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المشهد االقتصادي: مؤشرات إيجابية، وسياسات نتنياهو تنذر بتراجع االقتصاد  

عاص أطرش

تحت المجهر

  مؤشــرات إيجابيــة فــي االقتصــاد الكلــي    فائــض فــي ميزانيــة الدولــة وانخفــاض فــي 

الديــن العــام    البنــك املركــزي يشــرع بسياســيات نقديــة انكماشــية     اجلــدل حــول خطــة 

»اإلصــاح القضائــي« ينتقــل إلــى االقتصــاد    تخوفــات مــن ســحب اســتثمارات أجنبيــة 

مــن إســرائيل بســبب اخلطــة  

»ال توجد دميقراطية ال يوجد هايتيك«، من تظاهرة في تل أبيب في 24 كانون الثاني 2023. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

مؤشــرات إيجابيــة فــي االقتصــاد الكلــي، معــدل منــو بـــ 6.3% ونســبة بطالــة منخفضــة، صادرات 

ــة  ــة نقدي ــا، وسياس ــرين عاًم ــذ عش ــى من ــو األعل ــم ه ــدل تضخ ــن 10%، ومع ــر م ــة بأكث مرتفع

انكماشية، وحتديات ذات تبعات اقتصادية سلبية تتصدر جدول النقاش اجلماهيري. 

ألول مــرة منــذ عقــود عــّدة تظهــر ميزانيــة الدولــة فائًضــا بقيمــة 9.8 مليــار شــيكل، وينخفــض 

الدين العام نحو 10% في السنتني األخيرتني ليصل إلى 60.9% من الناجت احمللي. 

بنــك إســرائيل ينتقــل مــن سياســة نقديــة توســعية )نتيجــة وبــاء الكورونــا( إلــى سياســة نقديــة 

ــة  ــن وســوق العمل ــي ســوق ســندات الدي ــف التدخــل ف ــاء( ويوق ــاء الوب انكماشــية )بســبب انته

األجنبية. 

حكومــة نتنياهــو السادســة تفــرض حتديــات اقتصاديــة عديــدة أبرزهــا »امتعــاض« العبــني 

اقتصاديني أساسيني من خطة »اإلصاح القضائي«.  

بســبب الشــروع بتنفيــذ خطــة اإلصــاح القضائــي، بعــض شــركات الهايتــك واملســتثمرين 

األجانب يشرعون بسحب استثماراتهم من السوق. 
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مقدمة

أنهــت حكومــة البيــد- بينيــت عملهــا الرســمي مــع نهايــة الســنة املاليــة واملدنيــة وابتــدأت حكومــة نتنياهــو السادســة 

ــة  ــار موازن ــن إط ــت ضم ــد عمل ــت ق ــد- بيني ــة البي ــت حكوم ــام 2023. وكان ــة الع ــع بداي ــي م ــا الرســمي والفعل عمله

ماليــة مصــادق عليهــا قبــل نهايــة العــام 2022 ومــع مصادقــة علــى ميزانيــة بأثــر رجعــي للعــام 2021. إن التحديــات 

االقتصاديــة املاثلــة أمــام حكومــة نتنياهــو السادســة قــد تنحصــر فــي العــام 2023، بحيــث إن العــام 2022 هــو مؤشــر 

علــى أداء حكومــة البيــد – بينيــت.  ضمــن هــذه املفاهيــم، يســتعرض الفصــل االقتصــادي أهــم التحــوالت االقتصاديــة 

للعــام 2022 مــن خــال أربعــة أجــزاء، يســتعرض فــي اجلــزء األول أهــم املؤشــرات االقتصاديــة الكليــة  للنــاجت احمللــي 

اإلجمالــي ومعــدل النمــو الــذي بلــغ 6.3% خــال العــام 2022، وينتقــل إلــى العاقــات التجاريــة الدوليــة وألهميتهــا فــي 

ميــزان املدفوعــات مــن خــال احلســاب اجلــاري، ويظهــر أن الفائــض باحلســاب اجلــاري كان نتيجــة تصديــر اخلدمــات 

وبالــذات خدمــات قطــاع الهايتــك. ومــن ثــم يســتعرض معــدالت التضخــم التــي تلــزم باتبــاع سياســات نقديــة جتاههــا، 

ــة بالعــام 2021. ويركــز  ــة مقارن ــي أظهــرت انخفاًضــا فــي نســبة البطال ــه اســتعراض مؤشــرات ســوق العمــل الت يلي

اجلــزء الثانــي علــى سياســيات احلكومــة املاليــة ومخرجاتهــا املتمثلــة بنســبة العجــز أو الفائــض فــي امليزانيــة والديــن 

احلكومــي والعــام التــي يؤثــر علــى التدريــج االئتمانــي، ومــن ثــم ننتقــل فــي هــذا اجلــزء إلــى السياســات النقديــة املتبعــة 

مــن قبــل بنــك إســرائيل واحتيــاط العملــة األجنبيــة. أمــا اجلــزء الثالــث فيســتعرض ســوق املــال الــذي أظهــر تراجًعــا فــي 

مؤشــراته والعوامــل التــي تســببت بهــذا التراجــع. ونختتــم الفصــل باجلــزء الرابــع وفيــه نظــرة اقتصاديــة حــول حكومــة 

نتنياهــو السادســة والتحديــات االقتصاديــة األوليــة للعــام 2023.

مؤشرات اقتصادية كلية للعام 2022 أواًل: 

إللقــاء الضــوء علــى االقتصــاد اإلســرائيلي وقدرتــه علــى التكييــف مــع التحــوالت واملســتجدات احملليــة والعامليــة 

مبفهــوم اقتصــادي كلــي )macroeconomic( نســتعرض فــي هــذا اجلــزء أهــم املؤشــرات التــي تــدل علــى الســلوك 

واألداء اجلماعــي بهــدف محاولــة فهــم نشــاطات املنظومــة االقتصاديــة املتكاملــة وأثرهــا علــى املجتمــع ككل، وبالــذات 

قدراتــه اإلنتاجيــة وتســخيرها لرفاهيتــه وعلــى وجــه اخلصــوص معــدل النمــو فــي النــاجت، التجــارة اخلارجيــة، 

التضخــم، معــدالت التشــغيل. 

1.1  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

شــهدت معــدالت النمــو للعــام 2022 فــي إســرائيل تقلبــات فــي اجتاهاتهــا. ففــي الربــع األول تراجــع معــدل النمــو 

مقارنــة بالربــع الرابــع فــي العــام 2021 ليصــل إلــى – 1.8% وانخفــض أيًضــا النــاجت التجــاري ليصــل إلــى - %1.7،1 

وعــاد فــي الربــع الثانــي إلــى االرتفــاع ليصــل 6.9%، بينمــا ارتفــع النــاجت التجــاري بـــ 9.1%.2 مــن العوامــل التــي 
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أثــرت علــى منــو النــاجت  فــي النصــف األول مــن العــام 2022، كان االســتهاك اخلــاص والعــام، الصــادرات الســياحية 

وقــوة الــواردات الســلعية. ســاهم كل مــن تصديــر الســلع وبنــاء الشــقق الســكنية فــي ارتفــاع النــاجت احمللــي، واســتمر 

معــدل النمــو فــي الربــع الثالــث فــي االرتفــاع، ليبلــغ معــدل النمــو فــي النــاجت احمللــي 1.9% وفــي النــاجت التجــاري 

0.6%.3 وتشــير توقعــات وزارة املاليــة وبنــك إســرائيل إلــى أن منــو النــاجت احمللــي للعــام 2022 ســيبلغ %6.3 

وســتنخفض نســبة النمــو إلــى 2.8% فــي العــام 2023 و3.5% فــي العــام 2024.

أظهــرت املعطيــات األوليــة والتوقعــات للعــام 2022 أن مركبــات النــاجت احمللــي ستشــهد منــًوا فــي االســتهاك 

ــام بـــ %1  ــتهاك الع ــفن( بـــ 9% واالس ــدون الس ــة )ب ــول الثابت ــي األص ــتثمار ف ــبة 7%، واالس ــخصي بنس الش

ــي  ــة الناشــئة "الســتارت أب"( بـــ 10.5% واالســتيراد املدن ــدون املجوهــرات واملشــاريع الريادي والصــادرات )ب

)بــدون املجوهــرات والســفن( بـــ %12.5.

ــد وصــل  ــرد فــي إســرائيل خــال العــام 2021 ق ــي للف ــاجت احملل ــة أن الن ــة والعاملي ــات احمللي ــت البيان ــد دل لق

حســب الترتيــب العاملــي إلــى املرتبــة الثانيــة والثاثــني بقيمــة 50204 دوالر وارتفــع بأكثــر مــن 6.3% خــال العــام 

2021، وبنــاء علــى النمــو الســكاني الــذي بلــغ 2.2% فــي العــام 2022 فــإن النــاجت احمللــي للفــرد ســيرتفع بنحــو 

4%. وباإلجمــال، تعــزى الزيــادة فــي النمــو التــي تفــوق الــدول املتطــورة إلــى عاملــني أساســيني، همــا: مســاهمة 

قطــاع الهايتــك فــي النمــو االقتصــادي، واألمــر اآلخــر هــو الزيــادة الســكانية، ووضــع التشــغيل الكامــل املوجــود 

فــي إســرائيل علــى الرغــم مــن أن إنتاجيــة العامــل فيهــا أقــل مــن إنتاجيــة العامــل فــي الــدول املتطــورة.

يظهــر ممــا تقــدم أن معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي تأثــر فــي بدايــة الســنة مــن موجــة الكورونــا التــي 

ــت نفســها واســتطاعت  ــة كّيف ــات والنشــاطات االقتصادي ــن الفعالي ــة 2022، لك ــة 2021 وبداي ــي نهاي ســادت ف

أن تخــرج مــن تأثيــر اجلائحــة. فــي املقابــل، كان لتباطــؤ التجــارة العامليــة وسياســة اإلغاقــات التــي اجتاحــت 

الصــني فــي العــام 2022 إضافــة إلــى انــدالع احلــرب الروســية األوكرانيــة وتســارع أزمــة الوقــود أثــر ســلبي علــى 

االقتصــاد اإلســرائيلي أيًضــا أدى إلــى معــدالت منــو منخفضــة عمــا كانــت عليــه خــال العــام 2021. 

