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االقتصاد اإلسرائيلي وتأثيرات أزمة الكورونا
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* محارض جامعي وباحث يف االقتصاد، جامعة برئ السبع.

مدخل

ــا  ــة الناجمــة عــن فــروس كورون جــّرت األزمــة الصحي

واإلجــراءات الصارمــة ملنعــه مــن االنتشــار برعــة العالــم 

ــخ  ــا وتاري ــرف نطاقه ــددة ال يع ــة متج ــة اقتصادي إىل أزم

ــون  ــد يك ــكل ق ــأرسه بش ــم ب ــز العال ــث اهت ــا، حي انتهائه

األصعــب عــى اإلطــالق منــذ 80 عامــاً. فــإىل جانــب األعــداد 

ــة  ــات، أدت الخطــوات الحكومي ــة مــن املــرىض والوفي الهائل

ــراد إىل رضر  ــلوك األف ــرات يف س ــاء والتغ ــن الوب ــد م للح

ــاة. ــاط الحي ــع أنم ــة وجمي ــاد والرفاهي ــل يف االقتص هائ

ــة  ــور يف نهاي ــة بالظه ــة االقتصادي ــات األزم ــدأت عالم ب

شــباط 2020 كتباطــؤ كبــر يف النشــاط االقتصــادي، 

وامتــدت لتصــل إىل توقــف تــام أو انخفــاض حــاد يف نشــاط 

ــة  ــران والضياف ــياحة والط ــة الس ــة، خاص ــات معين صناع

إىل جــزء  توســعت  واملطاعــم، رسعــان مــا  والثقافــة 

ــال  ــن العم ــد م ــح العدي ــم تري ــاد، وت ــن االقتص ــر م كب

أو إدخالهــم يف إجــازة إجباريــة غــر مدفوعــة األجــر. 

ــا  ــي كان بإمكانه ــرشكات الت ــت ال ــدارس، وانتقل ــت امل أغلق

ــب، إىل  ــاض الطل ــا بانخف ــل دون تأثره ــتمرار يف العم االس

ــة،  ــود املفروض ــبب القي ــدود بس ــاس مح ــى أس ــل ع العم

ــازل إن  ــن املن ــل م ــرى إىل العم ــت رشكات أخ ــا انتقل بينم

كان ذلــك ممكنًــا. وإىل جانــب الــرضر املبــارش الــذي لحــق 

بالعمالــة، وكذلــك عــى ضــوء األرضار التــي أصابــت جانــب 

ــلة  ــق بسلس ــذي لح ــرضر ال ــد ال ــرض - بع ــد والع التزوي

التزويــد يف االقتصــاد العاملــي حيــث يتــم إنتــاج الكثــر مــن 

املــواد الخــام واملنتجــات الوســيطة يف البلــدان التــي تأثــرت 

ســابًقا بالكورونــا – بــدا مــن الواضــح أنــه ســيكون هنــاك 

ــاض  ــن االنخف ــج ع ــاص النات ــتهالك الخ ــاض يف االس انخف

ــدم  ــبب ع ــه بس ــدة انخفاض ــد ح ــل وتزاي ــاد يف الدخ الح

اليقــني الكبــر يف مــا يتعلــق بمــدة الحــدث وشــدته، وبالتايل 

ــا.  ــني اتخاذه ــزال يتع ــي ال ي ــوات الت ــدة الخط ش
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فرضــت الحكومــة يف إرسائيــل قيــوًدا شــديدة عــى 

النشــاط، بلغــت أوجهــا يف ثــالث عمليــات إغــالق. تمحــورت 

القيــود حــول فــرض تباعــد جســدي، تمثــل الــرضر الناتــج 

ــة  ــزة بكثاف ــطة املتمي ــات واألنش ــة الصناع ــه يف إصاب عن

التقــارب الجســدي، يف مــا كان الــرضر الــذي لحــق بباقــي 

ــورات  ــرات والتط ــت التغ ــد انعكس ــدوًدا. وق ــاد مح االقتص

ــادة  ــات ح ــكل تقلب ــى ش ــدات ع ــدة التقيي ــة يف ش الحاصل

ــة يف  ــام خاص ــالل الع ــادي خ ــاط االقتص ــتوى النش يف مس

ــالق األول. اإلغ

ــاد  ــاض الح ــب االنخف ــه، إىل جان ــذا كّل ــأن ه ــن ش م

ــك  ــور وكذل ــروة الجمه ــذي أرض بث ــهم ال ــعار األس يف أس

ــاض  ــا إىل انخف ــي أدت أيًض ــأن املســتقبل، الت املخــاوف بش

حــاد يف االســتثمارات، أن يــؤدي إىل تباطــؤ أكــرب يف النشــاط 

االقتصــادي. وقــد قــدرت األوســاط االقتصاديــة الرســمية يف 

إرسائيــل، وباألســاس وزارة املاليــة وبنــك إرسائيــل، يف بدايــة 

ــة،  ــل األوىل لألزم ــدالع املراح ــد ان ــهر آذار 2020، وعن ش

ــي  ــج املح ــن النات ــؤ إىل 1٪ م ــذا التباط ــم ه ــل حج أن يص

ــرض  ــل ف ــت قب ــرات ُوِضع ــذه التقدي ــن ه ــايل، لك اإلجم

القيــود عــى تواجــد العمــال يف أماكــن عملهــم، وأيًضــا عــى 

ــأن األزمــة  ــة ب ــه هــذه األوســاط االقتصادي افــراض فرضت

ســتنتهي عنــد منتصــف  العــام 2020،  لكــن كان يبــدو أن 

االقتصــاد ينزلــق برعــة إىل ركــود اقتصــادي، فقــد ارتفــع 

ــر  ــازات غ ــوا إلج ــن أُحيل ــني أو الذي ــال املرح ــدد العم ع

ــغيل، وكان  ــر التش ــوا لدوائ ــن توجه ــر والذي ــة األج مدفوع

ــون  ــف ملي ــة إىل نص ــدد برع ــل الع ــع أن يص ــن املتوق م

شــخص أو أكثــر، ويف حــال اســتمرار األحــداث ألكثــر مــن 

بضعــة أشــهر، فإننــا مــن املرجــح أن نشــهد ركــوًدا حــاًدا 
ــم نعهــده مــن قبــل.1 ل

ــرن  ــي م ــاد اإلرسائي ــر أن االقتص ــر بالذك ــن الجدي م

ــبيًا:  ــدة نس ــة جي ــة يف حال ــذه األزم ــل ه ــد دخ ــوي، وق وق

ــة  ــة منخفض ــع، وبطال ــف مرتف ــام، وتوظي ــاد متن اقتص

للغايــة، ونســبة معقولــة للديــون قياًســا إىل الناتــج املحــي 

ــة،  ــالت األجنبي ــن العم ــة م ــات عالي ــايل، واحتياطي اإلجم

ــال  ــر رأس امل ــى إث ــوك ع ــب البن ــن جان ــة م ــة عالي ومرون

والســيولة املراكمــة لديهــا. مــن املعــروف أنــه إذا ُفرضــت 

ــع  ــن موض ــا م ــل خوضه ــن األفض ــة، فم ــة أزم ــى الدول ع

ــع  ــاًل، إذ يتمت ــا كان فع ــذا م ــالق. وه ــة انط ــوة كنقط ق

ــل بالخــربة يف التعامــل مــع  االقتصــاد والجمهــور يف إرسائي

ــز  ــا، وتميّ ــف أنواعه ــات بمختل ــوارئ واألزم ــاالت الط ح

ــه  ــدوده، تمكن ــى ح ــدة ع ــيطرة جي ــل بس ــاد إرسائي اقتص

مــن اتخــاذ خطــوات ال تســتطيع الــدول األخــرى اتخاذهــا 

بالســهولة نفســها وبالفاعليــة نفســها مــا ســاهم يف إبطــاء 

ــت  ــا طال ــاء، وكلم تفــي الفــروس. لكــن مــع تفــي الوب

مــدة بقــاء الدولــة يف هــذه الحالــة، ســتزداد حــدة األرضار 

التــي تلحــق باالقتصــاد الــذي ســيتأثر مــن اتســاع تدابــر 

ــاعدت  ــر. س ــاق كب ــى نط ــة ع ــة املطلوب ــة الوقاي سياس

الخطــوات التــي اتخذتهــا إرسائيــل إلغــالق الحــدود، 

وعــزل العائديــن إىل إرسائيــل، إغــالق املؤسســات التعليميــة 

ــوات  ــي خط ــار وه ــاء االنتش ــة، يف إبط ــة والرفيهي والثقافي

ــتكون  ــيطرة، فس ــن الس ــاء ع ــرج الوب ــه إذا خ ــة، ألن مهم

ــا كان يف  ــاوة، كم ــراً وقس ــد خط ــة أش األرضار االقتصادي

ــوات  ــإن الخط ــك، ف ــع ذل ــال. م ــبيل املث ــى س ــا ع إيطالي

ــديدة  ــود الش ــك القي ــا يف ذل ــذت بم ــي اتُّخ ــة الت اإلضافي

ــر  ــح غ ــروع ومصال ــل يف ف ــن العم ــول إىل أماك ــى الوص ع

حيويــة والجــدل حــول إمكانيــة فــرض إغــالق كامــل مــن 

ــق  ــرشكات واملراف ــم ال ــاًل ملعظ ــلالً كام ــبب ش ــأنه أن يس ش

ــارات  ــني اعتب ــوازن ب ــق ت ــدء بخل ــة، أدى إىل الب التجاري

ــادة حــدة  ــع زي ــارات ملن ــاء واعتب ــع تفــي الوب ــة ملن صحي

ــة. ــة االقتصادي األزم

توقعات المؤسسات العالمية والمحلية 

لمؤشرات االقتصاد

بعــد قرابــة العــام ونصــف العــام مــن تفــي فــروس 

كورونــا واتخــاذ خطــوات وسياســات عــى املســتوى العاملــي 

ــات  ــة واملؤسس ــم املختلف ــدأت دول العال ــه، ب ــاء علي للقض

ــة )البنــك العاملــي، صنــدوق النقــد الــدويل ومنظمــة  الدولي

التعــاون االقتصــادي والتطويــر OECD( واملؤسســات املحلية 

ــل أن  ــى أم ــل(، وع ــك إرسائي ــة وبن ــل )وزارة املالي يف إرسائي

تكــون هــذه الــدول، بمــا فيهــا إرسائيــل، قــد اجتــازت هــذه 

ــاع  ــال األوض ــدأت[ بإجم ــا، ]ب ــتطاعت احتواءه ــة واس األزم

االقتصاديــة عــى مختلــف األصعــدة ونــرش توقعاتهــا حــول 

تداعيــات انتشــار هــذا الفــروس وإســقاطاته عــى االقتصاد 

العاملــي إن كان عــى املــدى القصــر أو عــى املــدى البعيــد، 

ــة  ــوأ حال ــن أس ــدويل ع ــد ال ــدوق النق ــدث صن ــث تح حي

ركــود قــد يدخلهــا االقتصــاد العاملــي بســبب وبــاء كورونــا، 

ــة الحاليــة قــد تكــون أكثــر خطــورة مــن فــرة  وأن املرحل

الكســاد العظيــم التــي حدثــت يف1929. 2 

عــى صعيــد الــدول، خّفضــت معظــم املؤسســات 

ــادي  ــو االقتص ــأن النم ــا بش ــة توقعاته ــة واملحلي الدولي
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ــة  ــة اإلرسائيلي ــت وزارة املالي ــد قام ــة. وق ــرات القادم للف

