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المشهد االقتصادي

عاص أطرش

تحت المجهر

  معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي 8.1٪   ارتفــاع الصــادرات إلــى أعلــى قيمــة منــذ 

20 عاًمــا   التجــارة اخلارجيــة مــع اإلمــارات تصــل إلــى 554.7 مليــون دوالر   انخفــاض 

ــة يعكــس التعافــي مــن جائحــة »كورونــا«   إقــرار موازنــة حكوميــة ألول  كبيــر فــي البطال

مــرة منــذ ثــاث ســنوات   خطــة لـــ »تطويــر« املجتمــع العربــي بقيمــة 30 مليــار دوالر.  

"ارتفع جدول غاء املعيشة للمستهلك في إسرائيل  بـ 2.8٪ في العام 2021".  )الصورة عن )إ.ب.أ( لعامل يعد 

النقود في محطة وقود إسرائيلية يوم 2 آذار 2022(.
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الملخص التنفيذي

إســرائيل تتجــاوز التبعــات االقتصاديــة جلائحــة »كورونــا«، ومعــّدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي إســرائيل يفــوق 

التوقعــات ليصــل فــي العــام 2021 إلــى 8.1٪، وتوقعــات بــأن يــزداد مبعــدل 5٪ ســنوًيا خــال العامــن القادمــن.

ســجلت الصــادرات اإلســرائيلية فــي العــام 2021 ارتفاًعــا لــم تعهــده منــذ عشــرين ســنة، فبعــد أن انخفضــت 

الصــادرات بنســبة 2٪ بالقيمــة الدوالريــة فــي العــام 2020، ارتفعــت بـــ 20٪ لتصــل إلــى 133 مليــار دوالر.

ارتفعــت التجــارة اخلارجيــة الســلعية مــع اإلمــارات )دون املجوهــرات( مــن 11.2 مليــون دوالر فــي العــام 2019، 

ــة  ــر دول ــي أكب ــارات ثان ــل اإلم ــو 5000٪، ممــا يجع ــبته نح ــاع نس ــون دوالر، أي بارتف ــو 554.7 ملي ــى نح إل

إســامية تقيــم جتــارة مــع إســرائيل بعــد تركيــا.

انخفــض فــي العــام 2021 معــّدل البطالــة الواســع إلــى 7.9٪، فــي حــن ارتفــع معــدل البطالــة الســنوي العــادي 

إلــى 5٪، أي بزيــادة 0.5٪ عــن الســنة التــي ســبقتها.

ارتفــع جــدول غــاء املعيشــة للمســتهلك بـــ 2.8٪ فــي العــام 2021، وهي نســبة لم يشــهدها االقتصاد اإلســرائيلي 

منــذ العام 2010.

فــي نهايــة العــام 2021، أقــرت امليزانيــة احلكوميــة بعــد ثــاث ســنوات مــن فشــل حكومــي فــي إقرارهــا تســبب 

فــي فقــدان الكفــاءة فــي الرؤيــا بعيــدة األمــد.

خطــة تطويــر تنمويــة للمجتمــع العربــي للســنوات 2022- 2026 بقيمــة 30 مليــار شــيكل، أي مبعــدل 6 مليــارات 

شــيكل ســنوًيا، وحســب بنــود اخلطــة فــان كل وزارة تخصــص جــزءا مــن ميزانيتهــا للمجتمــع العربــي والباقــي 

يخصــص كميزانيــة إضافيــة مــن وزارة املاليــة.
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مقدمة

تفاوتــت اآلثــار الســلبية جلائحــة »كورونــا« بــن اقتصــادات 

ــف  ــى التكّي ــه عل ــه وقدرت ــة كل اقتصــاد ومتانت ــا ملرون ــم وفًق العال

مــع الصدمــات واألزمــات املســتجدة. فــي إســرائيل، شــهد العــام 

2020 تراجًعــا فــي غالبيــة األســواق والقطاعــات باســتثناء قطــاع 

الهايتــك، وتراجــع النمــو فــي النــاجت احمللي بـــ 2.2٪. فــي املقابل، 

عــاد االقتصــاد اإلســرائيلي فــي 2021 إلــى مرحلــة التعافــي وبلــغ 

معــدل منــو النــاجت 8.1٪، بينمــا تقلـّـص العجــز احلكومــي بالنســبة 

للنــاجت إلــى 4٪ بعــد أن قــارب 11٪ خــال العــام 2020. 

االقتصاديــة  واملســتجدات  التحــوالت  الفصــل  هــذا  يرصــد 

ــن  ــع األخــذ بع ــام 2021، م ــي الســوق اإلســرائيلية خــال الع ف

ــة  ــة واســتمرار انتشــار جائح ــة واحمللي ــات العاملي ــار األزم االعتب

»كورونــا« وتأثيــر موجاتهــا املختلفــة خــال عــام علــى النشــاطات 

االقتصاديــة. أهــم األحــداث التــي ســاهمت فــي تشــكيل املشــهد 

ــام 2021:  ــي الع ــادي ف االقتص

إجــراء انتخابــات وتشــكيل حكومــة جديدة بديلــة حلكومات   .1

الليكــود التــي اســتمرت أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.

ــاث  ــذ ث ــرة من ــة ألول م ــة حكومي ــى ميزاني ــة عل املصادق  .2

ســنوات ونصــف خلــت.

اســتمرار البنــك املركــزي بتفعيــل أدوات نقديــة للمحافظــة   .3

ــى اســتقرار األســواق ومنوهــا املســتقبلي. عل

يســتند هــذا الفصــل مبخرجاتــه األساســية إلــى املعطيــات 

ــة  ــرائيلية، وزارة املالي ــة اإلس ــرة اإلحصــاء املركزي ــمية لدائ الرس

محليــة  ومنشــورات  معطيــات  إلــى  إضافــة  إســرائيل،  وبنــك 

ــم  ــى أه ــز اجلــزء األول عل ــزاء: يرّك ــة أج ــة، ويشــمل أربع وأجنبي

ــذي  ــداًء مــن التحــول ال ــة للعــام 2021، ابت املؤشــرات االقتصادي

طــرأ علــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي ومنــوه بـــ 8.1٪ خــال 

ــي شــهدت منــوا فــي الصــادرات  ــة الت العــام، والتجــارة اخلارجي

شــهد العــام 2020 تراجًعــا فــي غالبيــة األســواق 

ــع  ــك، وتراج ــاع الهايت ــتثناء قط ــات باس والقطاع

النمــو فــي الناتــج المحلــي بـــ 2.2%. فــي المقابــل، 

عــاد االقتصــاد اإلســرائيلي فــي 2021 إلــى مرحلــة 

ــا  ــج 8.1%، بينم ــو النات ــدل نم ــغ مع ــي وبل التعاف

ــص العجــز الحكومــي بالنســبة للناتــج إلــى 
ّ

تقل

4% بعــد أن قــارب 11% خــال العــام 2020.

كيف تؤثر الحرب الروسية/ األوكرانية على 
المشهد االقتصادي اإلسرائيلي

تبعــات  أوكرانيــا  علــى  الروســية  للحــرب 

اقتصاديــة عالميــة، ال يمكــن التكهــن بتبعاتهــا 

ــام 2021،  ــي الع ــة. ف ــال الحربي ــاء األعم ــل انته قب

اقتصــاد  كأقــوى   11 المرتبــة  روســيا  ــت 
ّ

احتل

هــو  فيهــا  اقتصــادي  قطــاع  وأهــم  عالمــي، 

عالمًيــا  الثالــث  الُمنتــج  فهــي  المحروقــات، 

ــر فيهــا أكبــر احتياطــي عالمــي 
ّ

للبتــرول ويتوف

مــن الغــاز. ليــس مــن الســهل التكهــن بتبعــات 

أنهــا  تبــدو  )التــي  االقتصاديــة  العقوبــات 

ــن  ــور وموازي ــات األم ــى مجري ــاًء عل ــتتدحرج بن س

العالمــي. االقتصــاد  علــى  القــوى( 

حــول تبعــات الحــرب علــى االقتصــاد اإلســرائيلي 

ــي 
ّ

بشــكل مباشــر، فــإن تأثيرهــا علــى االقتصــاد الكل

عاقــات  وجــود  عــدم  بســبب  محــدود   )Macro(

ــا  ــن أوكراني ــرائيل وكل م ــن إس ــعة بي ــة واس تجاري

الصــادرات  حجــم  يتجــاوز  لــم  حيــث  وروســيا، 

اإلســرائيلية الســلعية لروســيا 773 مليــون دوالر، 

الســلعية  الصــادرات  حجــم  يتجــاوز  لــم  بينمــا 

ألوكرانيــا 197 مليــون دوالر فــي العــام 2021،  أمــا 

محــّددة  قطاعــات  فــي  تتركــز  فإنهــا  الــواردات 

ــب،  ــط، الخش ــات النف ــة، منتج ــواد الغذائي ــل الم مث

ــق باســتيراد 
ّ

الكيماويــات، الفــوالذ. أمــا فــي مــا يتعل

قطــاع  فــي  تتركــز  فهــي  التجاريــة،  الخدمــات 

ــا محــدود ويؤثــر علــى 
ً

خدمــات البرمجــة وهــو أيض

ــة  ــة األوكراني ــى العمال ــد عل ــة تعتم ــركات معين ش

فــإن  لــذا:  الروســية.  العمالــة  ثــم  ومــن  بالــذات 

التأثيــر الســلبي المتوقــع ســيكون غيــر مباشــر علــى 

اإلســرائيلي، االقتصــاد 
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بنحــو  22٪، خاصــة صــادرات الهايتــك التــي زادت علــى نصــف 

الصــادرات اإلســرائيلية التــي بلــغ حجمهــا 133 مليــار دوالر، 

باإلضافــة إلــى مؤشــرات تتعلـّـق بســوق العمــل والبطالــة، وارتفــاع 

االقتصاديــة  السياســات  الثانــي  اجلــزء  ويتنــاول  األســعار. 

املاليــة  العــام 2021، وبالــذات السياســية  اإلســرائيلية خــال 

ــي  ــّرت ف ــي أق ــة الت ــة الدول ــي ميزاني ــة ف ــا الرئيســة املتمثل وأداته

تشــرين الثانــي 2021 للســنوات 2021- 2022، كمــا يتنــاول هــذا 

ــي إلســرائيل.  ــج االئتمان ــي والتدري ــن اخلارج ــا الدي اجلــزء أيًض

اجلــزء الثالــث يســتعرض ســوق األوراق املاليــة وارتفــاع مؤشــرات 

األســهم فــي العــام 2021. أمــا اجلــزء الرابــع، فيتنــاول بصــورة 

مقتضبــة اخلطــة اخلمســية لتطويــر املجتمــع العربــي فــي إســرائيل 

علــى أثــر انضمــام القائمــة العربيــة املوحــدة لائتــاف احلكومــي.

مؤشــرات اقتصاديــة عامــة إســرائيل تغــادر   .1

ــا« ــة لـــ «كورون ــا التبعــات االقتصادي تدريجًي

اقتصادًيــا، عــادة مــا يتــم التمييــز بن الــدول واألســواق املتقدمة 

)developed( والــدول واألســواق الناميــة )developing( مــن 

خــال العــودة إلــى مؤشــرات أساســية مثــل منــو النــاجت احمللــي 

ــا(، الرفــاه  ــا وصحًي للفــرد واالســتثمار باملــوارد البشــرية )تعليمًي

والعدالــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن مؤشــرات التنميــة. وتكمــن 

أهميــة هــذه املؤشــرات فــي إلقــاء صــورة أفضــل علــى شــكل نظــام 

احلكــم والديناميكيــات التــي حتكــم متخــذي القــرارات، مــا يســاهم 

ــة السياســية  ــه الفكري ــه ومعتقدات فــي فهــم نظــام احلكــم ومركبات

واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وطبيعــة عاقاتــه اخلارجيــة. لــذا؛ 

ــر  ــد كبي ــى ح ــة إل ــا مرتبط ــة م ــة لدول ــإن املؤشــرات االقتصادي ف

بطريقــة إدارة هــذه املنظومــات والسياســات املتبعــة فــي كل دولــة. 

* Zachy Hennessey, “Here’s How the War in Ukraine Will Impact the Israeli Economy - The Jerusalem Post,” Jerusalem Post, 2022, 
https://www.jpost.com/business-and-innovation/banking-and-finance/article-698519.

* *	 Tal	Shahaf,	“Ukraine	Offers	Low-Cost	High-Tech	Professionals	-	Globes,”	Globes,	2022,	https://bit.ly/3Ms8PiC.

ألن التأثيــر األهــم للحــرب ســيكون علــى دول شــرق 

أوروبــا ومركزهــا بســبب اعتمــاد هــذه الــدول علــى الغــاز 

والنفــط الروســيين والعاقــات التجاريــة الكبيرة نســبًيا 

بيــن هــذه الــدول ودول الحــرب، مــا يعنــي أن التأثيــر 

علــى االقتصــاد اإلســرائيلي هــو نتيجــة لتأثيــر العوامــل 

المســرعة للتضخــم. بكلمــات أخــرى، فــإن تأثيــر الحــرب 

ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــي م ــرائيلي يأت ــاد اإلس ــى االقتص عل

الــواردات القادمــة مــن أوروبــا، التــي بــدأت باالرتفــاع 

بالفعــل، إضافــة إلــى التأثيــر علــى األســواق الماليــة 

فــي العالــم.

