حــدد 

لمواجهــة وبــاء الكورونــا االقتصــادي 208 مليــار 

ــات  ــيكل نفق ــار ش ــا 137 ملي ــن بينه ــيكل، م ش

فــي الميزانيــة.
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جدول رقم )11(: اجمالي حجم الخطة االقتصادية )يشمل مركبات االئتمانات والسيولة النقدية(.٢6 

املجموع )مليار شيكل(املجموع )مليار شيكل(املوضوعاملوضوعاملجموعةاملجموعة

هبات صحية ومدنية
التربيــة  وزارة  الصحــة،  وزارة  احلكوميــة،  للــوزارات  اســتجابة 

والتعليــم.
٢5.9

شبكة أمان اجتماعية

تســهيالت فــي اســتحقاقات رســوم البطالــة، هبات ملجموعات ســكانية 

خاصــة، هبــات اجتماعيــة للمســتقلن، هبــات لــكل مواطــن ولــكل 

ــات تشــجيع  ــود املســرحن، هب ــع للجن ــد، تســهيالت لســحب ودائ ول

ــات عمــل. التشــغيل بواســطة هب

74.3

استمرارية األعمال

هبــات التكاليــف الثابتــة للمصالــح االقتصادية، قــروض بكفالة الدولة، 

تخفيضــات فــي ضريبــة األرنونــا، هبــات لتشــجيع التشــغيل واحلفــاظ 

علــى العمــال واشــتراك احلكومــة فــي أيــام العــزل االجتماعــي.

98.5

حتفيز االقتصاد وتسريعه
تســريع الرقمنــة احلكوميــة، تســريع مشــاريع اإلســكان، هبــات 

لشــركات الهايتــك وتســريع البنيــة التحتيــة املدنيــة.
9.6

٢٠8.3املجموع

ــغ العجــز فــي امليزانيــة احلكوميــة 16٠.3 مليــار شــيكل )أنظــر جــدول رقــم 9( مقابــل  خــالل العــام ٢٠٢٠، بل

عجــز بقيمــة 5٢.٢ مليــار شــيكل فــي ميزانيــة ٢٠19. فمــع انتشــار الوبــاء، وفــرض اإلغــالق األول فــي آذار 

ــة التــي وضعتهــا احلكومــة، خاصــة بعــد أن أغلقــت  ٢٠٢٠، بــدأ العجــز يتراكــم ويرتفــع نتيجــة للخطــة االقتصادي

احملــال التجاريــة، وخــرج نحــو مليــون عامــل مــن أماكــن عملهــم فــي إجــازات بــدون راتــب، إضافــة إلــى التقييــدات 

االقتصاديــة التــي واجهــت أصحــاب املصالــح. ففــي كانــون األول ٢٠٢٠ وحــده، وصــل العجــز إلــى ٢٢.9 مليــار 

ــن  ــب وم ــن الضرائ ــي م ــك انخفــض الدخــل احلكوم ــي نتيجــة هــذه األوضــاع، كذل ــاق احلكوم شــيكل. ازداد اإلنف

ودائــع مؤسســة التأمــن الوطنــي. يقــول احملللــون االقتصاديــون فــي وزارة املاليــة إن وبــاء الكورونــا ســاهم وحــده 

بعجــز يقــدر بـــ 111.7 مليــار شــيكل، منهــا 68.6 مليــار شــيكل ارتفــاع فــي اإلنفــاق احلكومــي، و43.1 مليــار 

شــيكل انخفــاض فــي الدخــل احلكومــي، وإذا مــا حيــدت أضــرار الكورونــا فــان، كان مــن املفتــرض أن يكــون العجــز 

احلكومــي للعــام ٢٠٢٠ أقــل مــن العــام ٢٠19، بســبب تســيير اإلنفــاق حســب برنامــج امليزانيــة املســتمرة، وعــدم 

ــى  ــم 9(.  ومبعن ــة مصــادق عليها٢7)انظــر جــدول رق وجــود ميزاني

اخــر، فــإن االرتفــاع فــي العجــز بســبب وبــاء الكورونــا بلــغ 8% مــن 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي، وهــو أقــل مــن العجــز احلاصــل فــي دول 

منظمــة التعــاون والتنميــة املقــدر ارتفاعــه بـــ %8.6.٢8 

الميزانيــة  فــي  العجــز  بلــغ   ،2020 العــام  خــالل 

الحكوميــة 160.3 مليــار شــيكل مقابــل عجــز بقيمــة 

العــام 2019. 52.2 مليــار شــيكل فــي ميزانيــة 
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ُيظهــر التمعــن فــي اإلنفــاق احلكومــي للعــام ٢٠٢٠، أن مجملــه 

ــاق  ــار شــيكل إنف ــا 4٢6.8 ملي ــار شــيكل، منه ــغ 478.5 ملي بل

ــة  ــى اخلطــة االقتصادي ــة، مبــا فيهــا اإلنفــاق عل املكاتــب احلكومي

ــار شــيكل تســديد  ــا االقتصــادي، و3٠ ملي ــاء الكورون ــة وب حملارب

فوائــد علــى الديــن احلكومــي، إضافــة لتســديد صناديــق للتأمــن 

ــاق  ــع اإلنف ــل ارتف ــيكل. وباملجم ــار ش ــة ٢1.7 ملي ــي بقيم الوطن

ــا االقتصــادي، فــإن اإلنفــاق  ــاء الكورون ــى وب ــة بالعــام ٢٠19. وبتحييــد اإلنفــاق عل احلكومــي بـــ 19.7% مقارن

احلكومــي ارتفــع بـــ ٢.5% مقارنــة بالعــام ٢٠19.

جدول رقم )1٢(: مركبات العجز الحكومي في العام ٢٩.٢٠٢٠      

نسبة من الناجت احمللي اإلجمالينسبة من الناجت احمللي اإلجماليمليارات الشواكلمليارات الشواكلمركبات العجزمركبات العجز

3.7%5٢.٢عجز ٢٠19

4.9%68.6ارتفاع في اإلنفاق بسبب اخلطة االقتصادية3٠

٠.7%1٠.1ارتفاع في اإلنفاق – ميزانية مستمرة

٠.5%6.5انخفاض الدخل من الضرائب

1.6%٢٢.9انخفاض في املداخيل األخرى- التأمن الوطني

٠.3%٠انخفاض في الناجت احمللي اإلجمالي

11.7%16٠.331مجمل العجز

أمــا دخــل الدولــة فبلــغ 318.٢ مليــار شــيكل، وهــو أقــل بـــ 8.5% مــن دخــل العــام املاضــي، وأقــل 

بـــ 43.1 مليــار شــيكل مــن التنبــؤات قبــل بدايــة أزمــة الكورونــا االقتصاديــة. بلغــت جبايــة الضرائــب 

31٠.9 مليــار شــيكل، منهــا 167.٢ مليــار شــيكل مــن الضرائــب املباشــرة، و137.3 مليــار شــيكل مــن 

الضرائــب غيــر املباشــرة، بذلــك يكــون مجمــل الدخــل مــن الضرائــب أقــل بـــ ٢% منــه فــي العــام ٢٠19. 