هــي األخــرى، وبنــاء عــى التقديــرات العامليــة واســتناداً إىل 

ــة  ــراءات مماثل ــة، بإج ــة مختلف ــة محلي ــؤرشات اقتصادي م

حيــث نــرشت بشــكل مســتمر خــالل 2020 توقعاتها بشــأن 

ــة يف  ــول الدول ــة دخ ــة وإمكاني ــة املرتقب ــة االقتصادي األزم

مرحلــة ركــود لــن يتعــاىف منــه قبــل نهايــة العــام 2021، 

وكانــت أهــم هــذه التوقعــات تقلــص الناتــج القومــي املحي 

بنســبة 3.3٪ لعــام 2020، مقابــل انكمــاش بنســبة ٪4.15 

ــبة 5.5٪ يف  ــاش بنس ــدل انكم ــي ومع ــاد اإلرسائي يف االقتص

دول OECD وفقــاً لتوقعــات املنظمــة للعــام نفســه،3 إضافة 

إىل توقعــات بارتفــاع حــاد يف معــدالت البطالــة إىل مســتويات 

قياســية وصلــت وفــق بعــض التقديــرات إىل 26٪، باإلضافــة 

إىل توقعــات بارتفــاع عجــز املوازنــة مــن 3.7٪ مــن إجمــايل 

الناتــج املحــي للعــام 2019، ليصــل 7٪ مــع نهايــة 2020. 

وباملجمــل، توقعــت وزارة املاليــة اإلرسائيليــة أن تفــوق 

ــي 200  ــاد اإلرسائي ــى االقتص ــا ع ــروس كورون ــة ف تكلف

ــار دوالر. ملي

مــع انقضــاء العــام 2020 حدثــت مفاجــأة لــم يتوقعهــا 

أحــد حيــث تبــني مــن معطيــات دائــرة اإلحصــاءات املركزية 

أن الناتــج القومــي املحــي تقلــص بنســبة 2.4٪ فقــط خالل 

ــع األخــر  العــام 2020 بعــد ارتفاعــه بنســبة 6.5٪ يف الرب

ــتهالك  ــات االس ــاع يف نفق ــالً بارتف ــه متمث ــام نفس ــن الع م

ــة ويف  ــر املنقول ــارات غ ــتثمارات يف العق ــاص، يف االس الخ

االســتهالك العــام.4 جــاء هــذا االرتفــاع بعــد ارتفــاع حــاد 

يف الربــع الثالــث والهبــوط امللمــوس الــذي حصــل يف الربــع 

الثانــي مــن العــام 2020. وتشــر هــذه املعطيــات إىل وضــع 

 .OECD االقتصــاد اإلرسائيــي الجيــد نســبياً مقارنــة بــدول

أمــا عــى مــدار العــام بأكملــه فقــد تقلــص الناتــج املحــي 

ــك:  ــاً بذل ــابقاً، عاكس ــر س ــا ذُِك ــبة 2.4٪ كم ــام بنس الخ

ــبة ٪9.4،  ــاص بنس ــتهالك الخ ــات االس ــا يف نفق انخفاض

انخفاًضــا بنســبة 4.8٪ يف االســتثمارات يف األمــالك الثابتــة، 

ــبة ٪8.1،  ــات بنس ــع والخدم ــتراد البضائ ــا يف اس انخفاًض

ارتفاًعــا بنســبة 0.6٪ يف الصــادرات وارتفاًعــا بنســبة ٪2.9 

ــاش الشــاذ  ــج هــذا االنكم ــام. نت ــتهالك الع ــات االس يف نفق

عــن اتخــاذ الحكومــة خطــوات متطرفــة يف محاولــة القضــاء 

عــى الفــروس ومنــع تفشــيه بشــكل أكــرب واحتــواء األزمــة 

بــأرسع وقــت ممكــن. 

ــات  ــة التطعيم ــالق حمل ــام 2021 وانط ــول الع ــع حل م

ــة  ــة إيجابي ــوادر اقتصادي ــدأت ب ــري ب ــتوى القط ــى املس ع

بالظهــور، وأعلــن البنــك املركــزي ووزارة املاليــة عــن 

ــرشت  ــث ن ــام 2021، حي ــو للع ــأن النم ــا بش توقعاتهم

ــل يف  ــزي يف إرسائي ــك املرك ــة للبن ــاث التابع ــدة األبح وح

ــت  ــة ضم ــام 2021 وثيق ــن الع ــي م ــون الثان ــهر كان ش

مــؤرشات االقتصــاد الرئيســة عــى مســتوى املاكــرو 

تضمنــت ســيناريوهني رئيســني - ســيناريو يشــمل التطعيــم 

ــيناريو  ــار 2021 ، وس ــهر أي ــول ش ــكان بحل ــع للس الري

آخــر يتضمــن عمليــة تطعيــم بطيئــة أكثــر وتنتهــي 

ــم  ــرة التطعي ــى وت ــاء ع ــن بن ــران 2022. لك ــول حزي بحل

التــي الحظهــا خــرباء البنــك املركــزي يف األســبوعني األوليــني 

مــن شــهر كانــون الثانــي تقــرر أن يكــون احتمــال تحقيــق 

ــيء.5  ــال البط ــن االحتم ــر م ــى بكث ــع أع ــيناريو الري الس

يف ســيناريو التطعيــم الريــع، مــن املتوقــع أن يتوســع 

الناتــج املحــي اإلجمــايل بنســبة 6.3٪ يف العــام 2021 

وبنســبة 6.8٪ يف العــام 2022. مــن املتوقــع أن يبلــغ معــدل 

التضخــم يف األربــاع األربعــة املقبلــة )املنتهيــة يف الربــع الرابع 

مــن العــام 2021( 0.6٪ ويف العــام 2022 عنــد 0.9٪. مــن 

املتوقــع أن ينخفــض   معــدل البطالــة الواســع )بــني الذيــن 

ــع  ــول الرب ــر( بحل ــا فأكث ــني 15 عاًم ــم ب ــراوح أعماره ت

األخــر مــن العــام 2021 إىل 7.7٪ مــن القــوى العاملــة، وأن 

ــام  ــة الع ــا إىل 5.4٪ يف نهاي ــاض تدريجيً ــتمر يف االنخف يس

2022. ومــن املتوقــع أن ينخفــض   العجــز الحكومــي ليقــف 

ــد 8٪ مــن إجمــايل الناتــج املحــي يف 2021 و3.6٪ مــن  عن

اإلجمالي  المحلي  الناتج  يتوسع  أن  المتوقع  من  السريع،  التطعيم  سيناريو  في 

بنسبة 6.3 % في العام 2021 وبنسبة 6.8 % في العام 2022. من المتوقع أن يبلغ 

معدل التضخم في األرباع األربعة المقبلة )المنتهية في الربع الرابع من العام 2021( 

0.6 % وفي العام 2022 عند 0.9 %.
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إجمــايل الناتــج املحــي يف نهايــة 2022، بحيــث تبلــغ نســبة 

ــوايل.  ــى الت ــايل 77 و75٪ ع ــي اإلجم ــج املح ــن إىل النات الدي

ــر  ــتتخذ تداب ــة س ــرض أن الحكوم ــاس يُف ــى أس ــذا ع ه

ــى  ــب( ع ــادة الرضائ ــات وزي ــض النفق ــية )تخفي سياس

نطــاق يتوافــق مــع القيــود املســتمدة مــن ســقف اإلنفــاق 

الــذي يحــدده القانــون، بــدون مثــل هــذا التعديــل، ســتؤدي 

ــز  ــة إىل عج ــرارات الحالي ــى الق ــاًء ع ــة بن ــات املتوقع النفق

بنحــو 4٪ مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل يف العــام 2022. 

يف ســيناريو التطعيــم البطــيء، مــن املتوقــع أن يتوســع 

الناتــج املحــي اإلجمــايل بنســبة 3.5٪ يف العــام 2021 

ــغ معــدل  وبنســبة 6٪ يف العــام 2022. مــن املتوقــع أن يبل

ــف يف  ــة 0.1٪ وأن يق ــة املقبل ــاع األربع ــم يف األرب التضخ

العــام 2022 عنــد 0.8٪. مــن املتوقــع أن ينخفــض   معــدل 

البطالــة الواســع إىل 11٪ بحلــول الربــع األخــر مــن العــام 

2021، وأن يســتمر يف االنخفــاض إىل 7٪ بحلــول نهايــة 

العــام 2022. مــن املتوقــع أن يصــل العجــز الحكومــي إىل 

ــي يف 2021 و6٪ يف 2022،  ــج املح ــايل النات ــن إجم 11٪ م

بحيــث يصــل الديــن نســبة إىل الناتــج املحــي اإلجمــايل إىل 

ــام. ــايل، يف كل ع ــي اإلجم ــج املح ــن النات 82٪ م

وتفيــد تقاريــر وزارة املاليــة والبنــك املركــزي الصــادرة 

ــايف  ــاه التع ــام 2021 إىل أن اتج ــن الع ــار م ــهر أي يف ش

ــغ  ــث بل ــتمر حي ــز مس ــاض يف العج ــادي واالنخف االقتص

ــار  ــة )أي ــرش املاضي ــي ع ــهر االثن ــي يف األش ــز الراكم العج

ــي  ــج املح ــن النات ــو 11.2٪ م ــان 2021( نح 2020 - نيس

ــب  ــيكل( - بحس ــار ش ــو 158.9 ملي ــز بنح ــايل )عج اإلجم

ــى  ــة حت ــن وزارة املالي ــادر ع ــة الص ــذ امليزاني ــر تنفي تقري

أيــار 6.2021 هــذا بعــد عجــز تراكمــي بلــغ نحــو ٪12.1 

مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل )نحــو 169.4 مليــار شــيكل( 