ــاد  ــي االقتص ــددة ف ــات مح ــص قطاع ــا يخ ــي م ــا ف أم

اإلســرائيلي، فــإن الحــرب قــد تســاهم فــي:

ة الغذائيــة فــي 
ّ

ارتفــاع محــدود فــي ســعر الســل  .1

إســرائيل، فحســب نائبــة وزيــر الخارجيــة األوكرانية 

المســتوردة  الحبــوب  نصــف  فــإن  زاباروفــا، 
أوكرانيــا.* حقــول  مــن  تأتــي  إســرائيلًيا 

ارتفــاع أســعار الفــوالذ والحديــد يؤثــر علــى قطــاع   .2

اإلنشــاءات فــي إســرائيل بــكل مــا يحمــل األمــر 

مــن تبعــات علــى باقــي القطاعــات اإلســرائيلية 

اإلنشــاءات  بقطــاع  وثيــق  بشــكل  المرتبطــة 

قطــاع  علــى  المتوقعــة  اآلثــار  إلــى  باإلضافــة 

نتيجــة  الفلســطينية،  األســواق  فــي  اإلنشــاءات 

الحديــد  علــى  الفلســطينية  الســوق  اعتمــاد 

تســتورد  فإســرائيل  كبيــر.  بشــكل  اإلســرائيلي 

كميــات كبيــرة مــن الحديــد والفــوالذ مــن أوكرانيــا 

)فــي العــام 2018 اســتوردت إســرائيل الحديــد مــن 

دوالر(.  مليــون   175 بنحــو  أوكرانيــا 

جــًدا،  رخيصــة  عمالــة  ذات  دولــة  أوكرانيــا  تعتبــر   .3

مــا حولهــا إلــى مســتقطب لشــركات الهايتــك 

الهايتــك  شــركات  تقــوم  حيــث  اإلســرائيلية. 

اإلســرائيلية فــي أوكرانيــا، بتشــغيل نحــو 15 ألــف 

الحيــاة  توقــف  مــن  يجعــل  مــا  هايتــك،  عامــل 

 )uncertainty( االقتصاديــة وزيــادة عــدم االســتقرار

التقنــي.  لاســتثمار  طــاردة  ــا 
ً

ظروف السياســي 

وعليــه، مــن المتوقــع أن تتأثــر نشــاطات بعــض 

شــركات الهايتــك اإلســرائيلية نســبًيا فــي حــال 

فــي  مشــاريعها  موضعــة  إعــادة  إلــى  ــرت 
ّ

اضط

دول ثانيــة أو توقفــت عــن العمــل بســبب األعمــال 

الحربيــة.**
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ــذا الفصــل  ــي ه ــز ف ــي إلســرائيل، نرّك والســتكمال املشــهد الكلّ

ولألســواق  اإلســرائيلي  لاقتصــاد  الرئيســية  املؤشــرات  علــى 

النشــطة فيــه.

1.1 الناتج المحلي اإلجمالي

فــاق معــدل النمــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي 

للعــام  املتفائلــة  حتــى  والتنبــؤات  التوقعــات  كل  إســرائيل 

ــد  ــي 8.1٪. فق ــي اإلجمال ــاجت احملل ــث وصــل الن 2021، حي

أظهــرت احلســابات القوميــة إلســرائيل حســب مــا ُنشــر فــي 

ــون  ــغ 155.4281 ملي ــام 2021 بل ــي للع ــاجت احملل ــي لشــهر شــباط 2022، أن الن ــة النصــف الثان بداي

شــيكل باألســعار اجلاريــة )أو مــا قيمتــه 1451330 مليــون شــيكل باألســعار الثابتــة(،1 أي بارتفــاع ٪8.1 

ــق بالســنوات القادمــة، فــإن البنــك املركــزي  بعــد أن انخفــض بـــ 2.2٪ فــي العــام 2،2020 فــي مــا يتعلّ

ومؤسســات اقتصاديــة أخــرى تتوقــع معــدل منــو 5.5٪ فــي العــام 2022 و5٪ فــي العــام 2023 )انظــر/ي 

ــم 2(.  الشــكل رق

ُتشــير هــذه البيانــات إلــى أن معــدل النمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي اإلســرائيلي فــي العــام 2021 كان مــن 

املعــدالت األعلــى مقارنــة بــدول العالــم »املتطــورة«، حيــث بلــغ معــدل النمــو فــي إيرلنــدا 15.2٪ ومــن ثــم إســرائيل 

8.1٪، مقارنــة مبعــدل منــو 5.3٪ فــي النــاجت احمللــي لــدول منظمــة التعــاون والتنميــة )OECD( ومعــدل منــو 

7.5٪ للمملكــة املتحــدة. أمــا الواليــات املتحــدة األميركيــة، فقــد ارتفــع ناجتهــا احمللــي بـــ 5.7٪، بينمــا بلــغ معــدل 

النمــو فــي النــاجت احمللــي الفرنســي 7٪ واألملانــي ٪2.7.3

أمــا النــاجت احمللــي اإلجمالــي للفــرد فــي إســرائيل فقــد بلــغ 165942 شــيكا فــي العــام 2021، وســّجل معــدل 

منــو بـــ 6.3٪ علــى إثــر الزيــادة الســكانية بـــ 1.7٪، بعــد أن انخفــض بـــ 3.9٪ فــي العــام 2020، وللمقارنــة فإن 

النــاجت احمللــي للفــرد فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة ارتفــع بـــ 5٪ فــي العــام 2021.

فــاق معــدل النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

فــي إســرائيل كل التوقعــات والتنبــؤات حتــى 

ــغ %8.1. ــث بل ــام 2021، حي ــة للع المتفائل

يتوقــع البنــك المركــزي ومؤسســات اقتصاديــة 

أخــرى معــدل نمــو 5.5% فــي العــام 2022 و%5 

ــام 2023. ــي الع ف
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الشكل رقم )٢(: التغيير في الناتج المحلي اإلجمالي 

)مقارنة مع السنة التي سبقتها( وتنبؤات مستقبلية )بالنسب المئوية(.

عنــد تقســيم العــام 2021 إلــى أربــاع )quarters(، ميكــن ربــط التغيــرات التــي طــرأت علــى معــدل النمــو فــي 

النــاجت احمللّــي اإلجمالــي ببعــض األحــداث السياســية واالقتصاديــة داخــل إســرائيل:

الربــع األول )كانــون ثانــي-آذار 2021(: أظهــر النــاجت احمللــي اإلجمالــي تراجًعــا فــي الربــع األول مــن   .1

ــام 2020.  ــن الع ــع م ــث والراب ــي الربعــن الثال ــو ف ــاب النم ــي أعق ــام 2021، بنســبة 1.1٪ ف الع

الربــع الثانــي )نيســان-حزيران 2021(: عــاد مســار النمــو لارتفــاع مــن جديــد فــي الربــع الثانــي   .2

ــت انتخابــات الكنيســت األخيــرة،  وبوتيــرة ســريعة وصلــت إلــى نحــو 15.7٪، وهــي الفتــرة التــي تلَ

وشــهدت آخــر إغــاق اقتصــادي بســبب جائحــة »كورونــا«. فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، 

بــدأت املوجــة الرابعــة مــن متحــور دلتــا باالنتشــار، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تتخــذ إجــراءات متشــّددة 

ُتعيــق بصــورة جديــة النشــاطات االقتصاديــة، ولــم يتــم فــرض إغــاق اقتصــادي علــى ِغــرار مــا حصــل 

فــي العــام 2020. 

الربــع الثالــث )متوز-أيلــول 2021(: تباطــأت وتيــرة النمــو فــي الربــع الثالــث لتــدور حــول 6.7٪. ويفّســر   .3

االرتفــاع املعتــدل فــي الربــع الثالــث بانخفــاض اســتيراد مركبــات الــركاب مقارنــة بالربــع الثانــي، وذلــك 

ألن الضرائــب علــى االســتيراد جــزء مــن النــاجت احمللــي، لــذا فــإن االنخفــاض فــي الضرائــب ســاهم فــي 

انخفــاض النــاجت احمللــي.

الربــع الرابــع )تشــرين أول- كانــون أول 2021(: ارتفــع معــدل النمــو مجــدًدا فــي الربــع الرابــع ليصــل   .4

إلــى 16.6٪ )شــكل رقــم 3( وســاهم فــي ذلــك جميــع مرّكبــات النــاجت احمللــي وبالــذات ارتفــاع صــادرات 

الســلع واخلدمــات التــي ارتفعــت بـــ ٪26.3.4
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الشكل رقم )٣(: النمو في الناتج المحلي اإلسرائيلي لكل ربع سنوي بين ٢0٢0-٢0٢1

ارتفعــت املصــادر )Sources(5 املتاحــة خــال العــام 2021 مــن النــاجت احمللــي واالســتيراد بـــ 10.1٪ بعــد 

انخفــاض بـــ 3.7٪ فــي العــام 2020. أمــا توزيــع االســتخدامات )Uses( فقــد كانــت علــى النحــو اآلتــي: ارتفــع 

االســتهاك الشــخصي خــال العــام 2021 بـــ 11.7٪ مقارنــة بانخفــاض بـــ 9.2٪ فــي العــام 2020. ارتفــع 

االســتهاك الشــخصي للفــرد بـــ 9.9٪ فــي العــام 2021، أمــا ارتفــاع اإلنفــاق الشــخصي اجلــاري للفــرد فقــد 

بلــغ 7.1٪، ويشــمل هــذا االرتفــاع: اإلنفــاق علــى الغــذاء، املشــروبات والتدخــن، اخلدمــات الشــخصية، الوقــود 

ــى اســتهاك اخلدمــات  ــاق عل ــة لاســتهاك اجلــاري. أمــا اإلنف ــت، ومنتجــات صناعي ــة البي ــاء، وصيان والكهرب

للفــرد فقــد ارتفــع بـــ 16.1٪ وشــهد اإلنفــاق علــى األلبســة واألحذيــة وأدوات عمــل وبيــت كهربائيــة وأغــراض 

أخــرى ارتفاًعــا بـــ 26٪، وارتفــع اإلنفــاق علــى الســلع غيــر املنقولــة للفــرد بـــ 18٪. وارتفعت أيًضا االســتثمارات 

والصــادرات كمــا يظهــر فــي جــدول رقــم )2(.

ــاهمة  ــي: مس ــي كاآلت ــي اإلجمال ــاجت احملل ــو الن ــي من ــي ف ــاجت احملل ــات الن ــن مرّكب ــاهمة كل م تتلخــص مس

ــام ٪0.7،  ــتهاك الع ــاهمة االس ــى مس ــة إل ــادرات 3.8٪ إضاف ــاهمة الص ــخصي 5.8٪، مس ــتهاك الش االس

مســاهمة االســتثمار العــام 2.2٪ وُيطــرح منهــا مســاهمة الــواردات 4.4٪، وباملجمــوع فــإن النمــو فــي النــاجت 

ــى ٪8.1. ــي وصــل إل ــي اإلجمال احملل
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جدول رقم )٢(: التغيير في االستخدامات اإلسرائيلية بين ٢019-٢0٢1

202120212020202020192019االستخداماتاالستخدامات

3.9-9.2٪11.7٪ االستهاك الشخصي

٪2.52.7٪2.9٪االستهاك العام- اجلماهيري

3.5٪-2٪9.1٪االستثمار في األصول الثابتة في قطاعات االقتصاد املختلفة

2.2٪-8.7٪13.9٪االستثمار في األصول الثابتة – بناء للسكن

3.9-1.9٪13.6٪الصادرات

)Total Uses( 3.7٪-3.7٪10.1٪مجموع االستخدامات

ــوع  ــع مجم ــاجت التجــاري بأســعار األســاس6 بـــ 9.2٪، وارتف ــا الن ــع أيًض ــي ارتف ــاجت احملل ــاع الن ــع ارتف م

ــة  ــات األكل والضياف ــارة وخدم ــاء 8.3٪، التج ــن 5.6 ٪ والبن ــة والتعدي ــاري بـــ 9.2٪، الصناع ــط التج الوس

10.7٪، املعلومــات واالتصــاالت 7٪، خدمــات املواصــات والبريــد واإلرســاليات 15.3٪ واخلدمــات املاليــة 

والتجاريــة 12.6٪. جديــر بالذكــر أن جميــع هــذه الفــروع انخفضــت فــي العــام 2020 باســتثناء الصناعــة 

ــال خــال العــام  ــذات املعلومــات واالتصــاالت التــي ســاهمت بشــكل فّع والتعديــن واملعلومــات واالتصــاالت، وبال

ــام 2021. ــي الع ــو ف ــي النم ــي واســتمرت ف ــك احملل ــاجت التجــاري وكذل ــم الن ــي دع 2020 ف

1.2  التجارة الخارجية

ــذ عشــرين ســنة، فبعــد أن انخفضــت  ــم تعهــده من ــا ل ــي العــام 2021 ارتفاًع  ســّجلت الصــادرات اإلســرائيلية ف

الصــادرات بنســبة 2٪ بالقيمــة الدوالريــة فــي العــام 2020، ارتفعــت بـــ 20٪ لتصــل إلــى 133 مليــار دوالر7 وبتحييــد 

صــادرات خدمــات الســياحة التــي تأثــرت مــن األوضــاع الصحيــة العامليــة، فــإن ارتفــاع الصــادرات وصــل إلــى ٪22 

ــة ارتفعــت  ــى أن الصــادرات الدولي ــًة بالعــام 2020. يشــار إل مقارن

حســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي بـــ 10٪، مــا يــدل علــى 

ــن الصــادرات  ــى م أن الصــادرات اإلســرائيلية ارتفعــت بنســبة أعل

ــذي ارتفــع بـــ  ــر لقطــاع اخلدمــات ال ــة،8 وكان االرتفــاع األكب الدولي

27٪، حيــث بلــغ حجــم صــادرات اخلدمــات 71 مليــار دوالر، وســاهم 

بذلــك النمــو املتســارع فــي صــادرات خدمــات الهايتــك وبالــذات اجلزء 

املنســوب للمدخــوالت مــن بيــع خدمــات البرمجــة والبحــث والتطويــر، 

ســّجلت الصــادرات اإلســرائيلية فــي العــام 2021 

ــد  ــنة، فبع ــرين س ــذ عش ــده من ــم تعه ــا ل ارتفاًع

الدوالريــة  بالقيمــة   %2 بنســبة  انخفضــت  أن 

إلــى  بـــ 20% لتصــل  ارتفعــت  العــام 2020،  فــي 

لقطــاع  األكبــر  االرتفــاع  وكان  دوالر.  مليــار   133

الخدمــات بواقــع 27%، حيــث بلــغ حجــم صادرات 

الخدمــات 71 مليــار دوالر.
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إضافــة إلــى خدمــات املواصــات وحتديــًدا خدمــات الشــحن عبــر املوانــئ األجنبيــة، أمــا تصديــر اخلدمــات الســياحية 

فقــد انخفــض بـــ 30٪ فــي العــام 2021، علــى أثــر انخفــاض آخــر بـــ 45٪ فــي العــام 2020. أمــا الصــادرات الســلعية 

فقــد بلغــت مــا يقــارب 63 مليــار دوالر وســّجلت ارتفاًعــا بـــ 13٪ عــن قيمــة صــادرات العــام املاضــي.