شكل رقم ١: التغيير في الناتج المحلي اإلجمالي والتنبؤات لـ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤

نسبة مئوية
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1.2  التجارة الخارجية

اســتمراًرا الرتفــاع الصــادرات فــي العــام 2021، ســجلت 

ــام 2022 لتصــل  ــي الع ــا آخــر ف الصــادرات اإلســرائيلية ارتفاًع

إلــى أكثــر مــن 160 مليــار دوالر )ســلع وخدمــات( بارتفــاع أكثــر 

مــن 10% مقارنــة بالســنة الســابقة، حســب مقيــاس إدارة التجــارة 

اخلارجيــة فــي وزارة االقتصــاد،4 مــع توقعــات بــأن يصــل حجــم 

تصديــر اخلدمــات إلــى أكثــر مــن 51% مــن مجمــل الصــادرات. 

ــه  ــا قيمت ــام 2022 م ــي الع ــغ حجــم الصــادرات الســلعية ف بل

223.4 مليــار شــيكل، بقيمــة 66.8 مليــار دوالر بزيــادة 22.8% عــن الصــادرات فــي العــام 2021، أمــا حجــم 

الــواردات فقــد بلــغ 357 مليــار شــيكل بزيــادة 21.6% عــن العــام الســابق )جــدول رقــم 1(. وكمــا هــو احلــال فــي 

الســنوات الســابقة، فــإن العاقــات التجاريــة الســلعية ذات احلجــم األكبــر هــي مــع القــارة األوروبيــة، ومــن ثــم 

األميركيــة وتليهــا اآلســيوية وفــي املــكان األخيــر باقــي دول العالــم.

جدول رقم ١: تصدير السلع واستيرادها في العام ٢٠٢٢

2022202220212021مليارات الشواكلمليارات الشواكل

223.4181.9الصادرات

357293.6الواردات

133.6111.7العجز في التجارة السلعية 

62.661.9نسبة التصدير من االستيراد - %

املصــدر: دائــرة اإلحصــاء املركزيــة، 2023، وال تشــمل التجــارة مــع الســلطة الفلســطينية واالســتيراد األمنــي واســتيراد اخلدمــات 

وتصديرهــا.

أمــا صــادرات اخلدمــات، فتشــير التوقعــات إلــى أنهــا أيًضــا ارتفعــت بأكثــر مــن 10% خــال العــام 2022، 

ففــي العــام 2021 وصلــت صــادرات اخلدمــات إلــى 74 مليــار دوالر، أمــا واردات اخلدمــات فقــد بلغــت 33.3 

مليــار دوالر،5 ممــا يــدل أن الفائــض فــي امليــزان التجــاري يأتــي مــن قطــاع اخلدمــات. وتشــير املعطيــات األوليــة 

حتــى نهايــة تشــرين الثانــي إلــى أن حجــم صــادرات اخلدمــات بلــغ 78 مليــار دوالر،6 ومــن املتوقــع أن يصــل مــع 

معطيــات كانــون األول 2022 إلــى مــا يزيــد عــن 83 مليــار دوالر لترفــع صــادرات اخلدمــات بـــ 12%. أمــا توقعــات 

وزارة االقتصــاد فتقــول إنــه علــى الرغــم مــن التراجــع الــذي حــدث فــي قطــاع الهايتــك عاملًيــا فــإن قطــاع الهايتــك 

ســجلت الصــادرات اإلســرائيلية ارتفاًعــا آخــر فــي 

العــام 2022 لتصــل إلــى أكثــر مــن 160 مليــار دوالر 

)ســلع وخدمــات( بارتفــاع أكثــر مــن 10% مقارنــة 

بالســنة الســابقة، حســب مقيــاس إدارة التجــارة 

الخارجيــة فــي وزارة االقتصــاد، مــع توقعــات بــأن 

يصــل حجــم تصديــر الخدمــات إلــى أكثــر مــن 

51% مــن مجمــل الصــادرات.
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يعتبــر قاطــرة النمــو فــي االقتصــاد اإلســرائيلي، وإن التصديــر فــي قطــاع اخلدمــات ســيرتفع علــى األقــل بـــ %10 

خــال العــام 2022. 

أمــا توزيــع الصــادرات والــواردات الســلعية حســب املجموعــات الدوليــة، فقــد أظهــر ارتفاًعــا فــي 

الصــادرات والــواردات )بــدون مجوهــرات( فــي كل مجموعــات الــدول )شــكل رقــم 2(. وبلــغ حجــم صــادرات 

املجوهــرات 36.4 مليــار شــيكل، وأعلــى نســبة صــادرات للمجوهــرات كانــت للواليــات املتحــدة بنســبة %47 

مــن حجــم صــادرات املجوهــرات، أمــا حجــم الــواردات مــن املجوهــرات فوصــل لـــ 21.1 مليــار شــيكل، 

وأعلــى نســبة اســتيراد كانــت مــن بلجيــكا 25% والهنــد 21% والواليــات املتحــدة 14% واإلمــارات العربيــة 

8% وهونــغ كونــغ %8.7

أوروبا

%37
أوروبا

%48 أسيا

%23

أسيا

%27

باقي دول العالم

%11
باقي دول العالم

%15

أمريكا

%29

أمريكا

%10

شــكل رقــم ٢: االرتفــاع فــي التصديــر 

الســلعي بــدون المجوهــرات حســب 

ــام٢٠٢٢ ــدول للع ــات ال مجموع

شــكل رقــم ٣: االرتفــاع في االســتيراد 

الســلعي بــدون المجوهــرات حســب 

ــدول للعــام٢٠٢٢ ــات ال مجموع

1.3  سوق العمل

ارتفعــت نســب املشــاركة مــن ســّن 15 ســنة فمــا فــوق فــي قــوة العمــل فــي العــام 2022 مقارنــة بالعــام الســابق 

ــام الســابق( ومشــاركة النســاء  ــي الع ــور 66.6% )65.1% ف ــت مشــاركة الذك بـــ 1.5% لتصــل 63.3%، وبلغ

60.1% )58.6% فــي العــام الســابق(، أمــا معــدل البطالــة فقــد انخفــض فــي هــذه املجموعــة العمريــة لـــ %3.8 

)5% فــي العــام الســابق(، وبلغــت بــني الذكــور 3.9% )5% فــي العــام الســابق( وبــني اإلنــاث 3.6% )4.9% فــي 

العــام الســابق(.8 
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ــي  ــني ف ــرب املواطن ــود والع ــني اليه ــات ب ــود فروق ــكانية بوج ــات الس ــب املجموع ــاركة حس ــب املش ــد نس تفي

إســرائيل تقــارب العشــرين نقطــة مئويــة  لصالــح اليهــود فــي جيــل 15 ســنة فمــا فــوق، وتــزداد الفجــوة فــي الفئــة 

العمريــة 25- 64 ســنة لتصــل إلــى مــا يزيــد عــن 26 نقطــة مئويــة، وتتركــز الفجــوة الواســعة بــني النســاء، حيــث 

بلغــت نســبة مشــاركة النســاء اليهوديــات فــي جيــل 15 ســنة فمــا فــوق 65.8% مقارنــة بـــ 33.7% بــني النســاء 

العربيــات )جــدول رقــم 2(. لــن ندخــل فــي هــذا الســياق فــي تفســير الفجــوات بــني اليهــود والعــرب فــي إســرائيل 

ــى األداء االقتصــادي فــي العــام  ــاب يناقــش فقــط مؤشــرات قــوة العمــل فــي إســرائيل كمؤشــر عل ألن هــذا الب

ــة بالعــام 2021  ــة أنــه طــرأ حتســن باملعــدل فــي العــام 2022 مقارن 2022. حيــث أظهــرت البيانــات اإلحصائي

فــي التشــغيل، وفــي انخفــاض نســبة البطالــة إلــى 3.8% فــي املجموعــة العمريــة 15 ســنة فمــا فــوق، و3.3% فــي 

املجموعــة العمريــة 25-64 ســنة. 

جدول رقم ٢: نسب المشاركة والتشغيل في سوق العمل في العام ٢٠٢٢

العربالعرباليهود اليهود املجموع املجموع خصائص املشاركة في قوة العمل خصائص املشاركة في قوة العمل 

47.1%66.7%63.3%نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق

60.6%67.7%66.3%نسبة املشاركة في قوة العمل من جيل 15 سنة فما فوق ذكور

ــوق-  ــا ف ــل 15 ســنة فم ــوة العمــل مــن جي ــي ق نســبة املشــاركة ف

ــاث  إن

%60.3%65.8%33.7

5.5%3.5%3.8%نسبة البطالة في جيل 15 سنة فما فوق

44.5%64.4%60.9%نسبة املشتغلني من جيل 15 سنة فما فوق

59.9%86.5%81.2%نسبة املشاركة في جيل 64-25

57.4%83.3%78.6%نسبة املشتغلني في جيل 64-25

4.2%3.1%3.3%نسبة البطالة في جيل 64-25

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، مسوحات القوى العاملة، 2022، 2023.

وإللقــاء الضــوء علــى القــدرة التشــغيلية لقطــاع الهايتــك فــي إســرائيل، فإنــه وعلــى الرغــم مــن التحديــات أمــام 

هــذا القطــاع فــي العــام 2022، وحــدوث تراجــع طفيــف عاملًيــا فيــخ، فقــد شــغل 427 ألًفــا مــن العمــال األجيريــن 

)385 ألًفــا فــي العــام 2021(؛ أي مبــا يعــادل 11.7% مــن  مجمــل األجيريــن فــي إســرائيل بزيــادة 0.6% عــن 

العــام 2021، وتــوزع العمــال األجيــرون إلــى 114 ألــف أجيــر فــي القطاعــات الصناعيــة فــي مجــال الهايتــك و 
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313 ألــف أجيــر فــي اخلدمــات فــي قطــاع الهايتــك، ويتميــز هــذا القطــاع بأنــه قطــاع ذكــوري، فقــد اســتوعب  

65.3% مــن الذكــور األجيريــن و 34.7% مــن اإلنــاث األجيــرات.