ُســجل ألول مــرة يف آذار، مقارنــة بنحــو 12.4٪ مــن الناتــج 

ــي  ــون الثان ــن كان ــرة م ــباط. يف الف ــايل يف ش ــي اإلجم املح

ــار  ــدره 26.8 ملي ــز ق ــاس عج ــم قي ــان 2021، ت إىل نيس

ــيكل يف  ــار ش ــدره 28.2 ملي ــز ق ــع عج ــة م ــيكل، مقارن ش

الفــرة املماثلــة مــن العــام املــايض. وكانــت أهــم القــرارات 

التــي أثــرت عــى التوقعــات هــي تخصيــص مبالــغ إضافيــة 

التطعيــم،  اتفاقيــات رشاء  وتوقيــع  الصحــي،  للنظــام 

ــات  ــح للمرصوف ــتحقاق املن ــى الس ــد األدن ــض الح وخف

التأمــني  تعويضــات ملؤسســة  إىل 25٪ ودفــع  الثابتــة 

الوطنــي بســبب عــدم جبايــة رســوم التأمــني عــن العمــال 

ــر.  ــة األج ــر مدفوع ــازات غ ــوا إلج ــن أُخرج الذي

ــام  ــن الع ــع األول م ــة الرب ــة يف نهاي ــرشت وزارة املالي ن

2021 تقريــًرا يَُوضــح تنفيــذ امليزانيــة خــالل العــام 

ثــاً بشــأن تنفيــذ خطــة  املنــرصم، أرفقــت بــه تقريــراً ُمَحدَّ

ــن  ــع األول م ــا للرب ــار كورون ــع انتش ــل م ــة للتعام الحكوم

ــهر  ــة ش ــى نهاي ــه حت ــث أن ــر التحدي ــام 2021. يُظه الع

ل مــا مجموعــه 95.8 مليــار شــيكل  أيــار 2021 ُحــوِّ

ــة  ــاعدة )الصحي ــج املس ــن برنام ــزء م ــاد كج إىل االقتص

واالجتماعيــة والتجاريــة(، مــن أصــل 137.1 مليــار شــيكل 

ــج  ــة الربنام ــايل قيم ــغ إجم ــرض )يبل ــذا الغ ــة له املخصص

ــة(.  ــان الدول ــا بضم ــن قروًض ــيكل تتضم ــار ش 202.3 ملي

ــج  ــة برنام ــول نهاي ــيتم بحل ــة، س ــات الخزان ــا لتوقع وفًق

املســاعدة يف نحــو شــهر ونصــف، اســتخدام مــا مجموعــه 

132.2 مليــار شــيكل مــن امليزانيــة - أي لــن يتــم تحقيــق 

ــيكل. ــارات ش ــو 5 ملي نح

ــال يف  ــاعدة األعم ــج مس ــتكمال برنام ــرر اس ــا تق وطامل

ــة  ــذ املتوقع ــات التنفي ــإن توقع ــام 2021، ف ــف الع منتص

تــراوح بــني 4.5-5 مليــار شــيكل، ممــا يعنــي أن رصيــد 

ــدار 2.5 إىل 3  ــرتفع بمق ــة س ــع يف الخط ــة املتوق امليزاني

ــني يف  ــني املهني ــائد ب ــف الس ــا، املوق ــيكل. حاليً ــار ش ملي

ــج  ــيع برنام ــة لتوس ــد حاج ــه ال توج ــو أن ــة ه وزارة املالي

ــذي  املســاعدة؛ ال نمــوذج اإلجــازات غــر مدفوعــة األجــر ال

ــل  ــن العم ــني ع ــمولية للعاطل ــة ش ــات بطال ــدم مدفوع ق

ــج  ــر، وال برنام ــة األج ــر مدفوع ــازات غ ــن يف إج واملتواجدي

ــال. ــح األعم ِمنَ

فروع االقتصاد المتضررة من أزمة الكورونا

ــدأ يف  ــذي ب ــا ال ــاء الكورون ــن وب ــل م ــلم إرسائي ــم تس ل

ــت  ــم تلتف ــم. ول ــاء العال ــع أنح ــرش إىل جمي ــني وانت الص

األنظــار كثــرًا يف إرسائيل يف املراحــل األوىل إىل انتشــار الوباء، 

ــاًل  ــتنخفض قلي ــو س ــدالت النم ــرات أن مع ــت التقدي وكان

لكنهــا لــن تؤثــر بأكثــر مــن بضــع درجــات امئويــة عــى 

معــدل النمــو يف الناتــج املحــي، وبقيــت أجــواء مــن التفــاؤل 

أن وبــاء الكورونــا ســيؤثر، يف األســاس، عــى معــدالت النمــو 

ــار أن  ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــام 2020، م ــع األول لع يف الرب

أجــواء مــن الشــك وعــدم اليقــني تســود اقتصــادات العالــم 

ــا  ــاء يف أوروب ــل.7 لكــن تســارع انتشــار الوب ومنهــا إرسائي

ــر  ــاالت يف أواخ ــض الح ــور بع ــا وظه ــة يف إيطالي وخاص

ــؤات  ــرات والتنب ــر التقدي ــل، أدى إىل تغي ــباط يف إرسائي ش

ــتقبلية. املس

ــة  ــاط االقتصادي ــني األوس ــات ب ــدة النقاش ــتدت ح اش

ــباط  ــهر ش ــة ش ــذ نهاي ــة من ــة، خاص ــاط الصحي واألوس
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وبدايــة شــهر آذار، حيــث بــدأت أعــداد املصابــني بالتزايــد 

ــر  ــة تظه ــؤرشات االقتصادي ــذت امل ــدة، وأخ ــرة متصاع بوت

ــرات  ــبة للتقدي ــام بالنس ــزاج الع ــر امل ــلبية، وتغ ــوادر س ب

حــول اآلثــار التــي ســيركها الوبــاء عــى االقتصــاد 

ــي. ظهــرت حــدة هــذه النقاشــات بشــكل جــي يف  اإلرسائي

معظــم قنــوات التلفزيــون اإلرسائيــي التــي خصصــت جميع 

ــا  ــار الكورون ــات انتش ــة تبع ــة ملناقش ــا اإلخباريّ برامجه

ــى  ــر ع ــروس الخط ــذا الف ــة ه ــبل ُمواجه ــل وس يف إرسائي

ــادي. ــي واالقتص ــتويني الصح املس

ــرضرة  ــروع املت ــياحة أول الف ــران والس ــا الط كان فرع

ــيتها  ــل خش ــدت إرسائي ــني، وأب ــدد املصاب ــد ع ــن تصاع م

ــم يســبق  ــن القطاعــني، وحــدوث أزمــة ل مــن تــرضر هذي

ــة أن  ــتبعد إمكاني ــم تس ــياحة، ول ــرع الس ــل يف ف ــا مثي له

ــة  ــائر فادح ــام 2020 خس ــالل الع ــا خ ــد اقتصاده يتكب

تبــدأ انطالقــاً مــن هذيــن املجالــني، خاصــة يف حــال اتســاع 

ــة  ــارعت الحكوم ــم. س ــول العال ــاء ح ــار الوب ــرة انتش دائ

ــد  ــرات العدي ــتها تقدي ــي عكس ــاوف الت ــذه املخ ــط ه وس

ــرض  ــاد، لف ــياحة واالقتص ــني بالس ــني واملختص ــن الباحث م

إجــراءات مشــددة عــى حركــة الوافديــن واملســافرين عــرب 

مطــار بــن غوريــون منعــا لوصــول الفــروس، وقــد تخوفت 

رشكات الطــران اإلرسائيليــة مــن مواصلــة إلغــاء الحجوزات 

وتراجــع عــدد حجــوزات الــرزم الســياحية، وتذاكــر الطران 

ــوف  ــبب التخ ــم، بس ــف بلدان العال ــب ملختل ــل أبي ــن ت م

ــت  ــرات. عرض ــارات والطائ ــدوى يف املط ــال الع ــن انتق م

رشكات الســياحة والطــران اإلرسائيليــة يف الســوقني املحليــة 

والعامليــة رزمــا ســياحية مخفضــة بمئــات الــدوالرات، بغيــة 

ــم  ــار موس ــع انهي ــائر ومن ــم األرضار والخس ــص حج تقلي

ــد يف  ــياحة تكب ــاع الس ــأن قط ــا ب ــايل، علم ــياحة الح الس

األســبوع األول مــن انتشــار األزمــة مبلــغ  ثالثمئــة مليــون 

دوالر. 