توزعــت الصــادرات الســلعية علــى النحــو اآلتــي: 85٪ التصديــر الصناعــي، صــادرات املجوهــرات ٪13، 

والصــادرات الزراعيــة 2٪. شــمل االرتفــاع فــي الصــادرات الســلعية الصناعيــة جميــع الفــروع وســاهم فــي هــذا 

ــة للصــادرات الســلعية خــال العــام 2021. االرتفــاع، ارتفــاع األســعار العاملي

تشــير بيانــات دائــرة اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية إلــى ارتفــاع الصــادرات الســلعية بـــ 12.5٪ خــال العــام 

9،2021 حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية حســب املعطيــات األوليــة مــا يقــارب 193.8 مليــار شــيكل، أمــا 

اســتيراد املنتجــات الســلعية، فبلــغ 291.4 مليــار شــيكل بارتفــاع 22.5٪ وبلــغ عجــز املتاجــرة الســلعية 97.6 

مليــار شــيكل بارتفــاع 48.9٪ عــن العجــز فــي العــام 2020. 

تشــير بيانــات دائــرة اإلحصــاء املركزيــة إلــى أن الصــادرات الســلعية ارتفعــت إلــى غالبيــة دول العالــم، 

فالصــادرات الســلعية إلــى الــدول اآلســيوية ارتفعــت بـــ 16.6٪، وإلــى الــدول األميركيــة بـــ 9.5٪ ولباقــي دول 

ــدول  ــن ال ــى أن اســتيراد املنتجــات الســلعية م ــة إل ــات اإلحصائي ــا تشــير البيان ــت بـــ 6.9٪. كم ــم ارتفع العال

اآلســيوية ارتفــع بـــ 32٪ ومــن الــدول األوروبيــة بـــ 18.9٪، ومــن باقــي دول العالــم ارتفــع بـــ 54.2٪ وانخفضــت 

الــواردات الســلعية مــن الــدول األميركيــة بـــ ٪0.5.

ــر مــن الصــادرات  ــل النصيــب األكب ــا حتّت ــى أن أوروب ــواردات إل ُيشــير التوزيــع اجلغرافــي للصــادرات وال

الســلعية اإلســرائيلية، وكذلــك مــن الــواردات اإلســرائيلية، وتأتــي فــي املركــز الثانــي أميــركا فــي الصــادرات 

وآســيا فــي الــواردات، أمــا فــي الصــادرات فــإن آســيا فــي املركــز الثالــث )انظــر/ي جــدول رقــم 3(

جدول رقم )٣(: الصادرات والواردات السلعية اإلسرائيلية حسب المناطق الجغرافية ٢0٢0- ٢0٢1 

القارةالقارة

الواردات السلعيةالواردات السلعيةالصادرات السلعيةالصادرات السلعية

20202020202120212020202020212021

51.4٪53٪34.1٪35٪أوروبا

10.9٪13.4٪31.8٪31.2٪أميركا الشمالية

27.3٪25.3٪23.6٪22.7٪آسيا

10.4٪8.3٪10.5٪11.1٪باقي دول العالم

100٪100٪100٪100٪املجموع
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ــى 28.3  ــرات وصــل حجــم الصــادرات إل ــي قطــاع املجوه ف

وكانــت   ،2020 العــام  عــن   ٪52.4 بارتفــاع  شــيكل،  مليــار 

وجهــات تصديــر املجوهــرات الرئيســة إلــى: الواليــات املتحــدة 

49٪، الهنــد 13٪، هونــغ كونــغ 8٪، بلجيــكا 8٪ وكذلــك سويســرا 

ــرات  ــغ اســتيراد املجوه ــرى، بل ــة أخ ــن جه ــدة. م ــة املتح واململك

14.4 مليــار شــيكل، بارتفــاع 49.3٪ عــن العــام 2020، وكانــت 

جهــات االســتيراد األكبــر مــن الــدول اآلتيــة: الهنــد 23٪، بلجيــكا 

ــدة ٪9. ــات املتح ــيا 9٪ الوالي 22٪، روس

الصــادرات  مجمــل  مــن   ٪53 الهايتــك  قطــاع  شــكل 

اإلســرائيلية، بحجــم 70 مليــار دوالر،10 وُياحــظ أن هــذا القطــاع 

يشــّكل منــًوا متســارًعا، حيــث بلغــت نســبة النمــو 20٪ خــال 

ــن  ــام 2019 شــكل هــذا القطــاع 47٪ م ــي الع ــام 2021. فف الع

ــذي  مجمــل الصــادرات اإلســرائيلية، فــي حــن شــّكل 45٪ مــن مجمــل الصــادرات فــي العــام 2016، األمــر ال

ــام 2021. تشــمل  ــي الع ــار دوالر ف ــا 45 ملي ــغ حجمه ــي بل ــك الت ــات الهايت ــو خدم ــرز االجتــاه املتســارع لنم يب

خدمــات الهايتــك خدمــات احلوســبة )تقنيــات املعلومــات، تكامــل األنظمــة، االســتعانة مبصــادر خارجيــة، إلــخ...(، 

بيــع برامــج، بيــع التراخيــص الســتعمال البرامــج، بيــع املعرفــة واخلدمــات للشــركات الناشــئة وخدمــات البحــث 

والتطويــر للشــركات العامليــة. ياحــظ أن خدمــات الهايتــك ضاعفــت صادراتهــا منــذ العــام 2014، مــن 14 مليــار 

ــغ 25  دوالر إلــى 45 مليــار دوالر فــي العــام 2021 بأكثــر مــن 150٪. أمــا تصديــر الهايتــك الصناعــي فقــد بل

ــة  ــات اإللكتروني ــر األجهــزة واملكون ــار دوالر مســّجًا ارتفاعــا بنســبة 20٪ وكانــت املســاهمة الكبــرى لتصدي ملي

ــو ٪23. ــي زادت بنح ــة الت والبصري

أمــا التنبــؤات املســتقبلية للصــادرات فإنهــا تفيــد بــأن حجــم الصــادرات فــي العــام 2022 سيســتمر فــي النمــو، 

ولكــن بوتيــرة منخفضــة نســبًيا للعــام 2021، ويتوقــع أن تِصــل حجــم الصــادرات فــي العــام 2022 إلــى 145 

مليــار دوالر، وأن املســاهمة األكبــر ســتكون لتصديــر الســياحة املتوقــع أن يرتفــع فــي العــام 2022 ويســتمر فــي 

النمــو فــي الســنوات القادمــة 2023 و2024، كذلــك تشــير التوقعــات إلــى اســتمرار النمــو فــي صــادرات خدمــات 

الهايتــك وبوتيــرة أقــل الصــادرات الســلعية.

1.3 سوق العمل 

تشــير البيانــات اإلحصائيــة الســنوية للعــام 2021، إلــى أن نســبة االشــتراك فــي قــوة العمــل بلغــت 61.8٪ مــن 

جيــل 15 ســنة فمــا فــوق،11 وهــي النســبة نفســها التــي كانــت فــي العام 2020. أما نســبة التشــغيل فقد بلغــت ٪58.7 

 2021 العــام  فــي  الســلعية  الصــادرات  توزعــت 

الصناعــي،  التصديــر   %85 اآلتــي:  النحــو  علــى 

صــادرات المجوهــرات 13%، والصــادرات الزراعيــة 

الســلعية  الصــادرات  فــي  االرتفــاع  شــمل   .%2

هــذا  فــي  وســاهم  الفــروع  جميــع  الصناعيــة 

للصــادرات  العالميــة  األســعار  ارتفــاع  االرتفــاع، 

.2021 العــام  خــال  الســلعية 

شــكل قطــاع الهايتــك 53% مــن مجمــل الصــادرات 

اإلســرائيلية، بحجــم 70 مليــار دوالر،  وُياحــظ أن 

هــذا القطــاع يشــهد نمــًوا متســارًعا، حيــث بلغــت 

نســبة النمــو 20% خــال العــام 2021.
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مقارنــة بـــ 59.1٪ فــي الســنة الســابقة، ومــع أن الســنوات 

2020، 2021 كانــت الســنوات التــي انتشــرت فيهــا جائحــة 

»كورونــا«، ابتــداًء مــن آذار 2020 ورافقهــا آنــذاك اإلغــاق األول 

للمرافــق االقتصاديــة واخلدماتيــة فــي آذار 2020 ، ومــن ثــم 

اإلغــاق الثانــي فــي أيلــول 2020 واإلغــاق الثالــث فــي األيــام 

األخيــرة لشــهر كانــون األول لعــام 2020، ومنــذ شــباط 2021 

ــم فــرض أي  ــم يت ــات ول ــدأت سياســة التســهيات فــي اإلغاق ب

إغــاق جديــد رغــم موجــات »كورونــا« املتعاقبــة )املوجــة الرابعــة 

ــة نتيجــة  ــزداد معــدالت البطال واخلامســة(، ومــن الطبيعــي أن ت

لذلــك وبالــذات فــي عــام 2020 وتتناقــص فــي العــام 2021. 

فــي العــام 2020 بلــغ معــدل البطالــة الســنوي الواســع )يشــمل 

معــدل البطالــة واملتغيبــن عــن العمــل بســبب »كورونــا«( ٪15.9، 

فــي الوقــت الــذي كان فيــه املعــدل الســنوي العــادي للبطالــة 

4.5٪، وانخفــض فــي العــام 2021 معــدل البطالــة الواســع إلــى 

7.9٪ فــي حــن ارتفــع معــدل البطالــة الســنوي العــادي إلــى ٪5 

أي بزيــادة 0.5٪ عــن الســنة التــي ســبقتها، يضــاف إلــى ذلــك 

ــوة  ــي ق ــر املشــتركن ف ــت نســبة غي ــام 2021، بلغ ــي الع ــه ف أن

العمــل نتيجــة إلغــاق مصالــح اقتصاديــة أو فصــل مــن العمــل 

بســبب انتشــار جائحــة »كورونــا« 2.1٪ مقارنــة بـــ 1.8٪ فــي 

ــام 2020. الع

بالتمعــن فــي القــوة البشــرية املوجــودة فــي ســنوات العمــل 

األساســية، فقــد بلغــت نســبة االشــتراك فــي قــوة العمــل فــي 

مجموعــة اجليــل 25- 64 ســنة مــا نســبته 79.4٪ فــي العــام 

2021 مقارنــة بـــ 79.2٪ فــي العــام 2020، أما نســبة البطالة 

فــي هــذه املجموعــة العمريــة فقــد بلغــت 4.7٪ مقارنــة بـــ ٪4 

فــي العــام 2020. جديــر بالذكــر أن عــدد املشــتركن فــي قــوة 

ــو  ــام 2020 ه ــي الع ــوق ف ــا ف ــل 15 ســنة فم ــن جي ــل م العم

4.163 مليــون نســمة منهــم 3.957 مليــون نســمة مشــتغلون، 

منهــم 3.464 مليــون يعملــون بالعمــل األجيــر و206 آالف 

التجارة الخارجية اإلسرائيلية مع اإلمارات 
تأثير »اتفاقيات أبراهام«

إثــر  علــى  اإلســرائيلية  الخارجيــة  التجــارة  نشــطت 

»اتفاقيــات أبراهــام« مــع كل مــن اإلمــارات العربيــة 

ــغ  المتحــدة، والمغــرب والبحريــن. فــي العــام 2021، بل

الــدول  مــع  الســلعية28  الخارجيــة  التجــارة  حجــم 

الثــاث مجتمعــة 3.87 مليــار شــيكل، نحــو 35% مــن 

هــذا المبلــغ كانــت صــادرات فــي مقابــل 65% واردات.

تقــّدر التجــارة الخارجيــة مــع اإلمــارات فــي العــام 2021 

بـــ 0.8% مــن التجــارة الخارجيــة اإلســرائيلية العالميــة، 

وتحتــل الموقــع الثانــي بعــد تركيــا مــن مجمــل حجــم 

فقــد  اإلســامية.  الــدول  مــع  اإلســرائيلية  التجــارة 

أعطــت إســرائيل أهميــة خاصــة للتجــارة الخارجيــة 

ــر  ــي أكب ــا ثان ــدة بصفته ــة المتح ــارات العربي ــع اإلم م

ــي  ــعودية، وه ــد الس ــة بع ــدول العربي ــي ال ــاد ف اقتص

قريبــة فــي حجــم ناتجهــا المحلــي مــن إســرائيل، 

ناحيــة  مــن  الســابع  الموقــع  فــي  اإلمــارات  وتعــد 

احتيــاط النفــط العالمــي.

ــغ  ــي يبل ــا المحل ــن ناتجه ــط م ــم النف ــإن حج ــك، ف ــع ذل وم

العــام األخيــر، وقــد اســتطاعت اإلمــارات فتــح  13% فــي 

آفــاق خدماتيــة وإنتاجيــة مثــل تجــارة الجملــة والمفــرق، 

ا 
ً
والســياحة والتأمينــات. تحــاول اإلمــارات أن تكــون مركــز

ســياحًيا وتجارًيــا عالمًيــا لتطويــر صناعــات متقدمــة فــي 

مجــال الهايتــك والبحــث العلمــي والتكنولوجــي، لــذا فــإن 

ــاالت  ــي مج ــة ف ــارات فرص ــاد اإلم ــي اقتص ــرى ف ــرائيل ت إس

والشــحن  والمواصــات  الهايتــك،  قطــاع  منهــا  عديــدة 

الطاقــة،  والبريــة،  المائيــة  اإلســرائيلية  الموانــئ  عبــر 

ا 
ً
ــذ ــا منف ــى كونه ــة إل ــا. إضاف ــاالت، وغيره ــن، واالتص واألم

لتعزيــز التجــارة الخارجيــة مــع دول الخليــج وشــرق آســيا، 

لذلــك، تجــري فــي هــذه األشــهر مفاوضــات بيــن إســرائيل 

بيــن  حــرة  تجاريــة  منطقــة  إقامــة  بشــأن  واإلمــارات 

ــي  ــمي ف ــاق الرس ــد االتف ــع أن يعق ــن المتوق ــن، وم الدولتي

بدايــة النصــف الثانــي مــن العــام 2022.
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عاطــل عــن العمــل، أمــا متوســط ســاعات العمــل األســبوعي 

للعامــل فقــد بلــغ 35.5 ســاعة أســبوعية مقارنــة بـــ 33.5 ســاعة 

أســبوعية فــي العــام 2020.

