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املشهد االقتصادي

د. حسام جريس

مدخل

يتناول هذا الفصل أوضاع االقتصاد اإلسرائيلي لعام 2008 ، عبر إلقاء الضوء على أهم الوقائع االقتصادية، وسرد 
الظواهر واألحداث التي كان لها الوقع الكبير على أدائه، وعبر تقدمي حتليل مفصل لكل املستجدات االقتصادية على 
الرئيسية ومقارنتها محليا وعامليا، وذلك على امتداد  الساحة اإلسرائيلية، وقراءة متمعنة ومتعمقة ألهم املؤشرات 

السنوات السبع  املاضية.
كما يجتهد التقرير بتقدمي استشراف لالجتاهات املركزية في االقتصاد االسرائيلي لعام 2009.

يشمل هذا الفصل البنود التالية:

أوال: جرد شامل ومفصل لكل املؤشرات االقتصادية للعام 2008
يتم ذلك من خالل اإلستعانة ببعض اللوائح والرسومات البيانية، مبا في ذلك الناجت احمللي اإلجمالي وتركيبة منوه، ناجت 
االستثمارات احمللية  والواردات، االستهالك اخلاص،  الصادرات  االقتصاد،  فروع  العمالة واألجور،  القطاع اخلاص، 

واألجنبية، نسبة البطالة، التضخم املالي، عجز املوازنة مع اإلشارة إلى تأثير األزمة االقتصادية على هذه املؤشرات. 

ثانيا: األزمة املالية العاملية وتأثيرها على االقتصاد اإلسرائيلي 
بعد مرور خمسة أعوام على الكساد االقتصادي األخير الذي شهدته إسرائيل خالل األعوام 2000-2003، قد جتد 
إسرائيل نفسها تقف على عتبة كساد اقتصادي كبير، وذلك وفقا لتقديرات أوساط اقتصادية، منها أوساط رفيعة املستوى 
في وزارة املالية والهيئتان البنكية والصناعية، االمر الذي قد يجر تباطؤًا في اإلنتاج اإلستهالكي، جتميدا لألجور وإقاالت 
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واسعة، مضاعفة دفع رسوم البطالة، تخفيض الضرائب، االقتطاع من امليزانيات الضرورية مثل الرفاه االجتماعي والصحة 
والتعليم، انخفاض املشتريات وتفضيل شراء املنتجات زهيدة الثمن، انخفاض أسعار األسهم وما إلى ذلك. 

 وسيتم من خالل هذا الفصل التطرق إلى اخلطط املختلفة للتعامل مع األزمة مبا في ذلك خطة وزير املالية السابق 
"روني بار-أون" وخطة محافظ بنك إسرائيل "ستانلي فيشر".

ثالثا: التضخم املالي في إسرائيل خالل العام 2008
سجل التضخم املالي في إسرائيل خالل العام 2008 ارتفاعا شديدا ازدادت على أثره املخاوف من جتاوزه حاجز 
3% وذلك للعام الثاني على التوالي، إذ كان التضخم في العام 2007، أعلى من سقف 3% الذي حددته احلكومة، 
ووصل إلى نسبة 3.6%. ومن أهم مؤثرات التضخم االرتفاع املستمر في أسعار املواد الغذائية وانتقال قطاع البيوت 
إلى حتديد سعر الشقق بالعملة احمللية )الشيكل( وتركه لتسعيرة الدوالر ألول مرة في تاريخ إسرائيل. االرتفاع احلاد 
في أسعار املواد الغذائية األساسية واحتدام الصراع حول سيرورة رفع األسعار ملعظم املواد الغذائية األساسية والتي 

ستضرب معظم الطبقات الضعيفة. 

رابعا: تأثير احلرب على قطاع غزة
َتظهر تكلفة احلرب ضد قطاع غزة بشكل واضح على بعض املؤشرات االقتصادية للعام 2008، وسيواجه االقتصاد 
اإلسرائيلي على إثر ذلك مشاكل كبيرة تشمل: رفع معدل العجز في امليزانية وإضعاف القوة الشرائية للشيكل، فضال 

عن خسائر كبيرة للمصانع واملشاريع في املناطق املتأثرة بالهجوم على قطاع غزة. 
وأشارت تقارير اقتصادية نشرتها املؤسسات الرسمية وبعض الصحف العبرية1 في الفترة الراهنة إلى خسائر أولية 
بسبب احلرب تصل حوالي 10.4 مليار شيكل  )2.6 مليار دوالر(، إال أنه من السابق ألوانه تقدير كل اخلسائر 
االقتصادية الناجمة عن هذه احلرب، وذلك بسبب التأخير في بعض تقارير الشركات اإلنتاجية حول مدى خسائرها 

جراء إغالقها فترة احلرب. 

خامسا: خصخصة اخلدمات العامة في إسرائيل
العامة في إسرائيل:  العام 2008 توجهات الدولة خلصخصة غير مسبوقة في قطاعات اخلدمات  تعمقت خالل 
حقوق  على  واضح  بشكل  تؤثر  العمليات  هذه  وباتت  والسكن،  االجتماعي  ألرفاه  التعليم،  الصحة،  خدمات 
العاملني، وتنعكس جليا على شكل إساءة في تشغيل النساء، ولقد شكلت اخلدمات العامة ممرًا لدخول النساء إلى 
سوق العمل.  وتشكل النساء اجلزء األكبر من العاملني في القطاع العام اإلسرائيلي، وعليه فإن تقليص هذا القطاع 

سيضر بالنساء في املقام األول.

سادسا: ميزانية العام 2009
تعمل حكومة نتنياهو احلالية على إعداد ميزانية مزدوجة لألعوام 2009 و2010، وذلك بعد إقرار قانون يخول 
احلكومة اجلديدة متديد الفترة الالزمة للمصادقة على امليزانية بحوالي 4 أشهر إضافية2، بعد أن كانت الفترة احملددة 
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سابقا 45 يوما من موعد استالم احلكومة اجلديدة مهامها الرسمية، باإلضافة إلى حتويل امليزانية إلى مشروع ثنائي 
األعوام من اليوم فصاعدا. 

يصل اقتراح امليزانية للعام 2009 إلى 325 مليار شيكل3 ، وهي ميزانية متأثرة جدا باألزمة االقتصادية الراهنة التي 
متر بها إسرائيل كباقي دول العالم، باإلضافة إلى احلاجة امللحة إليجاد املصادر املناسبة لتغطية تكلفة احلرب على قطاع 
غزة.  وقد متت املصادقة على اقتراح امليزانية خالل والية احلكومة السابقة برئاسة "إيهود أوملرت" بتأييد ثالثة عشر 
امليزانية استمرارا ملنهجية احلكومة بتكريس أفضلياتها وأولوياتها  وزيرا من أصل خمسة وعشرين، وقد كانت هذه 
العام  نسبته 1.5% خالل  اقتصادي  بنمو  املالية وبنك إسرائيل  العسكري، وارتكزت على فرضيات وزارة  للوضع 
2009، باإلضافة إلى توجيه الضربات القاسية للشرائح الضعيفة. وكما هو معروف، أدت االنتخابات في إسرائيل 

إلى إلغاء كل القرارات السابقة املتعلقة بامليزانية واقتراح ميزانية مزدوجة لألعوام 2009 و 2010.

سابعا: سعر صرف العمالت األجنبية 
شهد االقتصاد اإلسرائيلي في العام 2008 عاصفة كبيرة على ضوء التراجع املستمر لسعر صرف العمالت األجنبية 
العديد من املؤسسات االقتصادية اإلسرائيلية  الشيكل، زاد هذا األمر من خشية  أمام  الدوالر  وخاصة سعر صرف 
رة لألسواق األوروبية  وعلى رأسها احتاد الصناعيني من ان يؤدي الشيكل القوي الى غالء البضائع اإلسرائيلية املصَدّ
واألميركية، مما قد يقلل الطلب عليها ويقود خلسائر مادية ملموسة. أضف إلى ذلك اخلسائر الكبيرة التي تكبدتها 
فروع التصدير، األمر الذي دفع ببنك إسرائيل للتدخل بشكل ملموس ملنع هبوط سعر صرف الدوالر وإيقاف التدهور 

احلاصل في هذه الفروع.

ثامنا: استمرار اإلصالحات الضريبية للعام 2008، وتشمل ضريبة القيمة املضافة، ضرائب الدخل، الضرائب املفروضة 
على أسواق املال، ضرائب الدخل السلبية وغيره.
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الفصل األول: حملة عن تطورات االقتصاد اإلسرائيلي للعام 2008
املقدمة

ازدادت حدة تباطؤ الفعاليات االقتصادية مع انتهاء العام 2008 بشكل ملحوظ، وذلك بعد عدة سنوات سجل 
فيها االقتصاد اإلسرائيلي منوا عاليا فاق 5% سنويا، ما أدى إلى تقلص نسبة البطالة بشكل جذري من 11% تقريبا العام 

2003 إلى 6.4% في نهاية العام 2007. 
نتج هذا التباطؤ عن األزمة املالية العاملية، ومن املتوقع ان يؤدي إلى زيادة التضخم املالي، والضغوطات املستمرة 
الرتفاع األسعار العامة في إسرائيل، وهو ما بدأ بالظهور في النصف الثاني من العام 2007 واستمر حتى الربع الثالث 
من العام 2008، حيث فاقت نسبة التضخم املالي في هذه الفترة احلد األعلى املعلن من قبل احلكومة والبنك املركزي 

ووصل إلى %3.8 4. 
أخذت األزمة املالية واالقتصادية العاملية بالتوسع تدريجيا مع أواخر العام 2007، وأدى هذا الوضع اجلديد إلى 
تباطؤ الفعاليات االقتصادية في معظم الدول خاصة الصناعية منها، وظهر تأثير األزمة املالية العاملية جليا على االقتصاد 
اإلسرائيلي باعتباره جزءا من االقتصاد العاملي، وتتضح آثار هذه األزمة بعدة أمور أو متغيرات اقتصادية من بينها: تباطؤ 
باإلنتاج االستهالكي، جتميد لألجور وإقاالت واسعة، مضاعفة دفع رسوم البطالة، تخفيض الضرائب، االقتطاع 
من امليزانيات الضرورية مثل الرفاه االجتماعي والصحة والتعليم، انخفاض املشتريات وتفضيل شراء املنتجات زهيدة 
للبضائع  العاملي  الطلب  مستويات  في  تراجع حاد  اجلمهور،  أمالك  قيمة  هبوط  األسهم،  أسعار  انخفاض  الثمن، 