وقــد أوصــت وزارة الداخليــة بعــدم الســفر إىل الخــارج 

إال يف حــاالت الــرضورة، كمــا أصــدرت وزارة الصحــة 

قراًرا بفــرض الحجــر الصحــي مــدة أســبوعني عى كل 

ــيا  ــني ودول رشق آس ــا والص ــن إيطالي ــاد م ــى أو ع ــن أت م

ــن  ــرة م ــعت دائ ــيًا للفروس، واتس ــهد تفش ــق تش ومناط

ــا  ــرش فيه ــه ينت ــوزارة أن ــا ال ــت عنه ــن دول أعلن ــادوا م ع

ــك فحســب،  ــزيل، وليــس ذل ــا ووضعــوا يف حجــر من كورون

بــل أُدِخــل يف فــرة الحقــة كل مــن عــاد مــن خــارج البــالد 

إىل الحجــر املنــزيل دون األخــذ بعــني االعتبــار الدولــة التــي 

ــات  ــراءات وآلي ــذه اإلج ــن ه ــم م ــى الرغ ــا. ع ــدم منه ق

التحصــن ملنــع دخــول الفــروس فــإن تداعياتــه باتــت ترك 

بصمــات وآثــاًرا عــى قطــاع الســياحة، وتنــذر أيًضــا بتكبــد 

االقتصــاد خســائر فادحــة، بســبب حجــم التبــادل التجــاري 

ــارات دوالر  ــرشة ملي ــدر بع ــا يق ــني بم ــل والص ــني إرسائي ب

ــارات.  ــرشات امللي ــيا ع ــع دول رشق آس ــنويًا، وم س

ــجل  ــه ُس ــران أن ــادت رشكات الط ــياق، أف ــذا الس يف ه

ــا  ــتقبلية، كم ــالت املس ــاء الرح ــباط 2020 إلغ ــة ش بنهاي

ــياحية إىل  ــالت الس ــبة 50٪ يف الرح ــاض بنس ــظ انخف لوح

ــربى  ــال«، ك ــة »إلع ــائر رشك ــدِّرت خس ــم،8 وُق ــع العال جمي

ح  رشكات الطــران اإلرسائيليــة بنحــو 150 مليــون دوالر ورُسّ

عــى الفــور وأُقيــل اآلالف ممــن يعملــون يف هذيــن املجالــني، 

ــاء  ــبب إلغ ــاغرة بس ــة ش ــرف الفندقي ــت آالف الغ وأصبح

الحجــوزات العامليــة. تزامــن ذلــك مــع إطــالق العديــد مــن 

التقديــرات املتشــائمة التــي باتــت تتوقــع حــدوث خســائر 

ماديــة طائلــة يف قطاعــات االقتصــاد األخــرى، وصلــت وفقــاً 

ــم  ــواكل، ول ــارات الش ــرشات ملي ــات إىل ع ــض التكهن لبع

التي تم تحليلها اقتصاديًا داخل إسرائيل كانت اعتقاد تجار  ومن أول القضايا 

عبر  التسوق  عن  سيتخلون  اإلسرائيليين  المستهلكين  بأن  المحليون  التجزئة 

االنترنت من الصين وسيعودون إلى التسوق من المنتجات اإلسرائيلية، أْو على 

كان  الواقع  أرض  على  الوضع  لكن  إسرائيل،  في  تباع  التي  المنتجات  من  األقل 

مغايرًا تمامًا.
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ــة  ــح واقعي ــات تصب ــذه التوقع ــدأت ه ــى ب ــدة حت ــل امل تط

ــاً  ــمل فروع ــرج لتش ــة بالتدح ــدأت األزم ــيئاً، وب ــيئاً فش ش

وقطاعــات مختلفــة دخلــت هــي األخــرى يف أزمــة خانقــة، 

ــى  ــر حت ــم تُقَّ ــة ل ــة الدول ــة أّن ميزاني ــني بل ــا زاد الط ومم

اآلن، لعــدم وجــود حكومــة، وأّن الحكومــة االنتقاليــة، التــي 

ــة،  ــٍة لســّن قانــون امليزانيّ ــا، غــر مخوّل تُديــر الدولــة حاليً
ــوًءا.9 ــع س ــد الوض ــذي يزي ــر ال األم

ومــن أول القضايــا التــي تــم تحليلهــا اقتصاديــاً داخــل 

ــأن  ــون ب ــة املحلي ــار التجزئ ــاد تج ــت اعتق ــل كان إرسائي

ــرب  ــوق ع ــن التس ــيتخلون ع ــني س ــتهلكني اإلرسائيلي املس

االنرنــت مــن الصــني وســيعودون إىل التســوق مــن املنتجات 

ــاع يف  ــي تب ــات الت ــن املنتج ــل م ــى األق ــة، أْو ع اإلرسائيلي

ــراً  ــع كان مغاي ــى أرض الواق ــع ع ــن الوض ــل، لك إرسائي

ــب  ــيناريو الرع ــدأ س ــّك، وب ــااًل للش ــرك مج ــم ي ــاً ول تمام

يتحقــق تدريجيــاً: فقــد ســجل يف مراكــز التســوق انخفــاض 

كبــر يف أعــداد املتســوقني، ومنــذ ذلــك الوقــت أخــذ رئيــس 

الحكومــة بنيامــني نتنياهــو، بالتعــاون مــع وزيــر الصحــة 

ــن  ــاً م ــون طالب ــات التلفزي ــى شاش ــور ع ــمان بالظه ليتس

املواطنــني االلتــزام بتعليمــات وزارة الصحــة التــي لــم تكــن 

ــا  ــدوى كّله ــاالت الع ــاً أن ح ــددة، علم ــرة متش ــذه الف يف ه

أتــت مــن ســكان عــادوا مــن خــارج البــالد وكان مصــدر 

العــدوى معروفــاً لــدى الــوزارة. ومــن أهــم هــذه التعليمــات 

حينئــذ الحفــاظ عــى مســافة ال تقــل عــن مــر الواحــد عــن 

ــر  ــني الحج ــن اإلرسائيلي ــة آالف م ــال بضع ــر، وإدخ اآلخ

الصحــي والعــزل املنــزيلّ، مــع العلــم أن خــرباء وزارة 

ــوم  ــد ي ــاً بع ــني يوم ــدد املصاب ــاع ع ــوا ارتف ــة توقع الصح

وفقــدان الســيطرة عــى تتبــع مصــدر العــدوى للمصابــني، 

ــة. ــات حقيقي ــذه التوقع ــت ه ــت أن أصبح ــا لبث وم

ــذي  ــايل ال ــرع الت ــو الف ــاء ه ــة واألزي ــرع األلبس كان ف

ــي  ــات الت ــد الصعوب ــه بع ــر في ــة تظه ــوادر األزم ــدأت ب ب

واجههــا فرعــا الطــران والســياحة، إذ تعتمــد هــذه الفــروع 

اعتمــاداً كبــراً عــى مــواد الخــام ومنتجــات مســتوردة مــن 

ــات  ــن تبع ــس م ــاء املالب ــذرت رشكات أزي ــد ح ــني. وق الص

إغــالق املصانــع يف الصــني قبــل شــهر مــن تباطــؤ أعمالهــا. 

ــرشكات  ــذه ال ــدأت ه ــة، ب ــبوعني أو ثالث ــرور أس ــع م م

ــة  ــت مجموع ــث أعلن ــازل، حي ــا إىل املن ــال موظفيه بإرس

“فوكــس” أنهــا ســتقّلص عــدد املوظفــني يف فــروع 

“فوكــس”، “أمــركان إيغــل”، “يانغــا” و”بيالبونــغ”. 

ــة  ــع األلبس ــة لبي ــة “زارا” العاملي ــت مجموع ــك أعلن كذل

ــا  ــل، أّم ــاعات العم ــص س ــن تقلي ــائيّة ع ــة والنس الرجاليّ

ــن  ــا م ــّذرت بدوره ــد ح ــس، فق ــرو” للمالب ــبكة “كاس ش

ــاد يف  ــاض الح ــذا االنخف ــة ه ــتطيع مواجه ــن تس ــا ل أنه

ــة. ــة مالي ــرى يف ضائق ــي األخ ــت ه ــن ودخل ــة الزبائ حرك

كان القطــاع التــايل الــذي انضــّم إىل األزمــة بعــد الفــروع 

املذكــورة أعــاله، قطــاع تنظيــم الحفــالت والعــروض، 

ــع  ــة بمن ــات وزارة الصح ــن توجيه ــا م ــئ تماًم ــذي فوج ال

ــه  ــد، وعلي ــكان واح ــخص يف م ــن 100 ش ــر م ــع أكث تجم

أُلغيــت عــروض، مرحيــات، مهرجانــات، فعاليــات حفــالت 
ــرة.10 ــبات كث ومناس

ــايل  ــرع الت ــم كان الف ــرع املطاع ــح أن ف ــن الواض كان م

الــذي ســينضم إىل الفــروع الســابقة كأحــد الفــروع 

املتــرضرة بشــكل بالــغ، حيــث ســجل هــذا الفــرع انخفاًضا 

ــوزات  ــن الحج ــوط ٪20 م ــع هب ــزوار، م ــدد ال ــرًا يف ع كب

خــالل أســبوع واحــد، وقــد بــدأ الطهــاة بالفعــل يف إعــداد 

ــض  ــدرة بع ــدم ق ــع ع ــا، م ــل وتكثيفه ــات التوصي خدم

ــف.  ــع املوق ــل م ــى التعام ــرة ع ــم الفاخ املطاع

ــع  ــد توق ــة، فق ــة والتمويني ــواد الغذائي ــاع امل ــا قط  أم

الخــرباء أال يحــدث فيــه نقــص عــى الرغــم مــن االنقضــاض 

عــى مراكــز التســوق ورشاء مــواد غذائيــة وتموينيــة، ولكــن 

عمليـًـا، رّد املنتجــون املحليــون عــى أزمــة الكورونــا بزيــادة 

مناوبــات العمــل، وزيــادة خطــوط اإلنتــاج وتوســيع جــوالت 

ــض  ــاً لبع ــة، وفق ــول املوضعيّ ــذه الحل ــن ه ــع، لك التوزي

ــيتلقاها  ــي س ــيّة الت ــة القاس ــع الرضب ــن تمن ــرباء، ل الخ
ــيّ.11 ــاد اإلرسائي االقتص

البطالة والتشغيل وتأثر المصالح الصغيرة 
والمتوسطة

ــوق  ــرب يف س ــوة أك ــة بق ــة محسوس ــار األزم ــت آث كان

ــايس  ــتوى قي ــة إىل مس ــدل البطال ــاع مع ــع ارتف ــل، م العم

بلــغ 36.1٪ خــالل اإلغــالق األول يف نيســان )وفًقــا للتعريف 

ــني يف  ــني عــن العمــل والعامل ــذي يشــمل العاطل الواســع ال

الجيــش واملرحــني حديثـًـا وهــم العمــال الذيــن ال يبحثــون 

ــرى إىل ٪22.6  ــرة أخ ــة م ــدل البطال ــز مع ــل(، قف ــن عم ع

ــدل  ــغ مع ــط   بل ــر، ويف املتوس ــالق آخ ــرض إغ ــبب ف بس
البطالــة الواســع يف 2020 15.3٪ مقابــل 3.8٪ يف 12.2019

ــر  ــورة بكث ــر خط ــف أكث ــق بالتوظي ــرضر الالح كان ال

مــن الــرضر الالحــق بالناتــج املحــي اإلجمــايل، حيــث ُطــرد 

ــة  ــر مدفوع ــازة غ ــوا إىل إج ــال أو أُخرج ــن العم ــد م العدي

يف   ٪15.3 املوســعة  البطالــة  نســبة  وارتفعــت  األجــر 
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املتوســط الســنوي. كان الــرضر الالحــق بتوظيــف العمــال 