تترّكــب قــوة العمــل اإلســرائيلية مــن 83.2٪ مــن اليهــود 

العمــال  مــن  العــرب و٪3.6  مــن  الدولــة و ٪13.2  مواطنــي 

األجانــب )تشــمل عمــاال مــن الضفــة الغربيــة(، وياحــظ أن نســبة مشــاركة اليهــود فــي العــام 2021 وصلــت إلــى 

66.3٪ بانخفــاض 0.1٪ عــن العــام الســابق، أمــا نســبة العاطلــن عــن العمــل فبلغــت 5٪ بارتفــاع 0.5٪ عــن 

العــام الســابق، وتاحــظ الفجــوة الكبيــرة بــن نســبة مشــاركة اليهــود والعــرب، وُتصبــح هــذه الفجــوة واســعة جــًدا 

عنــد مقارنــة النســاء اليهوديــات بالعربيــات )جــدول رقــم 4(، ممــا يــدل علــى أهميــة العمــل فــي مركــز البــاد إضافــة 

إلــى التمييــز فــي ســوق العمــل بــن اليهــود والعــرب.

جدول رقم )٤(: خصائص قوة العمل في إسرائيل لألعوام ٢0٢0-٢0٢1 1٢

2021202120202020خصائص قوة العملخصائص قوة العمل

35.533.5متوسط عدد ساعات العمل األسبوعي

66.4٪66.3٪نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند اليهود

4.5٪5٪نسبة العاطلن عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند اليهود

68.1٪67.8٪نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور اليهود

4.8٪5٪نسبة العاطلن عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور اليهود

64.9٪64.9٪نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء اليهوديات 

4.2٪5٪نسبة العاطات عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء اليهوديات

41٪41.4٪نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند العرب

3.5٪4.9٪نسبة العاطلن عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند العرب

54٪53.2٪نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور العرب

3.2٪5.3٪نسبة العاطلن عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند الذكور العرب

27.8٪29.6٪نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء العربيات

4.2٪4.1٪نسبة العاطات عن العمل من جيل 15 سنة فما فوق عند النساء العربيات 

انخفــض فــي العــام 2021 معــدل البطالــة الواســع 

البطالــة  معــدل  ارتفــع  حيــن  فــي   %7.9 إلــى 

الســنوي العــادي إلــى 5%؛ أي بزيــادة 0.5% عــن 

الســنة التــي ســبقتها.
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فــي ســياق التشــغيل والبطالــة، تبــرز ظاهــرة احملبطــن13 مــن إيجــاد عمــل فــي القطاعــات التشــغيلية املختلفــة، 

ــف  ــغ عددهــم 17.2 أل ــام 2021 بل ــي الع ــل، فف ــي ســوق العم ــي ال تشــارك ف ــة الت ــى الفئ ــون إل وهــؤالء ينضم

محبــط مــن إيجــاد عمــل مقارنــة بـــ 17.3ألًفــا فــي العــام 2020، منهــم 62.8٪ ذكــور والباقــي من اإلناث، ويشــكل 

ــي إســرائيل، وُيعــزى  احملبطــون العــرب مــن إيجــاد عمــل نحــو 40٪ مــن مجمــل احملبطــن مــن إيجــاد عمــل ف

إحباطهــم ألســباب عديــدة منهــا عــدم وجــود عمــل مناســب لهــم، عــدم وجــود عمــل فــي مناطــق ســكناهم إضافــة 

ألجــرة منخفضــة جــًدا لعملهــم أو لعــدد ســاعات العمــل اليوميــة وأســباب أخــرى.

ومبــا أن هيكليــة ســوق العمــل بــدأت فــي التغيــر منــذ نشــوء قطــاع الهايتــك ودخــول التكنولوجيــا فــي عمليــة 

اإلنتــاج وكذلــك فــي تزويــد اخلدمــات املتنوعــة؛ فــإن االهتمــام يــزداد فــي هــذا القطــاع نتيجــة مســاهمته الكبيــرة 

فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي واســتيعابه عــددا كبيــرا مــن العمــال أصحــاب املؤهــات األكادمييــة، إضافــة ألهميتــه 

فــي منــو الدخــل القومــي اإلســرائيلي.

ــف  ــة بـــ 360 أل ــر مقارن ــف عامــل أجي ــارب 385 أل ــا يق ــي العــام 2021 م ــك ف اســتوعب قطــاع الهايت

عامــل أجيــر فــي العــام 2020، ففــي قطــاع الصناعــة فــي مجــال الهايتــك وصــل عــدد العاملــن األجيريــن 

إلــى 118 ألــف عامــل، وفــي قطــاع اخلدمــات فــي مجــال الهايتــك وصــل عــدد العمــال األجيريــن إلــى 267 

ألــف عامــل. يشــّكل قطــاع الهايتــك 11.1٪ مــن مجمــل األجيريــن فــي إســرائيل مقارنــة بـــ 10.5٪ فــي 

العــام 2020، كمــا تصــل نســبة األجيريــن الذكــور فــي قطــاع الهايتــك 14.7٪ مــن مجمــل األجيريــن فــي 

إســرائيل، أمــا نســبة األجيــرات النســاء فــي قطــاع الهايتــك فبلغــت 7.6٪ مــن مجمــل النســاء العامــات 

األجيــرات فــي إســرائيل.

77.7٪ مــن مجمــل األســر فــي إســرائيل البالغــة 2.767 مليــون14 أســرة مــع مشــتغلن فــي األســرة فــي العــام 

2021، مقارنــة بـــ 78.1٪ مــن مجمــل األســر فــي العــام 2020 التــي بلــغ فيهــا عــدد األســر2.117 مليــون أســرة. 

وتبلــغ نســبة األســر اليهوديــة التــي فيهــا مشــتغل واحــد علــى األقــل 78.5٪ فــي العــام 2021، مقارنــة بـــ ٪78.9 

فــي العــام الســابق، أمــا نســبة األســر العربيــة التــي فيهــا مشــتغل واحــد علــى األقــل فتبلــغ 72.1٪ مــن مجمــل 

األســر فــي العــام 2021 مقارنــة مــع 72.9٪ مــن األســر فــي العــام 2020.

أمــا مســاهمة مدخــات العمــل خــال العــام 2021 فقــد بلغــت 153.4 مليــون ســاعة عمــل أســبوعًيا بزيــادة 

7.2٪ عــن مدخــات العمــل فــي العــام 2020، وتوزعــت مدخــات العمــل األســبوعية خــال العــام 2021، كاآلتــي: 

91.6٪ لعمــال إســرائيلين، 5.1٪ لعمــال أجانــب و3.3٪ لعمــال فلســطينين يتبعــون الســلطة الفلســطينية.15

م المالي
ّ

1.4 التضخ

ارتفــع جــدول غــاء املعيشــة للمســتهلك بـــ 2.8٪ فــي العام 16،2021 وهي نســبة لم يشــهدها االقتصاد اإلســرائيلي 

منــذ العــام 2010، ففــي العــام 2020 انخفضــت أســعار املســتهلك بـــ 0.7٪، فــي حــن تراوحــت أســعار املســتهلك 
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بــن 0.4٪ - 0.8٪ فــي الســنوات 2017- 2019 وبلــغ االرتفــاع التراكمــي فــي اخلمــس ســنوات األخيــرة )2016-

2021( مــا قيمتــه 3.9٪ )الشــكل رقــم 4( وهــي القيمــة املســاوية الرتفــاع أســعار املســتهلك فــي العــام 2009، التــي 

علــى أثرهــا بــدأت أســعار املســتهلك باالنخفــاض وازدادت وتيــرة االنخفــاض بعــد عــام 2014. 

 

الشكل رقم )٤(: نسبة التغيير في أسعار المستهلك اإلسرائيلي للسنوات ٢015-٢0٢1

ارتفعــت أســعار املســتهلك فــي جميــع أشــهر الســنة باســتثناء كانــون الثانــي، فقــد انخفضــت األســعار للمســتهلك بـــ 

0.1٪، وهــو الشــهر الــذي وصلــت بــه موجــة »كورونــا« الثالثــة إلــى أوّجهــا، وشــهد اإلغــاق الثالــث للمرافــق االقتصاديــة 

وغالبيــة املرافــق التربويــة، وانخفضــت أســعار املســتهلك أيًضــا بـــ 0.1٪ فــي تشــرين الثانــي 2021 )الشــكل رقــم 5(، 

ــه  ــي إســرائيل واخلــارج وأســعار اخلضــروات والفواك ــة والســياحة ف ــن أســعار الضياف ــاض كل م ــد ســاهم انخف وق

ــود اســتهاك رئيســة  ــة بن ــإن أســعار ثماني ــل، ف ــي هــذا الشــهر. باملجم ــاض أســعار املســتهلك ف ــي انخف الطازجــة ف

ــة،  ــزة البيتي ــاث واألجه ــكن، األث ــة الس ــكن وصيان ــذاء، الس ــي: الغ ــة بـــ 2020 وه ــام 2021 مقارن ــي الع ــت ف ارتفع

ــن اخلضــروات،  ــي كل م ــا انخفضــت األســعار ف ــه، املواصــات واالتصــاالت، بينم ــة والترفي ــم، الثقاف الصحــة، التعلي

الفواكــه، األلبســة واألحذيــة. جديــر بالذكــر أن بعــض املنتجــات واخلدمــات ســاهمت بشــكل كبيــر وأكثــر مــن غيرهــا 

ــود  ــات الســكن، الوق ــذات خدم ــاع أســعار املســتهلك، وبال ــي ارتف ف

ومنتجاتــه والســيارات، أمــا املنتجــات واخلدمــات التــي ســاهمت أكثــر 

مــن غيرهــا ســلبًيا فــي أســعار املســتهلك فهــي: املصاريــف علــى 

ــي واأللبســة. ــران الداخل الســفريات للخــارج والطي

ارتفــع جــدول غــاء المعيشــة للمســتهلك بـــ %2.8 

يشــهدها  لــم  نســبة  وهــي   ،2021 العــام  فــي 

.2010 العــام  منــذ  اإلســرائيلي  االقتصــاد 
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الشكل رقم )5(: التغيير الشهري في جدول أسعار المستهلك اإلسرائيلي للسنوات ٢0٢0-٢0٢1

بالتمّعــن فــي التغييــر فــي أســعار املســتهلك حســب القطــاع االقتصــادي، فــإن أســعار خدمــات الضيافــة ارتفعــت بـــ 

4.4٪ وارتفعــت أيًضــا أســعار املنتجــات الصناعيــة بـــ 4.2٪ وكذلــك الضرائــب والتأمينــات بالنســبة نفســها، فــي حــن 

انخفضــت أســعار االتصــاالت والســفريات بـــ 4.6٪ واملنتجــات الزراعيــة بـــ 1.1٪ )شــكل رقم 6(.

باملجمــل فــإن التضّخــم املالــي فــي العــام 2021، بــدأ فــي االرتفــاع تدريجًيــا فــي النصــف األول مــن الســنة نتيجــة 

ــن األســعار  ــد نحــو ســنة م ــة بع ــون إيجابي ــادت أســعار املســتهلك لتك ــة، وع ــط واملنتجــات العاملي ــاع أســعار النف ارتف

ــة املرتبطــة  ــدات االقتصادي ــر مــن التقيي ــة الكثي ــي وإزال ــك العامل ــي وكذل ــي االقتصــاد احملل ــدء تعاف الســلبية. ونتيجــة لب

ــل  ــي عوام ــي ف ــن التعاف ــى املنتجــات االســتهاكية، لك ــب عل ــي، زاد الطل ــاع بالدخــل الصاف ــا« واالرتف بجائحــة »كورون

العــرض ســار بوتيــرة بطيئــة نســبًيا وخاصــة لتأثــره مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة وكذلــك التأخيــر فــي النقــل البحــري 

بالــذات ارتفــاع أســعار الشــحن، لــذا، مــن الطبيعــي أن حتــدث زيــادة حــادة فــي الطلــب وتقييــدات وصعوبــات فــي جانــب 

العــرض، مــا يخلــق مناًخــا مناســًبا الرتفــاع األســعار. مــن املاحــظ أن ارتفــاع معــدالت التضّخــم فــي إســرائيل كان أقــل 

مــن معــدالت التضّخــم فــي الــدول »املتطــورة«، ولكــن مــا مييــز االقتصــاد اإلســرائيلي هــو أن األســعار مرتفعــة بطبيعــة 

احلــال مقارنــة بهــذه الــدول. والتوقعــات بالنســبة للعــام 2022- 2023 غيــر واضحــة، نتيجــة لعوامــل عديــدة خارجيــة 

وعلــى رأســها جائحــة »كورونــا«، ومــا إذا كانــت موجــات جديــدة قادمــة جلائحــة »كورونــا« وتأثيــر ذلــك علــى األســعار، 

مــع أن التنبــؤات اإلســرائيلية ترّجــح أال تتجــاوز األســعار الهــدف الــذي وضعــه بنــك إســرائيل املركــزي لتضّخــم األســعار.
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الشكل رقم )٦(: جدول أسعار المستهلك اإلسرائيلي للعام ٢0٢1 حسب القطاع

2.  السياسات االقتصادية اإلسرائيلية في العام 2021

ــي  ــٍل حكومــي ف ــة لتدّخ ــة واحلزبي ــو األصــوات اجلماهيري ــة تعل ــا« احلالي ــي ظــل جائحــة »كورون ف  

األســواق والنشــاطات االقتصاديــة بهــدف احملافظــة علــى اســتقرارها وإدخالهــا فــي عمليــة منــو مســتدامة. 