ــل  ــي، مت متوي ــة. بالتال ــل مختلف ــي ورســوم ومداخي ــو مــن مؤسســة التأمــن الوطن ــي الدخــل فه ــا باق أم

العجــز احلكومــي بواســطة جتنيــد أمــوال محليــة بقيمــة 191 مليــار شــيكل، وجتنيــد 74.4 مليــار شــيكل 

مــن خــارج البــالد.

 2020 للعــام  الحكومــي  اإلنفــاق  مجمــل  بلــغ 

مليــار   426.8 منهــا  شــيكل،  مليــار   )478.5(

ــا  ــا فيه ــة، بم ــب الحكومي ــاق المكات ــيكل إنف ش

اإلنفــاق علــى الخطــة االقتصاديــة لمحاربــة وبــاء 

الكورونــا.
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بنــاء علــى هــذه املعطيــات، فالتوقعــات املســتقبلية للعجــز فــي ميزانيــة العــام ٢٠٢1 مرهونــة بســيناريوهات 

عديــدة، أهمهــا أن انخفــاض وتيــرة انتشــار الوبــاء، وارتفــاع وتيــرة التطعيمــات، ســيؤديان إلــى عجــز فــي 

امليزانيــة اقــل مــن العــام ٢٠٢٠. وتشــير معظــم التوقعــات إلــى أن نســبة العجــز مــن النــاجت ســتكون فــي 

ــا  ــون أيًض ــيناريو مره ــذا الس ــن ه ــام ٢٠٢٢. لك ــي الع ــتنخفض ف ــا س ــن 7%- 9%، وأنه ــام ٢٠٢1 ب الع

ــات  ــدم إجــراء انتخاب ــة مســتقرة، وع ــام حكوم ــة قي ــة للكنيســت اإلســرائيلي، وإمكاني ــات البرملاني باالنتخاب

خامســة فــي العــام ٢٠٢1. هنــاك ســناريوهات أخــرى ترتبــط أيًضــا بفعاليــة تطعيمــات الكورونــا وقدرتهــا 

ــا  ــة محلًي ــق مبــدى األضــرار االقتصادي ــا يتعل ــر فيم ــاء، وهــي متشــائمة أكث ــن انتشــار الوب ــى احلــّد م عل

ــا، وبالعجــز فــي امليزانيــة احلكوميــة. وعاملًي

٢.٢ الدين العام والتدريج االئتماني

علــى أثــر اخلطــوات االقتصاديــة ملواجهــة أضــرار الكورونــا وارتفــاع اإلنفــاق احلكومــي لتمويلهــا، ارتفــع 

معــدل الديــن العــام بالنســبة للنــاجت احمللــي اإلجمالــي بـــ 13% خــالل العــام ٢٠٢٠ ليصــل إلــى %73.1 

مقارنــة بـــ 6٠% فــي العــام الســابق.3٢ بلــغ معــدل الديــن احلكومــي مــن النــاجت 71.6%. ُيذكــر أن معــدل 

الديــن العــام للنــاجت فــي العــام ٢٠٠9 كان مســاوًيا تقريًبــا ملعــدل الديــن العــام للنــاجت فــي العــام ٢٠٢٠، 

ــرة، انخفــض بشــكل تدريجــي ليصــل فــي الســنوات ٢٠17-٢٠19 بــن %6٠ - %61،  وخــالل هــذه الفت

وارتفــع فــي العــام ٢٠٢٠ ليصــل إلــى معدلــه احلالــي. يتضــح مبقارنــة معــدل الديــن العــام مــع دول أخــرى، 

أن متوســط معــدل الديــن العــام للنــاجت فــي الــدول الناميــة املتوقــع فــي العــام ٢٠٢٠ هــو 6٢.٢%، وللــدول 

ــدول التــي تقــارن بهــا إســرائيل حســب  ــن العــام للنــاجت لل املتطــورة 1٢5.5%، أمــا متوســط معــدل الدي

شــركات التدريــج فيبلــغ %53.8.33

ــت  ــي، أبق ــج الدول ــة للتدري ــش )Fitch( العاملي ــركة فيت ــه. فش ــى حال ــرائيل عل ــي إلس ــج االئتمان ــي التدري  بق

التدريــج الســابق مبســتوى +A مــع تنبــؤات مســتقرة. وحســب الشــركة فــإن التدريــج االئتمانــي إلســرائيل يــوازن 

بــن حســابات خارجيــة متينــة واقتصــاد متنــوع ذي قيمــة إضافيــة عاليــة، ومتانــة مؤسســاتية، وبــن معــدل ديــن 

عــام للنــاجت عــال مقارنــة بــدول املقارنــة، ومخاطــر أمنيــة وسياســية مســتمرة.34

ــام  ــي الع ــام ٢٠٢٠ بـــ 5.4% ف ــي الع ــو ف ــدل النم ــاع مع ــش ارتف ــون لشــركة فيت ــون االقتصادي ــع احمللل يتوق

٢٠٢1، وفــي العــام ٢٠٢٢ بـــ 4.1%، معتمديــن بذلــك علــى التنبــؤ بإيقــاف التقييــدات االقتصاديــة النابعــة مــن 

ــات الســياحية  ــام ٢٠٢1، وجتــدد اخلدم ــن الع ــي النصــف األول م ــة ف ــات عالي ــرة التطعيم ــاء وتي ــا، وبق الكورون

فــي النصــف الثانــي بوتيــرة منخفضــة، مــع هــذا، يشــير محللــو الشــركة إلــى املخاطــر احملتملــة نتيجــة املوجــات 

ــات.35 ــة التطعيم ــة وفعالي الوبائي

ــام ٢٠٢1 بنســبة %9  ــي الع ــة سيســتمر ف ــة احلكوم ــي ميزاني ــز ف ــا أن العج ــون أيًض ــع احمللل يتوق
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مــن النــاجت احمللــي، وســينخفض فــي العــام ٢٠٢٢ إلــى 

فــي  ســيرتفع  للنــاجت  العــام  الديــن  معــدل  وأن   ،%4.3

الســنوات املقبلــة، كمــا يتوقــع احملللــون أن يســتمر الفائــض 

فــي امليــزان التجــاري، خاصــة أن تصديــر اخلدمــات يتمتــع 

ــتقبلية. ــة ومس ــة حالي مبتان

 )S&P( ــركة ــي حســب ش ــج االئتمان ــر التدري ــم يتغي ــا ل كم

التــي أبقــت عليــه مبســتوى -AA مــع تنبــؤات مســتقرة، ويعلــل 

محللــو الشــركة تدريجهــم بــأن االقتصــاد اإلســرائيلي ســينمو مســتقبلًيا، وأن معــدل الديــن اخلارجي سيســتقر 

حــول 77% للنــاجت.36 وأشــاد تقريــر شــركة )S&P( بجهــود بنــك إســرائيل، وبالسياســة النقديــة التــي يديرهــا 

مبســاندة احتياجــات التمويــل احلكوميــة واخلطــوات التــي قــام بهــا ضمــن خطتــه ملواجهــة الوبــاء مثــل اقتنــاء 

ســندات الديــن احلكوميــة وغيرهــا مــن اخلطــوات النقديــة.