ذوي األجــور املنخفضــة حــاًدا، خاصــة بســبب تعــدد هــذه 

ــل األرضار يف  ــا ج ــت به ــروع لحق ــة يف ف ــات العمالي الفئ

ــات  ــذه الصناع ر ه ــرَضُّ ــبَّب ت ــطة. تَس ــات واألنش الفعالي

ــرة  ــال الح ــاب األعم ــق بأصح ــاق لح ــع النط ــرضر واس ب

والــرشكات الصغــرة، حيــث واجهــت هــذه الــرشكات 

ــل  ــل تفعي ــة قب ــاد وخاص ــد االعتم ــة يف تجني ــة بالغ صعوب

ــة. ــا الدول ــي تضمنه ــق الت ــوال والصنادي األم

ــة  ــوع البطال ــل إىل موض ــك إرسائي ــظ بن ــرق محاف تط

وقــال: »نجحنــا بعــد اإلغــالق األول يف العــودة إىل أقــل مــن 

12٪، أمــا األخبــار الســيئة فهــي أننــا لــم ننجــح يف خفــض 

هــذا الرقــم أكثــر. عندمــا دخلنــا إىل اإلغــالق الثانــي، رأينــا 

االرتفــاع مــن جديــد يف نســبة البطالــة، وكلمــا خرجنــا مــن 

اإلغــالق كلمــا الحظنــا انخفاًضــا يف نســبة البطالة، والســؤال 

ــزم مــن الوقــت مــن أجــل العــودة إىل النســب  هــو كــم يل

الســابقة؟ هــذا موضــوع مهــم للغايــة، وإذا لــم نهتــم عــن 

طريــق إعــادة تأهيــل العاملــني بالعــودة إىل العمــل فســوف 
نفقــد 20 عاًمــا مــن العمــل الكامــن«.13

ــوذج  ــد كان نم ــل: »لق ــك إرسائي ــظ بن ــاف محاف وأض

ــالق،  ــا إىل اإلغ ــع دخولن ــبًا م ــب مناس ــدون رات ــة ب العطل

واليــوم توجــد هنالــك حاجــة إىل جعلــه أكثــر مرونــة عنــد 

العــودة إىل ســوق العمــل، العــودة املرنــة إىل ســوق العمــل. 

ــة  ــف وظيف ــه بنص ــود إىل عمل ــه أن يع ــد ويمكن ــن يري م

ــوف  ــة، فس ــات البطال ــف مخصص ــى نص ــول ع والحص

ــى  ــة ع ــاء املفروض ــتخف األعب ــك س ــه، كذل ــن وضع يتحس

الحكومــة وامليزانيــة. هنالــك عــدد ليــس بقليــل مــن أربــاب 

العمــل الذيــن لــن يعــودوا للعمــل بنســبة 100٪، وبإمــكان 

ــاعد  ــأنه أن يس ــن ش ــك م ــا أن ذل ــاعدهم. كم ــك أن يس ذل
ــل«.14 ــاظ بالعم ــوذج االحتف ــن نم ضم

ــف  ــطة، وص ــرة واملتوس ــح الصغ ــد املصال ــى صعي ع

بالكارثــة  االقتصاديــني مــا يحــدث  املحللــني  بعــض 

ــى، إذ إن  ــن معن ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــة ب االقتصادي

العديــد مــن املصالــح، وخاصــة الصغــرة والوســطى منهــا، 

ــأي  ــا ب ــى حاليً ــي ال تحظ ــل، فه ــار الكام ــددة باالنهي مه

دخــل عــى اإلطــالق وال تســتطيع تســديد ديونهــا املســتحقة 

ــد  ــا عن ــت به ــي التزم ــيكات الت ــة الش ــتطيع تغطي وال تس

رشاء بضائــع، أو ســداد قروضهــا. تعتــرب املصالــح الصغــرة 

واملتوســطة املصالــح األهــم يف االقتصــادات ككل، بالتــايل قــد 

ــيصعب  ــوراً وس ــع تده ــا إىل اســتمرار الوض ــؤدي انهياره ي

ــكل أرسع. ــة بش ــن األزم ــروج م ــاد الخ ــى االقتص ع

اجراءات وزارة المالية لتقليل أضرار األزمة

أكــد وزيــر املاليــة موشــيه كحلــون أنــه ســتتم مســاعدة 

العمــال املترضريــن، وســتُخصص 5 مليــارات شــيكل للنمــو 

ــرى  ــدة إىل أخ ــة الجدي ــذه الحزم ــاف ه ــادي، وتض االقتص

حجمهــا 10 مليــارات شــيكل أُعِلــن عنهــا يف فــرة ســابقة.

ــه  ــذي جمع ــايف ال ــر الصح ــون يف املؤتم ــدث كحل تح

ــوات  ــن الخط ــو ع ــني نتنياه ــوزراء ببنيام ــس ال ــع رئي م

ــن،  ــال املترضري ــض العم ــه لتعوي ــتتخذها وزارت ــي س الت

ــام  ــم لنظ ــكل مالئ ــيعمل بش ــام س ــاع الع ــال إن القط وق

لطــوارئ، وستســتمر فقــط الخدمــات األساســية واملوظفــون 

الرضوريــون يف عملهــم كاملعتــاد. أمــا يف مــا يتعلــق 

بالعاملــني يف قطــاع األعمــال، والذيــن تــم ُفصلــوا أو أُخرجوا 

إىل عطلــة غــر مدفوعــة فقــد يحتــاج أربــاب العمــل إليهــم 

ــة يف ظــل ظــروف  ــات البطال ــا، وســوف يتلقــون إعان الحًق

ــارات  ــص 5 ملي ــوي تخصي ــه ين ــاف بأن ــنة. وأض محس

ــز  ــدف إىل تحفي ــي ته ــراءات الت ــن اإلج ــة م ــيكل ملجموع ش

االقتصــاد وتنميتــه، ذلــك لدفــع محــركات النمــو ومســاعدة 

ــطة. ــرة واملتوس ــرشكات الصغ ال

عرضــت وزارة املاليــة رزمــة خطــوات ملســاعدة االقتصــاد 

التعامــل مــع إســقاطات الكورونــا، منهــا تأجيــل الدفعــات 

اإللزاميــة ألربــاب املصالــح التجاريــة الصغــرة واملتوســطة 

ــة  ــات خاص ــتقلني، هب ــة للمس ــات خاص ــتقلني، هب املس

ــادة  ــروض، زي ــاء ق ــهيالت إلعط ــني، تس ــال املفصول للعم

ــا. ــي وغره ــاد البنك ــات االعتم نطاق

ــإن  ــون، ف ــيه كحل ــة موش ــر املالي ــه وزي ــا قال ــا مل وفًق

ــكيل  ــدف تش ــاراً به ــالً ونه ــل لي ــة تعم ــم وزارة املالي طواق

رزمــة خطــوات لـــ: املصالــح التجاريــة، العمــال األجريــن 

واملســتقلني يف االقتصــاد اإلرسائيــي، ذلــك مــن أجــل 

مســاعدة االقتصــاد يف هــذه الفــرة املعقــدة، وأضــاف 

ــرف  ــم تع ــة ل ــو كارث ــل ه ــاح إرسائي ــذي اجت ــاء ال أن الوب

الدولــة مثلهــا، وســوف تســتمر وزارة املاليــة باتخــاذ أقــى 

التدابــر املمكنــة بهــدف اســتقرار االقتصــاد وتقليــل األرضار 

ــات  ــن تبع ــوة م ــر ق ــتخرج أكث ــة س ــن أن الدول ــد م والتأك

ــرة. ــة الخط ــذه األزم ه

فيما يي تلخيص لهذه الخطوات:

ــة  ــوارد املطلوب ــص امل ــة: تخصي ــال الصح أواًل يف مج  -

ــادة  ــمل: زي ــور وتش ــة الجمه ــى صح ــة ع للمحافظ

التــزود  الطــوارئ،  لحــاالت  األدويــة  احتياطــي 

ــاء  ــة وأجهــزة التنفــس، بن بالكمامــات وأجهــزة الوقاي
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وتطويــر 1000 رسيــر ملــرىض الكورونــا، تحديــد 

املــرىض عــن طريــق تقويــة املختــربات ومراكــز 

ــدد  ــادة ع ــرىض وزي ــاد امل ــدف إيج ــات به الفحوص

ــي  ــر الصح ــة للحج ــرف خاص ــاء غ ــات، بن الفحوص

ــرف  ــتخدام الغ ــة، اس ــز الطبي ــفيات واملراك يف املستش

الفندقيــة بهــدف إدخــال املوجوديــن يف حجــر صحــي 

إليهــا، إضافــة 600 ملــكات برشيــة ملمرضــات و 200 

ــاد  ــود إليج ــف الجه ــة، تكثي ــال الصيان ــكات لعم مل

ــك. ــا إىل ذل ــروس، وم ــد الف ــم ض التطعي

ــام،  ــام الع ــة، النظ ــات مدني ــتجابة الحتياج ــا: االس ثانيً  -

ــائل  ــي: وس ــع مدن ــة، مجتم ــات حيوي ــة وخدم أغذي

ــف  ــوارئ، تكثي ــاعات الط ــزود لس ــم، ت ــة وتعقي حماي

انتشــار القــوى للمحافظــة عــى النظــام العــام، تأمــني 

ــم  ــكل منتظ ــة بش ــة واألدوي ــد األغذي ــتمرار تزوي اس

ــول  ــاد حل ــات، إيج ــن واألزم ــات املح ــة يف أوق وخاص

ــي. ــزل صح ــن يف ع ــخاص موجودي ــة ألش مدني

ــو كان يف  ــا ل ــام كم ــاع الع ــل القط ــتمرار عم ــا: اس ثالثً  -

ــة،  ــادة النجاع ــوات لزي ــاج خط ــوارئ وانته ــة الط حال

ــح  ــد الفص ــى عي ــابهم حت ــى حس ــال ع ــراج العم إخ

ــن  ــة ع ــة املقدم ــات الديجيتالي ــادة الخدم ــودي، زي اليه

بعــد، تطويــر دورات محوســبة وتريــع عمليــات تمريــر 

ــات. املعلوم

ــرة  ــة الصغ ــح التجاري ــات املصال ــل نفق ــا: تقلي رابًع  -

وتقديــم مســاعدات للمســتقلني: تقديــم موعــد الدفعــات 

ملــزودي املنتجــات والخدمــات املختلفــة للحكومــة، إطالــة 

ــة  ــح التجاري ــل املصال ــة ملجم ــة املتاح ــرة الزمني الف

ــة  ــة املضاف ــة القيم ــع رضيب ــطة لدف ــرة واملتوس الصغ

ــي  ــي وباق ــني الوطن ــة التأم ــني ملؤسس ــوم التأم ورس

ــان،  ــهر نيس ــا لش ــة األرنون ــة ورضيب ــات اإللزامي الدفع

ــك. ــا إىل ذل وم

ــة  ــة، إقام ــح التجاري ــاد للمصال ــة االعتم ــا: إتاح خامًس  -

صنــدوق إلعطــاء القــروض بضمــان مــن الدولــة 

وتخفيــف تقييــدات االعتمــاد يف فــرع العقــارات.