هنــاك أدوات بيــد احلكومــة ومتخــذي القــرارات للتدخــل فــي األســواق وتنظيمهــا، حيــث تعتبــر السياســات 

ــك  ــك املركــزي )بن ــة مــن أهــم هــذه األدوات. عــادة يتخــذ البن ــك التشــريعات املختلف ــة وكذل ــة والنقدي املالي

إســرائيل( القــرارات املتعلقــة بالسياســة النقديــة، أمــا احلكومــة، وحتديــًدا وزارة املاليــة، فهــي املعــدة 

الرئيســة للسياســات املاليــة، إضافــة للتشــريعات التــي يقّرهــا البرملــان )الكنيســت(. فــي الســنوات الثــاث 

األخيــرة لــم ُتقــر ميزانيــة الدولــة، وهــو مــا يعنــي أن السياســة املاليــة افتقــدت الكفــاءة فــي الرؤيــا بعيــدة 

ــة، مــا يعنــي أنــه بخــاف الســنوات الســابقة،  األمــد، وفقــط فــي نهايــة العــام 2021 ُأقــرت ميزانيــة الدول

وِضعــت خطــة اقتصاديــة وُترجمــت إلــى ميزانيــة بهــدف تنظيــم األســواق ضمــن رؤيــا بعيــدة املــدى. لذلــك، 

ــدف  ــزي، به ــك املرك ــة للبن ــة النقدي ــة، والسياس ــة للحكوم ــية املالي ــى السياس ــاب عل ــذا الب ــي ه ســنركز ف

إلقــاء الضــوء علــى مــا يجــرى فــي األســواق االقتصاديــة والنشــاطات املختلفــة خــال العــام 2021 وأثرهــا 

املســتقبلي فــي الســنوات القادمــة.   
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1. 2  السياسة المالية

عملــت احلكومــة اإلســرائيلية منــذ عــام 2019 دون ميزانيــة ُمصــادق عليهــا )املشــهد االقتصــادي 2020(، لــذا 

فــإن ميزانيــات الصــرف كانــت علــى أســاس ميزانيــة شــهرية وقوانــن ُســّنت لزيــادة إطــار امليزانيــة بهــدف معاجلــة 

أضــرار جائحــة »كورونــا« منــذ عــام 2020.

ــورة  ــة املذك ــت حســب إطــار امليزاني ــا، وعمل ــة ُمصــادق عليه ــدة )2021( دون ميزاني ــة اجلدي ــدأت الســنة املالي ابت

أعــاه، وقــد جــرت انتخابــات رابعــة فــي آذار 2021 تبعهــا فــي حزيــران 2021 تشــكيل حكومــة تنــاوب جديــدة برئاســة 

بينــت وُســّميت حكومــة بينــت- البيــد، وتقلـّـد وزارة املاليــة أفيغــدور ليبرمــان، وضمــن هــذه التشــكيلة انضّمــت القائمــة 

العربيــة املوحــدة للحكومــة كأول حــزب عربــي سيشــارك رســمًيا فــي املصادقــة علــى ميزانيــة الدولــة.

فــي اليــوم األخيــر مــن آب 2021، عرضــت احلكومــة اجلديــدة ميزانيــة للدولــة للســنوات 2021- 2022، وقــد 

صــودق عليهــا فــي األيــام األولــى مــن تشــرين الثانــي، مبعنــى أن املصادقــة علــى ميزانيــة الدولــة للعــام 2021 

قــد متــت قبــل أقــل مــن شــهرين مــن نهايــة الســنة املاليــة بالتصويــت فــي الكنيســت، وحــازت امليزانيــة أغلبيــة 61 

صوتــا مقابــل معارضــة 59 صوتــا، وقــد صــّوت ألول مــرة حــزب عربــي مــع امليزانيــة )القائمــة املوحــدة( وعارضهــا 

احلــزب العربــي اآلخــر )القائمــة املشــتركة(، وقــد متــت املصادقــة أيًضــا علــى ميزانيــة 2022، حيــث صــوت مــع 

إقــرار امليزانيــة 59 عضــًوا وعارضهــا 56 عضــًوا. 

إضافــة إلقــرار امليزانيــة فقــد ُأقــرت قوانــن التســويات املرافقــة للميزانيــة، التــي يتمّثــل هدفهــا األساســي فــي 

تســهيل تنفيــذ اخلطــة االقتصاديــة، وشــمل قانــون التســويات نقــاط عديــدة منهــا: رفــع ســن التقاعــد للنســاء مــن 

جيــل 62 إلــى جيــل 65، وقــد شــملت هــذه اخلطــوة أيًضــا أدوات مكّملــة ملســاعدة للنســاء املتضــررات مــن هــذه 

ــك 82.5 مليــون شــيكل،  ــة وغيرهــا، وخّصــص لذل ــرة البطال ــد فت اخلطــوة مثــل مضاعفــة عــاوات العمــل ومتدي

كذلــك ُأقــّر قانــون تخفيــض غــاء املعيشــة مــن خــال إدخــال إصاحــات علــى االســتيراد، وقوانــن أخــرى مثــل 

قانــون الطاقــة اخلضــراء، إدارة الطلــب فــي املواصــات وإيجــاد حلــول فــي املــدى القريــب للمواصــات )فــرض 

ــات  ــام 2023، حتوي ــن ع ــداًء م ــودي احلــال( ابت ــون الكاشــير )األكل اليه ــب، قان ــل أبي ــي ت ــام ف رســوم ازدح

املكاتــب لشــقق ســكنية، تشــجيع املنافســة فــي ســوق املــال )البنــوك املفتوحــة(، إضافــة عــاوات ملنــح اســتكمال 

الدخــل وكذلــك مخّصصــات اإلعاقــة  وقوانــن أخــرى عديــدة.

لقــد أقــّرت ميزانيــة عاديــة للعــام 2021 بقيمــة 432.3 مليــار شــيكل و452.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، 

لكــن إضافــة مليزانيــة 2021 شــمل مبلــغ إضافــي بقيمــة 68.1 مليــار شــيكل )جــزء منــه يشــمل ميزانيــة كورونــا 

لــم تســتغل فــي العــام 2020( وبذلــك بلغــت امليزانيــة التــي تشــمل ميزانيــة »كورونــا« 500.5 مليــار شــيكل.

ُيقــّدر العجــز فــي امليزانيــة حســب التخطيــط بـــ 100.2 مليــار شــيكل، وُيشــّكل هــذا العجــز6.7٪ مــن النــاجت 

بفرضيــة أن معــّدل النمــو ســيبلغ 5.1٪، حيــث ُيتوقــع أن تصــل مدخــوالت احلكومــة مــن الضرائــب 387 مليــار 

 )First Estimate( شــيكل فــي العــام 2021. أمــا مــا حــدث فــي الواقــع بعــد نهايــة 2021، وحســب التقديــر األولــي
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لتنفيــذ امليزانيــة والعجــز ومتويلــه،17 فــإن العجــز لعــام 2021 

بلــغ 4.5٪ مــن النــاجت احمللــي وشــكل انخفاًضــا بـــ 6.9 درجــة 

ــورة«  ــدول »املتط ــة بال ــك مقارن ــام 2020، وكذل ــة بع ــة مقارن مئوي

عاملًيــا، ويعــود هــذا االنخفــاض فــي العجــز إلــى ازديــاد املدخــوالت 

احلكوميــة مــن الضرائــب بقيمــة 383.9 مليــار شــيكل و29.1 

مليــار شــيكل مدخــوالت أخــرى ووصلــت إلــى 412.9 مليــار 

شــيكل، مســّجلة ارتفاًعــا بـــ 29.8٪ مقارنــة بعــام 2020، وارتفاعا 

بـــ 18.8٪ فــي العــام 2019 الــذي ســبق انتشــار جائحــة »كورونا« 

)جــدول رقــم 5(. أمــا املصروفــات احلكوميــة فقــد ارتفعــت بـــ 

3.9٪ مقارنــًة بالعــام الســابق، وقــد كان ارتفــاع املصروفــات فــي 

الســنوات 2014- 2020 باملعــدل 5٪، ويفّســر االرتفــاع املنخفــض 

ــإدارة  ــرة ب ــت األخي ــنوات الس ــع الس ــًة م ــات مقارن ــي املصروف ف

املصروفــات فــي الســنوات األخيــرة دون ميزانيــة ُمصــادق عليهــا. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن مصروفــات الدعــم االقتصــادي نتيجــة 

جائحــة »كورونــا« بلغــت 55.5 مليــار شــيكل، وبلــغ حجــم الدعــم 

ــكان بوســاطة إصــدار ســندات  ــل العجــز ف ــار شــيكل.18 أمــا متوي ــة اجلائحــة 124.1 ملي ــذ بداي االقتصــادي من

حكوميــة داخليــة فــي الســوق احملليــة بـــ 161.3 مليــار شــيكل، وإصــدار ســندات ديــن حكوميــة فــي اخلــارج بـ 4.4 

مليــار شــيكل، إضافــة إلــى اخلصخصــة وبيــع أمــاك تابعــة للدولــة بـــ 13.6 مليــار شــيكل تقريًبــا كلهــا عبــارة عــن 

ــة. ــة الدول بيــع أراِض مبلكي

جدول رقم )5(: مدخوالت ومصروفات وعجز الدولة اإلسرائيلية )مليار شيكل، ونسبة مئوية(

امليزانية امليزانية 

األساسية األساسية 20212021

التنفيذ التراكمي التنفيذ التراكمي 

20212021

الفرق بن الفرق بن 

امليزانية والتنفيذامليزانية والتنفيذ
نسبة التنفيذنسبة التنفيذ

106.7٪387412.925.9مدخوالت الدولة 

الدعــم  خطــة  تشــمل  )ال  املصروفــات 

»كورونــا«( ملجابهــة  االقتصــادي 
432.3426.95.4٪98.7

81.4٪68.255.512.7إطار برنامج الدعم االقتصادي

43.861.1-68.7-112.5الفائض+ /العجز -

أقــّرت ميزانيــة عاديــة للعــام 2021 بقيمــة 432.3 

مليــار شــيكل و452.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، 

لكــن إضافــة لميزانيــة 2021 شــمل مبلــغ إضافــي 

بقيمــة 68.1 مليــار شــيكل )جــزء منــه يشــمل 

ميزانيــة كورونــا لــم تســتغل فــي العــام 2020( 

ــة  ــمل ميزاني ــي تش ــة الت ــت الميزاني ــك بلغ وبذل

ــيكل. ــار ش ــا« 500.5 ملي »كورون

مــن  الحكومــة  مدخــوالت  تصــل  أن  ُيتوقــع 

الضرائــب 387 مليــار شــيكل فــي العــام 2021.

بلــغ العجــز لعــام 2021 4.5% مــن الناتــج المحلــي 

ــا بـــ 6.9 % مقارنــة بعــام 2020.
ً

وشــكل انخفاض
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ُيســتدل مــن إقــرار امليزانيــة للعامــن 2021 و2022 الــذي مت فــي نهايــة 2021، أن املصادقــة علــى امليزانيــة 

ــة املُصــادق  ــة للعــام 2022، وبطبيعــة احلــال، فــإن إطــار امليزاني ــى النشــاطات االقتصادي ســتؤثر باألســاس عل

عليهــا للعــام 2022 متثــل العديــد مــن االعتبــارات االقتصاديــة الكليــة، أولهــا أن تأخــذ امليزانيــة باحلســبان الوضــع 

االقتصــادي للدولــة فــي ظــل جائحــة »كورونــا«، وفــي هــذه احلالــة فــإن إطــار امليزانيــة يشــّكل دعًمــا للنشــاطات 

االقتصاديــة )إضافــة مليزانيــة 2022، فــإن هنــاك ميزانيــة محولــة مــن العــام 2021 لدعــم االقتصــاد احمللــي إضافة 

»لصناديــق اإلنفــاق« التــي ُأقــّرت للمــرة األولــى للتغلـّـب علــى اآلثار االقتصادية الســلبية لـــ »كورونــا«(. إضافة لذلك، 

يتطلــب مــن امليزانيــة أال تزيــد العجــز البنيــوي الــذي كان مرتفًعــا قبــل بدايــة اجلائحــة، ألن أي ارتفــاع فــي العجــز 

ــة  ــى تقليــص االســتثمارات احلكومي ــة مســتجّدة، إضافــة إل ســيقّيد احلكومــة فــي التعامــل مــع أزمــات اقتصادي

ــة للنمــو االقتصــادي املســتقبلي فــي  ــا توفيــر إجابــات ملواضيــع بنيويــة مهّم ــة. ثانًي الهادفــة إلــى زيــادة اإلنتاجي

املــدى البعيــد، التــي لــم تعاجلهــا امليزانيــة املســتمرة لألعــوام ســابًقا. ثالًثــا، عــودة االســتقرار التنفيــذي للمكاتــب 

احلكوميــة )الــوزارات( بســبب عملهــا حســب ميزانيــة اســتمرارية أساســها ميزانيــة العــام 2019. 19

للتلخيــص ودون اإلســهاب فــي ميزانيــة العــام 2022، جتــدر اإلشــارة إلــى أن ميزانيــة 2022 لــم تشــهد 

تغييــرات كبيــرة مــن الناحيــة االقتصاديــة باســتثناء تقليــص ميزانيــة األمــن بـــ 0.7٪ مقارنــة بـــ 2019، وارتفــاع 

اإلنفــاق علــى تطويــر بنيــة املواصــات بـــ 0.6٪، أمــا ميزانيــة الــوزارات احلكوميــة الكبيــرة فمــن املتوقــع أن تتحلّى 

بثبــات مــن ناحيــة النــاجت احمللــي كمــا كانــت فــي 2019.

2. 2  الدين العام والتدريج االئتماني

ســاهم انخفــاض نســبة الديــن العــام مــن النــاجت احمللــي خــال الســنوات العشــر التــي ســبقت انتشــار جائحــة 

»كورونــا« بشــكل فعــال فــي متّكــن إســرائيل مــن الوقــوف أمــام اآلثــار التــي خلفتهــا اجلائحــة، فانخفــاض نســبة 

ــي،  ــن إســرائيل مــن دعــم االقتصــاد احملل الديــن العــام بأكثــر مــن 11٪ وبلوغــه 59.1٪ فــي العــام 2019، مّك

لــذا ارتفعــت نســبة الديــن العــام بالنســبة للنــاجت إلــى 71.7٪ مــع نهايــة عــام 2020 وإلــى 70.2٪ ديــن حكومــي 

بالنســبة للنــاجت احمللــي. 