للتلخيــص: أبقــت شــركات التدريــج االئتمانــي الدوليــة الثــالث علــى التدريــج االئتمانــي إلســرائيل فــي مســتواه، 

ــذات  ــاجت، واألوضــاع السياســية وبال ــام للن ــن الع ــدل الدي ــادة مع ــا، وزي ــاء الكورون ــن انتشــار وب ــم م ــى الرغ عل

احملليــة، وعــدم املصادقــة علــى امليزانيــة العامــة للعــام ٢٠٢٠، وكذلــك للعــام ٢٠٢1. مــع توقعــات إيجابيــة ملعــدالت 

النمــو فــي األعــوام ٢٠٢٠-٢٠٢3، وتقلــص العجــز فــي امليزانيــة فــي الســنوات املقبلــة.

٢.٣ السياسات النقدية 

اتخــذ بنــك إســرائيل فــي العــام ٢٠٢٠، قــرارات عــدة ضمــن سياســاته النقديــة بهــدف احلفــاظ علــى 

االســتقرار االقتصــادي، والتقليــل مــن األضــرار النابعــة مــن انتشــار الكورونــا عاملًيــا، ودفــع عجلــة النشــاطات 

ــذ  ــم يســتعمل من ــك خــالل الســنة، فبعضهــا ل ــي اســتعملها البن ــة الت ــة. لقــد تعــددت األدوات النقدي االقتصادي

أزمــة الرهــن العقــاري العاملــي، وبعضهــا اآلخــر لــم يســتعملها البنــك ســابًقا، إضافــة لــألدوات التــي يســتعملها 

بشــكل جــاٍر، كتحديــد نســبة الفائــدة والتدخــل فــي ســوق العملــة األجنبيــة. كانــت الشــروط مواتيــة، حيــث كان 

االقتصــاد اإلســرائيلي حتــى بدايــة انتشــار الوبــاء فــي حالــة مــن االســتقرار والنمــو، مــع فائــض فــي احتيــاط 

العملــة األجنبيــة وأرصدتهــا، لــذا اتخــذ البنــك خطــوات الءمــت مبــدى عــال األســواق املختلفــة ضمــن الصالحيات 

واألدوات التــي ميتلكهــا فــي سياســات التوســع النقــدي. إضافــة لــكل ذلــك، هــدف البنــك املركــزي مــن خطواتــه 

إلــى احلفــاظ علــى أهدافــه بشــكل عــام، وأهمهــا االســتقرار فــي األســعار، ومســتويات محــددة للتضخــم املالــي، 

وكذلــك النمــو االقتصــادي فــي املــدى البعيــد ومركباتــه، واالســتقرار فــي األســواق املاليــة. 

أشــارت التوقعــات اإلســرائيلية والعامليــة )بشــكل مغلــوط( فــي بدايــة العــام ٢٠٢٠، ومــع بدايــة انتشــار 

ــة، وأن آثــاره االقتصاديــة ســتكون محــدودة. إضافــة  الكورونــا، أن املــرض ســيتوقف خــالل األشــهر املقبل

الدوليــة  االئتمانــي  التدريــج  شــركات  أبقــت 

ــي  ــرائيل ف ــي إلس ــج االئتمان ــى التدري ــالث عل الث

مســتواه، علــى الرغــم مــن انتشــار وبــاء الكورونــا، 

وزيــادة معــدل الديــن العــام للناتــج، واألوضــاع 

السياســية وبالــذات المحليــة، وعــدم المصادقــة 

وكذلــك   ،2020 للعــام  العامــة  الميزانيــة  علــى 

.2021 للعــام 
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لذلــك، اقتصــرت املعطيــات التــي توفــرت ملتخــذي القــرارات فــي 

السياســات النقديــة علــى الربــع األخيــر مــن العــام ٢٠19، 

ــرر أن  ــك، تق ــى ذل ــاء عل ــام ٢٠٢٠، بن ــن الع ــهر األول م والش

تبقــى نســبة الفائــدة ٠.٢5%، وهــي النســبة التــي تقــررت فــي 

ــة  تشــرين الثانــي ٢٠18، وُأبقيــت بــدون أي تغييــر حتــى بداي

ــا  ــا محلًي ــي  انتشــار الكورون ــة الت ــن األزم نيســان ٢٠٢٠. لك

ــر  ــع تغيي ــاره، وم ــاف انتش ــذة إليق ــوات املُتخ ــا، واخلط وعاملًي

الوضــع االقتصــادي الكلــي، دفعــت اللجنــة النقديــة فــي  تفعيــل 

أدوات نقديــة متعــددة ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة 

عــن الوبــاء، وبالــذات التقلبــات فــي األســواق املاليــة )علــى 

ــب...(،  ــل أبي ــال انخفــاض األســعار فــي بورصــة ت ســبيل املث

لــذا متّثــل القــرار األول فــي 15 آذار ٢٠٢٠ باإلعــالن عــن 

ــة،  ــواق املالي ــي األس ــيولة ف ــادة الس ــدف زي ــع» )Repo transactions( به ــادة البي ــالت إع ــج  »معام برنام

وحتســن أداء ســوق ســندات الديــن، إضافــة إلــى ذلــك، قــررت اللجنــة النقديــة أن البنــك ســيعمل فــي ســوق 

ــدأ أيًضــا فــي  ــواع املختلفــة وألوقــات مختلفــة، وب ــة مــن األن ســندات الديــن، ويقتنــي ســندات ديــن حكومي

ــدف  ــة )SWAP( به ــات املقايض ــج صفق ــن برنام ــة ضم ــة األجنبي ــوق العمل ــي س ــل ف ٢٠٢٠/3/16 بالعم

احملافظــة علــى الســيولة النقديــة. بعــد أســبوع مــن ذلــك، قــررت اللجنــة النقديــة إطــالق خطــة منظمــة لشــراء 

الســندات احلكوميــة فــي الســوق الثانويــة مببلــغ إجمالــي قــدره 5٠ مليــار شــيكل، بهــدف تخفيــض تكاليــف 

ــي  ــم ف ــي تواجهه ــات الت ــم، وازدادت الصعوب ــد أن انخفضــت مدخوالته ــات للشــركات واألســر، بع االئتمان

الســيولة النقديــة. ولــم تغيــر اللجنــة النقديــة نســبة الفائــدة بجلســة اســتثنائية، بــل أبقــت عليهــا علــى خــالف 

كثيــر مــن البنــوك املركزيــة فــي العالــم.