1.4  التضخم المالي

بــدأت مؤشــرات التضخــم املالــي تطفــو علــى اقتصــادات الــدول املتطــورة منــذ النصــف الثانــي لعــام 

2021، ومــع ظهــور األزمــة األوكرانيــة- الروســية وارتفــاع أســعار الغــاز والنفــط ازدادت وتيــرة التضخــم 

خاصــة فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة وأوروبــا، إال أنــه مــع اقتــراب نهايــة العــام 2022 ســارت اجتاهات 

التضخــم بوتيــرة أقــل مــن األشــهر التــي ســبقتها. فــي إســرائيل، كانــت وتيــرة تســارع معــدالت التضخــم 

باحلســابات الســنوية أقــل مــن الــدول املتطــورة، وبلــغ معدلــه 5.3%9 مــع نهايــة 2022 مــع احلفــاظ علــى 

ــدول املتطــورة،10 لكــن اإلحســاس العــام بــني اجلمهــور اإلســرائيلي هــو أن ارتفــاع  معــدالت أقــل مــن ال

ــي  ــه ف ــى من ــي إســرائيل أعل ــة، خاصــة أن مســتوى األســعار ف ــرة عالي األســعار خــال الســنة كان بوتي

الــدول املتطــورة.11 

رسم تعبيري

ارتفعــت باحلســابات الســنوية غالبيــة البنــود التــي يشــملها جــدول غــاء املعيشــة، حيــث اســتمرت هــذه البنــود فــي 

االرتفــاع منــذ العــام 12.2021 األمــر الــذي يــدل علــى ارتفــاع أســعار املنتوجــات الضروريــة بنســب أعلــى مــن 

معــدل التضخــم املالــي، األمــر الــذي بــرز علــى جــدول أعمــال وســائل اإلعــام واجلمهــور الواســع بــأن مســتوى 

احليــاة أصبــح مرتفًعــا جــًدا فــي إســرائيل.
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ُيظهــر تتبــع معــدالت التضخــم املالــي فــي إســرائيل منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة )شــكل رقــم 5( أنــه منــذ العــام 

ــي  ــي ف ــإن معــدل التضخــم املال ــى دون الـــ 4%، وبهــذا ف ــي مــن 6.5% إل 2002 انخفــض معــدل التضخــم املال

العــام 2022 هــو أعلــى معــدل منــذ عشــرين عاًمــا، وأن معــدل ارتفــاع األســعار فــي االثنتــي عشــرة ســنة األخيــرة 

كان فــي نطــاق معــدل التضخــم الــذي حــدده بنــك إســرائيل بنــاء علــى طلــب صنــدوق النقــد الدولــي قبــل بدايــة 

األلفيــة الثالثــة )1%-3%(، وأن االرتفــاع فــي األســعار جنــم عــن االنخفــاض الــذي كان فــي العــام 2020 الــذي 

تبعتــه سياســات اقتصاديــة توســعية بهــدف احلفــاظ علــى وتيــرة النمــو االقتصــادي، وبعبــارة أخــرى فــإن التأثيــر 

األكبــر الرتفــاع األســعار كان نتيجــة أزمــات وعوامــل خارجيــة أدت فــي النهايــة إلــى ارتفــاع معــدالت التضخــم 

ــا، مــع التوقعــات بــأن معــدل التضخــم ســينخفض فــي العــام 2023 مقارنــة بالعــام 2022،  ــا وكذلــك محلًي عاملًي

لكــن سياســات احلكومــة اجلديــدة )حكومــة نتنياهــو السادســة( ســتكون هــي املؤثــر األكبــر علــى معــدالت التضخــم 

املســتقبلية بفرضيــة حتييــد العوامــل اخلارجيــة.

شكل رقم ٤: معدالت التضخم في السنوات ٢٠٠٠- ٢٠٢٢

  

ثانًيا: السياسات االقتصادية اإلسرائيلية

ــت  ــات اتبع ــة احلكوم ــم، فغالبي ــادات العال ــى اقتص ــدة عل ــة عدي ــاًرا اقتصادي ــا آث ــة الكورون ــت جائح خلف

سياســات ماليــة ونقديــة توســعية أثنــاء انتشــار اجلائحــة عاملًيــا، واتبعــت إســرائيل االجتــاه نفســه، وحتــى أن 

السياســات االقتصاديــة اإلســرائيلية اتبعــت منحــى أكثــر توســًعا مــن الــدول املتطــورة. علــى ســبيل املثــال - 

وضمــن سياســتها املاليــة - وضعــت خطــة اقتصاديــة خاصــة قاربــت قيمتهــا الـــ 200 مليــار شــيكل، ومــن جهــة 

أخــرى اتبــع بنــك إســرائيل سياســة توســعية نقديــة مــن خــال تخفيــض نســبة الفائــدة فــي األشــهر األولــى 

النتشــار جائحــة الكورونــا، وبقــي علــى هــذا التخفيــض حتــى نهايــة الربــع األول للعــام 2022، إضافــة إلــى 
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التدخــل الواســع فــي ســوق العملــة األجنبيــة وســوق ســندات الديــن. ونتيجــة هــذه السياســيات كان متوقًعــا 

ــي شــباط 2022، لتضــع أوزاًرا  ــة ف ــت احلــرب الروســية األوكراني ــي، وأت ــم املال ــدالت التضخ ــع مع أن ترتف

ــة عظمــى مثــل روســيا بــدأت تخضــع للحظــر االقتصــادي  اقتصاديــة علــى كل االقتصــادات، خاصــة أن دول

عاملًيــا، ممــا رفــع أســعار الطاقــة عاملًيــا، وســادت ظــروف جديــدة مثــل مشــكلة ساســل التزويــد، األمــر الــذي 

زاد حــدة التحديــات االقتصاديــة أمــام متخــذي القــرارات. وفــي إســرائيل التــي عانــت أيًضــا مــن انتخابــات 

متعاقبــة خــال أربــع ســنوات فــإن السياســات املاليــة اُتخــذت فــي ظــروف اســتثنائية، وفــي ظــل عــدم وجــود 

ميزانيــة للدولــة مصــادق عليهــا خــال ثــاث ســنوات تقريًبــا، ضمــن هــذه املعطيــات نســتعرض السياســة املاليــة 

والنقديــة اإلســرائيلية خــال العــام 2022.

بنك إسرائيل ينتقل من السياسة النقدية التوسعية إلى االنكماشية. )صحف(

2.1 السياسات المالية اإلسرائيلية

متيــز العــام 2022، عــن األعــوام 2021، 2020 بوجــود سياســة ماليــة اتفــق عليهــا مــن قبــل املركبــات احلزبيــة 

للحكومــة )حكومــة بينيــت- البيــد(، حيــث جــرت املصادقــة علــى ميزانيــة 2021 و2022 فــي نهايــة 2021. وقــد 

صادقــت احلكومــة علــى ميزانيــة بقيمــة 451.5 مليــار شــيكل للعــام 2022، إضافــة لـــ 10 مليــار دوالر كإطــار 
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لبرنامــج الدعــم االقتصــادي، مبجمــل 461.5 مليــار شــيكل، 

متوقعــة بــأن يبلــغ العجــز فــي ميزانيــة احلكومــة 4.1% بالنســبة 

ــي.13  ــي اإلجمال للنــاجت احملل

شــمل قانــون ميزانيــة 2022 زيــادة بقيمــة 14.7% مقارنــة 

بقانــون امليزانيــة 2019 )آخــر ميزانيــة صــودق عليهــا فــي 

الزيــادة  هــذه  وتفســر  ســنوًيا،   %4.7 مبعــدل  الكنيســت( 

ــادة  ــب زي ــي تتطل ــكانية الت ــادة الس ــا كاســتجابة للزي بغالبيته

فــي ميزانيــات اخلدمــات احلكوميــة املختلفــة وعلــى رأســها 

جهــاز التربيــة والتعليــم، جهــاز الصحــة والرفــاه االجتماعــي، 

أمــا التفســير اإلضافــي لهــذه الزيــادة فينطلــق مــن حتســني مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني. كذلــك فإن 

امليزانيــة املخصصــة للتحويــات واملســاعدات ارتفعــت بـــ 11% مقارنــة بعــام 2019 )مبعــدل 3.5% ســنوًيا(، 

ــات  ــلة اخلدم ــي س ــادة ف ــة لزي ــنني، إضاف ــل للمس ــل الدخ ــة، تكمي ــي مخصصــات اإلعاق ــادة ف ــة للزي نتيج

الصحيــة والدعــم احلكومــي للنويــدات التربويــة )بعــد فتــرة الظهيــرة لألطفــال(. وبالنســبة لإلنفــاق األمنــي، 

فقــد شــملت امليزانيــة زيــادة بقيمــة 6.9% مبعــدل 2.3% ســنوًيا مقارنــة بـــ 2019، وشــملت أيًضــا زيــادة 

مبعــدل ســنوي 14.9% مقارنــة بـــ 2019 فــي االســتثمارات ومنــح االعتمــادات، أمــا تســديد الفوائــد فبلــغ 

معــدل الزيــادة فيــه 3.1% ســنوًيا، ودفعــات لصناديــق القــروض )القــرض األصلــي( بـ 10.4% ســنوًيا مقارنة 

ــي2019. 14 ــة ف ــون امليزاني بقان

ــة بـــ  ــار شــيكل15 مقارن ــة 468.5 ملي ــة حســب القياســات األولي ــت مدخــوالت الدول ــام 2022، بلغ خــال الع

412.5 مليــار شــيكل فــي العــام 2021 )ارتفــاع بـــ 13.6%( منهــا دخــل مــن الضرائــب 436.1 مليــار شــيكل و 

32.4 مليــار شــيكل مــن مدخــوالت أخــرى،  لقــد ارتفــع الدخــل مــن الضرائــب املباشــرة مقارنــة بالعــام الســابق 

ــر  ــة الضرائــب غي ــار شــيكل، وارتفعــت جباي ــة مــن الضرائــب املباشــرة لـــ 254.9 ملي ــت اجلباي بـــ 13% ووصل

املباشــرة بـــ 3% لتصــل لـــ 173.9 مليــار شــيكل، أمــا الدخــل مــن الرســوم الــذي جتبيــه الــوزارات املختلفــة فقــد 

بلــغ 7.3 مليــار شــيكل،16 وبهــذا فــإن نســبة التنفيــذ حســب إطــار امليزانيــة األساســية وصلــت إلــى 118.1% كمــا 

يظهــر فــي اجلــدول رقــم 3. 17

ــا  ــار شــيكل، منه ــغ 403.8 ملي ــام 2022 مبل ــة للع ــة الدول ــي ميزاني ــة ف ــوزارات املختلف ــاق ال ــدد إلنف ــد ُح لق