انخفــض الديــن العــام بالنســبة للنــاجت خــال العــام 2021 بـــ 1.4٪ حســب التقديــرات األوليــة لــوزارة املاليــة، 

ــت ٪68.5،20  ــاجت فبلغ ــي للن ــن للحكوم ــا نســبة الدي ــاجت 70.3٪، أم ــام بالنســبة للن ــن الع ــت نســبة الدي ووصل

ــى  ــة إل ــب إضاف ــن الضرائ ــي م ــل احلكوم ــادة الدخ ــي وزي ــي اإلجمال ــاجت احملل ــع للن ــو املرتف ــك بالنم ــر ذل وُيفّس

اخلصخصــة وارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات األجنبيــة. وقــد جــاءت هــذه النتائــج خاًفــا ملــا كان متوقًعــا 

للعــام 2021؛ فبــدل االرتفــاع فــي نســبة الديــن العــام بالنســبة للنــاجت انخفــض، وانخفــض كذلــك العجــز احلكومــي 

للنــاجت إلــى 4٪ مخالًفــا أيًضــا التوقعــات للعــام 2021، فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه العجــز احلكومــي للنــاجت ٪10.8 

وقريًبــا مــن العجــز فــي العــام 2019 الــذي بلــغ 3.9٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.



144
تقـريـر "مـدار"  

2022

  -AAأبقــت التدريــج االئتمانــي مبســتوى  S&P أمــا التدريــج االئتمانــي إلســرائيل فقــد ظــل مســتقًرا، فشــركة

وشــركة مــودس A1 وشــركة فيتــشA+  وامتدحــت هــذه الشــركات متانــة أداء االقتصــاد اإلســرائيلي، خاصــة أن 

ــرة مــن عــدم االســتقرار  ــة احلكومــة للســنوات 2021- و2022، وأنهــت فت ــى ميزاني ــة عل احلكومــة اســتطاعت املصادق

السياســي، إلــى جانــب املؤشــرات االقتصاديــة املشــجعة، خاصــة معــّدل النمــو املتوقــع للعــام 2021، وبالــذات النمــو فــي 

قطــاع الهايتــك وصــادرات خدمــات الهايتــك، مــع أن معــدالت النمــو احلالــي أعلــى مــن التوقعــات لهــذه الشــركات، كذلــك 

امتدحــت شــركة S& P معطيــات امليزانيــة التــي أظهــرت بيانــات ناجعــة وأفضــل مّمــا كان متوقًعــا، إضافــة إلــى انخفــاض 

الديــن العــام للنــاجت والعجــز احلكومــي بالنســبة للنــاجت، ومــع هــذا أشــارت الشــركة إلــى املخاطــر األمنيــة واجليوسياســية 

فــي املنطقــة، ومــع ذلــك امتدحــت »اتفاقيــات »أبراهــام«.21 مــن جهــة أخــرى، فــإن توقعــات بنــك إســرائيل كانــت قــد حــّذرت 

ــذي حلــق باالقتصــاد خــال العــام  ــى الضــرر ال ــة عــام 2020، مرتكــزة عل ــي فــي بداي ــج االئتمان مــن انخفــاض التدري

2020 وكذلــك فــي بدايــة العــام 2021. لكــن مــع تغييــر االجتاهــات خــال العــام ومــع نهايــة النصــف األول مــن العــام 

2021، تغيــرت التوقعــات وحافــظ االقتصــاد علــى مرونــة اســتطاع مــن خالهــا حتســن املؤشــرات االقتصاديــة.

3. 2  السياسية النقدية

مــع انتشــار جائحــة »كورونــا« فــي العــام 2020، اتخــذ بنــك إســرائيل قــرارات عــّدة فــي سياســته النقديــة التوســعية  

بهــدف دعــم االقتصــاد احمللــي، وتقليــل األضــرار االقتصاديــة الناجمــة عــن انتشــار اجلائحــة، فقــرار اللجنــة النقديــة 

فــي نيســان 2020، كان بتخفيــض نســبة الفائــدة مــن 0.25٪ إلــى 0.1٪، ولــم تتغيــر نســبة الفائــدة منــذ ذلــك احلــن 

وبقيــت خــال العــام 2021، علــى الرغــم مــن أن نقاشــات اللجنــة النقديــة التــي تتخــذ قــرار نســبة الفائــدة شــهدت ارتفــاع 

أحــد األصــوات املطالبــة بتخفيــض نســبة الفائــدة إلــى صفــر، ومــرة أخــرى ارتفــع صــوت آخــر ُمطالًبــا بزيــادة نســبة 

الفائــدة علــى أثــر مؤشــرات التعافــي االقتصــادي فــي بدايــة النصــف الثانــي للعــام 2021، لكــن لتوخــي احلــذر، ُيفّضــل 

أن تبقــى نســبة الفائــدة كمــا هــي، وهكــذا فــإن نســبة الفائــدة لــم تتغيــر خــال العــام 2021 واســتقّرت علــى ٪0.1. 

ومــن القــرارات التــي اتخــذت مــع قــرب انتهــاء العــام 2020، كان تزويــد البنــوك التجاريــة بقــروض بفائــدة ســلبية بهــدف 

مســاعدة املصالــح صغيــرة احلجــم )انظــر املشــهد االقتصــادي 2020(، واســتمر ذلــك حتــى نهايــة النصــف األول مــن 

العــام 22،2021 كمــا ُبرمــج لــه منــذ البدايــة، كذلــك توقــف فــي متــوز 2021 برنامــج القــروض بفائــدة 0.1٪ مــع اســتنفاد 

مبلــغ 40 مليــار شــيكل الــذي حــدد مســبًقا ضمــن برنامــج القــروض النقديــة طويلــة األمــد الــذي ُأقــّر فــي نيســان 2020 

وأضيفــت إليــه ركائــز أخــرى فــي تشــرين األول مــن العــام نفســه.23  

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــّدالت التضّخــم املالــي عاملًيــا وكذلــك فــي إســرائيل، فــإن بنــك إســرائيل اســتمر 

ــدف  ــن ه ــزد ع ــم ي ــرائيل ل ــي إس ــي ف ــم املال ــّدل التضّخ ــك ألن مع ــعية، وذل ــة التوس ــية النقدي ــاج السياس بانته

ــل  ــة التوســعية ســتكون أق ــك إســرائيل أن السياســة النقدي ــد بن ــك، أّك ــع ذل ــم احملــّدد وهــو 1٪ -3٪، م التضّخ

ــه ســابًقا. ــا كانــت علي ــًعا عّم توّس
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ومــن القــرارات التــي اتخذتهــا اللجنــة النقديــة لبنــك إســرائيل 

فــي العــام 2021 أيًضــا، وقــف التدّخــل فــي ســوق ســندات الديــن 

الــذي أعلــن عنــه عــام 2020، لــذا، تقــّرر إيقــاف مشــتريات 

الســندات احلكوميــة وســندات الشــركات فــي األســواق خــال 

كانــون أول 2021، ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه خــال العــام 2021 

ــار  ــة 35 ملي ــة بقيم ــن حكومي ــك إســرائيل ســندات دي اشــترى بن

شــيكل، أمــا مجمــوع مــا اشــتراه منــذ اإلعــان عــن هــذا البرنامــج 

فبلــغ 85 مليــار شــيكل. وقــد بلــغ مجمــوع مــا اشــتراه من ســندات 

ــك، اســتمر  ــكل ذل ــة ل ــار شــيكل، إضاف ــن الشــركات 3.5 ملي دي

تدّخــل بنــك إســرائيل فــي ســوق العملــة األجنبيــة، حيــث قــام البنــك 

بشــراء مــا يقــارب 35 مليــار دوالر )للتفصيــل انظــر/ي بــاب العمــات األجنبيــة وســعر التبــادل(.

ــة التــي ُنفــّذت فــي العــام 2021، كانــت علــى الغالــب سياســة اســتمرارية للعــام  للتلخيــص، فــإن السياســات النقدي

2020، وهدفــت إلــى تقليــل أضــرار جائحــة »كورونــا« علــى النشــاطات والفعاليــات االقتصاديــة، ألن االقتصــاد 

اإلســرائيلي شــهد تراجًعــا فــي العــام 2020. لــذا، فــإن اســتمرار السياســات النقديــة التــي اتخــذت فــي العــام 2020 

اســتمر فــي النصــف األول للعــام 2021، ألن النصــف األول شــهد اإلغــاق االقتصــادي الثالــث وانتشــار متحــور آخــر 

لفيــروس »كورونــا«، وكذلــك جــرت انتخابــات برملانيــة جديــدة، مــع أن هنــاك عوامــل مســاعدة أخــرى خّففــت مــن األضــرار 

االقتصاديــة كالتطعيــم األول والثانــي، اللذيــن ســاهما بفتــح االقتصــاد مــن جديــد وبــدأت بــوادر التعافــي فــي الفعاليــات 

االقتصاديــة وحتديــًدا فــي ســوق العمــل. مــع بدايــة النصــف الثانــي وحتّســن املؤشــرات االقتصاديــة التــي وصلــت مرحلــة 

شــبيهة مبــا كان قبــل جائحــة »كورونــا«، بــدأ تخفيــف حــّدة التوّســع النقــدي مــع احلفــاظ علــى أدوات توســعية حــذرة، 

تهــدف إلــى احلفــاظ علــى معــّدالت النمــو وحتســن املؤشــرات االقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أن الشــهر األخيــر شــهد 

انتشــار متحــور جديــد لفيــروس »كورونــا«، وارتفــاع معــّدل التضّخــم املالــي. 

4. 2 العمالت األجنبية وأسعار التبادل

أعلــن بنــك إســرائيل فــي بدايــة 2021، أنــه ســيتدّخل فــي ســوق العملــة األجنبيــة، وأنــه ســيقوم باقتنــاء 30 مليــار 

دوالر بهــدف ضمــان االســتقرار فــي األســواق ودعــم االقتصــاد فــي مواجهــة »كورونــا« خــال العــام 2021، وبالــذات 

بهــدف دعــم التصديــر وبدائــل االســتيراد.24 وخــال العــام 2021، تدّخــل البنــك املركــزي وقــام باقتنــاء نحــو 35 مليــار 

دوالر، وفــي نهايــة كانــون األول 2021 بلــغ رصيــد بنــك إســرائيل بالعملــة األجنبيــة 213029 مليــون دوالر بارتفــاع 

ــاجت  ــة بالنســبة للن ــة األجنبي ــغ مســتوى األرصــدة بالعمل ــون األول 2020. وبل ــة كان ــي نهاي ــده ف ــن رصي 22.9٪ ع

احمللــي 46.6٪ مقارنــة مــع 43.3٪ مــن النــاجت احمللــي للعــام 2020.

 2021 العــام  خــال  إســرائيل  بنــك  اشــترى 

مليــار   35 بقيمــة  حكوميــة  ديــن  ســندات 

شــيكل، أمــا مجمــوع مــا اشــتراه منــذ اإلعــان عــن 

شــيكل. مليــار   85 فبلــغ  البرنامــج  هــذا 

التــي  النقديــة  السياســات  فــإن  للتلخيــص، 

الغالــب  علــى  كانــت   ،2021 العــام  فــي  ت 
ّ
فــذ

ُ
ن

ــى  ــت إل ــتمرارية للعــام 2020، وهدف ــة اس سياس

»كورونــا«. جائحــة  أضــرار  تقليــل 
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قــام بنــك إســرائيل بالتدّخــل املباشــر فــي ســوق العملــة األجنبيــة، حيــث اقتنــى 25 مليــار دوالر فــي النصــف 

األول لعــام 2020، وفــي النصــف الثانــي قــام باقتنــاء مــا يقــارب 10 مليــارات دوالر، توزعــت علــى أشــهر النصــف 

الثانــي لعــام 2021، وكان التدّخــل الكبيــر فــي تشــرين أول؛ إذ اقتنــى بنــك إســرائيل 4 مليــارات دوالر علــى إثــر 

ــذات فــي  ــرة وبال ــك إســرائيل فــي الســنوات الثــاث األخي ــاع قيمــة الشــيكل. ومــن املاحــظ أن سياســة بن ارتف

األعــوام 2020- 2021 ارتكــزت فــي ســوق العملــة األجنبيــة علــى عمليــات اقتنــاء العملــة األجنبيــة عاديــة وليــس 

ضمــن برنامــج خطــة الغــاز التــي كانــت متبعــة قبــل انتشــار جائحــة »كورونــا«، وأن هــذه األداة جــاءت مــن أجــل 

احلفــاظ علــى اســتقرار األســواق االقتصاديــة ودعــم االقتصــاد احمللــي وبالــذات الصــادرات وبدائــل االســتيراد.

يظهــر تتبــع ســوق العمــل األجنبيــة أن ســعر الــدوالر بالشــيكل بــدأ فــي االرتفــاع فــي األشــهر الثاثــة األولــى مــن 

العــام 2021، ومــن ثــم بــدأ باالنخفــاض، وهــذا هــو احلــال تقريًبــا الــذي مّيــز باقــي العمــات األجنبيــة، خاصــة اليــورو 

والدينــار، مــع أن اليــورو بــدأ باالنخفــاض بعــد شــباط 2021. وكانــت ذروة االنخفــاض فــي األشــهر الثــاث األخيــرة لعــام 

2021، خاصــة فــي تشــرين الثانــي 2021 )شــكل رقــم 7(.  وُياحــظ أن أســعار العمــات األجنبيــة بــدأت باالنخفــاض 

فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2021، مــا رفــع قيمــة الشــيكل فــي النصــف الثانــي بالنســبة للعمــات األجنبيــة بنســبة 

زادت علــى 8٪. ومبقارنــة معــّدل الســعر الســنوي للــدوالر مقابــل الشــيكل فــإن ســعر الــدوالر الســنوي لعــام 2021 بلــغ 

باملتوســط 3.2302 شــيكل للــدوالر وســجل انخفاًضــا بـــ 6.16٪ عــن معــّدل الســعر فــي العــام 2020، مقارنــًة بانخفاض 

3.4٪ بــن الســنوات 2020- 2019، كذلــك فــإن املتوســط الســنوي لســعر اليــورو بلــغ 3.8238 شــيكل لليــورو، وســّجل 

انخفاًضــا بقيمــة 2.57٪ عــن العــام 2020 مقارنــًة بانخفــاض 1.7٪ بــن الســنوات 2020-2019.