واملنتوجات، وتزايد عدم اليقني االقتصادي. 
أدى  بينما  طويلة،  سنني  منذ  مرة  ألول  اإلسرائيلي  التصدير  هبوط  إلى  العاملية  التجارة  حجم  تقلص  أدى  وقد 
انخفاض مدخول اجلمهور وتراجع قيمة األجر الفعلي وازدياد عدم اليقني بالنسبة الستمرار العمل، إلى إضعاف ثقة 
املستهلكني، وتباطؤ وتيرة ارتفاع االستهالك اخلاص بشكل عام، وإلى تراجع ملحوظ على اقتناء املنتجات املعمرة 

بشكل خاص. 
وقد أدى التباطؤ احلاصل في الفعاليات االقتصادية، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة مصادر التمويل املختلفة والصعوبات 
البنوك إلى تأجيل أو حتى إلغاء مشاريع استثمارية جمة لدى العديد من  اجلمة في احلصول على اعتماد من خارج 

الشركات اإلنتاجية.
تطال هذه األزمة معظم فروع االقتصاد: تقليص حجم اإلنتاج الصناعي، انخفاض في مدخوالت فروع التجارة 
واخلدمات، جتميد كل الفعاليات في فرع البناء. إضافة إلى عالمات واضحة في أسواق العمل: وقف اتساع التشغيل 
في القطاع اإلنتاجي، ازدياد عدد العمال املقالني وتقليل في جتنيد الوظائف، ارتفاع عدد طالبي العمل وباألخص لدى 

فئات األكادمييني، ازدياد عدد طالبي مخصصات البطالة وغيره.
 وتأثرت جباية الضرائب من جراء تقلص الفعاليات االقتصادية، حيث تعمقت الفجوة بني الضرائب املجبية فعليا وبني 
العجز  املتوقع أن يزداد  املباشرة، وعليه من  املباشرة وغير  الدخل  السابقة حلجمها، ويشمل هذا األمر ضرائب  التوقعات 
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احلكومي خالل العام 2009. أما في أسواق املال فقد هبطت قيمة األمالك املالية وارتفع سحب األموال من صناديق اإلئتمان 
بشكل ملموس، وهبطت نسبة األرباح من معظم األوراق املالية )وبالذات أسهم الشركات وسندات الدين(. 

نتيجة لهذه التطورات السلبية خفض البنك املركزي نسبة الفائدة إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت %2.5 5. 
حدت مجمل هذه التطورات بجميع األوساط الرسمية: وزارة املالية، بنك إسرائيل، جلنة املالية التابعة للكنيست، 
الهستدروت6 واحتاد الصناعيني إلى اإلعالن عن خطط ملعاجلة األزمة املالية، تشمل توسيع االستثمارات وإعانة املصالح 

الصغيرة واملتوسطة والتي تعتبر املتضرر األكبر من األزمة املالية الراهنة7. 

الناجت احمللي اإلجمالي ومنوه
سجلت نسبة النمو االقتصادي في إسرائيل في الربع األخير من العام املاضي 2008، تراجعا بنسبة 0.5%، مقابل 

منو إيجابي وصل إلى 0.9% في الربع الثالث من العام نفسه، و3.2% في الربع الثاني من السنة. 
ويرى مراقبون اقتصاديون أن نسبة التراجع في معدالت النمو هي دليل على الركود االقتصادي الذي تشهده 

إسرائيل منذ فترة. 
ووصلت نسبة النمو في العام 2008 إلى 3.8% مقابل 5.4% في العام 2007 و5.1% في العام 2006، ومعدل 
منو سنوي بنسبة 5.6% بني األعوام 2004 و 2007، وذلك وفقا للمعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء املركزية 

في إسرائيل.
 وبلغ حجم االقتصاد اإلسرائيلي 640.2 مليار شيكل8 )153.5 مليار دوالر( وكان النمو االقتصادي في إسرائيل 
للعام 2008 أقل من النسبة التي توقعتها دائرة اإلحصاء املركزية والتي قدرت أن تتجاوز 4.3% للفرد، فيما وصلت 

النسبة إلى 2% فقط بعد ارتفاع بنسبة 3.5% في العام السابق.
 وبلغ الناجت احمللي للفرد 88.1 ألف شيكل )21.1 ألف دوالر(. وقد وصل النمو في النصف الثاني من العام 
2008 إلى 1.1% فقط مقابل 4.9% في النصف األول9، وقد  تشجع االقتصاديون وصناع القرار خالل األشهر الستة  
األولى من العام 2008 بقدرة االقتصاد اإلسرائيلي على حتمل األزمة املالية واالقتصادية العاملية، إذ ظلت الصادرات 
قوية وإنفاق املستهلكني كبيرا، غير ان هذا التفاؤل بدأ يتالشى تدريجيا في النصف الثاني من العام نفسه، حيث تبدو 

الصورة فيه مغايرة متاما ملا حدث في النصف األول. 
سجل الناجت الصناعي والتجاري انخفاضا بنسبة 1.2% بعد أن كان سجل ارتفاعات متتالية في السنوات املاضية، 
وانخفض اإلنتاج للفرد بنسبة 2.3% نتيجة الركود االقتصادي. كما انخفض املصروف لالستهالك الشخصي بنسبة 
3.6% في الربع األخير بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 1.25% في الربع الثالث، األمر الذي يعني أن مستوى احلياة في 

إسرائيل انخفض بنسبة 5.4% في املعدل السنوي.
 وقد سجلت نسبة املشتريات للسيارات واألدوات الكهربائية انخفاضا بنسبة 39%،  كما ارتفعت املصروفات احلكومية بنسبة 

19% في الربع األخير مقابل 6% في الربع األول، وسجلت نسبة االستثمارات في فروع كثيرة انخفاضا بنسبة %1.8. 



110

وسجلت نسبة االستثمار في البيوت هبوطا بنسبة 9.7% وهي نسبة غير مسبوقة في السنوات األخيرة. 
وأدى الركود االقتصادي العاملي واإلنخفاض في التجارة اخلارجية إلى انخفاض بنسبة 44% في تصدير 
حقيقة  يفسر  األمر  وهذا  واخلدمات،  البضائع  استيراد  في   %21 بنسبة  وانخفاض  واخلدمات،  البضائع 
كون إسرائيل دولة تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الثنائية، ومتثل الصادرات نحو 45% من الناجت احمللي 
العام. ومنت  العام 2007 منت الصادرات مبعدل 3.6%  فقط هذا  اإلجمالي، وبعد منو بلغ 5.9% في 
انفاق  العام 2007 ، في حني تباطأ منو  العام بعد ارتفاعها بنسبة 5.3% في  الواردات بنسبة 2.9% هذا 

املستهلكني من 6.7%. إلى %3.6.
وتعكس هذه املعطيات التباطؤ االقتصادي العميق الذي أصاب االقتصاد اإلسرائيلي، والذي من املتوقع أن 
يتفاقم في العام 2009، نتيجة ازدياد الركود االقتصادي في الواليات املتحدة وأوروبا. ويتوقع بنك إسرائيل 
البطالة، وانخفاضًا شديدًا في الصادرات  أن يسجل العام 2009 نسبة منو سلبية، وارتفاعًا كبيرًا في نسبة 

خارج البالد.
وتوقع البنك املركزي )والذي يعدل توقعاته بشكل مستمر طبقا للتطورات احلاصلة على الصعيد احمللي والعاملي( 
أن يكون النمو االقتصادي في العام 2009 سلبيا بنسبة تتراوح ما بني -1.5% و-1.8%، بينما قد يكون النمو بنسبة 

-1.1% إذا طبقت احلكومة خطة حتفيز االقتصاد بقيمة 4.4 مليار شيكل )1.1 مليار دوالر(10. 
 ،2009 عام  ضريبية  تعديالت  وتنفيذ  املواصالت  مجال  في  مشروعات  بتنفيذ  باإلسراع  البنك  وأوصى 
وزيادة اإلنفاق على الشركات اجلديدة. كما طالب بزيادة مخصصات البطالة التي تصرفها الدولة للعاطلني 
عن العمل. وقدر البنك أنه إذا لم ينفذ برنامج التحفيز فإن العجز في امليزانية سيبلغ 5.2% من الناجت احمللي 
اإلجمالي خالل العام 2009، وإذا ما زاد اإلنفاق احلكومي اإلجمالي على خطط التحفيز سيصل العجز إلى 

5.8% من الناجت احمللي. 
االقتصاد  تاريخ  في  نسبة  أدنى  تعتبر  والتي  ذاتها،  بالنسبة  االقتصاد  حجم  تقلص  سلبيا،   الناجت  منو  معنى 
أن  إلى  السابقة  التقديرات  أشارت  فيما  فيشر"،  "ستانلي  إسرائيل  بنك  محافظ  لتقديرات  وفقا  اإلسرائيلي 
النمو  أن يسجل  املركزي اإلسرائيلي  البنك  توقع  نسبة  -0.2%،  كذلك  العام 2009  النمو سيسجل خالل 
االقتصادي في القطاع اخلاص نسبة سلبية تصل إلى -2.5% وأن تصل نسبة البطالة إلى 8%، ما يعني ارتفاع 
عدد العاطلني عن العمل إلى ما يقارب الربع مليون عامل، وأن ينخفض حجم الصادرات بـ11%، ومن اجلائز 
تعديل هذه املعطيات خالل األشهر القليلة القادمة، إذ يتعلق األمر بنمو االقتصاد العاملي خالل الفترة ذاتها، 
علما أن التوقعات احلالية تعتبر التوقعات اخلامسة من نوعها، حيث سبق للبنك نشر أربعة توقعات كانت أكثر 

تفاؤال من التوقعات احلالية.
وقد كان التراجع احلاصل في منو ناجت القطاع اإلنتاجي11 لهذا العام، والذي وصل إلى  %5.4 )مقارنة مع %6.6 
في العام السابق(، هو السبب الرئيسي في انخفاض نسبة النمو إلى 3.8% ، علما أن ناجت هذا القطاع يشكل عمليا 
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احملرك األكبر للنمو االقتصادي املتحقق سنة بعد األخرى )أنظر الئحة رقم 1 ورسوم 1، 2 و 3(. ويعود تراجع 
ناجت القطاع اإلنتاجي بشكل رئيسي إلى االنخفاض في األنشطة االقتصادية لكل من فروع البناء، والصناعة، ومن 
اجلدير ذكره أن ناجت فروع التجارة واخلدمات تراجع العام 2008 إلى 7.4% وأما ناجت القطاع الصناعي فقد تراجع 

إلى %8.9.
أدت كل هذه األمور إلى حتقيق ناجت محلي إجمالي للفرد بلغ 21،1 ألف دوالر، وهو يشكل ارتفاعا بنسبة %2.1 
مقارنة مع العام 2007، ما يضمن له املرتبة الثامنة عشرة على قائمة OECD  12 العاملية متراجعا من املرتبة السادسة 

عشرة العام 2007. 
فعلى سبيل املثال ال احلصر، كان الناجت احمللي اإلجمالي للفرد في  الواليات املتحدة 43.7 ألف دوالر، وفي 
اليابان 35.6  ألف دوالر، وفي النمسا 34.4 ألف دوالر، وفي أيطاليا 28.2 ألف دوالر، وفي نيوزيالندا 25.9 

ألف دوالر، وفي كوريا اجلنوبية 22.3 ألف دوالر )أنظر رسوم رقم 1، 2 و 3 فيما يلي(13.