فــي بدايــة نيســان، اختلــف الوضــع عمــا كان عليــه ســابًقا، وبــدأ االعتقــاد أن األزمــة الصحيــة ستســتمر 

ومعهــا األزمــة االقتصاديــة، وأن األزمــة ليســت ناجتــة عــن التقييــدات علــى العرض فقــط، إمنا تتجــه التوقعات 

نحــو املــّس بالطلــب علــى أثــر انخفــاض مداخيــل األســر والضــرر الالحــق بقيمــة األصــول املاليــة، لــذا قــررت 

اللجنــة النقديــة تخفيــض نســبة الفائــدة إلــى ٠.1% علــى أمــل أن تســهل هــذه اخلطــوة علــى املقترضــن الذيــن 

ترتبــط قروضهــم بنســبة الفائــدة التــي يحددهــا بنــك إســرائيل والفائــدة األساســية )البــرامي(، وأن تســاهم 

أيًضــا فــي دعــم االقتصــاد الكلــي. وفــي الســياق نفســه، أدخلــت اللجنــة النقديــة أداة نقديــة جديــدة، عبــارة 

عــن قــروض نقديــة للبنــوك التجاريــة ملــدة ثــالث ســنوات وبنســبة فائــدة ثابتــة ٠.1% بهــدف زيــادة العــروض 

االئتمانيــة للمصالــح الصغيــرة، وتخفيــض نســبة الفائــدة علــى القــروض املعروضــة.

ما هي سياسة التوسع المالي؟

المركزيــة  البنــوك  تتبعهــا  سياســة  هــي   

االقتصــادي،  الركــود  أو  االنكمــاش  فــي حــاالت 

ضــخ  وبالتالــي  اإلقــراض،  زيــادة  إلــى  وتهــدف 

الســوق  إلــى  الســيولة  مــن  إضافيــة  كميــات 

إلــى  وللوصــول  االقتصــاد.  عجلــة  لتحريــك 

ــعار  ــزي أس ــك المرك ــض البن ــة، يخف ــذه النتيج ه

الفائــدة المترتبــة علــى القــروض بهــدف تشــجيع 

األفــراد والشــركات علــى االقتــراض. بشــكل عــام، 

فــي  نقديــة  ســيولة  االقتــراض  زيــادة  ــخ 
ُ

تض

االســتهالك  باتجــاه تنشــيط  وتدفــع  الســوق، 

وتشــجيع  جانــب،  مــن  الســلع  علــى  والطلــب 

آخــر.  االســتثمار مــن جانــب 
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وضمــن السياســة النقديــة، تابــع البنــك املركــزي مجــرى األمــور مــن الناحيــة الوبائية وأثرهــا االقتصادي، 

واســتمر فــي سياســة التوســع النقــدي. وفــي بدايــة متــوز مــع اشــتداد حــدة الوبــاء وآثــاره االقتصاديــة، 

ــيكل،  ــار ش ــة 15 ملي ــرى بقيم ــركات الكب ــن الش ــادرة ع ــن ص ــندات دي ــراء س ــج لش ــال برنام ــام بإدخ ق

وجــدد برنامــج القــروض النقديــة للبنــوك التجاريــة للمــدى البعيــد بفائــدة ثابتــة، وأعلــن أنــه ســيجدد فــي 

التشــريعات التــي تســمح للبنــوك برهــن أصــول عديــدة ومختلفــة مقابــل قــروض للمــدى البعيــد؛ أي بإمكانيــة 

رهــن أصــول غيــر ثابتــة مبســتوى عــال. فــي تشــرين األول، ومــع نهايــة اإلغــالق الثانــي، قــرر بنــك إســرائيل 

ــدة  ــة بقــروض بفائ ــوك التجاري ــد البن ــار شــيكل، وتزوي ــة بـــ 35 ملي ــن احلكومي ــادة شــراء ســندات الدي زي

ســلبية -٠.1% بهــدف مســاعدة املصالــح صغيــرة احلجــم، واشــترط علــى البنــوك التجاريــة منــح قــروض 

للمصالــح الصغيــرة بحــّد أقصــى للفائــدة 1.3%  مــع فتــرة تســديد مدتهــا أربــع ســنوات، ذلــك إمياًنــا منــه 

بأهميــة املصالــح الصغيــرة مــن ناحيــة التشــغيل والنشــاط االقتصــادي، إضافــة لــكل ذلــك، شــّرع البنــك 

املركــزي تأجيــل ســداد القــروض، خاصــة قــروض الســكن طويلــة األمــد، حيــث بلــغ حجــم القــروض التــي 

أجــل تســديدها 161 مليــار شــيكل.37

٢.٤ العملة األجنبية وسعر التبادل

لــم يختلــف أمــر ســوق العملــة األجنبيــة مقابــل الشــيكل، عمــا كان عليــه فــي األســواق األخــرى. فحتــى 

ــا، وإعــالن اإلغــالق  ــة. ومــع انتشــار الكورون ــل العمــالت األجنبي ــة الشــيكل مقاب آذار ٢٠٢٠، ارتفعــت قيم

األول، وحــدوث تقلبــات فــي األســواق املاليــة، انخفضــت قيمــة الشــيكل مقابــل الــدوالر نتيجــة وجــود نقــص 

ــذي دفــع  ــدوالر )انظــر الشــكل رقــم 5(. وانخفــاض األســعار فــي ســوق األســهم، األمــر ال فــي ســيولة ال

بنــك إســرائيل إلــى التدخــل فــي ســوق العملــة األجنبيــة، وعقــد صفقــات مقايضــة )SWAP( 38بهــدف تزويــد 

ــة  ــم أرصــدة العمل ــك بســبب تراك ــذ ذل ــام تنفي ــق أم ــاك أي عوائ ــن هن ــم تك ــة، ول الســوق بالســيولة املطلوب

ــك احلــن ارتفعــت قيمــة الشــيكل  ــذ ذل ــت األرصــدة مرتفعــة، ومن ــث كان ــة مــن ســنوات ســابقة، حي األجنبي

بالنســبة للعملــة األجنبيــة، باســتثناء أيلــول الــذي انخفضــت فيــه بشــكل طفيــف، ثــم عــاد الشــيكل إلــى اجتاهه 

الســابق، وحافــظ بنــك إســرائيل فــي تلــك الفتــرة علــى مراقبــة ســوق العملــة األجنبيــة والتدخــل فيهــا مــن 

خــالل شــراء العملــة بهــدف احلفــاظ علــى األســعار وعلــى الصــادرات اإلســرائيلية.39 فعلــى ســبيل املثــال، 

اشــترى البنــك املركــزي فــي النصــف األول مــن ســنة ٢٠٢٠ مــا قيمتــه 1٠.8 مليــار دوالر، واشــترى فــي 

النصــف الثانــي 15 مليــار دوالر، نفــد أكثــر مــن ثلثهــا فــي تشــرين الثانــي علــى أثــر محــاوالت جهــات جتاريــة 

رفــع قيمــة الشــيكل. 