الشكل رقم )٦(: أسعار العمالت األجنبية بالشيكل خالل العام ٢0٢1.
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ُياحــظ أيًضــا أنــه فــي الســنوات اخلمــس األخيــرة انخفضــت 

قيمــة الــدوالر بالشــيكل بـــ 15.9٪، فقــد بلــغ ســعر الــدوالر 

3.922 شــيكل للــدوالر فــي بدايــة 2016 ووصــل إلــى 3.11 

شــيكل للــدوالر فــي نهايــة 2021، كمــا ُياحــظ أن اجتــاه التغييــر 

ســار فــي االنخفــاض وحــدث ارتفــاع ملحــوظ، بعــد أن مت اإلعــان 

عــن اإلغــاق األول فــي آذار 2020 علــى إثــر انتشــار جائحــة 

»كورونــا«، والصدمــات فــي أســواق األوراق املاليــة، إضافــة لألســواق االقتصاديــة األخــرى، وبعــد تدخــل واســع 

ــم 8(. ــة 2021 )شــكل رق ــي نهاي ــاض ف ــاض ووصــل ذروة االنخف ــدوالر لانخف ــاد ال ــك إســرائيل ع لبن

الشكل رقم )٨(: التغيير في أسعار الدوالر بالشيكل اإلسرائيلي للفترة ٢01٦-٢0٢1.

3. األوراق المالية في بورصة تل أبيب

علــى الرغــم مــن التقلّبــات التــي شــهدتها بورصــة تــل أبيــب واملشــابهة لتقلبــات البورصــات العامليــة نتيجــة انتشــار 

ــة  ــة الرابع ــة املوج ــام 2021، شــهد نهاي ــإن ع ــن؛ ف ــي الســنتن األخيريت ــم ف ــت العال ــي اجتاح ــا« الت ــة »كورون جائح

للجائحــة التــي اجتاحــت إســرائيل منــذ حزيــران 2021، وبدايــة املوجــة اخلامســة ملتحــور األوميكــرون ابتــداًء مــن نهايــة 

2021، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن عــام 2021 متيــز بارتفــاع األســعار فــي جميــع األســعار الرائــدة املتداولــة فــي 

فــي  بالشــيكل  الــدوالر  قيمــة  انخفضــت 

ــغ  ــد بل ــرة بـــ 15.9%، فق ــس األخي ــنوات الخم الس

ــة  ــي بداي ــدوالر ف ــيكل لل ــدوالر 3.922 ش ــعر ال س

فــي  للــدوالر  شــيكل   3.11 إلــى  ووصــل   2016

.2021 نهايــة 
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بورصــة تــل أبيــب، كمــا ُيبــّن جــدول رقــم )6(، فــإن عوائــد مؤشــرات األســهم شــهدت ارتفاًعــا ملحوًظــا وكانــت أعلــى 

مــن مؤشــرMSCI  العاملــي، ومــن عوائــد بورصــات أوروبــا التــي شــهدت ارتفاًعــا إســمًيا بقيمــة ٪17.25

جدول رقم )٦(: عوائد مؤشرات األسهم في بورصة تل أبيب.

202120212020202020212021--20172017

28٪-11٪26٪تل أبيب- 35

150٪18٪29٪تل أبيب- 90

54٪-3٪26٪تل أبيب -125

SEM-60 13٪16٪24٪تل أبيب

53٪29٪6٪تل أبيب- منو

104٪-22٪58٪تل أبيب بنوك- 5

165٪-5٪46٪تل أبيب - عقارات

169٪38٪7٪تل أبيب - تكنلوجيا

107٪39٪4٪تل أبيب- تك عيليت

لقــد بلــغ متوســط حجــم التــداول اليومــي فــي البورصــة 1.34 مليــار شــيكل )جــدول رقــم 6(، وكان بالتقريــب 

ملتوســط حجــم التــداول اليومــي فــي عــام 2020، وبارتفــاع 37.8٪ عــن حجــم التــداول اليومــي فــي عــام 2019، 

وهــي الســنة التــي ســبقت انتشــار جائحــة »كورونــا« عاملًيــا، أمــام حجــم متوســط حجــم التــداول لألســهم واحملوالت 

)يشــمل دورة صناديــق »الســال« )بالعبريــة: الســلة( وصفقــات خــارج البورصــة( فقــد بلــغ 1.88 مليــار شــيكل 

مقارنــة بـــ 1.86 مليــار شــيكل فــي عــام 2020.

ــى 55.2٪ مــن مجمــل  ــل أبيــب -35 انخفــض إل ــداول فــي مؤشــر ت ومــن املاحــظ أيًضــا، أن وزن الت

التــداول فــي البورصــة فــي العــام 2021، مقارنــة بـــ 62.1٪ فــي العــام 2021 و69.8٪ فــي العــام 2019، 

SEM- ــب ــل أبي ــب -90 ومؤشــر ت ــل أبي ــي البورصــة ملؤشــر ت ــداول ف ــل الت ــن مجم ــداول م ــا وزن الت أم

60  فقــد ارتفــع مقارنــًة مــع الســنوات الســابقة، كمــا يظهــر فــي اجلــدول رقــم )7(، ويظِهــر ذلــك أن 

هنــاك اجتاهــا واضحــا بارتفــاع نصيــب الشــركات ذات احلجــم املتوســط والصغيــر وانخفاًضــا بنصيــب 

ــر. الشــركات ذات احلجــم الكبي
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جدول رقم )٧(: بيانات أساسية قابلة للتسويق في بورصة تل أبيب ٢019- ٢0٢1.

201920192020202020212021

متوســط   حجــم التــداول اليومــي فــي األســهم بالبورصــة 

)مايــن الشــواكل(

97413491343

64100104عدد صفقات األسهم في اليوم )آالف(

55.2٪62.1٪69.8٪وزن تداول األسهم، مؤشر تل أبيب-35

29.9٪28.8٪21.3٪وزن تداول األسهم، مؤشر تل أبيب-90

SEM-60-5.6٪3.8٪3٪وزن تداول األسهم، مؤشر تل أبيب

ــي  ــداول ف ــم الت ــّن أن حج ــاع، وُيب ــداول بالبورصــة حســب القط ــم الت ــم )9( حج ــي رق ــر الشــكل البيان ُيظه

البورصــة للشــركات التابعــة للقطــاع التكنولوجــي تســاوي أكثــر مــن ربــع حجــم التــداول فــي بورصــة تــل أبيــب، 

وهــي مــا زالــت ترتفــع ســنوًيا؛ إذ ارتفعــت بـــ 12٪ مقارنــًة بالعــام 2020، وقــد ســاهم فــي ذلــك تســجيل أســهم 

ــارات  ــم العق ــن ث ــداول وم ــم الت ــس حج ــى ُخم ــو عل ــذي يعل ــوك ال ــاع البن ــا قط ــام 2021، يليه ــي الع ــدة ف جدي

ــداول. ــى ُســبع حجــم الت ــد عل واإلســكان التــي تزي

الشكل رقم )9(: حجم التداول في البورصة حسب القطاعات )نسبة مئوية( للعام ٢0٢1. 
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بشــكل عــام، فــإن ســوق األســهم فــي العــام 2021 متيــز بخلفية 

ــات اإلصــدار فــي ســوق األســهم  ــة مريحــة، واســتمرت عملي مالي

ــدار  ــز بإص ــذي متي ــا ال ــا العلي ــال التكنولوجي ــي مج ــًدا ف وحتدي

شــركات الهايتــك، وأيًضــا فــي شــركات البحــث والتطويــر، فخــال 

الســنة ســّجلت فــي البورصــة 97 شــركة جديــدة، 55 منهــا فــي مجــال الهايتــك و8 فــي البحــث والتطويــر.

وكما يلخص تقرير البورصة لعام 26،2021 فإن العوامل اإليجابية التي أثرت على سوق األسهم هي:

القــدرة علــى الســيطرة علــى جائحــة »كورونــا« والتطعيمــات الثــاث خــال الســنة، والدعــم احلكومــي للمصالــح   -

التجاريــة ابتــداًء مــن عــام 2020، إضافــة إلــى حتويــات التأمــن الوطنــي للعّمــال املوجوديــن فــي إجــازة دون 

راتــب للعمــال األجيريــن، نتيجــة انتشــار اجلائحــة )انظــر/ي املشــهد االقتصــادي للعــام 2020(.

نســبة الفائــدة التــي يحّددهــا بنــك إســرائيل، التــي بقيــت بنســبة 0.1٪، والتوّســع النقــدي باقتنــاء ســندات   -

الديــن احلكوميــة.

عــودة مؤشــرات االقتصــاد الكلـّـي إلــى التحّســن، مثــل ارتفــاع معــدالت النمــو فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي   -

وانخفــاض معــّدالت البطالــة، إضافــة لتشــكيل حكومــة فــي العــام 2021، وإقــرار ميزانيــة للســنوات 

.2022-2021

أّما العوامل التي أثرت سلًبا على سوق األسهم فتتلّخص في اآلتي:

العجــز احلكومــي لعــام 2021، الــذي يزيــد علــى العجــز فــي العــام 2019، مــع أنــه انخفــض مقارنــًة بالعــام   -

.2020

االرتفاع في الدين العام بالنسبة للناجت.  -

ارتفاع نسبة التضّخم والتي بلغت أوّجها في العام 2021 منذ العام 2010.  -

4. الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي

أشــرنا ســابًقا إلــى أن القائمــة العربيــة املوحــدة شــاركت فــي االئتــاف احلزبــي حلكومــة بنيــت – لبيــد، وعليــه؛ 

فــإن القائمــة املوحــدة أصبحــت أحــد الشــركاء احلزبيــن فــي االئتــاف احلكومــي )دون أن تتمثــل مــن خــال وزارة 

معينــة(. وأســوًة بباقــي األحــزاب كان لهــا طلبــات خاصــة وإحداهــا تخصيــص ميزانيــة »تطويــر« للمجتمــع العربــي 

فــي إســرائيل، بنــاًء عليــه ُأعــّدت خطــة تطويــر تنمويــة للمجتمــع العربــي للســنوات 2022- 2026 بقيمــة 30 مليــار 

شــيكل، مبعــّدل 6 مليــارات شــيكل ســنوًيا، وحســب بنــود اخلطــة فــإن كل وزارة تخّصــص جــزءا مــن ميزانيتهــا 

ــوزارات تخّصــص نصــف  ــة مــن وزارة املاليــة )جميــع ال للمجتمــع العربــي، والباقــي ُيخّصــص كميزانيــة إضافي

هــذه امليزانيــة والنصــف اآلخــر ميزانيــة إضافيــة مــن وزارة املاليــة( - جــدول رقــم )8(.

فــي  اليومــي  التــداول  حجــم  متوســط  بلــغ 

شــيكل. مليــار   1.34 البورصــة 
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ــص  ــى تقلي ــا إل ــا معّديه ــة حســب رؤي ــذه اخلط ــدف ه ته

ــز  ــن التميي ــى م ــذي عان ــي ال ــع العرب ــن املجتم ــوات ب الفج

)اليهــود(،  الســكان  وباقــي  الدولــة  قيــام  منــذ  الســلبي 

وللمســاهمة فــي دمجهــم باحليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

فــي الدولــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن حتقيــق هــذه 

اخلطــة يســاهم فــي زيــادة النمــو االقتصــادي للدولة ويســاهم 

اإلنتاجيــة  القطاعــات  فــي  اإلنتاجيــة  رفــع مســتوى  فــي 

بــن  الفجــوات فــي مســتوى احليــاة  املختلفــة، وتقليــص 

إســرائيل والــدول »املتطــورة«، خاصــة دول منظمــة التعــاون 

.)OECD( والتنميــة 

ــة  ــوزارات املختلف ــل ال ــن قب ــة م ــذه اخلط ــداد ه ــد مت إع لق

ــوًدا(، وبنظــرة  ــا ويه ــن عــن اجلمهــور )عرًب ومختصــن وممثل

اقتصاديــة بحتــة؛ فــإن اخلطــة تعتبــر تنمويــة للمجتمــع العربــي 

ــال  ــي رأس امل ــا االســتثمار ف ــع املجــاالت أهمه وتشــمل جمي

ــل  ــن مجم ــم 31٪ م ــة والتعلي ــص للتربي ــد ُخّص ــري، فق البش

ــة للمــدارس واملؤسســات  ــة التحتي ــل العلمــي وحتســن البني ــة املخّصصــة بهــدف حتســن التحصي امليزاني

ــة، وخّصــص 10٪ للســكن والتخطيــط وهــي أحــد األزمــات الرئيســة التــي ُيعانــي منهــا املجتمــع  التعليمي

العربــي علــى إثــر مصــادرة األراضــي الفلســطينية فــي الداخــل، وتبعيــة مــا يزيــد علــى 97٪ مــن األراضــي 

ــر  ــة املواصــات وتوفي ــي حتســن بني ــي املجــاالت اســتثمارات ف لســلطة أراضــي إســرائيل، وشــملت باق

املواصــات العامــة لباقــي أنحــاء الدولــة، تشــجيع التشــغيل وحتســن كفــاءة الســلطات احملليــة، وغيرهــا مــن 

ــة فــي جــدول رقــم )8(. املجــاالت املفّصل

وال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أن اخلطــة التنمويــة مهمــة جــًدا للمجتمــع العربــي، لكــن األهــم يكمــن فــي آليــة تطبيــق 

جميــع بنودهــا والتعلـّـم مــن اخلطــط الســابقة، خاصــة خطــة 922 للســنوات 2016- 2020 )راجــع تقاريــر مــدار 