يبدو أن االقتصاد اإلسرائيلي سيعود في الفترة القريبة إلى حالته الطبيعية املتميزة بتقلبات جمة كما كان يشهدها 
على مّر السنني. فأحيانًا يتميز االقتصاد اإلسرائيلي بفترات ازدهار تصل فيها معدالت النمو الفعلية للناجت احمللي 
إلى أكثر من 5%، وهي نسبة لم تشهد لها العديد من الدول املتطورة مثياًل، وأحيانا أخرى جند أن فترات الكساد 
والركود االقتصادي تهيمن، إذ تنخفض نسب النمو بشكل ملحوظ ويتراجع الناجت الفعلي كما يحدث مع بداية 
العام 2009، اذ يتوقع أن يكون منو الناجت احمللي والناجت احمللي للفرد سلبيًا كما أعلن محافظ البنك املركزي مع 

نهاية العام 2008.
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تنتج هذه التقلبات من  عوامل داخلية وخارجية، وقد يكون أحد األسباب الرئيسية لها عدم االستقرار السياسي 
واألمني الذي تعيشه إسرائيل منذ نشوئها العام 1948، وتؤكد الفترة األخيرة )نهاية العام 2008( أهمية تأثير هذين  

العاملني في تضعضع أركان االقتصاد، فللعامل السياسي مظاهره الداخلية واخلارجية أيضًا. 
من بني املظاهر الداخلية: استبدال احلزب احلاكم وإجراء انتخابات بوتيرة عالية تضعف األسس االقتصادية التي 
ترتكز عليها الدولة، إذ ينتهج كل حزب سياسة اقتصادية تختلف كليًا عن الفلسفة املنتهجة لدى سابقيه، وهذا ما حصل 
في نهاية العام 2008 وبداية 2009 حيث انتزع حزب "الليكود" اليميني احلكم من حزب "كادميا"، ومت على أثر 

ذلك استبدال معظم صناع القرار وخاصة في املجال االقتصادي.
 ومن اجلدير ذكره أن تعيني وزير املالية اجلديد "يوفال شطاينيتس" القى معارضة شديدة من قبل العديد من اجلهات 
الرسمية في إسرائيل، وعليه فمن املتوقع أن تتغير السياسة االقتصادية املنتهجة، والتي تختلف كليا عما يؤمن به كل 

من رئيس الوزراء السابق "إيهود أوملرت" ووزير ماليته "روني بار-أون".
من جهة أخرى يؤدي عدم اإلستقرار األمني إلى ضعف االقتصاد وتكبيده خسائر فادحة، وتغيير سلم األفضليات 
وطرق توزيع املوارد، فإذا نظرنا إلى تاريخ إسرائيل جند أن هذا العامل ينبع مباشرة من حالة احلرب الدائمة التي تعلنها 
إسرائيل على الفلسطينيني والعالم العربي، وقد جتلى هذا األمر بالعدوان على قطاع غزة والذي استنفد موارد اقتصادية 

عديدة قد تعمق األزمة االقتصادية الراهنة التي تعيشها إسرائيل مع معظم دول العالم.
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العمالة واألجور  
بلغ عدد املشتركني في قوة العمل املدني 2.981 مليون شخص، منهم 2.792 مليون مشتغل و 189 ألف شخص 
عاطل عن العمل. وكان عدد الرجال املشتغلني 1.489 مليون عامل، يضاهي عددهم في الربع الثالث من العام 

2008، و 1.303 مليون عاملة مقابل 1.291 في الربع الثالث من العام نفسه.
وصلت نسبة املشاركة في قوة العمل في الربع األخير من 2008 إلى 56.6% مقابل 56.4% في نهاية العام 2007. 
وارتفعت النسبة بني الرجال إلى 61.8% بدال من 61.7% أما نسبة املشاركة لدى النساء فارتفعت من 51.4% إلى 
51.6%. ولكن هذه النسبة ال زالت األدنى بني الدول الغربية خاصة، وذلك بسبب املشاركة املتدنية للقطاع اليهودي 
األصولي )احلردمي( والبالغة 45% من القوة العاملة، وكذلك مشاركة العرب الفلسطينيني في إسرائيل والبالغة %39 

)أنظر رسم 4(.
في املقابل، هبط عدد املشتغلني بوظائف كاملة بنسبة 4.1% )75 ألف مشتغل(، بينما ارتفع عدد املشتغلني بوظائف 
جزئية بحوالي 58 ألف مشتغل، وعليه فقد ارتفع عدد العاطلني عن العمل إلى 6.3% في الربع األخير من 2008، 
بعد أن كانت 6% فقط عند انتهاء الربع الثالث من العام 2008، وقد كان ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء ملحوظا أكثر 

)من 5.7% إلى 6.6%( مقابل )من 5.6% إلى 6.1%( لدى الرجال. 
يذكر أن نسبة البطالة كانت قد وصلت في نهاية 2007 إلى 7.3% )وهم نحو 194 ألف عاطل عن العمل(، قياسا 
إلى 240 ألف عامل  شكلوا نسبة 7.8% عند نهاية 2006، مع العلم أن نسبة البطالة خالل العام 2004 كانت%10.7، 

وهي أعلى نسبة خالل الستة عشر عاما املاضية. 
كانت نسبة البطالة املسجلة مع نهاية العام 2007 هي األدنى منذ أحد عشر عاما، وفقا الستطالع القوة البشرية 
الصادر عن دائرة اإلحصاءات املركزية، وعليه فإن نسبة البطالة املسجلة في نهاية الربع الثالث من العام 2008 )%6( 

هي األدنى منذ تسعة عشر عاما.
يعد العاطلون عن العمل حسب دائرة اإلحصاءات املركزية أناس لم يعملوا ولو ساعة واحدة في أسبوع 
في  بالتسجيل  سبقته،  التي  األخيرة  األربعة  األسابيع  في  نشيط  نحو  على  عمل  عن  وبحثوا  االستطالع، 
مكاتب العمل، والتوجه الشخصي أو برسالة إلى رب عمٍل وما شابه، وكان ميكنهم بدء العمل في أسبوع 
االستطالع لو عرض عليهم عمل مالئم. وقد أحتسبت معطيات اجتاه نسبة غير العاملني بعد حسم التأثيرات 

املوسمية. 
اإلنتاجي، حيث  القطاع  في  التشغيل  في مستوى  العمل حدث  في سوق  امللحوظ  التباطؤ  أن  هنا  اإلشارة  جتدر 
طرأ وقف كلي لتوسع التشغيل الذي ميز القطاع مع بداية ومنتصف العام 2008، باإلضافة إلى تقليل عدد الساعات 
االقتصاد في مرحلة ركود عميق، كما  تدل على دخول  إن دلت على شيء فهي  الظاهرة  العامل. هذه  املخصصة 
حدث متاما مع اندالع االنتفاضة الثانية العام 2000 عندما بدأ املشغلون تقليل عدد ساعات العمل لعمالهم وفصلهم 

في مرحلة الحقة.
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وظائف  عدد  هبوط  منها:  أخرى  متغيرات  خالل  من  العمل  سوق  في  االقتصادية  األزمة  بوادر  تتجلى 
األجيرين في القطاعات املختلفة وعلى األخص في القطاع اإلنتاجي وذلك بعد ارتفاعه عدة سنوات متتالية، 
هبوط عدد الوظائف الشاغرة لدى املشغلني، حتول ميزان التشغيل إلى سلبي ألول مرة منذ العام 2003. وقد 
شملت هذه الظواهر كل فروع االقتصاد، وعليه هبط الطلب على العمال من قبل املشغلني هبوطا حادا وارتفع 
عدد طالبي العمل وخصوصا من قبل األكادمييني، باإلضافة إلى ارتفاع عدد الطلبات املقدمة للحصول على 

رسوم بطالة.
يتجلى التباطؤ احلاصل في الفعاليات االقتصادية بتآكل األجر الفعلي بنسبة 2.4%، وهبوط معدل األجر لألجير 
الواحد إلى 7689 شيكال )1844 دوالرا( بعد أن كان  7754 شيكال في نهاية العام 2007، مرتفعا بذلك 3% عما 

كان عليه العام 2006. 
هنالك  متاما.  متكافئة  غير  صورة  جند  قد  إسرائيل  في  العمال  دخل  تطورات  وحللنا  النظر  أمعنا  إذا  ولكن 
تفاوت ملحوظ في الدخل بني قطاعات االقتصاد املختلفة إذ تفيد مؤشرات دائرة اإلحصاءات املركزية ووزارة 
املالية إلى أن الدخل املتوسط الشهري في قطاع الصناعة يعلو الدخل العام بنسبة 40%، ويصل في الوقت الراهن 
إلى 10،700 شيكل )2566 دوالرا(. هذا التفاوت يبرز أيضا داخل قطاع الصناعة نفسه، فقد كانت قيمة 
الدخل املتوسط الشهري في قطاع التكنولوجيا الرفيعة أكثر من 20 ألف شيكل )4797 دوالرا(، وفي صناعة 
التكنولوجيا املختلطة 15 ألف شيكل )3579 دوالرا(، فيما بلغ في الصناعات التقليدية 8 آالف شيكل ويقارب 

معدل الدخل العام. 
النمو االقتصادي  بني  التي شهدها  الفئات العشرية املختلفة، ففي أعقاب الطفرة  التفاوت جليا بني  بدا هذا 
في  ارتفاعا  بينهما،  األولى  سيما  وال  ثراء،  األكثر  العشريتني  الفئتني  سوى  حترز  لم   2007-2004 األعوام 
حصتيهما من كعكة الدخل، وقد استمرت الظاهرة خالل العام 2008 رغم صعوبة األوضاع، خاصة في الربع 

األخير من العام 2008. 
فقد أحرزت الفئتان املذكورتان على مدى السنوات املاضية ارتفاعا متتاليا في نصيبهما من كعكة الدخل بلغ في 
العام 2004 نسبة 44.2%، وفي العام 2005 إلى 44.7%، وإلى 44.8% في العام 2006، وإلى 44.9% في 

العام 2007 ، وإلى 45.1 في العام 2008. 
وقد بلغ متوسط دخل األسرة الشهري للفئة العشرية األكثر ثراء في العام 2008 حوالي 43،698 شيكال، وهو 
ارتفاع بنسبة 2.6% عما كان عليه في العام 2007 ويعادل نحو 4 أضعاف متوسط دخل األسرة املتوسط في الفئة 
العشرية اخلامسة. في املقابل طرأ انخفاض في حصة الفئات العشرية السبع الدنيا، فيما بقيت حصة الفئة العشرية 