ــي  ــني الوطن ــات التأم ــا لدفع ــة، أم ــوزارات األمني ــار شــيكل لل ــة و74 ملي ــوزارات املدني ــار شــيكل لل 319.8 ملي

فُخصــص مبلــغ 57.7 مليــار شــيكل إضافــة لـــ 10 مليــار مصروفــات الكورونــا )اخلطــة االقتصاديــة(. أمــا التنفيذ 

ــار شــيكل  ــة 325.9 ملي ــوزارات املدني ــذ لل ــا التنفي ــوزارات منه ــا، وكان 401.1 لل ــات الكورون فيشــمل مصروف

ــار شــيكل.  ــار شــيكل وللتأمــني الوطنــي 57.6 ملي ــة 75.2 ملي ــوزارات األمني ولل

 2020  ،2021 األعــوام  عــن   ،2022 العــام  تميــز 

ــل  ــن قب ــا م ــق عليه ــة اتف ــة مالي ــود سياس بوج

ــت-  ــة بيني ــة )حكوم ــة للحكوم ــات الحزبي المركب

البيــد(، حيــث جــرت المصادقــة علــى ميزانيــة 

صادقــت  وقــد   .2021 نهايــة  فــي  و2022   2021

مليــار   451.5 بقيمــة  ميزانيــة  علــى  الحكومــة 

دوالر  مليــار   10 لـــ  إضافــة   ،2022 للعــام  شــيكل 

بمجمــل  االقتصــادي،  الدعــم  لبرنامــج  كإطــار 

شــيكل. مليــار   461.5
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يذكــر أنــه ُخصــص للمجتمــع العربــي فــي إســرائيل مبلــغ قــدره 30 مليــار شــيكل حســب االتفــاق احلكومــي 

مــع "القائمــة العربيــة املوحــدة" مبوجــب اخلطــة اخلمســية لتنميــة املجتمــع العربــي فــي إســرائيل، لكــن يتعــذر حتــى 

اآلن معرفــة قيمــة اإلنفــاق مــن الــوزرات املختلفــة الــذي صــرف فــي العــام 2022 ضمــن اخلطــة االقتصاديــة لتنميــة 

املجتمــع العربــي، إذ كان مــن املفــروض أن تنفــق الــوزارات باملعــدل 6 مليــارات شــيكل لــكل ســنة، ويــدور احلديــث 

فــي حكومــة نتنياهــو اجلديــدة مــا إذا كانــت ستســتثمر هــذه األمــوال فــي تنميــة املجتمــع العربــي أم ســيحول جــزء 

منهــا أو غالبيتهــا لــوزارات أخــرى.

جدول رقم ٣: مدخوالت، مصروفات وعجز الدولة )مليار شيكل، %(

امليزانية امليزانية 

األساسية األساسية 20222022

التنفيذ التراكمي التنفيذ التراكمي 

20222022

الفرق بني الفرق بني 

امليزانية والتنفيذامليزانية والتنفيذ

نسبة التنفيذ من نسبة التنفيذ من 

امليزانية األساسيةامليزانية األساسية

118.1%396.6468.571.7مدخوالت الدولة 

99.4%-461.5458.82.8املصروفات

86.8%-108.71.3إطار برنامج الدعم االقتصادي

99.7%-451.5450.11.5مصروفات جارية

9.8-64.7الفائض+ /العجز -

0.6%-4.1%الفائض+ /العجز – كنسبة من الناجت

املصدر: وزارة املالية 2023.

أمــا اخلطــة االقتصاديــة املعدلــة للتعامــل مــع جائحــة الكورونــا فقــد خصــص لهــا 196.3 مليــار شــيكل للســنوات 

2020-2022، ومت إنفــاق 180.6 مليــار شــيكل منهــا بنســبة تنفيــذ 92%. تتــوزع هــذه املســاعدات كمــا يظهــر فــي 

جــدول رقــم 4، ويظهــر منهــا أن نســبة التنفيــذ األعلــى كانــت فــي فئــة الضمانــات االجتماعيــة مــع نســبة تنفيــذ %97، 

تليهــا فئــة اســتمرارية األعمــال واملصالــح مــع نســبة تنفيــذ 90%. مــن الواضــح أن تخصيــص هــذه اخلطــة أثنــاء األزمــة 

العامليــة جلائحــة الكورونــا، قــد ســاهم بشــكل فعــال فــي تخفيــض األضــرار االقتصاديــة الناجمــة عــن اجلائحــة، وكانــت 

نســبة التراجــع فــي النــاجت احمللــي لاقتصــاد اإلســرائيلي معتدلــة بالنســبة للنــاجت فــي الــدول املتطــورة وخــال العــام 

ــرات  ــي التأثي ــدال ف ــك االعت ــورة، واســتمر كذل ــدول املتط ــة بال ــة مقارن ــاجت مرتفع ــي الن ــو ف ــت نســبة النم 2021، كان

الســلبية حتــى فــي العــام 2022. وعلــى الرغــم مــن وجــود أزمــة عامليــة جديــدة خــال العــام 2022، وهــي أزمــة الطاقــة 

التــي نتجــت عــن احلــرب الروســية األوكرانيــة، فقــد أظهــر االقتصــاد اإلســرائيلي متانــة مــن جديــد، مــع األخــذ بعــني 

االعتبــار املســاهمات األخــرى لعوامــل اقتصاديــة عديــدة إضافــة للخطــة االقتصاديــة احلكوميــة.   
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جدول رقم ٤: ملخص البرنامج االقتصادي وتوزيعه حسب فئات المساعدة بمليارات الشواكل، نسب مئوية(

تنفيذ نقدي والتزامات تنفيذ نقدي والتزامات ٢٠٢٠٢٠٢٠--٢٠٢٢٢٠٢٢اإلطاراإلطار

88%44.139االستجابة الصحية واملدنية

97%73.571.4الضمان االجتماعي

90%70.863.7استمرارية األعمال )املصالح االقتصادية(

83%7.96.6تسريع االقتصاد وتنميته

92%196.3180.6مجمل اخلطة

املصدر: وزارة املالية 2023.

2.2  الدين العام للناتج والتدريج االئتماني

ــد  ــى 70.7% بع ــي إل ــاجت احملل ــام بالنســبة للن ــن الع ــع الدي ــام 2020، ارتف ــي الع ــا ف ــة الكورون ــي أوج أزم ف

ــاجت  ــن الن ــى 70.9% م ــذاك إل ــام 2010 ووصــل حين ــي الع ــرة ف ــرة األخي ــي الفت ــه ف ــتوى ل ــى مس ــغ أعل أن بل

احمللــي، ثــم بــدأ باالنخفــاض ليصــل إلــى 58.8% فــي العــام 2019 )شــكل رقــم 6( دون احلــد األعلــى ملعاهــدة 

ماســترخت، وعــاد ليرتفــع مــن جديــد فــي ظــل جائحــة الكورونــا لينخفــض إلــى 68% فــي العــام 2021. وتشــير 

التقديــرات األوليــة للمحاســب العــام لــوزارة املاليــة أن الديــن العــام انخفــض إلــى 60.9% فــي العــام 2022 فــي 

حــني انخفــض الديــن احلكومــي إلــى 59.2% مــن النــاجت احمللــي،18  ليكمــل انخفاًضــا بنحــو 10% خــال الســنتني 

األخيرتــني، وجــاء االنخفــاض نتيجــة النخفــاض الديــن احلكومــي بـــ 7% وإلــى االرتفــاع فــي النــاجت احمللــي بنحــو 

6.3% فــي العــام 2022.

مــن أهــم املؤشــرات التــي يظهرهــا الديــن العــام هــو االســتقرار املالــي وقيمتــه فــي تعيــني التدريــج االئتمانــي 

للدولــة، إضافــة إلــى قــدرة احلكومــة علــى اســتغال املرونــة فــي السياســات املاليــة، وهــذا مــا حــدث علــى ســبيل 

ــدف  ــة توســعية به ــى اتخــاذ سياســات مالي ــة عل ــدرة احلكوم ــا وق ــة الكورون ــاء أزم ــام 2020 أثن ــي الع ــال ف املث

احلفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي.

أمــا التدريــج االئتمانــي إلســرائيل، فقــد صادقــت شــركة التدريــج االئتمانــي  S&P علــى التدريــج االئتمانــي 

ــام، مبســتوى AA- مــع  ــي 2022  بعشــرة أي ــي تشــرين الثان ــرة ف ــة األخي ــات البرملاني إلســرائيل بعــد االنتخاب

تنبــؤات تدريــج مســتقرة، مفســرة بذلــك أن النمــو فــي العــام 2023 ســيكون مبســتوى 2% ومبســتوى منــو مبعــدل 

3.5% علــى املســتوى البعيــد، لكــن هنــاك حتديــات أمــام االقتصــاد اإلســرائيلي أهمهــا اإلنتاجيــة املنخفضــة فــي 

الصناعــات التقليديــة، ومســتوى اشــتراك منخفــض فــي قــوة العمــل وســط جــزء مــن املجموعــات الســكانية.19 أمــا 
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حســب شــركات مــودس، وفيتــش فمســتوى التدريــج االئتمانــي هــو A1 و A+ علــى التوالــي مــع مســتوى تدريــج 

ائتمانــي إيجابــي  مــع تفســيرات مشــابهة بالنســبة لاســتقرار املالــي ومتانــة االقتصــاد اإلســرائيلي. األمــر الــذي 

يســاعد الدولــة فــي جتنيــد قــروض خارجيــة بنســبة فائــدة منخفضــة نســبًيا، إضافــة إلــى كــون التدريــج االئتمانــي 

بهــذا املســتوى يشــكل عامــل جــذب ملســتثمرين أجانــب، وبالتالــي يشــكل عامــًا مســانًدا للنمــو االقتصــادي، ومــع 

هــذا فــإن املخاطــر األمنيــة ممكــن أن تشــكل حتدًيــا للتدريــج االئتمانــي، ووضــع إســرائيل وعاقاتهــا مــع الســلطة 

ــام  ــا خــال الع ــا إضافًي ــع أن تشــهد تراجًع ــن املتوق ــوًدا وم ــي شــهدت جم ــام 2022 الت الفلســطينية خــال الع

2023، إضافــة إلــى التوتــر املتصاعــد مــع إيــران علــى وجــه اخلصــوص، واالحتماليــة الكبيــرة بــأن تؤثــر ســلًبا 

خطــة االنقــاب القضائــي التــي أعلنــت عنهــا حكومــة إســرائيل مــع تســلمها زمــام الســلطة.