ــن،  ــى املواط ــادي ع ــبء االقتص ــف الع ــا: تخفي سادًس  -

الســلبية  الدخــل  رضيبــة  دفــع  موعــد  تقديــم 

للمســتحقني، تســهيل إعطــاء االعتمــاد لألفــراد وزيــادة 

ــروض  ــع الق ــل دف ــة، تأجي ــادات الفردي ــاق االعتم نط

ــم خدمــات  ــوزارة اإلســكان، تقدي ــوك أو ل الســكنية للبن

ــعة. ــة موس بنكي

ســابًعا: تريــع بنــاء بنيــة تحتيــة بهــدف نمو متســارع   -

مجــدداً لالقتصــاد.

ــكل  ــوة، وبش ــة بق ــة العام ــة املالي ــتجابت السياس اس

رئيــس مــن خــالل املدفوعــات التحويليــة، التــي تهــدف إىل 

مســاعدة اقتصــادات املنــازل والعمــل. زادت هــذه السياســة 

ــذي  ــرضر ال ــن ال ــت م ــاح وخفف ــاص املت ــل الخ ــن الدخ م

ــة  ــت الحكوم ــا قدم ــايل، كم ــي اإلجم ــج املح ــق بالنات يلح

ــرشكات. ــروض لل ــر الق ــات لتوف ضمان

ــذه  ــزت ه ــا. رك ــاً أيًض ــة قوي ــة النقدي ــل السياس كان رد فع

السياســة يف بدايــة األزمــة عــى اســتقرار األســواق املاليــة، أمــا 

يف مــا بعــد فقــد قامــت بتفعيــل مجموعــة متنوعــة مــن األدوات 

ــث  ــن حي ــذه األدوات م ــرز ه ــن أب ــل، م ــف رشوط التموي لتخفي

نطاقــه كان رشاء الســندات الحكوميــة يف الســوق الثانويــة، كمــا 

اســتخدم بنــك إرسائيــل أدوات إضافيــة، مــن بينهــا رشاء ســندات 

ــرة،  ــرشكات الصغ ــاعدة ال ــة ملس ــروض النقدي ــرشكات والق ال

كمــا خفــض معــدل الفائــدة بـــ 0.15 نقطــة، لتصــل إىل ٪0.1، 

وقــام بــرشاء العمــالت األجنبيــة عــى نطــاق واســع.

ا. ركزت هذه السياسة في بداية األزمة على 
ً

كان رد فعل السياسة النقدية قويًا أيض

استقرار األسواق المالية، أما في ما بعد فقد قامت بتفعيل مجموعة متنوعة من 

األدوات لتخفيف شروط التمويل، كما استخدم بنك إسرائيل أدوات إضافية، من 

الصغيرة، كما  الشركات  النقدية لمساعدة  الشركات والقروض  بينها شراء سندات 

خفض معدل الفائدة بـ 0.15 نقطة، لتصل إلى 0.1 %، وقام بشراء العمالت األجنبية 

على نطاق واسع.
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قرارات الحكومة الحتواء األزمة

ــام يف  ــن ع ــر م ــداد أكث ــى امت ــات ع ــت املناقش تواصل

ــو،  ــني نتنياه ــة بنيام ــة اإلرسائيلي ــس الحكوم ــب رئي مكت

ــة والصحــة واالقتصــاد، باإلضافــة إىل  بمشــاركة وزراء املالي

رئيــس مجلــس األمــن القومــي لبحــث ســبل معالجــة هــذه 

ــة  ــود يف محاول ــن القي ــد م ــرض املزي ــات ف ــة وإمكاني األزم

لوقــف تفــي فــروس كورونــا. تزامنــت هــذه املــداوالت مع 

ــكل  ــالد بش ــاء يف الب ــار الوب ــرة انتش ــادة بوت ــات ح ارتفاع

ــع آالف  ــدة إىل بض ــاالت الجدي ــدد الح ــل ع ــوظ، ليص ملح

يوميــاً، وبالــذات بعــد تفاقــم األزمــة يف شــهر أيلــول 2020 

ــاء.  ــن الوب ــة م ــة الثاني ــدالع املوج وان

ــذا  ــة يف ه ــا الحكوم ــي اتخذته ــرارات األوىل الت ــن الق م

ــرات  ــاركة يف مؤتم ــني للمش ــفر اإلرسائيلي ــع س ــأن من الش

فرقــة  تشــكيل  تقــرر  عاملية، كمــا  وفعاليــات  دوليــة 

ــر  ــرض الحج ــة لف ــة ووزارة الصح ــركة للرشط ــل مش عم

الصحــي، وفرضــت وزارة الداخلية اإلرسائيليــة إجــراءات 

ــن ال  ــول م ــول دون دخ ــة تح ــر الربي ــى املعاب ــددة ع مش

يحمــل الجــواز اإلرسائيــي، ويف ســياق إعــادة انتشــار جيــش 

ــة، درس  ــطينية املحتل ــي يف األرايض الفلس االحتالل اإلرسائي

وزيــر الدفــاع نفتــايل بينيــت إمكانيــة فــرض طــوق أمنــي 

شــامل عــى الضفــة الغربيــة وغــزة وإغــالق املعابــر الربيــة، 

ذلــك بعــد فــرض اإلغــالق الكامــل عــى مدينــة بيــت لحــم 

ــروس. ــي الف ــع تف ــة من بحج

يف ســياق متصــل، ضَغطــت وزارة الصحــة وبشــكل 

مســتمر لإلعــالن عــن تصعيــد اإلجــراءات حتــى تــم تعطيــل 

كامــل لالقتصــاد. تباينــت اآلراء حــول تعطيــل تــام للنشــاط 

ــي  ــكل كي، وه ــة بش ــالت العام ــف املواص ــادي ووق االقتص

ــة  ــا وزارة املالي ــة وتعارضه ــا الصح ــت به ــوات طالب خط

ــة،  ــا الوخيم ــة وعواقبه ــة الكارثي ــا االقتصادي ــًرا لتبعاته نظ

بينمــا بــدا واضحــاً تــردد نتنياهــو يف اتخــاذ قــرار مــن هــذا 

النــوع.

ــدة  ــة جدي ــود تدريجي ــرض قي ــش ف ــك، نوق ــع ذل  م

متشــددة أكثــر، بمــا يف ذلــك تقليــص إضــايف لعــدد املوظفني 

ــى  ــون ع ــوا يحافظ ــو كان ــى ل ــة، حت ــح التجاري يف املصال

مســافة املريــن بــني األشــخاص التــي فرضتهــا الســلطات 

ــر ســابقاً، فقــد تشــكلت قــرارات  يف وقــت ســابق. كمــا ذُِك

ــل،  ــن العم ــه ع ــق الرفي ــف كل مراف ــة بوق ــة األولي الحكوم

مــن املقاهــي والفنــادق وقاعــات األعــراس واملطاعــم وغرها، 

وعــدم إجــراء أي مناســبات تضــم أكثــر مــن مئــة شــخص، 

ــات  ــد والكلي ــدارس واملعاه ــم يف امل ــف التعلي ــة إىل وق إضاف

ــاد  ــة لالقتص ــربى متدحرج ــة ك ــدأت أزم ــات، وب والجامع

اإلرسائيــي، فبــدأت التقديــرات تعلــو بمــا يفيــد أن عــرشات 

املليــارات ســيخرها االقتصــاد اإلرسائيــي، وخــالل يومــني 

ــة، ووصــل  ــرة البطال ــف عامــل إىل دائ فقــط زج بـــ 25 أل

عددهــم يف أوج األزمــة إىل أكثــر مــن مليــون شــخص عاطــل 

ــرار  ــدر الق ــة ليص ــرارات الحكومي ــت الق ــل. توال ــن العم ع

الثانــي ويمنــع التجمهــر ألكثــر مــن عــرشة أشــخاص وتــاله 

ــك  ــة، بن ــن وزارة املالي ــاق كل م ــم باتف ــذي ت ــث وال الثال

ــة،  ــة الحكوم ــغلني ورئاس ــال واملش ــة العم ــل، نقاب إرسائي

ــن  ــام و70٪ م ــاع الع ــال يف القط ــن العم ــح 80٪ م بتري

عمــال القطــاع الخــاص، وعــى الرغــم مــن ذلــك لــم تنجــح 

األوســاط الرســمية يف إرسائيــل بإيجــاد حــل واضــح بشــأن 

ــا إذا كان  ــزل، وم ــدوا يف املن ــن تواج ــني الذي ــب املوظف روات

ــام  ــن أي ــتحقاتهم م ــم مس ــيدفعون له ــل س ــاب العم أصح

اإلجــازة والعطــل، أم أن الدولــة ســتقوم بتعويضهــم.. وتــاله 

القــرار الرابــع بتشــديد التعليمــات املوجهــة للجمهــور، بمــا 

يف ذلــك إغــالق املراكــز التجاريــة واملطاعــم واملقاهــي إغالًقــا 

تاًمــا ومنــع الســكان مــن الخــروج إىل التنزهــات والشــواطئ 

واألماكــن العامــة، وغرهــا مــن الخطــوات املتشــددة. 