الثامنة على حالها )أنظر الئحة رقم 2(. 
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الصناعة
منا فرع الصناعة في النصف األول من العام 2008 بنسبة 6% مقارنة مع نهاية 2007، وهو استمرار للنمو املتواصل 
منذ العام2004، وعليه فقد منت الصناعة بنسبة 35% حتى هذه الفترة، ولكن مع بداية النصف الثاني من السنة نفسها، 
انقلبت هذه التطورات من منو سريع إلى تراجع أدى إلى تقليص كل النمو احلاصل في النصف األول من العام 2008، 
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ومن هنا عاد الناجت الصناعي في نهاية 2008 إلى ما كان عليه عند نهاية 2007 أو حتى أقل منه.
كان منو فروع الكيمياء واألدوية هو احملرك الرئيسي لنمو الصناعة في النصف األول من العام 2008 حيث منا مبعدل 

32% ، بينما منت باقي فروع الصناعة مبعدل 1% فقط. 
نشر إحتاد الصناعيني مع بداية 2008 استطالعا حول توقعات أرباب العمل، كشف النقاب مسبقا عن التغيير 
الذي طرأ فعليا في النصف الثاني من العام 2008 والذي نشرت نتائجه رسميا من قبل دائرة اإلحصاء املركزي 
التعامل مع األزمة  التوقعات حيوية من أجل معرفة كيفية  الثالث من السنة نفسها. كانت هذه  الربع  في نهاية 
املالية، ولو استغلت هذه الفترة من أجل وضع سياسة مالية مناسبة )كما فعل محافظ بنك إسرائيل في سياسته 
النقدية( قد يكون وضع فروع الصناعة أفضل بكثير مما كانت عليه في نهاية السنة، وباألخص فيما يتعلق بسيولة 

أفضل للشركات الصناعية.
كان النمو الصناعي في بداية 2008 نتيجة الزدياد حاد في التصدير إلى جانب ارتفاع متجدد في املبيعات للسوق 
احمللية. وصل مدخول الصناعة إلى 406.5 مليار شيكل )97.5 مليار دوالر( منها 167.2 مليار شيكل )40.1 

مليار دوالر( تصدير للخارج.
وميكننا تفسير التباطؤ اإلجمالي في الصناعة عن طريق التباطؤ احلاصل بفروع الصناعات التكنولوجية الرفيعة "الهاي 
تك"، والتي منت خالل العام 2008 بنسبة 2% فقط، وذلك بعد منو حاد خالل السنوات 2004 – 2006 مبعدل %14 
سنويا. وبالرغم من النمو الضئيل في فروع "الهاي تك" فإن هذه الفروع ساهمت بحوالي 40% من مجمل اإلنتاج 
الصناعي، وقد جّسد منو "الهاي تك" السريع خالل العقد املنصرم تغييرا بنيويا جذريا في فرع الصناعة، يتلخص 
بوتيرة استيعاب عمال جدد مساوية لنسبة منو الصناعة، مما يعكس تراجعا خفيفا في نتاج العمل في فرع الصناعة، 
وبالفعل فإن املعطيات تشير إلى تراجع بنسبة 0.3% في العام 2008 وذلك بعد خمس سنوات متواصلة من ارتفاع 

نتاج العمل في الصناعة مبعدل 3.5% سنويا. 
منا التصدير الصناعي الفعلي في العام 2008 بنسبة 7% ما يشكل تراجعا ملموسا عما كان عليه في العام2007، 
إذ كان منو التصدير الصناعي آنذاك 16.9%. وباملقابل، تباطأت وتيرة توسع فروع التصدير الصناعي )ما عدا الفروع 

الكيميائية واألدوية( من ارتفاع سنوي يصل إلى 11.5% في العام 2005 إلى ارتفاع بنسبة 4% سنة 2008. 
وقد ساهم الوضع االقتصادي العاملي بنمو التصدير الصناعي بشكل ملموس )أنظر رسم رقم 5(، وباألخص تطوير 
فرع التكنولوجيا الرفيعة )الهاي تك(، وميكن القول إن هذا العامل ساعد املصدر اإلسرائيلي على زيادة مبيعاته في 
األسواق العاملية، ولكنه اضطر باملقابل أن يواجه التآكل الواضح في أرباحه، وابتداء من العام 2008 مواجهة التراجع 
على الطلب العاملي، إذ من املعروف أن منو جتارة البضائع واملنتوجات العاملية تراجع بشكل ملموس من 7.8% في 

العام 2007 إلى 4.4% في 2008العام.
 من بني العوامل املفسرة لتآكل أرباح التصدير كان االرتفاع احلاد والشاذ )35%( في كلفة العمل للوحدة اإلنتاجية 
الواحدة املصدرة خالل مدة عامني من الزمن، مع العلم أن ارتفاعها خالل السنوات التسع السابقة كان 33% فقط. 
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الفعلية خالل األعوام  احلاد في مستوى األجور  االرتفاع  إلى  الواحدة  اإلنتاجية  للوحدة  العمل  ارتفاع كلفة  ويعود 
2006 و 2007 14.

إضافة لذلك، كان انهيار سعر صرف الدوالر15 بأكثر من 30% من بني العوامل الرئيسية لتآكل أرباح التصدير، 
وارتفاع اسعار املواد اخلام الالزمة للصناعة بنسبة 52%، وارتفاع بنسبة 17% في أسعار التصدير. 

ارتفع عدد العمال في فروع الصناعة بنسبة 1.8% بعد ارتفاعه بنسبة 6% عام 2007، أي مبا معناه استيعاب 6400 
شخص لهذه الفروع. وقد شمل هذا االستيعاب كل الفروع الصناعية، وعلى النحو التالي: 35% من العمال اجلدد مت 
استيعابهم في فروع الصناعات التكنولوجية املتطورة، وذلك رغم تراجع منو اإلنتاج في هذه الفروع مقارنة مع األربع 
سنوات السابقة، 30% من العمال اجلدد مت استيعابهم في فروع التكنولوجيا املختلطة، وأما الباقي فقد مت استيعابهم 

بشكل متساو بني فروع الصناعات التقليدية وفروع الصناعات الرفيعة. 
وقد ازداد عدد العمال في فروع الغذاء واملشروبات، فروع املواد الكيميائية، فرع األدوية، املراقبة الطبية، املطاط 
والبالستيك، ولكن باملقابل قل عدد العاملني في فروع املجوهرات، فروع الطباعة ودور النشر، وفي بعض فروع 
الهاي تك. ومن بني مجمل العاملني في فروع الصناعة عمل 60% في فروع الصناعة التقليدية والتقليدية-املختلطة. 
وقد سجلت فروع الصناعة املختلفة تباطؤًا باستيعاب العمال، بل انتقل بعضهم إلى فصل العمال وخصوصا في فروع 

الصناعة التقليدية، وذلك بعد 4 سنوات متواصلة من استيعاب عمال جدد بنسبة 1% للسنة.

أما بالنسبة للصناعات العسكرية، فتعتبر إحدى دعائم االقتصاد اإلسرائيلي، وتشكل صادرات األسلحة اإلسرائيلية 
نسبة عالية منها تصل إلى أكثر من 75% من إجماليها، األمر  الذي يرجع في األساس لالهتمام الذي أولته اإلستراتيجية 
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اإلسرائيلية الشاملة في ُبعديها العسكري واالقتصادي إلى الصناعة احلربية اإلسرائيلية. وقد بلغ حجم إنتاج الصناعات 
العسكرية حوالي 5% من مجمل الناجت احمللي اإلجمالي، وعليه تصبح إسرائيل رابع مصدر عاملي لالسلحة متجاوزة 

للمرة االولى بريطانيا في هذه القطاع. 
وجتدر اإلشارة إلى أن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية توظف نحو 135 ألف عامل، أو ما يعادل 10% من إجمالي 

العمالة اإلسرائيلية في القطاع اإلنتاجي. 
وقد تأسست الصناعات العسكرية العام 1933، وحتولت من شركة منتجة لألسلحة والذخيرة األساسية إلى شركة 
تنتج كل أنواع األسلحة، مبا في ذلك معدات فضائية. تعتمد  الصناعات العسكرية اعتمادا كليا على التكنولوجيا 
الرفيعة )الهاي – تك(، وهي تعمل في عدة مجاالت منها الدبابات، الطائرات، األسلحة االلكترونية، الصواريخ، 

األسلحة اخلفيفة، املدرعات وغيرها. 
وإذا أمعنا النظر في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية ميكننا استنتاج ما يلي:

التدريجي للتصنيع احلربي اإلسرائيلي على نحو وثيق، باملهمات التي وضعها املشروع  التطور  أوال: إرتباط   
اإلسرائيلي نفسه.

ثانيا: قطعت إسرائيل، مبعيار حجم القوى والوسائط املستخدمة في التصنيع احلربي اإلسرائيلي، أشواطًا مديدة   
على طريق التحول إلى دولة عظمى، من حيث القدرة على إنتاج األسلحة واملعدات العسكرية املتطورة.

ثالثا: تقدم صادرات الصناعات العسكرية اإلسرائيلية صورة مركبة بثالثة أبعاد، هي: احلالة اإلنتاجية لهذه الصناعات،   
ومدى النجاح اإلسرائيلي في بناء العالقات أو التغلغل على املستوى العاملي، وتوظيف صادرات األسلحة في خدمة 
التصنيع احلربي اإلسرائيلي والدعم األميركي إلسرائيل  العليا إلسرائيل، ووجود عالقة عضوية بني  اإلستراتيجية 
في امليادين االقتصادية والعسكرية والسياسية كافة؛ واتسام هذه العالقة بصفة االستناد الدائم إلى قاعدة التحالف 
واملصالح املشتركة، سواء في ميدان الصراع ضد العرب أم في الدور الوظيفي للمشروع اإلسرائيلي في املنطقة على 

املدى الطويل. وهو ما يفسر التركيز األميركي على تفوق إسرائيل في مواجهة الدول العربية.
الذاتية واملوضوعية، بعضها ناجم عن  العسكرية اإلسرائيلية لكثير من املشكالت  رابعا: تتعرض الصناعات   
هويتها ودورها وتأثرها بالواقعني االجتماعي واالقتصادي القائمني في الدولة، وبعضها اآلخر ناجم عن املناخ 

العام الذي يحيط بعملية التصنيع احلربي في العالم.