شكل رقم ٥: نسبة الدين العام والدين الحكومي للناتج ٢٠١٢- ٢٠٢٢

2.3  السياسة النقدية اإلسرائيلية

ــط  ــة الضب ــى سياس ــدي إل ــاد التوســع النق ــن اعتم ــام 2022، م ــال الع ــزي خ ــك املرك ــة البن ــت سياس حتول

ــة والنمــو فــي  ــى اســتقرار األســواق االقتصادي ــا، وبهــدف احلفــاظ عل ــدأت جائحــة الكورون ــذ أن ب النقــدي، فمن

النــاجت احمللــي، اســتعمل البنــك املركــزي األدوات التــي ميتلكهــا فــي سياســته النقديــة، وأهمهــا تخفيــض نســبة 

ــة  ــة والتجاري ــى التدخــل فــي ســوق ســندات الديــن احلكومي ــذ نيســان 2020، إضافــة إل ــى 0.1% من ــدة إل الفائ

ــدار  ــدوالرات )م ــاء ال ــة واقتن ــة األجنبي ــي ســوق العمل ــل ف ــرة نفســها التدخ ــي الفت ــن، وف ــاء ســندات الدي واقتن

ــة، وفــي  ــن احلكومي ــاء ســندات الدي ــة اقتن ــث أوقفــت عملي ــون األول 2021، حي ــذ كان ــدأ التحــول من 2022(.20 ب
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شــباط 2022 أوقــف التدخــل فــي ســوق العمــات واقتنــاء العملــة األجنبيــة، لكــن أبقيــت نســبة الفائــدة علــى مــا 

كانــت عليــه حتــى نهايــة الربــع األول للعــام 2022، وخــال الربــع الثانــي للعــام 2022، رفــع البنــك املركــزي نســبة 

ــدة  ــك إســرائيل نســبة الفائ ــع بن ــث رف ــي نيســان 2022، حي ــت ف ــى كان ــة، األول ــني بصــورة  متوالي ــدة مرت الفائ

بـــ 0.25% لتصــل إلــى 0.35% وتبعهــا ارتفــاع آخــر فــي أيــار بقيمــة 0.4%  لتصــل إلــى 0.75%، ومــع بدايــة 

النصــف الثانــي للعــام 2022، وبالتحديــد فــي متــوز 2022 ارتفعــت مــرة أخــرى نســبة الفائــدة لتصــل 1.25% مــع 

توقعــات لبنــك إســرائيل بــأن يســتمر فــي خطواتــه برفــع نســبة الفائــدة،  ولــم يطــل األمــر كثيــًرا، ففــي أواخــر شــهر 

آب رفــع بنــك إســرائيل نســبة الفائــدة بـــ 0.75% لتصــل إلــى 2% وتبعهــا ارتفــاع آخــر فــي  بدايــة شــهر تشــرين 

األول بـــ 0.75% وآخــر فــي نهايــة تشــرين الثانــي بـــ 0.5%  لتصــل حتــى نهايــة كانــون األول إلــى 3.25%، مــع 

اإلعــان عــن نســبة فائــدة جديــدة فــي بدايــة كانــون الثانــي 2023، وانتهــت ســنة 2022 مــع نســبة فائــدة %3.25 

لكــن فــي اليــوم الثانــي لعــام 2023 أعلــن عــن ارتفــاع آخــر بنســبة الفائــدة لتصــل النســبة إلــى %3.75.21

ــذ 1997، ومفادهــا  ــا لسياســة البنــك املركــزي التــي جــرى ضبطهــا من ــدة وفًق ــر فــي نســبة الفائ جــاء التغيي

حتديــد معــدالت تضخــم مالــي ســنوية بــني 1% - 3%. وغيــر ذلــك، علــى البنــك املركــزي التدخــل بواســطة أداتــه 

التقليديــة وهــي تغييــر نســبة الفائــدة، لــذا دأب البنــك املركــزي علــى رفــع نســبة الفائــدة منــذ نيســان 2022، بعــد 

أن تبــني أن معــدل التضخــم املالــي مــن كانــون األول 2021- آذار 2022، بحســابات ســنوية وصــل إلــى %3.8،22 

وســاهم فــي ذلــك بــدء احلــرب الروســية – األوكرانيــة فــي شــباط 2022، وارتفــاع معــدالت اإلصابــة بالكورونــا 

فــي الصــني، األمــر الــذي ســرع فــي الضغوطــات التضخميــة، وســبب بدايــات للتباطــؤ االقتصــادي عاملًيــا، ومــن 

ثــم تبــع ذلــك ارتفــاع فــي أســعار الطاقــة عاملًيــا، واالضطرابــات فــي ساســل التوريــد ومشــاكل الشــحن، إضافــة 

ــد  ــغ معــدل التضخــم بحســابات ســنوية 5.1% عن ــث بل ــى آخــر، حي ــاع معــدل التضخــم مــن شــهر إل ــى ارتف إل

قــرار اللجنــة النقديــة فــي رفــع نســبة الفائــدة للمــرة األخيــرة فــي تشــرين الثانــي23.2022 مــع أن بيانــات النشــاط 

االقتصــادي اإلســرائيلي مــا زالــت مرضيــة حســب تفســيرات اللجنــة النقديــة لبنــك إســرائيل ومعــدل التضخــم 

احمللــي أقــل مــن معــدالت التضخــم العامليــة، لكــن القلــق هــو فــي ســوق اإلســكان، إذ ارتفعــت أســعار الشــقق 

الســكنية بنحــو 20% وارتفعــت أيًضــا أجــرة الشــقق الســكنية.

بنــك  اتخذهــا  التــي  النقديــة  السياســة  إن  القــول  خاصــة 

إســرائيل خــال العــام 2022 كانــت سياســة ضابطــة بعكــس 

مــا كانــت عليــه خــال 2021، حيــث متيــزت برفــع قيمــة الشــيكل 

بالنســبة للعمــات األجنبيــة، مــع أن بــوادر التضخــم املالــي بــدأت 

تلــوح فــي العــام 2021 والــذي قــارب احلــد األعلى لنســبة التضخم 

التــي حددهــا بنــك إســرائيل. وجــاءت التغييــرات علــى أثــر احلــرب 

ــاع  ــاز وارتف ــة والغ ــاع أســعار الطاق ــة  وارتف الروســية األوكراني

التــي  النقديــة  السياســة  إن  القــول  خالصــة 

 2022 العــام  خــالل  إســرائيل  بنــك  اتخذهــا 

كانــت سياســة ضابطــة بعكــس مــا كانــت عليــه 

خــالل 2021، حيــث تميــزت برفــع قيمــة الشــيكل 

بــوادر  أن  مــع  األجنبيــة،  للعمــالت  بالنســبة 

التضخــم المالــي بــدأت تلــوح فــي العــام 2021 

والــذي قــارب الحــد األعلــى لنســبة التضخــم التــي 

بنــك إســرائيل. حددهــا 
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األســعار فــي أوروبــا لتؤثــر علــى الســلع املســتوردة، خاصــة أن القــارة األوروبيــة هــي املــورد الرئيــس إلســرائيل، 

أضــف إلــى كل ذلــك مامــح التراجــع فــي قطــاع الهايتــك فــي النصــف الثانــي للعــام 2022. أدت هــذه العوامــل 

مجتمعــة إلــى ارتفــاع معــدالت التضخــم فــي إســرائيل، األمــر الــذي دفــع بنــك إســرائيل إلــى القيــام برفــع نســبة 

الفائــدة، ولهــذه اخلطــوة انعكاســات علــى الطلــب احمللــي وعلــى قطــاع اإلســكان واالســتثمار فــي العقــارات فــي 

املســتقبل القريــب والقطاعــات األخــرى إضافــة النعكاســات أخــرى علــى مســتوى النمــو االقتصــادي، ممــا أدى 

إلــى تخفيــض تنبــؤات النمــو االقتصــادي للعــام 2023. 

  2.4  العمالت األجنبية وأسعار التداول

متيــزت ســنوات انتشــار جائحــة الكورونــا بتدخــل بنــك إســرائيل فــي أســواق العملــة األجنبيــة بواســطة 

ــن  ــار دوالر( فــي العــام 2021 ضمــن سياســة مبرمجــة أعل ــدوالرات )35 ملي ــرة مــن ال ــات كبي ــاء كمي اقتن

ــك إســرائيل  ــام بن ــث ق ــي 2022 حي ــون الثان ــة 2021، واســتمر هــذا النهــج فــي شــهر كان ــي بداي ــا ف عنه

باقتنــاء 356 مليــون دوالر.24 وبــدأ احتيــاط بنــك إســرائيل بالعملــة األجنبيــة باالنخفــاض منــذ شــهر كانــون 

الثانــي 2022.  وبعــد شــهر كانــون الثانــي أوقــف بنــك إســرائيل تدخلــه فــي ســوق العملــة األجنبيــة وانتهــت 

الســنة وهــو علــى هــذا احلــال نتيجــة لنشــاط ســوق العملــة األجنبيــة وانخفــاض قيمــة الشــيكل مقابــل الــدوالر 

منــذ بدايــة الســنة )شــكل رقــم 6(.  

شكل رقم ٦: المتوسط الحسابي الشهري ألسعار صرف العمالت االجنبية بالشيكل

دوالريورو
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مــن بــني التفســيرات النخفــاض قيمــة الشــيكل ابتــداء مــن نهايــة الربــع األول للعــام 2022، اقتنــاء كميــات كبيرة 

مــن الــدوالرات علــى يــد املســتثمرين املؤسســاتيني )الكبــار( واملســتثمرين األجانــب نتيجــة انخفــاض مؤشــرات 

األســهم عاملًيــا ومحلًيــا ورفــع نســبة الفائــدة علــى يــد الفيــد األميركــي. ودعــم ذلــك رفــع نســبة الفائــدة علــى يــد بنــك 

إســرائيل منــذ شــهر نيســان 2022، واالرتفاعــات املســتمرة فــي مــا بعــد. فــي املقابــل، فــإن ســعر اليــورو بالشــيكل 

ارتفــع منــذ شــهر كانــون الثانــي 2022، وشــهد تغييــرات عديــدة خــال النصــف األول، وانخفــض بوتيــرة حــادة 

فــي بدايــة النصــف الثانــي للســنة، متأثــًرا باحلــرب األوكرانيــة الروســية وارتفــاع أســعار النفــط والغــاز عاملًيــا. 