165
تقـريـر "مـدار"  

2021

الشكل رقم )٧(: معدل أسعار العمالت األجنبية مقابل الشيكل خالل األشهر كانون الثاني- 

كانون األول ٤٠.٢٠٢٠ 

أعلــن بنــك إســرائيل فــي منتصــف كانــون الثانــي ٢٠٢1، أنــه ســيتدخل خــالل العــام ٢٠٢1 فــي ســوق العملــة 

ــغ، بهــدف ضمــان االســتقرار فــي  ــه اتخــذ هــذه اخلطــوة، وحــدد املبل ــار دوالر، وأن ــة، وســيقتني 3٠ ملي األجنبي

ــل  ــر وبدائ ــم التصدي ــذات دع ــام ٢٠٢1، وبال ــي الع ــا ف ــاء الكورون ــة وب ــي مواجه ــم االقتصــاد ف األســواق، ودع

ــعار  ــتوى األس ــى مس ــاظ عل ــي احلف ــه ف ــع أهداف ــض م ــم يتناق ــا ل ــتمر طامل ــم سيس ــذا الدع ــتيراد، وأن ه االس

ــي.41 واالســتقرار املال

ــدل ســعر  ــإن مع ــوام ٢٠19 و٢٠٢٠، ف ــن األع ــة ب ــة األجنبي ــي أســعار العمل ــر ف ــدالت التغيي وباحتســاب مع

صــرف الــدوالر مقابــل الشــيكل انخفــض بـــ 3.5% فــي العــام ٢٠٢٠ مقارنــة بـــ ٢٠19، إذا بلــغ معــدل الصــرف 

الســنوي للــدوالر لعــام ٢٠٢٠ مــا قيمتــه 3.44٢4 شــيكاًل مقارنــة بـــ 3.5645 شــيكاًل فــي العــام ٢٠19. أمــا 

معــدل ســعر اليــورو الســنوي بالشــيكل فانخفــض بـــ 1.7%، حيــث بلــغ 3.9٢33 فــي العــام ٢٠٢٠ مقابــل 3.99٢ 

فــي العــام ٢٠19، وانخفــض معــدل ســعر الدينــار الســنوي بـــ 3.43%، حيــث بلــغ 4.855 فــي العــام ٢٠٢٠ مقابل 

5.٠٢75 فــي العــام ٢٠19.
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فــي نهايــة كانــون األول مــن العــام ٢٠٢٠، بلــغ رصيــد العملــة األجنبيــة 1733٠7 مليــون دوالر بزيــادة 

ــن:  ــادة ع ــت الزي ــك إســرائيل، جنم ــذي ســبقه، وحســب تفســير بن ــن الشــهر ال ــون دوالر ع 636٠ ملي

ــة ٢٢84  ــم بقيم ــادة تقيي ــون دوالر، إع ــغ 44٠5 ملي ــك إســرائيل مببل ــد بن ــى ي ــة عل ــة أجنبي ــاء عمل اقتن

مليــون دوالر، خصــم 78 مليــون دوالر للخــارج بواســطة القطــاع اخلــاص و٢51 مليــون دوالر حتويــالت 

احلكومــة للخــارج.  

مــن املالحــظ أن الزيــادة فــي رصيــد العملــة األجنبيــة فــي العــام ٢٠٢٠ كانــت مرتفعــة جــًدا، إذ بلغــت %37.5 

مقارنــة معهــا فــي نهايــة كانــون األول ٢٠19، ويشــكل هــذا الرصيــد 43.3% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.4٢ 

٣.  األوراق المالية في بورصة تل أبيب

اســتمراًرا الرتفــاع أســعار األوراق املاليــة فــي نهايــة العــام ٢٠19، شــهدت أســعار األســهم ارتفاًعــا 

ــا،  فــي كانــون الثانــي ٢٠٢٠ كمــا هــو احلــال فــي بورصــات العالــم. ومــع انتقــال عــدوى الكورونــا عاملًي

بــدأ االنخفــاض فــي مؤشــرات ســوق األســهم، وزاد االنخفــاض حــّدة عنــد إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة 

فــي آذار علــى أن الكورونــا وبــاء عاملــي، حيــث شــهدت بورصــات العالــم انقالًبــا ســريًعا مبــا فيهــا بورصــة 

تــل أبيــب، وانخفضــت وســادت األســواق أجــواء مــن عــدم االســتقرار علــى إثــر االغالقــات فــي العديــد 

مــن دول العالــم ومنهــا اســواق االوراق، األمــر الــذي ينطبــق علــى أســواق األوراق املاليــة فــي إســرائيل. 

يبــن الشــكل رقــم 6 أن االنخفــاض فــي مؤشــرات األســهم بــرز فــي فتــرات اإلغــالق األول والثانــي فــي 

كل مــن آذار وأيلــول، وكان االنخفــاض األكثــر حــّدة فــي آذار مــع بدايــة توســع انتشــار املــرض، وفتــرة 

ــة بتطــورات األمــور  ــذاك، وعــدم الثق ــذي ســاد آن ــى فــي إســرائيل، نتيجــة عــدم اليقــن ال اإلغــالق األول

املرضيــة املســتقبلية. 