االســتراتيجية للعامــن الســابقن(. وبالعــودة إلــى خطــة 922، وحســب تقريــر جلنــة التوجيــه املنبثقــة عــن ســلطة 

ــة،  ــوزارة املســاواة االجتماعي ــر »الوســط العربــي« التابعــة ل تطوي

ــة اخلطــة  ــط للســنوات 2016- 2020 بلغــت قيم فحســب التخطي

922 مــا يقــارب 10.5 مليــار شــيكل، وكان التخصيــص الفعلــي 

10.335 مليــار شــيكل، أمــا التنفيــذ واســتغال اخلطــة فقــد بلــغ 

6.348 مليــار شــيكل، أي أن نســبة تنفيــذ امليزانيــة كان ٪61 

عــّدت خطــة تطويــر تنمويــة للمجتمــع العربــي 
ُ
أ

للســنوات 2022- 2026 بقيمــة 30 مليــار شــيكل، 

وحســب  ســنوًيا،  شــيكل  مليــارات   6 بمعــّدل 

ــن  ــزًءا م ــص ج ــإن كل وزارة تخّص ــة ف ــود الخط بن

ميزانيتهــا للمجتمــع العربــي، والباقــي ُيخّصــص 

ــة. ــن وزارة المالي ــة م ــة إضافي كميزاني

مجمــل  مــن   %31 والتعليــم  للتربيــة  ّصــص 
ُ

خ

تحســين  بهــدف  المخّصصــة  الميزانيــة 

التحصيــل العلمــي وتحســين البنيــة التحتيــة 

للمــدارس والمؤسســات التعليميــة، وخّصــص 

األزمــات  أحــد  والتخطيــط وهــي  للســكن   %10

الرئيســة التــي ُيعانــي منهــا المجتمــع العربــي 

علــى إثــر مصــادرة األراضــي الفلســطينية فــي 

مــن   %97 علــى  يزيــد  مــا  وتبعيــة  الداخــل، 

إســرائيل. أراضــي  لســلطة  األراضــي 

للمجتمــع  جــًدا  مهمــة  التنمويــة  الخطــة  أن 

العربــي، لكــن األهــم يكمــن فــي آليــة تطبيــق 

ــابقة،  ــط الس ــن الخط ــم م
ّ

ــا والتعل ــع بنوده جمي

.2020  -2016 للســنوات   922 خطــة  خاصــة 
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خــال الســنوات اخلمــس.27 ونتيجــة لتعّثــر التنفيــذ الكامــل، فقــد تقــّرر متديــد خطــة 922 فــي تشــرين األول 2021، 

وُخّصــص لذلــك 913 مليــون شــيكل نفــد منهــا 366 مليــون شــيكل، وغالبيــة املبلــغ الــذي خّصــص كان فــي وزارة 

املواصــات 303 مايــن شــيكل، 70 مليــون شــيكل فــي وزارة االقتصــاد للمصالــح التجاريــة و75 مليــون شــيكل 

إلقامــة بنيــة حتتيــة للصــرف الصحــي.

باالســتناد إلــى مــا تقــّدم، فهنــاك جتربــة فــي ســوء، أو تعّثــر، تنفيــذ اخلطــط املخّصصــة للمجتمــع العربــي فــي 

إســرائيل، لذلــك، فــإن اســتغال بنــود الصــرف فــي اخلطــة اخلمســية للســنوات 2022- 2026 هــو األهــم وذلــك 

مــن خــال اســتغال هــذه البنــود واســتثمارها بشــكل تدريجــي ابتــداًء مــن العــام 2022 بكفــاءة عاليــة.

جدول رقم )٨(: توزيع ميزانية التطوير )٢0٢٢-٢0٢٦( حسب المجال )مليار شيكل(.

ميزانية إضافيةميزانية إضافيةميزانية الوزارةميزانية الوزارةاملجموعاملجموعاملجالاملجال

9.55.24.4التربية والتعليم

30.72.3السكن والتخطيط

2.61.90.7املواصات

1.90.31.6السلطات احمللية

1.50.70.8التشغيل

1.40.90.5البنية التحتية والطاقة

10.50.5الثقافة والرياضة

0.90.40.5الصناعة والتجارة

0.70.30.4الصحة

0.60.40.2النقب واجلليل

0.60.20.4الرفاه

0.60.30.3حماية البيئة

0.50.20.3العلم، االبتكار والهايتك

1.10.40.6آخر

4.52.51.9الباقي للتخصيص

30.330.314.914.915.415.4املجموعاملجموع
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خالصة

ُيعــد اقتصــاد إســرائيل القــوي أحــد أهــم عوامــل قوتهــا فــي الشــرق األوســط بشــكل خــاص، وفــي الســاحة الدوليــة 

بشــكل عــام، وبالنظــر إلــى الســرعة التــي جتــاوزت فيهــا إســرائيل التِبعــات االقتصاديــة ألزمــة انتشــار جائحــة كورونــا، 

ومــا شــملها مــن سياســات إغــاق وتعطيــل لألســواق، مُيكــن اســتخاص أن تركيبــة اقتصــاد إســرائيل التــي تعتمــد أكثــر 

علــى قطاعــات الهايتــك والصناعــات غيــر التقليديــة، كانــت علــى مــا يبــدو عامــًا أساســًيا فــي جتاوزهــا الســريع لتبعــات 

ــة فــي  ــة، وتســّهل فرصهــا لتطبيــع عاقاتهــا مــع دول مفتاحي ــة عاملي اجلائحــة وهــي مــا جتعــل إســرائيل قــوة اقتصادي

املنطقــة باإلضافــة إلــى تعزيــز عاقاتهــا مــع دول أخــرى خــارج اإلقليــم. وعلــى العكــس مــن الســنوات القليلــة الســابقة 

التــي شــهدت عــدم اســتقرار مالــي واقتصــادي نتيجــة انعــدام فــرص تشــكيل حكومــة مســتقرة )بــن 2019-2021(، فــإن 

جنــاح االئتــاف احلكومــي احلالــي فــي تشــكيل حكومــة فــي أيــار 2021 كان لــه تبعــات مهمــة علــى املشــهد االقتصــادي، 

أهمهــا إقــرار ميزانيــة الدولــة، متريــر قوانــن تســويات اقتصاديــة، وتوزيــع ميزانيــات واضحــة علــى الــوزارات. 

أظهــرت املعطيــات التــي مت اســتعراضها فــي هــذا الفصــل، أن االقتصــاد اإلســرائيلي عــاد إلــى مســار التعافــي 

بعــد أن شــهد فــي ســنة ســابقة تراجًعــا ملحوًظــا فــي غالبيــة نشــاطاته االقتصاديــة، حيــث جتلّــى هــذا التراجــع مــن 

خــال مؤشــراته االقتصاديــة فــي النــاجت احمللــي، التصديــرـ ارتفــاع نســبة البطالــة والتقلّبــات التــي شــهدها ســوق 

ــام 2021، تســارعت  ــي للع ــع الثان ــداًء مــن الرب ــام 2020، وابت ــة مــن الركــود خــال الع ــى مرحل ــال والدخــول إل امل

وتيــرة النمــو إلــى أن وصــل معــدل النمــو 8.1٪ علــى الرغــم مــن العوامــل التــي أثــرت علــى النشــاطات االقتصاديــة 

مثــل جائحــة »كورونــا«، عــدم إقــرار ميزانيــة للعــام 2021 حتــى تشــرين ثانــي 2021 والعمــل مبيزانيــة اســتمرارية 

ــة  ــة فــي آذار 2021، واســتمرار حكومــة الليكــود بتســيير أعمــال الدول ــات برملاني ــذ العــام 2019، إجــراء انتخاب من

حتــى  تشــكيل احلكومــة اجلديــدة فــي حزيــران 2021. ويفيــد التقريــر أن هــذه العوامــل مجتمعــة أّثــرت أيًضــا، بشــكل 

ســلبي، علــى بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدماتيــة، خاصــة خدمــات الســياحة الوافــدة التــي مــع التحســن الــذي 

شــهدته فــي العــام 2021؛  فإنهــا بقيــت محــدودة، وواجهــت تراجًعــا كبيــًرا مقارنــة بعــام 2019، إضافــة إلــى ارتفــاع 

أســعار الوقــود وأســعار الشــحن عبــر املوانــئ نتيجــة جائحــة »كورونــا«، األمــر الــذي ُيستّشــف منــه غــاء األســعار 

للمنتجــن علــى الرغــم مــن ارتفــاع قيمــة الشــيكل، مــا ُيشــير إلــى أن ارتفــاع األســعار بــرز بشــكل واضــح فــي بدايــة 

2022، وسيســتمر فــي ذلــك فــي حالــة عــدم وجــود خطــة اقتصاديــة عاجيــة واضحــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه العوامــل املعيقــة؛ وباإلضافــة ملؤشــر النمــو االيجابــي، فــإن ســوق العمــل اســتطاع مــن 

جديــد اســتيعاب العمــال الــذي خرجــوا إلجــازات بــدون راتــب خــال العــام 2020، واســتطاع أن يقلــص نســبة 

البطالــة الواســعة إلــى أكثــر مــن النصــف 7.9٪، ومــع حتييــد تأثيــر الكورونــا، فــإن نســبة البطالــة وصلــت إلــى 

5٪. ومــن املؤشــرات االيجابيــة األخــرى التــي كانــت خــال العــام 2021:

ــك  ــن ذل ــك م ــادرات الهايت ــّكلت ص ــار دوالر، وش ــم 133 ملي ــى حج ــرائيلية إل ــادرات اإلس ــاع الص ارتف  -

53٪، خصوًصــا خدمــات الهايتــك التــي ارتفعــت بـــ 20٪ مســّجلة ارتفاًعــا مــن 14 مليــار دوالر فــي العــام 
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2014 إلــى 45 مليــار دوالر فــي العــام 2021. وُيظهــر هــذا القطــاع منــًوا متســارًعا مضيًفــا لاقتصــاد 

اإلســرائيلي متانــة خاصــة وغيــر متأثــر بســلبيات انتشــار اجلائحــة وعوامــل أخــرى، ومســاهًما بصــورة 

نِشــطة فــي معــّدالت النمــو االقتصــادي.

ارتفــاع عوائــد مؤشــرات ســوق األســهم بنســب عاليــة جــًدا فاقــت بذلــك عوائــد مؤشــرMSCI  العاملــي،   -

وعوائــد بورصــات أوروبــا التــي شــهدت ارتفاًعــا اســمًيا بقيمــة 17٪ وتخطــت قيمــة ســوق األســهم ألول 

مــرة فــي أواخــر آب حــد الترليــون شــيكل ووصلــت إلــى القمــة.

املصادقــة علــى ميزانيــة الدولــة للســنوات 2021- 2022 بقيمــة 432.5 مليــار شــيكل للعــام 2021   -

و452.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، إضافــة إلــى 68 مليــار شــيكل ملعاجلــة آثــار »كورونــا« االقتصاديــة 

للعــام 2021.

انخفاض العجز احلكومي إلى نسبة 4٪ بالنسبة للناجت وانخفاض في الدين العام.  -

ــح  ــح القــروض لتشــجيع االســتثمارات ومســاندة املصال ــى 0.1٪ واســتمرار من ــدة عل ــاء نســبة الفائ إبق  -

ــة أشــهر الســنة. ــي غالبي ــرة ف الصغي

ارتفــاع احتياطــي العملــة األجنبيــة إلــى 213029 مليــون دوالر بارتفــاع 22.9٪ عــن رصيــد بنــك إســرائيل فــي   -

ــى ٪46.6. ــي إل ــاجت احملل ــة بالنســبة للن ــة األجنبي ــون األول 2020. ووصــول مســتوى األرصــدة بالعمل ــة كان نهاي

انخفــاض ســعر الــدوالر باملعــّدل الســنوي بـــ 6.16٪ عــن معــّدل الســعر فــي العــام 2020، جديــر بالذكــر   -

أن هــذا االنخفــاض غيــر مفيــد للمصّدريــن.

كذلــك تطــّرق هــذا الفصــل إلــى اخلطــة اخلمســية للمجتمــع العربــي، وفّصــل بنودهــا املختلفــة، وتبــن أن 

هــذه اخلطــة )بنظــرة اقتصاديــة بحتــة وبتحييــد كل العوامــل األخــرى( تبــدو خطــوة إيجابيــة فــي املســار 

ــذه  ــن ه ــر حــول ثم ــاش الدائ ــك لاقتصــاد اإلســرائيلي ككل، إاّل أن النق ــي وكذل ــع العرب ــوي للمجتم التنم

اخلطــة يبقــى مــن نواحــي سياســية، وطنيــة وقوميــة، ومــن منطلــق معارضــة خطــوة القائمــة املوحــدة فــي 

ــم  ــن يت ــة ل ــذه اخلط ــرى أن ه ــبية ت ــة النس ــى أن الغالبي ــة إل ــي، باإلضاف ــاف احلكوم ــى االئت ــول إل الدخ

ــع.  ــى أرض الواق ــا عل تطبيقه

بنــاًء علــى مــا تقــّدم؛ فــإن التنبــؤات لعــام 2022 تقــول إن املســار التنمــوي سيســتمر فــي االجتــاه اإليجابــي، 

لكــن بوتيــرة منخفضــة، باســتثناء قطــاع الســياحة املتوّقــع لــه أن يعــود فــي الســنوات الثــاث القادمــة إلــى مســاره 

كمــا كان قبــل عــام 2019، وتبقــى هــذه التنبــؤات مرتبطــة بجائحــة »كورونــا« ومســارها املســتقبلي، خاّصــة أن 

متحــورات »كورونــا« تســتجّد كل فتــرة، ويبقــى مــدى تأثيرهــا االقتصــادي مرتبًطــا بتأثيرهــا الصحــي، كمــا ترتبــط 

هــذه التنبــؤات باألوضــاع اجليوسياســية شــرق أوســطيا وعاملًيــا. وبحســب األوضــاع احلاليــة؛ فــإن أســعار الوقود 

والطاقــة، إضافــة إلــى الشــحن واملواصــات، ستســتمّر فــي االرتفــاع، ومــن املتوّقــع أن ترتفــع معــّدالت التضّخــم 

املالــي فــي إســرائيل والــدول املتقدمــة. 
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