وفًقــا ملا جــاء يف صحيفــة »هآرتــس«،  يرى املســؤولون يف 

وزارة الصحــة أن »العديــد مــن رشائــح الســكان ال يســتوعب 

القيــود التــي ُفرضــن مــع ازديــاد عــدد املصابــني يوميــاً وال 

ــني  ــارش ب ــال املب ــن االتص ــد م ــو الح ــدف ه ــدرك أن اله ت

ــاف  ــون االلتف ــدوى، ويحاول ــار الع ــا النتش ــخاص منًع األش

ــدت  ــه أع ــة«. وعلي ــرق مختلف ــا بط ــود وانتهاكه ــى القي ع

ــبه  ــا ش ــمل إغالًق ــوارئ تش ــة ط ــل خط ــة بالفع الحكوم

كامــل ملرافــق الدولــة وتعطيــاًل شــاماًل لالقتصــاد باســتثناء 

ــي  ــه الت ــار والفواك ــع الخض ــت وبي ــوبر مارك ــالت الس مح

ــي يف  ــروج التدريج ــماح بالخ ــم الس ــة ليت ــتظل مفتوح س

ــمح  ــية، ويُس ــات األساس ــاء الحاج ــة القتن ــاعات معين س

للمواطنــني الــردد عــى كل األماكــن الحيويــة مثــل صناديــق 

ــك. ــا إىل ذل ــات، وم ــزود بالحاجي املــرض والت

ــي  ــش اإلرسائي ــة يف الجي ــة الداخلي ــد الجبه ــن قائ وأعل

ــر يف  ــب وآخ ــل أبي ــدق يف ت ــز فن ــى تجهي ــش أنه أن الجي

القــدس ومســتعد لتحويلهــا يف أي لحظــة إىل مراكــز للحجــر 

الصحــي، ورّصح قائــد الجبهــة الداخليــة اإلرسائيليــة، 

ــرض.  ــذا الغ ــني له ــا كال الفندق ــه »جهزن ــي بأن ــر يدع تم

ســيتم تأمينهمــا بواســطة الجيــش بالتنســيق مــع الرشطــة 

ــة«. ــإرشاف وزارة الصح وب

يف مــا يــي إجمــال للخطــوات والقــرارات التــي اتخذتهــا 
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الحكومــة خــالل العــام املنــرصم ملعالجــة األزمــة والتقليــل 

مــن أرضارهــا:

إعــالن الحكومــة بالفعــل عــن تحويــل األمــوال، وزيــادة   .1

األمــوال االئتمانيــة املخصصــة لالعتمــاد للــرشكات 

ــة. ــة الدول ــرضرة بضمان املت

موافقــة البنــوك عــى تأجيــل مدفوعــات الرهــن العقاري،   .2

ــروض  ــة الق ــى إضاف ــا ع ــل له ــك إرسائي ــجيع بن وتش

ــغ  ــى مبال ــود ع ــف القي ــق تخفي ــن طري ــا، ع ومنحه

الســحب املســموح بهــا للــرشكات واألرس وتخفيــف 

ــاء.  ــرع البن ــاد يف ف ــدات االعتم تقيي

باإلضافــة إىل ذلــك، ومــن أجــل تخفيــف التقلبــات غــر   .3

الطبيعيــة يف األســواق وزيــادة مســتوى الســيولة فيهــا، 

ــة يف  ــندات حكومي ــن رشاء س ــل ع ــك إرسائي ــن بن أعل

ــادة  ــاق لزي ــعة النط ــراءات واس ــة وإج ــوق الثانوي الس

ــة. ــة واألجنبي ــالت املحلي ــواق العم ــيولة يف أس الس

أعلنــت الحكومــة عــن تحويــل ميزانيــة بنحــو 5 مليــار   .4

شــيكل للجهــاز الصحــي واألطــراف األخــرى املشــاركة 

ــة إىل  ــة. باإلضاف ــة للحكوم ــادئ التوجيهي ــق املب يف تطبي

تحويــل مبلــغ 2.5 مليــار شــيكل بهــدف رشاء الُطعــوم 

ــة  ــايف ملعالج ــيكل إض ــار ش ــغ 2.4 ملي ــل مبل وتحوي

ــاء. ــايف للوب ــٍش إض ــع تف ــة ومن األزم

ــال  ــك العم ــني وكذل ــال املفصول ــق للعم ــاء الح إعط  .5

ــن أُخِرجــوا إلجــازة غــر مدفوعــة الحصــول عــى  الذي

ــذه  ــى ه ــول ع ــم الحص ــق له ــة، ويح ــات البطال إعان

املدفوعــات مــن اليــوم األول إذا اســتمرت اإلجــازة غــر 

املدفوعــة ألكثــر مــن 30 يوًمــا. تجــدر اإلشــارة يف هــذا 

ــل هــو  ــة يف إرسائي ــة البطال الســياق إىل أن قانــون إعان

ــرة  ــق بف ــا يتعل ــواء يف م ــني س ــب القوان ــن أصع م

التأهيــل الطويلــة )فــرة العمــل املؤهلــة للحصــول عــى 

إعانــات البطالــة(، أو بِقــرَص فــرة االســتحقاق نســبيًا، 

ــباب. ــبة للش ــة بالنس خاص

ــن 12  ــل م ــرة التأهي ــر ف ــن تقص ــة ع ــالن الحكوم إع  .6

إىل 6 شــهًرا، كمــا تقــرر أيًضــا تمديــد فــرة االســتحقاق 

لألشــخاص الذيــن اســتنفدوا بالفعــل اســتحقاقهم )عــى 

الرغــم مــن عــدم ذكــر املــدة(. سيســاعد اإلخطــار املبكــر 

ــل  ــى األق ــة ع ــتحقاقات البطال ــتحقاق اس ــد اس بتمدي

ــل  ــود، يف تقلي ــاة دون قي ــني الحي ــودة إىل روت ــى الع حت

ــن يف  ــني أو املوجودي ــدى املرح ــني ل ــدم اليق ــق وع القل

إجــازة غــر مدفوعــة ويمنــع حــدوث انخفــاض حــاد يف 

ــم. نفقاته

ــيكل  ــا 6000 ش ــة قدره ــن منح ــة ع ــالن الحكوم إع  .7

ألصحــاب األعمــال الحــرة الذيــن يبلــغ حجــم مبيعاتهــم 

ــل إىل 150  ــل يص ــع دخ ــنويًا، م ــيكل س ــف ش 300 أل

ألــف شــيكل، ودخــل عائــي يصــل إىل 200 ألــف شــيكل 

ــنويًا. س

أمــا بالنســبة للــرشكات وأصحــاب األعمــال الحــرة الذين   .8

تــرضروا بشــدة مــن األزمــة، فقــد أعلنــت الحكومــة عــن 

تمكينهــم مــن تأجيــل مدفوعــات رضيبــة القيمــة املضافة 
ورضائــب املمتلــكات والضمــان االجتماعــي.15

أسواق المال في ظل أزمة الكورونا

أدى انتشــار وبــاء الكورونــا يف مراحلــه األوىل إىل 

ــا  ــة،16 بم ــال العاملي ــواق امل ــيمة بأس ــاق أرضار جس إلح

ــعار  ــت أس ــد هبط ــل، وق ــال يف إرسائي ــواق امل ــا أس فيه

ــالل  ــدل 30٪ خ ــة بمع ــة اإلرسائيلي ــهم يف البورص األس

ــذ انــدالع األزمــة واتشــحت الشاشــات  ــزة من فــرة وجي

يف بورصــة تــل أبيــب باللــون األحمــر وهــَوت مــؤرشات 

أســهم كــربى الــرشكات بشــكل كبــر، إثــر حالــة الهلــع 

التــي أصابــت إرسائيــل يف أعقــاب انتشــار الوبــاء 

ــايل  ــة يف مج ــي، خاص ــاد العامل ــى االقتص ــره ع وتأث

ــياحة. ــران والس ــة الط ــط وحرك النف

 وعليــه ســجلت البورصــة يف تــل أبيــب خســائر يف 

تــداوالت األســهم تراوحــت بــني 25٪ 30٪ ملختلــف الرشكات 

بنية االقتصاد اإلرسائيي: الرشيحة الضعيفة أكثر انكشاًفا لألزمة. الصورة 
من سوق »محانيه يهودا« يف القدس يوم 14 أيلول 2020. عن »فالش 90«
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ــط  ــة والنف ــة رشكات الطاق ــة، خاص ــة واألجنبي اإلرسائيلي

والبنــوك وصناديــق التقاعــد، حيــث قــدرت الخســائر 

ــة  ــائر الفادح ــت الخس ــار دوالر، ولحق ــو ملي ــة بنح اليومي

ــم.  ــالف أنواعه ــى اخت ــتثمرين ع باملس

ــرشكات  ــربى ال ــب 35« لك ــل أبي ــؤرش »ت ــط م هب

ــب 125«  ــل أبي ــؤرش »ت ــبة 28٪، وم ــة بنس اإلرسائيلي

األهــم يف االقتصــاد اإلرسائيــي بنســبة 26٪. وحــدث 

انخفــاض يف أســعار النفــط،، بهبــوط أســهم »قطــاع تــل 

ــت  ــا انخفض ــبة 26٪، يف م ــاز« بنس ــط والغ ــب للنف أبي

أســهم مجموعــة »ديلــك« بـــ22٪، »راتســيو« ٪18 

و«ناويســت« 14٪، أمــا أســعار صناديــق االئتمــان فقــد 

هبطــت بنســبة 22٪ خــالل الفــرة نفســها. كذلــك تلقــت 

ــاد  ــني واالعتم ــد، رشكات التأم ــق التقاع ــوك، صنادي البن

رضبــة شــديدة، وانخفــض مــؤرش »تــل أبيــب البنــوك« 

ــم بنســبة  ــك هبوعلي بنســبة 22٪. وانخفضــت أســهم بن

21٪، بنــك ليئومــي 19٪، بنــك ديســكونت 19٪. يف 

ــادق  ــة الفن ــهم رشك ــت أس ــياحة، انخفض ــال الس مج

 »فاتــال« بـــ31٪، ورشكــة الطــران »إل عــال« بـــ ٪29.

يف ظــل أزمــة انتشــار فــروس كورونــا، توقــف التــداول 

ــام خــالل فــرة شــهرين  ــب عــدة أي ــل أبي يف بورصــة ت

ــي  ــن تف ــرة ع ــن ألول م ــذ أن أُعل ــام من ــرشة أي وع

ــراء  ــهم ج ــة األس ــاد يف قيم ــوط ح ــراء هب ــا ج الكورون

تأثرهــا باألســواق العامليــة أو بســبب حــدوث ـــتقييمات 

خاطئــة، فعــى ســبيل املثــال توقــف التــداول يف البورصة 

يف إحــدى املــرات بســبب اإلعــالن الخاطــئ لــوزارة صحــة 

ــروس  ــن ف ــني م ــدد املصاب ــادة بع ــزة الح ــن القف ع

كورونــا بإرسائيــل، مــا أدى لهبــوط مــؤرش تــل أبيــب 35 

ــن 8٪. ــر م ــب 125 بأكث ــل أبي وت

هــذا وقــد انخفضــت األربــاح عــى ســندات الديــن بمــا 

ــت  ــد انخفض ــتكمال فق ــق االس ــا صنادي ــه 23٪، وأم معدل

ــدل ٪22.  ــا بمع أرباحه

ــص  ــا تتلخ ــنوية نجده ــات الس ــا إىل املعطي وإذا نظرن

ــي: باآلت

تعكــس مراجعــة موجــزة للبورصــة خــالل العــام 

املنــرصم 2020 التأثــر الخطــر ألزمــة كورونــا عــى 

ــب  ــل أبي ــؤرش »ت ــض م ــث انخف ــي، حي ــاد اإلرسائي االقتص

»35 خــالل العــام بنســبة 17.7٪ إىل مســتوى 1،324 

نقطــة. وانخفــض مــؤرش »تــل أبيــب 125« بنســبة ٪16.3 

 Elite Tech ــؤرش ــز م ــني قف ــة، يف ح إىل 1،655.75 نقط

الــذي يضــم أســهم أكــرب عــرش رشكات تكنولوجيــة بنســبة 

نقطــة.  690.78 إىل   ٪35.76

عكســت االنخفاضــات يف أســعار األســهم، كمــا ذكرنــا، 

األرضار التــي لحقــت باالقتصــاد، والتــي تقلصت بحســب 

بيانــات دائــرة اإلحصــاءات املركزيــة بنحــو 30٪ خــالل 

ــهم  ــاع يف أس ــس االرتف ــام. يعك ــن الع ــي م ــع الثان الرب

ــة لــرشكات  ــة النســبية والقــوة العالي ــا املرون التكنولوجي

التكنولوجيــا، مقارنــة بمرونــة الــرشكات االعتياديــة 

وقوتهــا.