لقــد فرضــت اإلغالقــات - وبالــذات اإلغــالق األول فــي آذار، والثانــي فــي أيلــول - علــى الســكان عــدم 

اخلــروج مــن بيوتهــم، ممــا أدى إلــى تراجــع النشــاطات االقتصاديــة، وارتفــاع حــاد فــي معــدالت البطالــة، 

ــي الســاحة  ــرز ف ــي، وب ــي اإلجمال ــاجت احملل ــة، وتراجــع الن ــة احلكوم ــي ميزاني ــاع العجــز ف ــا ارتف وأيًض

االقتصاديــة مســمى جديــد هــو »الكورونــا االقتصاديــة»؛ أي الوبــاء االقتصــادي الــذي أثــر علــى املنــاخ 

العــام، وبــّث الشــعور بعــدم االســتقرار فــي األســواق املاليــة، لكــن احملــاوالت احلثيثــة لتخفيــض انتشــار 

ــة مــن أجــل إيجــاد تطعيــم، واإلعــالن فــي  الوبــاء والعمــل علــى تقليــص نســبة الوفيــات، واجلهــود املبذول

تشــرين الثانــي عــن تطويــر تطعيــم، وبــدء إعطائــه  فــي كانــون األول ٢٠٢٠، كل هــذا أثــر إيجابًيــا علــى 

األســواق املاليــة، وعــادت أســعار األســهم ومؤشــراتها إلــى االرتفــاع فــي الشــهرين األخيريــن مــن العــام 

٢٠٢٠ ) أنظــر الشــكل رقــم 6(.
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الشكل رقم )٨(: مؤشرات األسهم الشهرية خالل العام ٤٣.٢٠٢٠ 

وبنظــرة ســنوية، ارتفــع مؤشــر أســعار تــل أبيــب تــك عليــت خــالل العــام ٢٠٢٠ بـــ 39.3%، وارتفــع أيًضــا 

مؤشــر أســهم تــل أبيــب تســميحا )منــو( بـــ ٢9.4%، تــاله مؤشــر تــل أبيــب- 9٠ بـــ 18.1%، وارتفــع مؤشــر تــل 

أبيــب SEM60 بـــ %15.6.

 مــن جهــة ثانيــة، انخفــض مؤشــر تــل أبيــب نفــط وغــاز بـــ 44.8%، وانخفــض مؤشــر تــل أبيــب بنــوك- 5 بـــ 

٢1.8%، وانخفــض مؤشــر تــل أبيــب-35 بـــ 1٠.9%، وتــل أبيــب عقــارات انخفــض بـــ %4.6.44 

تشــير حتليــالت عــدة إلــى أن بعــض املؤشــرات انخفضــت نتيجــة للتغييــرات احملليــة والعامليــة، فانخفاض 

مؤشــر النفــط والغــاز جــاء نتيجــة النخفــاض النشــاطات اإلنتاجيــة فــي العالــم، ونتيجــة النخفــاض أســعار 

النفــط والغــاز عاملًيــا، أمــا مؤشــر البنــوك-5 فانخفــض نتيجة للخســارات فــي االئتمانــات املمنوحــة للزبائن، 

ونتيجــة لتقليــص االئتمانــات البنكيــة للزبائــن، لذلــك تدخــل بنــك إســرائيل وأعلــن عــن برنامــج ائتمانــات 

بفائــدة ســلبية -٠.1% للبنــوك التجاريــة، ورفــع احلــّد األعلــى لالئتمانــات العقاريــة، أمــا مؤشــر العقــارات 

فانخفــض علــى أثــر التحــول للتجــارة اإللكترونيــة والعمــل عــن بعــد، وإغــالق املجمعــات التجاريــة وإجــراء 

ــة  ــى الشــقق الســكنية. مــن جه ــب عل ــك انخفــاض الطل ــة، وكذل ــى أجــرة احملــالت التجاري تخفيضــات عل
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ثانيــة، أدت أزمــة الكورونــا إلــى ازدهــار شــركات التكنولوجيــا نتيجــة للتجــارة اإللكترونيــة والعمــل والتعلــم 

عــن بعــد، وميكــن القــول إن أســهم الشــركات التكنولوجيــة بدلــت أســهم الشــركات االقتصاديــة التقليديــة 

ورفعــت أســعارها.

يلّخص التقرير السنوي للبورصةيلّخص التقرير السنوي للبورصة4545 العوامل اإليجابية التي أثرت على سوق األسهم في تل أبيب، باآلتي: العوامل اإليجابية التي أثرت على سوق األسهم في تل أبيب، باآلتي:

ــرة  ــح صغي ــتقلن واملصال ــات للمس ــا الهب ــار دوالر، ومنه ــة ملي ــن مئ ــي زادت ع ــة الت ــم احلكومي ــج الدع برام

احلجــم، وصنــدوق القــروض بضمــان الدولــة للمصالــح كبيــرة احلجــم، والهبــات للحفــاظ علــى العمــال وعودتهــم 

ــن  ــب وللعاطل ــدون رات ــل إلجــازة ب ــن العم ــن خرجــوا م ــال الذي ــة للعم ــأمينات البطال ــد تـ ــل، ومتدي ــن العم ألماك

عــن العمــل حتــى حزيــران ٢٠٢1، إضافــة للهبــات املمنوحــة لــكل املواطنــن، واإلعفــاءات الضريبيــة علــى ســحب 

ــق االســتكمال. األمــوال مــن صنادي

للتلخيــص: وصلــت الــدورة اليوميــة فــي ســوق األســهم إلــى 1.9 مليــار شــيكل بزيــادة 43% مــن معــدل الــدورة 

اليوميــة للعــام ٢٠19. 46

مــن جهــة أخــرى، قــام بنــك إســرائيل ببرامــج دعــم مثــل: التوســع النقــدي بواســطة تخفيــض نســبة الفائــدة بـــ 

٠.15% إلــى مســتوى ٠.1%، والتوســع الكمــي عــن طريــق شــراء ســندات ديــن حكوميــة مببلــغ 85 مليــار شــيكل، 

إضافــة لشــرائه ســندات ديــن للشــركات الكبيــرة ألول مــرة فــي تاريخــه بقيمــة 15 مليــار شــيكل، وخطــوات أخــرى 

ُذكــرت فــي بــاب السياســات النقديــة لبنــك إســرائيل.

أما العوامل التي أثرت سلًبا على سوق األوراق المالية في تل أبيب فتتلخص باآلتي:

ــاع بنســبة  ــي، االرتف ــي اإلجمال ــاجت احملل ــة جــًدا، التراجــع فــي الن ــة بصــورة عالي ــاع معــدالت البطال ارتف

الديــن اخلارجــي بالنســبة للنــاجت، إجــراء انتخابــات ثالثــة فــي العــام ٢٠٢٠ واإلعــالن عــن انتخابــات رابعــة 

فــي العــام ٢٠٢1، عــدم إقــرار امليزانيــة لعــام ٢٠٢٠ و٢٠٢1، إضافــة ملؤشــرات أخــرى لالقتصــاد اإلســرائيلي 

املذكــورة ســابًقا.