وكانــت القمــة فــي انخفــاض قيمــة اليــورو عنــد تعطيــل خــط الغــاز الروســي األوروبــي، حيــث أصبحــت قيمــة اليــورو 

بالشــيكل أقــل مــن الــدوالر، ومــع ارتفــاع األســعار ومعــدالت التضخــم فــي أوروبــا كان ال بــد مــن أن يرفــع البنــك 

املركــزي األوروبــي نســبة الفائــدة، لترتفــع مــن جديــد قيمــة اليــورو. وبالتلخيــص الســنوي لقيمــة اليــورو بالشــيكل 

فإنــه خــال العــام 2022 بقــي الشــيكل قوًيــا بالنســبة لليــورو وللعمــات األخــرى )الشــكل رقــم 7(.25

شكل رقم ٧: التغيير في أسعار العمالت في السنوات )بالشيكل( ٢٠٢١-٢٠٢٢

وكمــا ذكــر ســابًقا، فــإن احتيــاط العملــة األجنبيــة بالــدوالر بــدأ باالنخفــاض منــذ شــهر كانــون الثانــي 2022، 

إذ بلــغ فــي نهايــة كانــون األول 2022 مــا قيمتــه 194144 مليــون دوالر مقارنــة بـــ 212993 مليــون دوالر فــي 

نهايــة كانــون األول 2022.  وبلغــت أدنــى قيمــة لانخفــاض خــال الســنة في شــهر أيلــول 2022، إذ بلــغ 185994 

مليــون دوالر، ثــم عــاد االحتيــاط ليرتفــع مــن جديــد فــي كل مــن شــهري تشــرين األول وتشــرين الثانــي وانخفــض 

ــون األول2022. 26  ــة كان ــي نهاي ــه ف ــى قيمت ــون دوالر ليصــل إل ــون األول بـــ 274 ملي ــد فــي شــهر كان مــن جدي
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وبحســب احلســابات القوميــة األوليــة فــإن احتيــاط العملــة األجنبيــة يشــكل 37.4% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 

مقارنــة مبــا يقــارب 47% مــن احتيــاط للعملــة األجنبيــة بالنســبة للنــاجت فــي العــام 2021.

ثالثًا: أسواق المال اإلسرائيلية

ــا  ــب أيًض ــل أبي ــام 2022، شــهدت بورصــة ت ــي الع ــة ف ــزت البورصــات العاملي ــي مي ــات الت ــرار التقلب ــى غ عل

تقلبــات فــي املعامــات التجاريــة، وخلصــت إلــى انخفــاض فــي مؤشــرات األســهم وســندات الديــن، لكــن بوتيــرة 

أقــل مــن االنخفــاض الــذي ميــز البورصــات العامليــة. يأتــي هــذا االنخفــاض بعــد أن متيــز العــام 2021 بارتفــاع 

فــي عوائــد مؤشــرات األســهم فــي بورصــة تــل أبيــب.

يعــزى الســبب فــي انخفــاض مؤشــرات األســهم فــي بورصــة تــل أبيــب إلــى عوامــل خارجيــة أثــرت ســلًبا علــى 

البورصــة، وكذلــك عوامــل داخليــة أثــرت ســلًبا وأخــرى إيجاًبــا. وفــي مــا يأتــي أهــم العوامــل التــي أثــرت ســلًبا 

علــى مؤشــرات بورصــة تــل أبيــب والبورصــات العامليــّة: 

اقتصــادات  علــى  املفروضــة  التقييــدات  إلغــاء  أدى   -

العالــم نتيجــة جلائحــة الكورونــا إلــى ازديــاد الطلــب 

عاملًيــا، وارتفــاع معــدالت التضخــم املالــي فــي غالبيــة 

العامليــة. االقتصــادات 

احلــرب الروســية األوكرانيــة التــي بــدأت في شــباط 2022   -

ــت مســتمرة، وارتفعــت نتيجتهــا أســعار الطاقــة  ومــا زال

واملــواد الغذائيــة املســتوردة مــن روســيا وأوكرانيــا. 

أثــرت سياســة الصــني فــي اإلغــاق املســتمر بســبب الكورونــا، وتباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي فيهــا   -

ــة. ــى جتارتهــا الدولي عل

ــم نســبة الفائــدة، بهــدف كبــح جمــاح التضخــم مــرات عديــدة خــال  رفعــت البنــوك املركزيــة حــول العال  -

العــام 2022، فالفيدرالــي األميركــي رفــع الفائــدة ســبع مــرات منــذ آذار 2022، لتصــل لـــ 4.5%، ورفــع 

البنــك املركــزي البريطانــي نســبة الفائــدة منــذ كانــون األول 2021 تســع مــرات لتصــل إلــى 3.5%، ورفــع 

البنــك املركــزي األوربــي منــذ متــوز 2022 نســبة الفائــدة لتصــل إلــى %2.5.

تفاقم األزمة املناخية وتأثيرها على احملاصيل الزراعية في دول مختلفة.  -

لقــد أثــرت هــذه العوامــل أيًضــا علــى االقتصــاد اإلســرائيلي، فمعــدل التضخــم حتــى تشــرين الثانــي 2022، 

وصــل إلــى أكثــر مــن 5% وهــي نســبة أقــل مــن نســب التضخــم األميركيــة واألوروبيــة وذلــك بســبب وجــود احتيــاط 

ــى ارتفــاع  ــة إل ــا، إضاف ــذ عشــرين عاًم ــى نســبة من ــى أعل مــن الغــاز الطبيعــي، لكــن معــدل التضخــم وصــل إل

البورصــات  ميــزت  التــي  التقلبــات  غــرار  علــى 

بورصــة  شــهدت   ،2022 العــام  فــي  العالميــة 

المعامــالت  فــي  تقلبــات  ــا 
ً

أيض أبيــب  تــل 

التجاريــة، وخلصــت إلــى انخفــاض فــي مؤشــرات 

األســهم وســندات الديــن، لكــن بوتيــرة أقــل مــن 

العالميــة. البورصــات  ميــز  الــذي  االنخفــاض 
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أســعار الشــقق الســكنية مبعــدل 20%، ممــا حــدا بالبنــك املركــزي إلــى رفــع نســبة الفائــدة منــذ نيســان 2022 

ســت مــرات لتصــل فــي نهايــة العــام 2022 إلــى 3.25%، ومــع اجتــاه لرفــع نســبة الفائــدة فــي العــام 2023.  

لكــن االقتصــاد اإلســرائيلي متتــع أيًضــا بعوامــل إيجابيــة، فمعــدل النمــو فــي النــاجت كان أعلــى مــن االقتصــادات 

ــة لعوامــل أخــرى  ــة، إضاف ــة الدول ــى انخفــاض العجــز فــي ميزاني ــة إل ــة إضاف املتطــورة، ونســب التشــغيل عالي

محليــة وعامليــة مثــل اتفاقيــة الغــاز بــني إســرائيل ومصــر واالحتــاد األوروبــي التــي مبوجبهــا تزيــد مــن تصديــر 

الغــاز إلــى أوروبــا عــن طريــق مصــر.27

ــى انخفــاض مؤشــرات األســهم وســندات الديــن كمــا ذكــر ســابًقا، فقــد  لقــد أدت هــذه العوامــل مجتمعــة إل

انخفضــت مؤشــرات أســهم تــل أبيــب – 35 بـــ 9.2% بعــد أن ارتفعــت بـــ 32% فــي العــام 2021، وانخفض مؤشــر 

تــل أبيــب 125 بـــ 12%، وتــل أبيــب – 90 بـــ 18.2% مقارنــة مبعــدل انخفــاض بـــ 12% فــي بورصــات أوروبــا 

وانخفــاض بـــ 33% فــي مؤشــر ناســداك- 100، و19% فــي مؤشــر إس أنــد بــي- 500 فــي الواليــات املتحــدة، 

وانخفــاض بـــ 20% فــي مؤشــر MSCI العاملــي.

للتلخيــص، فقــد انخفضــت جميــع مؤشــرات األســهم فــي بورصــة تــل أبيــب باســتثناء مؤشــر تــل أبيــب – نفــط 

وغــاز الــذي شــهد ارتفاًعــا بـــ 35% وذلــك بســبب ارتفــاع الطلــب علــى شــراء الغــاز مــن إســرائيل وارتفــاع أســعار 

الغــاز والنفــط عاملًيــا، وبلــغ متوســط حجــم التــداول اليومــي فــي األســهم خــال العــام 2022 مــا يقــارب 2.3 مليــار 

شــيكل بزيــادة 22% عــن العــام 2021، ولقــد ســاهمت فــي ذلــك تقلبــات الســوق واالرتفــاع فــي أنشــطة املســتثمرين 

األجانــب. وباملجمــل جنــد فــي ســوق األســهم فــي تــل أبيــب 21.7 مليــار شــيكل اســتمراًرا لتجنيــد 25.8 مليــار 

شــيكل خــال العــام 28.2021

بلــغ معــدل االنخفــاض فــي ســوق ســندات الديــن 8.3% وذلــك علــى أثــر رفــع نســبة الفائــدة ســت مــرات 

خــال العــام 2022 بهــدف تخفيــض معــدل التضخــم املالــي، فســندات الديــن احلكوميــة التــي حتمــل نســبة 

فائــدة ثابتــة لعشــر ســنوات انخفضــت بـــ 18.5% وهــي نســبة تقــارب ســندات الديــن احلكوميــة األميركيــة.  

وبلــغ متوســط حجــم التــداول اليومــي بســندات الديــن احلكوميــة مــا يقــارب 2.4 مليــار شــيكل بانخفــاض 

20% عــن متوســط حجــم التــداول اليومــي فــي العــام 2021. ومــن اجلديــر بالذكــر أن وزارة املاليــة اإلســرائيلية 

جنــدت خــال العــام 2022 مــا قيمتــه 40.2 مليــار شــيكل بانخفــاض بلــغ 61% عــن العــام 2021، ويعــود 

هــذا االنخفــاض فــي جتنيــد املــال فــي ســوق ســندات الديــن للفائــض فــي ميزانيــة الدولــة بســبب االرتفــاع 

فــي املدخــوالت مــن الضرائــب واالنخفــاض احلــاد فــي مصروفــات الدولــة ملســاعدة املصالــح التــي تضــررت 

مــن جائحــة الكورونــا. 