الصناعات التكنولوجية الرفيعة )الهاي تك(
تقلصت أرباح فرع الصناعات التكنولوجية الرفيعة )الهاي تك( بنسبة 5% فقط خالل العام 2008، كما منت مداخيل 
أكبر 27 شركة إسرائيلية في بورصة "وول ستريت" بنسبة 10% مقارنة مع 2007، وإن كان تآكل الربح مبستوى 

"ميكن احتماله" فان التوقعات تشير إلى مستقبل ال يبشر بخير.
يعتبر فرع الصناعات التكنولوجية الرفيعة محرك منو االقتصاد، وعليه فهو أول من يتأثر من عواقب األزمات املالية. 
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فوائد ومنافع جمة، وصلت  عالية وإعطاء  دفع رواتب  للعمال من خالل  الفرع  وبعد سنني عديدة من جذب هذا 
التقليصات بدورها، لتأخذ شكال رمزيا في البداية، متثل  بتقليل عدد السفرات خلارج البالد وتوسع ليشمل إلغاء جزئيا 
أو كليا لتمويل الوجبات الغذائية، وانتهي بتقليص حاد في األجور وإقالة عمال. وقد كان على رأس املتضررين مدراء 
املشاريع ومدراء املراتب العليا املوجودون في أعلى السلم اإلداري، حيث تقلص أجرهم بنسبة 19%. أما العمال اجلدد 
)أصحاب خبرة حتى عامني( فقد تقلص أجرهم 12% وتقلص أجر املدراء أصحاب خبرة 10 سنوات أو أكثر بنسبة 

34%، ولكن الغريب في األمر أن املدراء العامني لشركات الهاي تك" تقلص أجرهم بنسبة 5% فقط.
هبط توظيف األموال في فرع الصناعات التكنولوجية الرفيعة بنسبة 22% في الربع األخير من العام 2008 ووصل 
إلى 1.64 مليار شيكل )394 مليون دوالر( ولكن إذا أخذنا بعني اإلعتبار توظيف األموال الكلي خالل العام 2008، 

جند أنه سجل رقما قياسيا في السنوات الثماني السابقة ووصل إلى 8.67 مليار شيكل )2.08 مليار دوالر(. 
في املقابل هبط الطلب العام على العمال في هذه الفروع بنسبة 9% حيث وصل إلى 25110 طلب مقارنة مع 27200 

طلب في الربع الثالث، ومقارنة مع 36825 طلبا في الربع الرابع من 2008 )هبوط بنسبة %33(. 
وقد دلت تقارير دائرة اإلحصاء املركزية أن هبوط الطلب شمل تقريبا جميع املجاالت ما عدا فرع البرامج احملوسبة. وقد 
تبني من استطالعات أجرتها دائرة احلصاء املركزية  أن 73% من شركات التكنولوجيا الرفيعة تنوي إقالة 12%-15% من 
مجمل عمالها خالل الفترة القريبة، وسيصل مجمل العمال املفصولني من هذه الشركات إلى 35000 عامل، وتتوقع هذه 

الشركات هبوط مدخوالتها السنوية بنسب تتراوح بني 12%-29%، ودخلت 56% منها مبشاكل اعتماد مختلفة.
  

الزراعة
وصلت قيمة اإلنتاج الزراعي في العام 2008 إلى 24.8 مليار شيكل )5.6 مليار دوالر(، منها 14.4 مليار شيكل 
إنتاج نباتي والباقي إنتاج حيواني، وتشكل هذه القيمة  ارتفاعا بنسبة 8.7% مقارنة مع العام 2007. كان الناجت احمللي 

اإلجمالي في فرع الزراعة16 9.9 مليار شيكل وأما الناجت احمللي الصافي فكان 7.8 مليار شيكل.
حصل املزارعون عام 2008 على تعويضات مختلقة من شركات التأمني أو من الدولة )بسبب الصقيع الذي دمر 

محاصيل زراعية كثيرة( مببلغ 1.3 مليار شيكل وهو ارتفاع بنسبة 87% مقارنة مع العام 2007. 
هبطت كمية اإلنتاج الزراعي خالل العام 2008 بحوالي 5% في حني هبط اإلنتاج النباتي بنسبة 4.4% 17، وارتفع 
اإلنتاج احليواني بنسبة 3.6%. وباملقابل ارتفعت أسعار اإلنتاج الزراعي بنسبة 14.5% ، ما يعني ارتفاع قيمة اإلنتاج 

الزراعي بنسبة 8.7% كما ذكر سابقا18.
هبط التصدير الزراعي عام 2008 بنسبة 21% مقابل عام 2007، وكان الهبوط األكبر بتصدير اخلضار والبطاطا 
)26%(، رافقه هبوط في أسعار التصدير بنسبة 13.5%. باإلضافة لذلك هبط تصدير احلمضيات بنسبة 2.8% ولكن 

مع ارتفاع أسعار التصدير بنسبة %28.5.
ارتفعت عام 2008 أسعار مدخالت اإلنتاج أو أسعار املواد اخلام في فرع الزراعة بنسبة 16% ، بعد أن ارتفعت 
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العام 2007 مقارنة مع 2006. وقد سجل ارتفاع في أسعار معظم مركبات العوامل اإلنتاجية  بنسبة 8% فقط في 
بنسب تتراوح بني 2.8% )مواد التعبئة( إلى 61% )السماد والزبل(. هذا باإلضافة إلى ارتفاع أسعار اوقود، الزيوت 

والكهرباء )26.1%( والشعير )%20.2(.
وقد وضعت وزارة الزراعة أهدافا لعام 2009 تتلخص في مواجهة األزمة املالية احلادة، ومواجهة النقص الشديد 
في كميات املياه، واحملافظة على املناطق املفتوحة، وتشجيع الزراعة البيئية وباألخص في منطقة مركز البالد. وقد 
خلصت وزارة الزراعة تأثر الفرع  بعدة أمور، كان أهمها انهيار سعر صرف العمالت األجنبية في التصدير الزراعي، 
هبوط الطلب على اإلنتاج الزراعي ذي اجلودة العالية، صعوبات متويل واعتماد بسبب األزمة املالية، أزمة املياه املعدة 

للري والتاثير السلبي للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة19.
 وتوقعت الوزارة أن تتضرر معظم الفروع املعتمدة على التكنولوجيا الزراعية عام 2009، إذ يكاد القطاع الزراعي 
يعتمد كليًا على األبحاث والتطوير، ويتم تطبيق األبحاث في هذا املجال بالتعاون بني املزارعني والباحثني، وتنقل 

نتائج األبحاث إلى احلقل بسرعة عن طريق شبكة واسعة للخدمات.
نسبة العاملني في مجال الزراعة من بني إجمالي العاملني في قطاعات االقتصاد عام 2007 كانت 2.9%، وفي العام 
2008 كانت 2.5%. وبلغ متوسط األجر الشهري في مجال الزراعة 3895 شيكال في العام 2007 وفي العام 2007 

بلغ 3765 شيكاًل، وهو يعد من أقل األجور على اإلطالق في إسرائيل.
 يعتمد فرع الزراعة في إسرائيل اعتمادا كليا على عمال من غير اليهود، وتبلغ نسبة اليهود العاملني في الزراعة 
حاليا 15% فقط من إجمالي العاملني في هذا املجال. أما باقي العاملني في الزراعة فهم من العمال األجانب )ويصل 
عددهم نحو 30 ألف عامل، معظمهم من دول شرق آسيا مثل تايالند والصني( واألقلية الفلسطينية في إسرائيل )ويصل 
عددهم نحو عشرة آالف عامل(. وقد زاد عدد العمال األجانب خالل السنوات االخيرة، خالفا لإللتزام احلكومي 
املستمر بخفض عددهم، وبالتالي تغلق الباب في وجه آالف العمال احملليني. ويفضل أملزارعون اإلسرائيليون العمال 
األجانب ألن أجورهم زهيدة. ويصل معدل أجر عامل الزارعة التايالندي 3،150 شيكال شهريا حسب تقرير مراقب 
الدولة 20، مبا في ذلك الساعات االضافية الكثيرة، مع العلم أن احلد األدنى لألجور 3،735 شيكال تقريبا، بدون 

احتساب  الساعات األضافية. 
ويعمل معهد فولكاني21 بشكل مستمر وبالتعاون مع دول أخرى على استخدام أساليب علمية متطورة وتطوير التكنولوجيا 

الزراعية في الري بالتنقيط واستخدام الطاقة الشمسية لتحسني التربة واستغالل مياه الّصرف الصحي في الزراعة.   

السياحة 
 وصل عدد السياح القادمني الى إسرائيل عام 2008 إلى 3 ماليني سائح، منهم 2.5 مليون سائح بقوا في إسرائيل ملدة 
تزيد عن 24 ساعة، والباقي زوار عابرون لعدة ساعات. يشكل هذا العدد من السياح القادمني  ارتفاعًا بنسبة 42% مقارنة 
مع 2007العام، حيث وصل عدد السياح اإلجمالي إلى 2.1 مليون سائح. وقد قدم 27% من مجمل السياح من الواليات 
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املتحدة وأميركا اجلنوبية، 61% من أوروبا، منهم 11% من روسيا، 7% من آسيا، 3% من أفريقيا والباقي من دول أخرى.
ارتفع املدخول اإلجمالي من السياحة الوافدة من 11.7 مليار شيكل )2.8 مليار دوالر( إلى أكثر من 15 مليار 
شيكل )3.6 مليار دوالر(، ولكن املدخول من الزائر الواحد هبط من 6460 شيكال )1550 دوالرا( عام 1999 إلى 

5000 شيكل )1200 دوالر( عام 2008، وذلك بسبب ارتفاع عدد الزائرين لبضع ساعات ال تتعدى 24 ساعة.
كان عدد النزالء الكلي في الفنادق اإلسرائيلية 21.3 مليون شخص منهم 11.3 مليون نزيل محلي، والباقي نزالء من 
خارج إسرائيل. هبط عدد النزالء اإلسرائيليني في الفنادق من 12.5 مليون عام 2006 إلى 12.1 مليون عام 2007 وإلى 
11.3 مليون عام 2008، وباملقابل ازداد عدد النزالء األجانب من6.8  مليون عام 2006 إلى 10 مليون عام 2008. 