أمــا ســوق ســندات الديــن فشــهد أيًضــا حتــوالت وتقلبــات مشــابهة لســوق األســهم، ومّيــز انخفــاض أســعار 

معظــم ســندات الديــن باســتثناء ســندات الديــن احلكوميــة )بالشــيكل( بفائــدة ثابتــة ارتفعــت فــي العــام ٢٠٢٠ 

بـــ 1%، كذلــك ارتفعــت ســندات الديــن للمجمعــات القابضــة مبؤشــرات تــل بونــد )بالشــيكل(- البنــوك وشــركات 

التأمــن بـــ ٢%، وارتفعــت ســندات الديــن تــل بونــد بفائــدة متغيــرة بـــ 1%. يذكــر أن معــدل الــدورة اليوميــة لســندات 

الديــن احلكوميــة بلــغ 313٠ مليــون شــيكل مقارنــة بـــ ٢619 مليــون شــيكل فــي العــام ٢٠19؛ أي بزيــادة %19 

عــن الســنة الســابقة.47 وقــد خلــص التقريــر األخيــر لشــهر كانــون األول ٢٠٢٠ بــأن الســنة كانــت »أكثــر هايتــك» 

و »أكثــر جتــارة» و »أكثــر مســتثمرين».48 
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إجراءات كورونا: الشرائح املهمشة أكثر تضرًرا.  )الصورة عن لوس اجنليس تاميز(

إجمال

بنــاء علــى مــا تقــدم فــي األبــواب الثالثــة للمشــهد االقتصــادي، شــّكل عامــالن رئيســان التأثيــر األهــم علــى 

ــة طــوال العــام. ــة للدول ــي عــدم وجــود ميزاني ــا، والثان ــاء الكورون األداء االقتصــادي فــي العــام ٢٠٢٠، وب

أحــدث انتشــار الوبــاء فــي بدايتــه صدمــة بســبب تعامــل متخــذي القــرارات معــه، واعتبــاره ظاهــرة عابــرة لــن تطــول، 

لكــن مــع إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة عنــه كوبــاء عاملــي وإعــالن احلكومــة اإلغــالق األول، بــدأت آثــاره تنعكــس علــى 

مختلــف القطاعــات، وجتاوبــت معهــا مختلــف األســواق احملليــة، ممــا أدى إلــى ظواهــر اقتصاديــة ســلبية. 

أمــا العامــل الثانــي الــذي أثــر علــى أداء االقتصــاد اإلســرائيلي، فهــو إقــرار ميزانيــة للدولــة طــوال العــام الــذي 

لــم يحــدث مــن قبــل،49 وألن امليزانيــة هــي ترجمــة خلطــة اقتصاديــة للســنة كاملــة، فــإن تســيير العمــل يكــون وفًقــا 

مليزانيــة العــام املنصــرم، ممــا يؤثــر علــى رفاهيــة املواطنــن. رافــق ذلــك عــدم اســتقرار سياســي - حزبــي بــن 

أطــراف احلكومــة، تــرك أثــره علــى اتخــاذ القــرارات االقتصاديــة، وانتهــى إلــى حــل الكنيســت والتوجــه النتخابــات 

هــي رابعــة خــالل الســنتن األخيرتــن.
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التبعات االقتصادية النتشار وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية عامةالتبعات االقتصادية النتشار وباء الكورونا وعدم إقرار ميزانية عامة

ــى  ــب إل ــل أبي ــود مؤشــرات بورصــة ت ــل أن تع ــي شــهر آذار ٢٠٢٠، قب ــة ف ــي مؤشــرات ســوق األوراق املالي ــاض حــاد ف انخف

ــام ٢٠٢٠. ــن الع ــر م ــي الشــهر األخي ــن ف ــم املواطن ــدء بتطعي ــاء والب ــر لقاحــات للوب ــر اإلعــالن عــن تطوي ــى إث ــاع عل االرتف

ازديــاد الطلــب علــى العملــة األجنبيــة والوصــول إلــى أزمــة ســيولة فــي النقــد األجنبــي، ممــا خفــض قيمــة الشــيكل. ولــم يتغيــر هــذا 

االجتــاه إال بعــد تدخــل البنــك االســرائيلي املركــزي فــي ســوق العملــة األجنبيــة.

تعطيل املصالح التجارية ودخول أصحاب املصالح في أزمة نقدية.

إغالق جزئي للموانئ اجلوية.

إيقاف قطاع السياحة كلًيا وقطاعي الترفيه والغذاء جزئًيا. 

انضمام نحو مليون عامل إلى صف البطالة على إثر اإلغالق وتسريح العمال إلجازات بدون راتب.

أضرار طالت القطاعات االقتصادية بأشكال متباينة.

دور احلكومة والبنك املركزي في مواجهة األضرار االقتصادية الناجمة عن وباء الكورونادور احلكومة والبنك املركزي في مواجهة األضرار االقتصادية الناجمة عن وباء الكورونا

توفير الدعم املالي ألصحاب املصالح التجارية.

توفير الدعم املالي للعاطلن عن العمل بواسطة مؤسسة التامن الوطني، ودعم املواطنن كافة ملرة واحدة.

تخفيض نسبة الفائدة إلى 1.٠%.

اقتناء سندات دين حكومية، والحًقا سندات دين لشركات جتارية جماهيرية.

منح البنوك التجارية قروًضا بفائدة سلبية بهدف منح قروض للمصالح التجارية وإخراجها من أزمة السيولة النقدية.

جتميد تسديد قروض اإلسكان ملن يرغب في ذلك.

التدخل في سوق العملة األجنبية واقتناء العملة للمحافظة على أسعار الصرف، وبالذات لدعم املصدرين.

إضافــة لــكل ذلــك، ونتيجــة لهــذه األوضــاع، ووجــود 18% مــن القــوى العاملــة ضمــن دائــرة البطالــة املوســعة، 

ازدادت الفجــوات االقتصاديــة بــن طبقــات املجتمــع املختلفــة، فــي غيــر صالــح العــرب الفلســطينين وكل 

الطبقــات الضعيفــة التــي ازدادت ضعًفــا علــى املديــن القصيــر والبعيــد، ممــا يؤثــر علــى جــودة الطبقــة العاملــة، 

واملشــاركة الفعالــة فــي قــوة العمــل، ويخفــض املشــاركة فــي قــوة العمــل، ويوســع دائــرة البطالــة مقارنــة معهــا 

قبــل انتشــار الوبــاء.
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ــي  ــاجت احملل ــي لالقتصــاد، شــهد الن ــى مســتوى األداء الكل عل

اإلجمالــي تراجًعــا بنســبة ٢.5%، وكان لإلنفــاق علــى االســتهالك 

الشــخصي املســاهمة الكبــرى فــي تراجــع النمــو. إضافــة لــكل ذلك 

ــي  ــاجت احملل ــن الن ــة 11.3% م ــة احلكوم ــي ميزاني ــإن العجــز ف ف

اإلجمالــي نتيجــة زيــادة اإلنفــاق ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة 

للكورونــا، وانخفــاض الدخــل احلكومــي مــن الضرائــب نتيجــة انخفــاض أربــاح الشــركات وخــروج العمــال إلــى 

البطالــة وعوامــل أخــرى، ووصــل الديــن العــام إلــى 73% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. مــع هــذا، فــإن التدريــج 