للتلخيــص، شــهد العــام 2022، باملجمــل انخفاًضــا فــي مؤشــرات األســهم وســندات الديــن وألقــى بظالــه 

ليــس فقــط علــى املتاجريــن وإمنــا علــى اجلمهــور العــام الــذي خســر مــن مدخراتــه فــي صناديــق التقاعــد وفــي 

صناديــق االدخــار.
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رابعًا: حكومة نتنياهو السادسة - نظرة اقتصادية 

ــإن  ــام 2022،  ف ــة للع ــي االقتصادي ــن النواح ــر م ــة  للكثي ــة اإليجابي ــن املؤشــرات االقتصادي ــم م ــى الرغ عل

ــم  ــد احلك ــة نتنياهــو السادســة مقالي ــام 2023 واســتام  حكوم ــة الع ــع بداي ــرزت م ــدة ب ــة ع ــات اقتصادي حتدي

فــي إســرائيل منــذ اليــوم األول للعــام  2023، أبــرز هــذه التحديــات: غــاء املعيشــة الــذي لــم يرتفــع إلــى هــذا 

احلــد منــذ عشــرين عاًمــا، إضافــة إلــى اخلســائر فــي ســوق املــال وانخفــاض مؤشــرات األســهم وســندات الديــن 

وارتفــاع نســبة الفائــدة، إضافــة إلــى العوامــل اخلارجيــة التــي تتوقــع ركــوًدا اقتصادًيــا وتراجًعــا فــي التجــارة 

اخلارجيــة ومؤشــرات النمــو فــي العــام 2023  محلًيــا وعاملًيــا، وجملــة مــن العوامــل اخلارجيــة التــي ال تســتطيع 

ــة عمــال فــي هــذا  ــا والبــدء بإقال إســرائيل التأثيــر عليهــا، خاصــة مــع بدايــة التراجــع فــي قطــاع الهايتــك عاملًي

القطــاع  عاملًيــا مــن قبــل شــركات التكنولوجيــا املســيطرة علــى األســواق العامليــة. إضافــة لــكل ذلــك، فــإن حكومــة 

نتنياهــو السادســة ســتعمل فــي األشــهر األولــى مــع ميزانيــة اســتمرارية نتيجــة لعــدم وجــود ميزانيــة مصــادق 

عليهــا للعــام 2023. 

ــة  ــات مييني ــروض أن تتعامــل مــع هــذه التحدي ــي مــن املف ــة الت ــإن تشــكيلة احلكوم ــات، ف ضمــن هــذه املعطي

ــى  ــا عل ــي نصــف عــدد أعضائه ــي تعتمــد ف ــة الت ــا احلزبي ــس باملفهــوم االقتصــادي وإمنــا بتركيبته بالكامــل، لي

ــذي همــه األول مــا يســمى "أرض  ــي ال ــني األرثوذكــس أصحــاب الفكــر الراديكال ــني واملتدين ــني الصهيوني املتدين

ــة  ــات اقتصادي ــرض تبع ــذي يف ــر ال ــة، األم ــة الديني ــدات اليهودي ــق التشــريعات واملعتق ــرى" وتطبي إســرائيل الكب

ــة. خاصــة أن  ــة الدول ــة وتأثيرهــا علــى ميزاني تشــريعية، إضافــة للثمــن االقتصــادي لتشــكيلة األحــزاب احلكومي

ــة  ــه نتنياهــو فــي الســنتني القادمتــني هــو بتســلئيل ســموتريتش رئيــس حــزب الصهيوني ــذي عين ــة ال ــر املالي وزي

الدينيــة الــذي ال يعــرف كثيــًرا عــن املفاهيــم االقتصاديــة وإمنــا يعــرف كثيــًرا عــن مفاهيمــه باالســتثمار فــي بنــاء 

املســتوطنات وشــرعنتها فــي الضفــة الغربيــة، ويؤكــد أنــه يجــد مــا يلهمــه فــي التــوراة.

ــع نســبة  ــك إســرائيل َرَف ــإن بن ــة للشــهر األول للعــام 2023، ف ــات االقتصادي ــى البيان  بنظــرة ســريعة عل

ــن  ــة وســندات دي ــن احلكومي ــًا مؤشــرات األســهم وســندات الدي ــى 3.75% وارتفعــت قلي ــدة لتصــل إل الفائ

بالشــيكل  واليــورو  الــدوالر  قيمــة  وانخفضــت   الشــركات، 

اإلســرائيلي عمــا انتهــت عليــه عــام 2022، وبــرز مؤشــر جديــد 

وهــو البــدء باإلعــان عــن إقالــة عمــال فــي قطــاع الهايتــك 

ــة مــن املتوقــع أن تتعاظــم فــي حــال  اإلســرائيلي بنســب ضئيل

اســتمر الوضــع الراهــن لهــذا القطــاع التــي يعتبــر قاطــرة منــو 

ــى  ــك اخلطــوة األول ــى كل ذل االقتصــاد اإلســرائيلي. أضــف إل

التــي أعلنــت عنهــا حكومــة نتنياهــو السادســة وهــي خطــة 

وزيــر الماليــة الــذي عينــه نتنياهــو فــي الســنتين 

ــس  ــموتريتش رئي ــلئيل س ــو بتس ــن ه القادمتي

ــًرا عــن  حــزب الصهيونيــة الدينيــة ال يعــرف كثي

المفاهيــم االقتصاديــة وإنمــا يعــرف كثيــًرا عــن 

مفاهيمــه باالســتثمار فــي بنــاء المســتوطنات 

أنــه  ويؤكــد  الغربيــة،  الضفــة  فــي  وشــرعنتها 

ــي التــوراة. ــه ف ــا يلهم ــد م يج
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االنقــاب القضائــي الــذي تســميه احلكومــة "اإلصــاح القضائــي" الــذي جنمــت عنــه سلســلة مــن املظاهــرات 

الشــعبية الواســعة مــن قبــل اجلمهــور اإلســرائيلي، ومبشــاركة فعالــة مــن القطــاع اخلــاص تتصــدره شــركات 

الهايتــك التــي نظمــت تظاهــرة لعمالهــا بشــكل خــاص، إضافــة إلــى اشــتراكها فــي التظاهــرات اجلماهيريــة 

واســتقالة أحــد أعضــاء اللجنــة النقديــة لبنــك إســرائيل، وحتذيــرات محافظــي بنــك إســرائيل الســابقني 

واحملافــظ احلالــي الــذي عبــر عــن قلقــه الشــخصي وقلــق شــركات التدريــج االئتمانــي الــذي عبــرت عنــه فــي 

ــو  ــام نتنياه ــن ق ــراء الذي ــا كل  اخلب ــا، وتقريًب ــًرا اقتصادًي ــن )270 خبي ــني آخري ــه،  واقتصادي نقاشــات مع

ــر   ــن تأثي ــر م ــا التحذي ــرة مفاده ــى مذك ــوا عل ــة إســرائيلية( وقع ــا اقتصادي ــم ســابًقا ملعاجلــة قضاي بتعيينه

ــي إلســرائيل  ــج االئتمان ــض التدري ــذات تخفي ــى االقتصــاد اإلســرائيلي، وبال ــي عل ــاب القضائ ســلبي لانق

ــل  ــى مجم ــي عل ــال، وبالتال ــي وســوق امل ــة واالســتثمار األجنب ــروض اخلارجي ــى  ســعر الق ــاته عل وانعكاس

النشــاطات االقتصاديــة فــي الدولــة، خاصــة فــي حــال اســتمرار هــذه  التظاهــرات واالحتجاجــات فتــرة زمنيــة 

ــج  ــا مــن عــدم االســتقرار االقتصــادي، وفــي حــال خفضــت شــركات التدري ــف مناًخ ــد يخل ــة، ممــا  ق طويل

االئتمانــي العامليــة التدريــج االئتمانــي اإلســرائيلي فــإن ذلــك يؤثــر علــى نســبة الفائــدة التــي تدفعهــا إســرائيل 

ــذي  ــك ال ــاع الهايت ــي قط ــذات ف ــي وبال ــتثمار األجنب ــذب االس ــرص ج ــل ف ــة، ويقل ــروض اخلارجي ــى الق عل

يعتبــر قطاًعــا قابــًا لنقــل اســتثماراته ورأس مالــه البشــري إلــى أماكــن ودول تنعــم باالســتقرار االقتصــادي 

والسياســي، ولذلــك تبعــات ســلبية علــى القطاعــات األخــرى وعلــى مدخــوالت احلكومــة مــن الضرائــب، مــع 

التأكيــد أن هــذه اآلثــار الســلبية لــن تظهــر بشــكل فــوري وإمنــا فــي املديــني املتوســط والبعيــد، وســتترك أثرهــا 

ــة املجتمــع اإلســرائيلي بالكامــل. ــى معــدالت النمــو فــي النــاجت ومســتوى رفاهي عل

مــع نهايــة األســبوع الثانــي مــن الشــهر األول لعــام 2023، خــرج نتنياهــو ووزيــر ماليتــه باإلعــان عــن خطــة 

اقتصاديــة )خطــة طــوارئ( مفادهــا أن احلكومــة تعمــل علــى تخفيــض غــاء املعيشــة، ولذلــك فإنهــا تعلــن جتميــد 

ضريبــة األرنونــا )الســكن( وتخفيــض ســعر لتــر الوقــود بعشــر أغــورات إضافــة إلــى تخفيــض 70% مــن االرتفــاع 

التــي حــدث فــي بدايــة 2023 فــي أســعار الكهربــاء وامليــاه، مبعنــى آخــر أن ســعر الكهربــاء ســيرتفع فقــط بـــ 

2.5% وســعر امليــاه ســيرتفع بـــ 1% دون حتديــد مصــادر متويــل ذلــك. إضافــة إلــى تخفيضــات ضريبيــة ال متــت 

ــة،  ــات الضريب ــة لدرج ــة أوتوماتيكي ــاء املعيشــة وحتلن ــاع غ ــة الرتف ــي نتيج ــة وإمنــا ه ــة بصل ــرارات احلكوم لق