تلخيص

حّولــت أزمــة الكورونــا معظــم اهتمــام الــرأي العــام إىل 

التعامــل مــع األزمــة وأرضارهــا، وبالتــايل كان هنالــك تركيز 

كبــر عــى السياســة االقتصاديــة أيًضــا يف اآلونــة األخــرة. 

ســوف تضطــر الحكومــة اإلرسائيليــة إىل االنخــراط بــأرسع 

ــة إعــادة االقتصــاد إىل النشــاط الكامــل  مــا يمكــن يف عملي

ــه  ــت نفس ــة، ويف الوق ــراء األزم ــتمر ج ــرضر املس ــع ال ومن

مواجهــة تحديــات االقتصــاد يف مــا وراء أفــق كورونــا. لــم 

تغــر األزمــة القضايــا االســراتيجية التــي تواجــه االقتصــاد 

والتي  باالقتصاد،  لحقت  التي  األضرار  األسهم  أسعار  في  االنخفاضات  عكست 

الثاني  الربع  خالل   %  30 بنحو  المركزية  اإلحصاءات  دائرة  بيانات  بحسب  تقلصت 

من العام. يعكس االرتفاع في أسهم التكنولوجيا المرونة النسبية والقوة العالية 

لشركات التكنولوجيا، مقارنة بمرونة الشركات االعتيادية وقوتها.
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ــق  ــب تتعل ــى جوان ــوء ع ــلطت الض ــا س ــي، لكنه اإلرسائي

ــا. ــا ورضورة معالجته بأهميته

ــى  ــي ع ــاد اإلرسائي ــا يف االقتص ــة كورون ــت أزم انعكس

ــم  ــارت معظ ــالد. أش ــخ الب ــود يف تاري ــق رك ــكل أعم ش

ــرد  ــي للف ــج القوم ــاض يف النات ــدوث انخف ــات إىل ح املعطي

ــجيل  ــه تس ــت نفس ــام 2020، ويف الوق ــبة 5.5٪ يف الع بنس

معــدل بطالــة واســع )بمــا يف ذلــك عمــال أُخرجــوا إلجــازات 

غــر مدفوعــة األجــر و«يائســون« بســبب تفــي الفــروس( 

ــام 2020.  ــة الع ــب يف نهاي ــغ 14٪ بالتقري بل

مكنــت الظــروف املاكرو-اقتصاديــة املريحــة التــي 

ســادت يف إرسائيــل مــع بــدء انتشــار األزمــة صنــاع القــرار 

ــرار  ــى غ ــعة، ع ــة موس ــة ونقدي ــة مالي ــاع سياس ــن اتب م

سياســة العالــم الغربــي. مــع ذلــك، فــإن األداء االقتصــادي 

يف إرسائيــل يف ظــل األزمــة كان مماثــالً ملعــدل   الــدول 

ــورة.  املتط

يف إرسائيــل أيًضــا يمكــن التقديــر أن الفــرة التــي تتلــو 

األزمــة ســتكون مختلفــة بأوجــه عديــدة عــن الفــرة التــي 

ــل،  ــوق العم ــا يف س ــالف واضًح ــذا االخت ــدو ه ــا. يب قبله

ــال  ــني عم ــادل ب ــبب التب ــد بس ــع جدي ــأ واق ــث نش حي

معينــني وبــني تقنيــات متقدمــة، سياســات اإلجــازات غــر 

ــرة  ــازل يف الف ــن املن ــل م ــات العم ــر وإمكاني ــة األج مدفوع

ــة. القادم

إن التحــدي الرئيــس الــذي يواجــه االقتصــاد اإلرسائيــي 

يف الســنوات القادمــة هــو كيفيــة إجــراء مالءمــة جيــدة قــدر 

اإلمــكان مــع الواقــع الجديــد، وخاصــة يف ســوق العمــل، من 

خــالل الرجــوع إىل وضعيــة التشــغيل التــام. وعــى الرغــم 

ــنوات 2021 و2022،  ــو يف الس ــأن النم ــاؤل بش ــن التف م

ــك  ــإن بن ــل، ف ــل إىل 11.5٪ يف املجم ــدَّر أن يص ــذي يَُق وال

إرسائيــل يُعــِرب عــن قلقــه مــن وضــع ســوق العمــل، حيــث 

ــة العــام 2022. ــة بنســبة 6٪ يف نهاي يتوقــع بطال

أثــر وبــاء كورونــا عــى االقتصــاد يف مجموعــة 

متنوعــة مــن الجوانــب. أدى الوبــاء إىل ركــود عاملــي حــاد 

وتغــر يف مختلــف املجــاالت االقتصاديــة. تأثــر الوضــع 

ــر يف  ــاء وأث ــع الوب ــل م ــة التعام ــن حال ــادي م االقتص

ــدأ  ــد ب ــه. وق ــل مع ــة التعام ــى طريق ــه ع ــت نفس الوق

ــا  ــاء كورون ــد وب ــل بع ــادي يف إرسائي ــود االقتص الرك

ــت  ــا وأُلِغي ــرشكات ماليً ــن ال ــد م ــرضرت العدي ــث ت حي

ــد  ــة. وق ــطة االقتصادي ــات واألنش ــن الفعالي ــد م العدي

ــل  ــية يف إرسائي ــة السياس ــالل األزم ــاء خ ــع الوب اندل

ــم  ــتمرارية ت ــة اس ــت امليزاني ــث كان )2019-2020( حي

ــد  ــرضرت العدي ــة. ت ــبب األزم ــرات بس ــدة م ــا ع خرقه

ــران،  ــرع الط ــها ف ــى رأس ــاد وع ــروع االقتص ــن ف م

ــاع  ــاء، قط ــة واألزي ــرع األلبس ــادق، ف ــياحة، الفن الس

تنظيــم الحفــالت والعــروض، فــرع املطاعــم، الفعاليــات 

الرفيهيــة وغرهــا مــن الفــروع التــي تعتمــد يف عملهــا 

عــى وجــود كــم كبــر مــن جمهــور يســتهلك املنتجــات 

ــروع.   ــذه الف ــل ه ــن قب ــزودة م ــات امل والخدم

وعــى غــرار الــرشكات يف جميــع أنحــاء العالــم، ســمحت 

الــرشكات يف إرسائيــل ملوظفيهــا أيًضــا بالعمــل مــن املنزل، يف 

حــال كانــت الوظيفــة تســمح بالعمــل املنتظــم مــن املنــزل، 

وانتقــل القطاعــان العــام والخــاص إىل وضــع يُســَمح فيــه 

لـــ 20٪ مــن العمــال التواجــد داخــل أماكــن عملهــم. وعــى 

إثــر تعليمــات التجمهــر التــي فرضتهــا الحكومــة، اضطــرت 

ــر  ــازة غ ــني إلج ــراج املوظف ــرشكات إىل إخ ــن ال ــد م العدي

ــد قلصــت  ــر منهــم. وق ــة جــزء كب مدفوعــة األجــر أو إقال

ــا  ــل فروعه ــادي داخ ــاطها االقتص ــف نش ــر التوظي دوائ

ووجهــت األفــراد للتســجيل بهــدف الحصــول عــى إعانــات 

ــرات  ــدة م ــار ع ــذي انه ــي ال ــع اإللكرون ــرب املوق ــة ع بطال

بســبب االزدحــام.

ــالل  ــة خ ــة االقتصادي ــداف السياس ــيم أه ــم تقس ت

ــة:  ــالل األزم ــة خ ــة املتبع ــني – السياس ــة إىل فرت األزم

تنفيــذ إجــراءات املســاعدة والهادفــة إىل بقــاء األرس 

والــرشكات واملنظمــات )القطــاع الثالــث(، وبشــكل 

ــات  ــق النفق ــيولة وتعلي ــر الس ــالل توف ــن خ ــايس م أس

ــاذ  ــراءات إلنق ــة: إج ــد األزم ــة بع ــب. السياس والرضائ

ــودة  ــل ع ــن أج ــب م ــادة الطل ــات وزي ــال واملؤسس األعم

ــع. ــو الري ــار النم ــة إىل مس رسيع

اضطــرت الحكومــة خــالل األزمــة إىل اإلعــالن عــن 

الخطــط االقتصاديــة مــن أجــل التعامــل مــع الوبــاء ورفعت 

بــني الحــني واآلخــر حجــم املبالــغ املخصصــة للمســاعدات 

ــهر آذار  ــاعدات يف ش ــة املس ــت قيم ــني كان ــي ح ــة، فف املالي

ــو  ــغ نح ــذه املبال ــت ه ــيكل، أصبح ــار ش 2020 )10( ملي

ــوز  ــهر تم ــار 2020، ويف ش ــهر أي ــيكل يف ش ــار ش 80 ملي

ــون  ــم الع ــدف تقدي ــايف به ــار إض ــت 50 ملي 2020 أضيف

ــاد. لالقتص

ــة إىل  ــاك حاج ــتكون هن ــة، س ــن األزم ــروج م ــع الخ م

تعديــل كبــر يف السياســة املاليــة والنقديــة لضمــان مســار 

ــج  ــام إىل النات ــن الع ــبة الدي ــل نس ــع، تقلي ــو الري النم

املحــي اإلجمــايل وتحســني يف مــؤرشات االقتصــاد عــى املــدى 

ــد.  البعي
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