ووصلت نسبة الغرف احملجوزة عام 2008 إلى 65% )مبعدل سنوي( وهي أعلى نسبة خالل العقد األخير. 
ارتفع عدد العمال في فرع السياحة بنسبة 4% خالل 2008 ووصل إلى 104000 عامل، منهم 32 ألف عامل 
يعملون في الفنادق، وباملقابل ارتفع املدخول اإلجمالي للسياحة بنسبة 10% ليصل إلى 12.2 مليار شيكل )حوالي 

3 مليار دوالر(.
ارتفعت أسعار العوامل اإلنتاجية في فرع السياحة على النحو التالي: ارتفاع معدل األجر بنسبة 5%، ارتفاع أسعار 
الغذاء بنسبة 13%، ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15%، ارتفاع سعر املياه بنسبة 45%. وقد أدت هذه االرتفاعات إلى 

إضافة مصاريف سنوية مببلغ 400 مليون شيكل )95.9 مليون دوالر(. 
ويتوقع مسؤولو وزارة السياحة أن تكون سنة 2009 سنة صعبة جدا لفرع السياحة حيث سيهبط عدد السياح القادمني 
حسب التوقعات بنسبة 25% وسيصل 2.3 مليون سائح، وسيتم فقدان 20000 مكان عمل، وهبوط الناجت احمللي 
اإلجمالي لفرع السياحة مببلغ 3.9 مليار شيكل )0.93 مليار دوالر(، أما على الصعيد احمللي فيتوقع هبوط عدد 
الناجت  الفنادق بحوالي 1 مليون نزيل، ما سيؤدي إلى فقدان 3600 مكان عمل، وهبوط  النزالء اإلسرائيليني في 

احمللي اإلجمالي بحوالي 900 مليون شيكل )215.9 مليون دوالر(.
ميكننا قياس حجم الفعاليات في فرع الفندقة عن طريق عدد النزالء في الفنادق، باإلضافة إلى عدد زائري األماكن 

املختلفة في الدولة. 
تطورت السياحة الداخلية في إسرائيل بشكل ملموس خالل السنوات األخيرة، وقد نزل حوالي 85% من مجمل السياح 

في فنادق مختلفة في إسرائيل، بينما نزل 8% منهم فيما يسمى الضيافة القروية، وأما الباقون فقد نزلوا في نزل الشبيبة. 
وقد ارتفع عدد النزالء في األماكن املختلفة من 10 مليون في العام 1999 إلى 11.3 مليون في العام 2008. 
وقد كانت مدينة إيالت هي املدينة األولى في إسرائيل من حيث عدد القاطنني في أماكنها املختلفة )47% من مجمل 

النزالء نزلوا في إيالت(.
 ووصلت مساهمة فرع السياحة الداخلية لالقتصاد اإلسرائيلي في العام 2008 إلى حوالي 12 مليار شيكل، هذا 
باإلضافة إلى خلق العديد من أماكن العمل والدخل الصافي. يصل عدد العاملني في السياحة الداخلية إلى حوالي 

81 ألف شخص. 
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فندقا حتتوي على نحو 46،500 غرفة، وتشكل 77% من مجمل غرف  إسرائيل 334  الفنادق في  فرع  يشمل 
الضيافة. أما الضيافة القروية فتحتوي على 8،200 وحدة ضيافة، وتشكل 12% من مجمل غرف الضيافة. 

يشكل فرع الفنادق البنية التحتية للجذب واإلشهار واإلزدهار السياحي.       
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا القطاع احليوي من حيث صافي الدخل الناجت عنه هو قطاع خدماتي من الدرجة األولى. 
وهو قطاع مرتبط بالتهدئة والتوتر في املنطقة، وقد تأثر جدا من اإلنتفاضة األولى والثانية22. وكنا قد تطرقنا في تقرير 
سابق إلى أن إسرائيل تتحكم باإلماكن املقدسة في القدس الشرقية وفي بعض األماكن في الضفة الغربية، وهي جاذبة 

للسياحة، وبالتالي فهي تنهب ما هو للفلسطينيني23.

البناء واإلنشاءات
يعاني فرع البناء من أزمة خانقة تفوق معظم الصعوبات التي تواجه باقي فروع االقتصاد، نابعة من مشكلة تقليص 

االعتمادات البنكية وغير البنكية بصورة مجحفة وخصوصا في فرع البناء.
 وقال رئيس احتاد املقاولني "نيسيم بوبليل" أن احلل يكمن لدى احلكومة، حيث يتحتم عليها حل أزمة االعتماد املقدم 
لفرع البناء، وبدون حل كهذا سينتج نقص كبير في املباني اجلديدة سيسبب ارتفاعا حادا في األسعار. وتوقع احتاد املقاولني 

في آخر تقرير له 24حصول كساد عميق في إقامة املباني اجلديدة، يصل مستواه إلى ما كان عليه قبل 20 عاما.
بلغ عدد املباني التي اقيمت عام 2008 إلى 29000 وحدة سكنية، و تشير التوقعات إلى هبوط بنسبة 7% عام 2009 
لتصل إلى 27000 وحدة سكنية بسبب تضييق اخلناق وتصعيب عملية احلصول على االعتماد البنكي، وأيقاف تام 
تقريبا لالعتماد غير البنكي. يشار هنا أن عملية جتنيد األموال عن طريق البورصة املتمثل بإصدار سندات دين مختلفة 

قد توقف متاما في األشهر األخيرة من العام 2008 عقب األزمة املالية احلالية25.
يعكس مخزون الشقق اجلديدة املعروضة للبيع في مجال البناء اخلاص استمرار توجهات الهبوط في فرع البناء. 
فمع بداية العام 2008 كان عدد الشقق املعروضة للبيع 11000 شقة سكنية، بينما كان عددها في نهايته 8900 شقة 

فقط )نسبة 19% عام 2008 و 15% عام 2007(.
من املتوقع ان يضيء الكساد احلاصل في فرع البناء الضوء األحمر لدى صناع القرار، اذ من املتوقع ان ينخفض عدد 
املباني اجلديدة التي ستقام انخفاضًا ملحوظًا خالل السنوات القادمة، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه املقاولني في 
جتنيد أموال. وستتجلى الصعوبات بانخفاض رغبة املقاولني في اقامة مشاريع جديدة او االشتراك في مناقصات إلقامة 
املباني العامة. ومن املتوقع أيضا ان متس هذه االمور الشركات املزودة في فرع البناء )منتجو مواد البناء، منتجو البالط 
واملطابخ وغيرهم( والذين يطلبون ضمانات بسبب عدم اليقني املسيطر واخلوف من عدم متكن املقاولني دفع التزاماتهم 
لهم. سيؤدي هذا األمر بطبيعة احلال إلى وجود عدد أقل من املشاريع اجلديدة، والتسبب بنقص كبير بالشقق وبالتالي 
رفع أسعارها بصورة حادة. من هنا تنبع أهمية تدخل وزارة املالية وبنك إسرائيل لضمان توسيع نطاق االعتماد، وايجاد 

مصادر حكومية متكن من  استمرار الفعاليات في فرع البناء وزيادة املشاريع اجلديدة.
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وعلى الرغم من ذلك، تقدر وزارة اإلسكان أن أسعار الشقق واملباني السكنية لن تنخفض. ويشار هنا إلى أن أسعار 
الشقق واملباني تختلف اختالفا شديدا من منطقة ألخرى، ففي حني أن أسعار الشقق في مركز الدولة ارتفعت مبعدل 
يفوق ارتفاع جدول غالء املعيشة خالل 24 سنة القادمة، حتى في أوقات األزمات املالية املختلفة بقيت أسعار الشقق 
في شمال البالد وجنوبها دون ارتفاع فعلي، ولم تتمتع مدن هذه املناطق بنفس االرتفاعات احلاصلة في املركز، ويعزى 

هذا األمر إلى تعرض مناطق الشمال واجلنوب للحروب أكثر من مناطق املركز.
هبطت األسعار الفعلية للمباني والشقق عام 2008 بنسبة 5% بشكل عام، وبنسبة 22% منذ عام 1997. إذا أخذنا 
بعني االعتبار هبوط سعر صرف الدوالر، نحصل على صورة مغايرة مفادها أن أسعار املباني والشقق  ارتفعت بنسبة 

5.9% مبفاهيم الدوالر.
يتسم فرع البناء واإلنشاءات عام 2008 بعدم توافق ملموس بني منوه بشكل خاص وبني منو الناجت احمللي اإلجمالي 

بنسبة %3.8. 
وميكننا تفسير تباطؤ الطلب من قبل األكثرية السكانية، ونشاطه في أوساط الشريحة العليا واألجانب، وحصول هذا 
بالتوازي مع تدفق االستثمارات األجنبية إلى اخللل "الرأسمالي" في توزيع املداخيل. فالنمو يترجم في النهاية إلى مداخيل 
تتوزع على اجليوب. ومن ال يحظى بنسبة عالية ال ميكنه التمتع بكل ما يرغب. وهذا يفتح على االستقطاب الطبقي في 
إسرائيل26، وهي حالة من ارتفاع في متوسط دخل الفرد دون توزيع مواز أو عادل لذلك الدخل. لعل  استمرار هذا التوجه 

منوط باتباع النيو لبرالية27 وهو بالطبع يتماشى مع سياسة رئيس احلكومة احلالي بنيامني نتنياهو.
الضفة  في  األراضي  ومصادرة  االستيطاني  التوسع  إسرائيل  واصلت  فقد  املستوطنات  في  البناء  صعيد  على  أما 
الغربي.. وبلغ إنفاق حكومة إسرائيل على االستيطان نحو 35 مليار شيكل، أي ما يعادل 8.4 مليار دوالر أنفقت 
على املستوطنات اليهودية املقامة بالضفة الغربية في موازنة عام 2008. وتشمل املبالغ أعاله إقامة وحدات سكنية جديدة 
في املستوطنات باإلضافة إلى شق الطرق ومشاريع صناعية، ومتويل اإلعفاءات الضريبية التي يتمتع بها املستوطنون، 
وتشغيل قوى األمن حلماية املستوطنات. ويذكر أن نصيب الفرد من اإلنفاق احلكومي في املستوطنات اليهودية فاق 

نصيب الفرد داخل إسرائيل عام 2008 بنحو ألف وخمسمئة دوالر.

الصادرات والواردات وميزان املدفوعات
وصل استيراد البضائع عام 2008 إلى 57.5 مليار دوالر مقابل تصدير بضائع وصل إلى 50.8 مليار دوالر، 
وعليه كان العجز في امليزان التجاري من ميزان املدفوعات 13.7 مليار دوالر مقابل عجز بقيمة 10.2 مليار دوالر 

عام 2007.
كان مجمل التصدير من االستيراد )بدون السفن، الطائرات، األملاس والطاقة( عام 2008 يشكل 74.1% مقابل 
77.3% عام 2007. ارتفع مجمل استيراد البضائع عام 2008 بنسبة 15% أما مجمل تصدير البضائع فقد ارتفع 

بنسبة %10.6.