ــم يتغيــر خــالل العــام ٢٠٢٠. االئتمانــي ل

اســتناًدا إلــى هــذه املعطيــات، واملعطيــات املتوفــرة حالًيــا، زاد انتشــار وبــاء الكورونــا احتمــال اتســاع دائــرة 

الفقــر فــي إســرائيل بــن 8% - 1٢%، كمــا أن عــدم املســاواة فــي املداخيــل ســيرتفع بــن 1.5% - 4%،5٠ لكــن 

التوقعــات للعــام ٢٠٢1 متفائلــة، وتتنبــأ بحــدوث منــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــالل العــام ٢٠٢1 بـــ %4.6، 

وأن يتقلــص العجــز فــي امليزانيــة إلــى دون 9%، أمــا الديــن اخلارجــي فمــن غيــر املتوقــع أن ينخفــض خــالل العــام 

٢٠٢1، وأن عمليــة التعافــي مــن آثــار وبــاء الكورونــا االقتصاديــة لــن تكــون فوريــة، وحتتــاج إلــى ســنوات عــدة 

فــي حالــة اخلــروج مــن هــذا الوبــاء. 

زاد انتشــار وبــاء الكورونــا احتمــال اتســاع دائــرة 

أن  كمــا   ،%12  -  %8 بيــن  إســرائيل  فــي  الفقــر 

عــدم المســاواة فــي المداخيــل ســيرتفع بيــن 

،%4  -  %1.5



172
تقـريـر "مـدار"  

2021

الهوامش

وزارة املالية اإلسرائيلية، ٢٠٢1. »تنبؤات االقتصاد الكلي.» ٠3/1٠/٢٠٢1، http://bit.ly/3r8LPJH، )آخر مشاهدة ٠3/11/٢٠٢1(.  1

دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »احلســابات القوميــة للعــام ٢٠٢٠، القيــاس الثانــي». خبــر لإلعــالم فــي ٢٠٢1/٠3/1٠، آخر مشــاهدة ٠3/1٢/٢٠٢1،   ٢

.https://bit.ly/3vUsIGy

املصدر السابق.  3

املصدر السابق.  4

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية ٢٠٢1، القدس.  5

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية اإلسرائيلية، 1٠، آذار ٢٠٢1. القدس.  6

دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »تلخيــص ميــزان املدفوعــات للعــام ٢٠٢٠»، خبــر لإلعــالم، ٠8/٠3/٢٠٢1، https://bit.ly/2OYqOnS، )آخــر   7

.)٢٠٢1/٠3/13 مشــاهدة 

دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »تلخيــص ميــزان املدفوعــات للعــام ٢٠٢٠»، خبــر لإلعــالم، ٠8/٠3/٢٠٢1، https://bit.ly/2OYqOnS، )آخــر   8

.)٢٠٢1/٠3/13 مشــاهدة 

دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »التجــارة اخلارجيــة حســب البلــدان ٢٠٢٠»، خبــر لإلعــالم، ٠1/1٠/٢٠٢1، https://bit.ly/2P2PzPE، )آخــر   9

.)٢٠٢1/٠1/31 مشــاهدة 

مصدر سبق ذكره.  1٠

مصدر سبق ذكره.  11

معدل البطالة معرف هنا كمعدل البطالة الواسعة )حسب الدوائر اإلحصائية واملؤسسات االقتصادية الرسمية في إسرائيل(، ويتكون من ثالثة   1٢

   مركبات: العاطلون عن العمل حسب التعريف الرسمي + املتغيبون عن العمل خالل كل األسبوع )يشمل املوجودين في إجازة دون راتب نتيجة 

  وباء الكورونا( + غير املشتركن في قوة العمل الذين فصلوا من عملهم أو أغلقت أماكن عملهم نتيجة للوباء ابتداء من آذار ٢٠٢٠. 

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية- القدس.  13

املصدر: مؤسسة التأمن الوطني- إدارة البحث والتخطيط، كانون األول ٢٠1٢، القدس.  14

املرجع السابق.  15

دائرة اإلحصاء املركزية، ٢٠٢1. »معدل األجر العام للعاملن للعام ٢٠٢٠»، 4 آذار ٢٠٢1.  16

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، كانون الثاني ٢٠٢1، القدس.  17

املصدر: دائرة االحصاء املركزية، يناير ٢٠٢1، القدس.  18

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، ٢٠1٢، القدس.  19

ــر لإلعــالم  ــون األول ٢٠٢٠»، خب ــي ديســمبر كان ــاض بنســبة ٠.1% مبؤشــر األســعار بالنســبة للمســتهلك ف ــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »انخف ــرة اإلحصــاء املركزي دائ  ٢٠

.)٢٠٢1/٠٢/15 مشــاهدة  )آخــر   ،https://bit.ly/3d1riBt  ،٢٠٢1/٠1/15

دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »انخفــاض بنســبة ٠.1% مبؤشــر األســعار بالنســبة للمســتهلك فــي كانــون الثانــي ٢٠٢1»، خبــر لإلعــالم،   ٢1

.)٢٠٢1/٠3/٠1 مشــاهدة  )آخــر   ،https://bit.ly/3s93B0B  ،٢٠٢1/٠٢/15

للمزيد في هذا املجال، انظر/ي فصل املشهد السياسي.  ٢٢

وزارة املاليــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »قيــاس أولــي لتنفيــذ ميزانيــة االنفــاق، العجــز احلكومــي ومتوليــه للعــام ٢٠٢٠»، ٠1/11/٢٠٢1، https://bit.ly/3cb6DvB، )آخــر   ٢3

مشــاهدة ٠٢/٠5/٢٠٢1(.

املرجع السابق.  ٢4

ــاوب، 1٢/٢3/٢٠٢٠، https://bit.ly/3reGS1G، )آخــر مشــاهدة  ــى االقتصــاد فــي إســرائيل.» مركــز ت ــا عل ــر الكورون بنتــل بنيامــن وشــامي لفيــف، ٢٠٢٠. »تأثي  ٢5
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ــا لكــن بنســب ضئيلــة جداجــدًا. اإلحصــاء قامــت بحتلنــة حديثــة للبيانــات، وحــدوث تغييــر وارد أيضً

ــن عــن معــدل الديــن اخلارجــي للنــاجت فــي العــام ٢٠٢٠»، خبــر للصحافــة، ٢1/٠1/٢٠٢1،  وزارة املاليــة اإلســرائيلية، ٢٠٢1. »قيــاس أولــي: احملاســب العــام يعل  3٢
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بنك إسرائيل. »تقرير السياسة النقدية النصف الثاني ٢٠٢٠».   39

املصدر: مع بنك إسرائيل، ٢٠٢1، القدس.  4٠
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في السابق كانت هناك فترة من الزمن خالل السنة بدون ميزانية، ولكن قبل نهايتها أقرت احلكومات ميزانية للدولة.  49
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