واحلديــث مســتقبًا عــن إصــاح فــي قطــاع العقــارات بهــدف تخفيــض أســعار الشــقق الســكنة التــي ارتفعــت 

ــة )مبعنــى  ــة للدول ــك فــي األشــهر القادمــة ومــع اإلعــداد للخطــة االقتصادي ــرة وذل بنحــو 19% فــي الســنة األخي

آخــر عنــد إقــرار ميزانيــة 2023(. مــن جهــة أخــرى، أعلنــت ســلطة الســكان والهجــرة عــن البــدء بزيــادة أعــداد 

ــن  ــال الفلســطينيني م ــع العم ــاط م ــض االرتب ــي إســرائيل بهــدف تخفي ــل ف ــا للعم ــن الصــني ومولدافي ــال م العم

مناطــق الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع البنــاء الذيــن يقــدر عددهــم بأكثــر مــن 80 ألــف عامــل فلســطيني فــي 

هــذا القطــاع. 
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بنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن التعامــل مــع التحديــات االقتصاديــة التــي أشــير لهــا ســابًقا لــن يخــرج إلــى حيــز 

التنفيــذ بشــكل عملــي إال بعــد املصادقــة علــى ميزانيــة احلكومــة للعــام 2023 وإقــرار قوانــني التســويات، خاصــة 

املرتبطــة باألحــزاب الدينيــة التــي شــكل الليكــود حكومتــه معهــا التــي تقضــي بتخصيــص ميزانيــات باهظــة لليهــود 

ــذت األحــزاب  ــا نف ــاخ اجليوسياســي إذا م ــا باملن ــا وثيًق ــني، واملرتبطــة ارتباًط ــني الصهيوني األرثوذكــس واملتدين

ــط مباشــرة  ــي ال ترتب ــة الت ــل اخلارجي ــة للعوام ــة والسياســية واالســتيطانية، إضاف ــا االقتصادي ــة أجندته املتدين

بإســرائيل.  واألمــر املؤكــد مــن خــال التجربــة مــع حكومــات نتنياهــو الســابقة أن مســتوى األســعار فــي إســرائيل 

ســيرتفع مقارنــة بالــدول املتطــورة كمــا كان ســابًقا، وخيــر مثــال علــى ذلــك قطــاع العقــارات والشــقق الســكنية 

ــك، وقــد  ــة دون أي تدخــل إليقــاف ذل ــذي ارتفعــت أســعاره مبــا يقــارب 100% فــي حكومــات نتنياهــو املتعاقب ال

ــع  ــات املجتم ــني طبق ــوات ب ــرى بتوســيع الفج ــة املســاهمة الكب ــة االقتصادي ــو االجتماعي ــت لسياســة نتنياه كان

ــى مــع وجــود  ــال( حت ــا )أصحــاب رأس امل ــة العلي ــرة واملتوســطة مــع الطبق ــات الفقي اإلســرائيلي خاصــة الطبق

أحــزاب املتدينــني األرثوذكــس التــي أعلنــت فــي حماتهــا االنتخابيــة األخيــرة فــي الثلــث األخيــر لعــام 2022 عــن 

خطــة متكاملــة ملســاعدة الطبقــة الفقيــرة، ووقعــت اتفاقيــات مــع نتنياهــو لزيــادة املســاعدات جلمهورهــا املتديــن.  

ــاء علــى التجــارب الســابقة(  ــا وسياســًيا )بن ومــن الطبيعــي أن ينشــط نتنياهــو فــي حماتــه اإلعاميــة اقتصادًي

فــي طمأنــة اجلمهــور واحلكومــات األجنبيــة بــأن سياســات حكومتــه تســير فــي االجتــاه اإلصاحــي، لكــن ســير 

األمــور العملــي مــن قبلــه ومــن قبــل وزرائــه مــن جهــة واتســاع نطــاق الدوائــر املنضمــة لاحتجاجــات اجلماهيريــة 

ــني  ــا مــن املهني ــدي سياســات نتنياهــو ومعارضيه ــني مؤي ــج االســتقطاب ب ــى تأجي ــة أخــرى ســتؤدي إل مــن جه

والسياســيني إضافــة للمواطنــني العاديــني، ممــا يؤثــر ســلًبا علــى النشــاطات االقتصاديــة فــي الدولــة.

إجمال

يصنــف االقتصــاد اإلســرائيلي مــن ناحيــة حجــم النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي املرتبــة السادســة والعشــرين 

عاملًيــا، حســب تصنيفــات البنــك الدولــي، وفــي الشــرق األوســط فــإن الدولــة الوحيــدة التــي تصنــف فــي املرتبــة 

الثامنــة عشــرة عامليــا هــي اململكــة العربيــة الســعودية، أمــا مــن ناحيــة النــاجت احمللــي للفــرد املائــم لقيمــة القــوة 

الشــرائية فــإن صنــدوق النقــد الدولــي يصنــف إســرائيل فــي املرتبــة الثانيــة والثاثــني مــع معــدل للفــرد قيمتــه 

50204 دوالرات حســب بيانــات 2021، وتصنــف العديــد مــن دول اخلليــج فــي مراتــب متقدمــة مثــل قطــر، 

ــدول  ــإن اقتصــادات ال ــاورة ف ــدول املج ــة بال ــن، ومقارن ــة الســعودية، البحري ــدة، العربي ــة املتح ــارات العربي اإلم

املجــاورة تعانــي مــن أزمــات اقتصاديــة صعبــة وشــديدة منــذ ســنوات مثــل لبنــان، ســورية، الســلطة الفلســطينية، 

األردن ومصــر إضافــة إلــى دول أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط مثــل العــراق، اليمــن، تونــس، ليبيــا وغيرهــا، 

ممــا مينــح إســرائيل مكانــة خاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. ولــم تختلــف الصــورة كثيــًرا فــي العــام 2022، 
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مــن المتوقــع أن تصــل نســبة النمــو فــي الناتــج 

المحلــي فــي العاميــن 23 و24 إلــى كل مــن %2.8 

التوقعــات تبقــى مرهونــة  و3.5%، لكــن هــذه 

ســتتبعها  التــي  االقتصاديــة  بالسياســة 

االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  نتنياهــو،  حكومــة 

عالمًيــا. النمــو  معــدالت  بتراجــع  التوقعــات 

فاملؤشــرات االقتصاديــة الكليــة تظهــر حســب مــا مت اســتعراضه فــي هــذا الفصــل بــأن أداء االقتصــاد اإلســرائيلي 

مــا زال متميــًزا، فمعــدل النمــو فــي النــاجت احمللــي فــي العــام 2022 بلــغ 6.3% حســب املعطيــات األوليــة للعــام 

2022 ومــن املؤشــرات اإليجابيــة األخــرى:

ــرات  ــي الصــادرات الســلعية واملجوه ــا ف ــن 10% مســجلة ارتفاًع ــر م ــت صــادرات إســرائيل بأكث ارتفع  -

وصــادرات اخلدمــات وخاصــة فــي قطــاع الهايتــك الــذي يعتبــر قاطــرة النمــو فــي النــاجت احمللــي ومصــدًرا 

ــة مــن الضرائــب. ملــا يقــارب ربــع مدخــوالت الدول

ارتفعــت نســبة املشــاركة فــي قــوة العمــل ونســب التشــغيل وانخفضــت نســبة البطالــة إلــى %3.8،   -

واســتطاع قطــاع الهايتــك أن يرفــع نســبة األجيريــن إلــى 11.7% مــن مجمــل األجيريــن فــي إســرائيل 

ــام الســابق. ــي الع ــة بـــ 11.1% ف مقارن

ارتفــاع مدخــوالت الدولــة مــن الضرائــب بـــ 13.6% مقارنــة بالعــام املاضــي. وألول مــرة منــذ عقــود متيــزت   -

ميزانيــة الدولــة بفائــض بلــغ 9.8 مليــار شــيكل ويعــادل 0.6 مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

انخفــاض فــي الديــن العــام بالنســبة للنــاجت ليصــل 60.9% مــن النــاجت وانخفــاض الديــن احلكومــي لـــ   -

59.2% مــن النــاجت احمللــي وتثبيــت التدريــج االئتمانــي إلســرائيل مــع حتســن بســيط ليبقــى مــن الــدول 

ذات التدريــج االئتمانــي العالــي نســبًيا، ممــا يتــرك أثــًرا عاملًيــا بالنســبة الســتقرار االقتصــاد اإلســرائيلي 

وميكنــه مــن جتنيــد قــروض بفوائــد منخفضــة نســبًيا، إضافــة إلــى كونــه أحــد عوامــل جــذب االســتثمار 

اخلارجــي.

ارتفــاع قيمــة الشــيكل بالنســبة للعمــات األجنبيــة باســتثناء انخفــاض قيمتــه بـــ 3.8% بالنســبة للــدوالر،   -

ــي. ــي اإلجمال ــاجت احملل ــة مبســتوى عــاٍل مشــكًا 37.4% مــن الن ــة األجنبي ــاط للعمل ــى وجــود احتي ــة إل إضاف

أما مؤشرات األداء التي تدل على حتديات لاقتصاد اإلسرائيلي خال العام 2022 فتتلخص باآلتي:

ارتفــاع معــدل التضخــم الســنوي بـــ 5.3%، األمــر الــذي يــدل علــى غــاء املعيشــة وبالــذات أســعار الشــقق   -

الســكنية )قطــاع العقــارات( التــي ارتفعــت أســعارها مبعــدل %18.8.

ارتفــاع نســبة الفائــدة ضمــن السياســة النقديــة إلــى 3.25% مــع توقعــات لارتفــاع فــي العــام 2023 لـــ   -

4%، بهــدف الســيطرة علــى معــدالت التضخــم التــي خرجــت عــن إطــار ارتفــاع األســعار الــذي حــدده بنــك 

إســرائيل.

أســوة  الديــن  وســندات  األســهم  مؤشــرات  انخفــاض   -

العالــم. فــي  املــال  أســواق  بباقــي 

أمــا االجتاهــات فــي املســتقبل القريــب، فمــن املتوقــع أن تصــل 

ــى كل  ــني 23 و24 إل ــي العام ــي ف ــاجت احملل ــي الن ــو ف نســبة النم

مــن 2.8% و3.5%، لكــن هــذه التوقعــات تبقــى مرهونــة بالسياســة 