125

ارتفع تصدير اخلدمات بنسبة 7% مقارنة مع 2007 وهي تشكل تراجعا ملحوظا مقابل االرتفاع احلاصل بني األعوام 
2006 و 2007 )15%(. انخفض استيراد اخلدمات إلى 14.3 مليار دوالر بدال من 15.5 مليار دوالر عام 2007 

)أنظر رسوم 6، 7، 8 و 9(.
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تفيد معطيات دائرة اإلحصاءات املركزية أن التصدير الصناعي )ال يشمل املاس( وصل عام 2008 إلى حوالي 39.9 
مليار دوالر )ارتفاع بنسبة 17.2%(، أما التصدير الزراعي فقد هبط بنسبة 21% وبلغ حجمه 1.1 مليار دوالر، أما 
تصدير املاس فقد كان 9.6 مليار دوالر هبوطا من 11 مليار دوالر عام 2007، وذلك مقارنة مع 9.4 مليار دوالر 

عام 2006. 
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ويستدل من هذه املعطيات أن الفائض التجاري في احلساب اجلاري كان إيجابيا عام 2008 ووصل إلى 1.6 مليار  
دوالر بدال من 2.7 مليار عام 2007.

ونالحظ أن الصادرات اإلسرائيلية عام 2007 تتجه أساسًا إلى اإلحتاد األوروبي والواليات املتحدة، وهذا مؤشر 
على كونها جزءًا من املركز الرأسمالي الذي تغلب عليه املبادالت الذاتية/البينية. حيث تبلغ حصة هاتني الكتلتني 

70،4% ، وإذا أضفنا لها بقية الدول األوروبية تصل إلى %77.2. 
لكن هذه احلصة تراجعت قليال عام 2008، لتصل إلى 66% ألميركا واإلحتاد األوروبي، ولتصل إلى %72 
بإضافة بقية الدول األوروبية )طبعا هذا ال يبني أنها أوروبا الشرقية أو الدول األوروبية التي لم تدخل عضوية 
االحتاد األوروبي(. واملهم أن هذا النقص في التصدير إلى أوروبا وأميركا ذهب إلى أميركا الالتينية 3% ودول 

أخرى %3. 
فيما يخص الواردات، فإن امليزان التجاري راجح لصالح إسرائيل في تبادلها مع املجموعة األوروبية والواليات 
املتحدة، حيث تصل النسبة إلى 56% ، وحتى لو أضفنا الدول األوروبية األخرى لوصلت النسبة إلى 66%. وقد يعود 
هذا إلى اتفاقات املتاجرة احلرة بني إسرائيل وهاتني الكتلتني. على أن واردات وصادرات إسرائيل من وإلى املجموعة 

األوروبية متساوية، في حني أن وارداتها من الواليات املتحدة أقل بكثير من صادراتها إليها.

االستثمارات اخلارجية
باملقارنة مع استثمارات صافية  املالي28 لعام 2008 استثمارات صافية29 بقيمة 2.9 مليار  أظهر مجمل احلساب 
بقيمة 3.1 مليار دوالر خالل العام 2007. تشمل االستثمارات اإلسرائيلية خارج البالد )أو االستثمارات اخلارجية 
مثل  أخرى  استثمارات  وكذلك  متداولة،  وأسهم  نقدية  بأوراق  استثمارات  مباشرة،  استثمارات  إسرائيل(  داخل 
إيداعات، قروض واعتماد قصير األمد. وقد بلغت االستثمارات اإلسرائيلية في اخلارج قيمة 17.9 مليار دوالر30، 
بعد ارتفاعها إلى قيمة 18.1 مليار دوالر عام 2007 وإلى قيمة 29.7 مليار دوالر خالل العام 2006. في املقابل 
كانت االستثمارات األجنبية داخل إسرائيل بقيمة 15 مليار دوالر بعد أن كانت 14.8 مليار دوالر عام 2007، وبعد 
أن ضربت رقما قياسيا عام 2006 إذ بلغت هذه االستثمارات قيمة 25.8 مليار دوالر، منها مبلغ 14.2 مليار دوالر 
استثمارات مباشرة وحوالي 5 مليار دوالر استثمارات بأوراق نقدية وأسهم شركات إسرائيلية متداولة )أنظر الئحة 

رقم 3 ورسم رقم 10(.
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االستثماري  التدفق  من  تأثيرا  أكثر  احمللية  األموال  رؤوس  تخارج  حركة  أن  جند  أعاله  الالئحة  عاينا  وإذا 
األجنبي إلى إسرائيل على مّر السنني. تعتبر إسرائيل من البلدان القليلة في العالم التي جتتذب االستثمار األجنبي 
املباشر في كافة الظروف حتى احلربية منها. وقد يكون تفسير ظواهر تدفق رؤؤس األموال من وإلى إسرائيل 
مرتبطا بشدة مع ازدياد تشابك االقتصاد اإلسرائيلي مع االقتصاد العاملي، األمر الذي يبرر حتول إسرائيل من 
منط االقتصاد الزراعي االستيطاني العسكري إلى اقتصاد املعرفة القائم على الصناعات اإللكترونية والتكنولوجيا 

الرفيعة )الهاي – تك(. 
الغريب أن االقتصاد اإلسرائيلي الذي عانى دائما من عدم استقرار األوضاع األمنية، يتصرف كالواحة في الصحراء. 
وهو يخرج من محنة احلروب الدائمة كما لو أنها لم حتدث بتاتا. تستمر االستثمارات االجنبية بضرب أرقام قياسية 

بعد حروبه املختلفة، مما قد يشير للثقة املطلقة من املستثمرين األجانب مبستقبل إسرائيل السياسي. 
وتعود أسباب تدفق رؤوس األموال إلى إسرائيل بهذا الشكل إلى حقيقة كون إسرائيل استثمارا إستراتيجيا ميكن أن 
تتوجه إليها االستثمارات األجنبية بدوافع سياسية وايديولوجية، باإلضافة إلى تدفقها من دوافع اقتصادية على املدى 
الطويل. وقد واصلت االستثمارات األجنبية تدفقها إلى إسرائيل حتى بعد فترات احلروب التي شنتها باألساس على 

لبنان وغزة.
وال يسعنا هنا إال أن نبني مدى تدخل حكومات إسرائيل على اختالف أنواعها بتوجيه االستثمارات اإلسرائيلية إلى 
اخلارج وإعطاء شرعية الندماج إسرائيل في االقتصاد العاملي. تتبنى احلكومة ظاهريًا سياسة "السوق احلرة" مدعية 
أنها تترك القرار بشأن االستثمارات ألصحاب رأس املال. غير أن مثال صناعة االلكترونيات يدل على أن احلكومة 

تستطيع العمل والتدخل أكثر بكثير. 
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التي ساهمت في ازدياد وزن صادرات  العوامل   وقد أشار بنك إسرائيل في تقريره لسنة 2008 إلى عدد من 
العالِم  ِمَنِح  باملعلومات عن طريق  الغنية  التصدير  فروع  الذي ساعد  احلكومي،  "التدخل  اإللكترونية:  الصناعة 
الرئيسي وقانون تشجيع االستثمارات املالية، حيث تقوم احلكومة اإلسرائيلية بتشجيع االستثمار األجنبي واملشاركة 

في صناديق دولية للبحوث. 
ولتوضيح هذه األمور ميكننا القول أن حكومة إسرائيل تعمل بشكل دائم على إزالة القيود املختلفة على االستثمار 
األجنبي فيها، إال فيما يتعلق بصناعات السالح حيث مينع االستثمار األجنبي فيها. وقد عملت إسرائيل بالتعاون مع 
الواليات املتحدة وحلفائها على جعل اقتصادها مبثابة مركز جلذب االستثمارات االجنبية فى منطقة الشرق االوسط 
اعتمادا على ما تتمتع به من "مناخ استثماري" مالئم جلذب هذه االستثمارات بفضل ما اتخذته من إجراءات 
وما تقدمه من تسهيالت، من منطلق أهمية االستثمارات األجنبية كمصدر لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية 
واحلصول على التكنولوجيا الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي، وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل. وتأخذ 
إسرائيل في سياستها جلذب االستثمارات األجنبية مبجموعة متنوعة من األساليب، منها املشروعات املشتركة أو 
بتأسيس مشروعات اقتصادية تكون مملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي باإلضافة إلى السماح للشركات متعددة 
توفر  للعمل فى دول أخرى. كذلك  اتخاذها كقاعدة لالنطالق  أو  للعمل في إسرائيل  لها  بفتح فروع  اجلنسية 
إسرائيل العديد من احلوافز والتسهيالت التشريعية والقانونية واإلدارية والفنية، والبنية التحتية املتميزة، جلذب 
إسرائيل  من  جعلت  التى  االستثمارية  املشاريع  من  العديد  قيام  إلى  أدى  ما  االستثمارات  من  النوعية  هذه  مثل 
"مركزا ماليا دوليا مهما" في منطقة الشرق االوسط، وتتمثل احلوافز والتسهيالت القانونية في مجموعة متنوعة 
من التشريعات والقوانني التي توفر األرض اخلصبة إلقامة املشروعات االستثمارية، سواء فيما يتعلق بتأسيس 
الشركات أو احلرية االقتصادية أو قوانني الضرائب واجلمارك، وغيرها، مبا يتماشى مع سياسة "االقتصاد احلر" 

التي تتبناها إسرائيل. 
أضف إلى ذلك أن االستثمار احلكومي املباشر في تطوير تقنيات عسكرية متقدمة، والذي أوجد تفوقًا نسبيًا للصناعة 
اإلسرائيلية في السلع املخصصة للسوق العسكرية واملدنية.  بعبارة أخرى، تستطيع احلكومة، إذا رغبت، أن تلعب 
دورًا مركزيًا في سياسة االستثمارات، سواء عن طريق توجيه استثمارات أصحاب رؤوس أموال أو استثماراتها هي.  
وكانت احلكومة، التي تعد أكبر املستثمرين، قد قلصت من جهتها أيضًا استثماراتها في االقتصاد احمللي، وزادت من 

استثماراتها في السوق العاملية. 
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املساعدات اخلارجية
تقرر عام 2007 زيادة املساعدات األميركية إلسرائيل مببلغ 30 مليار دوالر خالل األعوام  العشرة القادمة، أي 
بزيادة قدرها 400 مليون دوالر سنويا، حيث بلغت املساعدات العسكرية واملدنية املقدمة إلسرائيل في السابق 
حوالي 2.6 مليار دوالر سنويًا، مع العلم أن إسرائيل كانت قد صرحت في السابق برغبتها تخفيض االعتماد 
على املساعدات األميركية، وإلغاء املساعدات االقتصادية بشكل تدريجي، وذلك مبوجب اتفاق وقعه رئيس 
الوزراء السابق بنيامني نتنياهو عام 1998 مع الواليات املتحدة يقضي بتخفيض املساعدات األميركية مبقدار 120 

مليون دوالر سنويا. 
إسرائيل ذخرًا  ُتعتبر  الطرفني، حيث  العالقة االستراتيجية بني  إلى مستوى  األميركية إلسرائيل  املساعدات  تشير 
استراتيجيا للواليات املتحدة في املنطقة. فمنذ سنة 1967 وإسرائيل حتصل على أكبر مساعدات خارجية من الواليات 
منذ احلرب العاملية الثانية. وتساهم املساعدات األميركية السنوية مبا يعادل 340 دوالرا سنويًا للفرد في إسرائيل. وهو 

أعلى متوسط مساعدات في العالم، حيث يبلغ متوسط املساعدات للفرد في العالم 22 دوالرًا فقط.
وإذا كان من الصحيح أن املساعدات األميركية تشكل حوالي 4% فقط من ميزانية إسرائيل السنوية، فإنها تساهم مساهمة 
نوعية في تعزيز التفوق العسكري اإلسرائيلي في املنطقة. ألن املساعدات العسكرية األميركية مفتوحة على أوسع مدى بالنسبة 

للتقنية العسكرية التي حتصل عليها إسرائيل، والتي ال يحصل عليها حتى شركاء لها في احللف األطلسي. 
ويجب علينا في هذا الصدد أن نفصل قيمة املساعدات العسكرية عن املدنية، إذ بلغت قيمة املساعدات العسكرية 
نحو 2.4 مليار دوالر خالل العام 2008، أما املساعدات االقتصادية فقد بلغت حوالي 600 مليون دوالر في العام 
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نفسه. وتستطيع إسرائيل استخدام املساعدات العسكرية للبحث والتطوير في الواليات املتحدة، وكذلك لشراء معدات 
عسكرية من منتجني إسرائيليني. 

وكان للمساعدات األميركية إلسرائيل دور في دعم االقتصاد اإلسرائيلي، وبالذات من أجل تطوير قطاعات التقنيات 
العالية، لكي تصبح إسرائيل بلدا صناعيا يوازي بعض الدول األوروبية املتقدمة.

ال تشمل املساعدات املذكورة أعاله فوائض عتاد بقيمة مئات ماليني الدوالرات. ال تشتمل املساعدة العسكرية 
الثابتة على أموال من أجل مشروعات للبحث والتطوير، مثل 1.3 مليار دوالر ُمنحت ملشروع مشترك لتطوير نظام 
مضاد للصواريخ "حيتس"، جاءت بواسطة ميزانية األمن. إن العتاد امُلعد سلفا في إسرائيل لالستعمال العسكري 

األميركي املمكن، يوفر على إسرائيل تكاليف ملحوظة من إمدادات الطوارىء.

الفصل الثاني: تأثير األزمة املالية العاملية على االقتصاد اإلسرائيلي

بعد مرور خمسة أعوام على الكساد االقتصادي األخير الذي شهدته إسرائيل خالل األعوام 2000-2003، رمبا 
جتد إسرائيل نفسها تقف على عتبة كساد اقتصادي كبير، وذلك وفقا لتقديرات أوساط اقتصادية، منها أوساط كبيرة 

في وزارة املالية، والهيئتان البنكية والصناعية.
ووفقا للتقديرات فان الكساد االقتصادي قد يجر في أعقابه ليس فقط تباطؤا باإلنتاج االستهالكي، بل وأيضا جتميدا 
لألجور وإقاالت واسعة، وجراء هذا القلق دعا شراغا يروش رئيس احتاد الصناعيني احلكومة إلى العمل على الفور 

وإعداد مخطط طوارئ اقتصادي، من أجل احلد من الكساد االقتصادي وذلك "قبل فوات األوان".
وكما أشرنا في الفصل األول تشهد إسرائيل حاليا تباطؤًا وليس كسادا، حيث كان منو الناجت بنسبة 3.8% عام 2008، 

ولكن التراجع احلاصل في الربع األخير من العام 2008 قد يدل على أن التباطؤ سيتحول إلى كساد خالل العام 2009.
وعلى العكس من التباطؤ الذي يستمر فيه االقتصاد بالنمو لكن ببطء، فان الكساد هو أحد الظواهر اخلطيرة في 
االقتصاد، ويعني عدم وجود منو اقتصادي. وفي فترة الكساد  ينخفض االستهالك، ويلجم اإلنتاج، وتبدأ املصانع 
بإقالة العمال األمر الذي يجبر الدولة على مضاعفة دفع رسوم البطالة وإفراغ ميزانيتها، وتتوقف الدولة عن تخفيض 
الضرائب، ويزداد عدد العاطلني عن العمل، وجتبر الدولة على االقتطاع من امليزانيات الضرورية مثل الرفاه االجتماعي 

والصحة والتعليم. 
االقتصاد  على  سيئة  آثارا  تترك  التي  العاملية  املالية  األزمة  من  املتضررين  أول  تك"  "الهاي  شركات  كانت  وقد 
اإلسرائيلي مبجمله، وخاصة من جهة ارتفاع نسبة البطالة والعاطلني عن العمل .وقد قامت شركات "الهاي تك" 
بفصل ما يقارب 10 آلف عامل خالل العام 2008. كما من املتوقع أن يتم فصل عدد آخر يتراوح ما بني 5-10 آالف 
عامل خالل العام احلالي. يشار في هذا السياق إلى أن شركة "الهاي تك" "كومبارس" قامت بفصل 500 عامل من 
بني 4500 عامل يعملون في فروع الشركة في كافة أنحاء العالم، نصفهم يعمل في إسرائيل. وأشارت إلى أن كبرى 

شركات "الهاي تك" تسجل انخفاضا في الطلب على منتجاتها في العالم.
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ويشار هنا أن فصل كل عامل في مجال "الهاي تك" يؤدي إلى فقدان أربعة عمال آخرين مقابله في صناعات ذات 
صلة، وخاصة في احلراسة والصيانة. وتؤكد ذلك التقارير التي تشير إلى فصل 40 ألف عامل من عملهم، خالل 

العام املاضي، في أعقاب فصل 10 آالف عامل في شركات "الهاي تك".
جتدر اإلشارة إلى أن تعزز قيمة الشيكل مقابل الدوالر في العام املاضي قد فاقم مصاريف شركات "الهاي تك"، 
الذي  اإلسرائيلي،  التصدير  سينخفض  هنا  ومن  بالدوالر.  منتوجاتها  تبيع  حني  في  بالشيكل،  لعمالها  تدفع  التي 
كان أحد محركات النمو في األعوام األخيرة، ولن يسجل االرتفاعات املثيرة التي سجلها في املاضي، خصوصا أن 
السوق األميركية تغرق في ركود عميق جدا. وتتوقف البنوك عن منح التسهيالت إلى الشركات واملصانع في ظل 

غياب الضمانات املطلوبة.
وقد عرضت خالل العام 2008 على طاوالت املسؤولني في وزارة املالية وبنك إسرائيل وموظفني في وزارات مختلفة 
معطيات تشير إلى إمكانية مواجهة االقتصاد اإلسرائيلي مرحلة كساد. وعلى سبيل املثال يقدم املنتجون والتجار تقارير 
عن انخفاض املشتريات وتفضيل شراء املنتجات زهيدة الثمن  .ويقدم اصحاب احملال التجارية تقارير عن "أوضاع 
صعبة" وعن أخطار إغالق، ويتحدثون في فرع العقارات عن تباطؤ املبيعات، ويقدمون في مكاتب العمل تقارير 

عن ارتفاع عدد العاطلني عن العمل.
ويتوقعون في مؤسسة "دان آند بردستريت" ارتفاعا بنسبة 20% للشركات واحملال التجارية التي ستغلق في إسرائيل 
خالل العام 2009 وذلك باملقارنة مع العام املاضي. ووفقا لتقديرات هذه املؤسسة فان عدد الشركات اجلديدة التي 

ستفتح أبوابها سيكون أقل من عدد الشركات التي ستغلق أبوابها، وذلك للمرة األولى منذ أربعة أعوام.
وتشمل التخوفات فرعي السياحة واملجوهرات، إذ يتوقع وصول عدد سياح أقل في عيد امليالد القادم، انخفاض 
السياحة الداخلية، فيما يتخوف املستثمرون في فرع املجوهرات أن يؤدي الكساد إلى تقليص األرباح وإلى إقاالت 
عديدة، وحسب املعطيات املتوفرة لدى الهستدروت حتى اليوم مت فصل ما بني 35-37 الف عامل من عدة مصانع 

وأماكن عمل، عدا عن فصل مئات العمال الذين عملوا في أماكن عمل خاصة وفي حاالت فردية.
 وعليه، يتراوح عدد العمال املفصولني اليوم  ما بني40-42 الف عامل. ومن جانبها أعلنت وزارة الصناعة والتجارة 
اإلسرائيلية أن عدد الوظائف الشاغرة تدنى بنسبة 15% خالل الربع الثالث من العام اجلاري، وبلغ نسبة 23% خالل 
سنة 2008. وقالت الوزارة أن تدني الطلب على املستخدمني، إلى جانب التوقعات املتشائمة نسبيًا فيما يتعلق بأرباب 
العمل، يشيران إلى أنه من املتوقع أن يشهد سوق العمل فترة أصعب خالل األشهر املقبلة، حيث سيتم فصل 60 ألف 

عامل إضافي ليصل عدد العاطلني عن العمل إلى أكثر من 270 ألف عاطل.
 وتشير التقديرات اآلن، إلى أن األزمة املالية وانخفاض أسعار األسهم في جميع أرجاء العالم، أحلقت أضرارا 
الذعر  العبرية31 أن حالة من  العام 2008. وتبرز معظم الصحف  الدولة بحوالي 4.5 مليار شيكل خالل  بخزينة 
وفقدان الثقة تعم األسواق، تسببت في تراجع عدد كبير من األسهم جتاوز بعضها االنخفاض بنسبة 40% من قيمتها. 
ومن املتوقع استمرار حتطم أسواق املال اإلسرائيلية في الفترة القادمة إزاء تزايد التقديرات بانتشار حالة الركود أو حتى 
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الكساد في إسرائيل واتساع آثار األزمة العاملية لتؤثر على جميع املرافق االقتصادية، ما يسبب  ظاهرة اإلقبال الشديد 
على بيع األسهم كنتيجة لذلك. 

وقد كان انهيار األسواق املالية في بورصة تل أبيب مبثابة هزات ارتدادية النهيارات أسواق املال العاملية.
ويشار إلى أن امتالك البنوك اإلسرائيلية اخلمسة  الكبرى أرصدة في املصارف األجنبية خارج البالد بقيمة 50 مليار 
دوالر، ما يعادل 18% من إجمالي رأسمالها، أدى إلى شروع هذه البنوك في تقليص حجم استثماراتها اخلارجية 

عقب األزمة االقتصادية العاملية وإعالنها عن خسائر تفوق 2 مليار شيكل عام 2008.
وقد تراجعت أسعار الشقق السكنية  حتى اآلن بنسبة 9% وفقا لتقديرات املدير العام للمركز اإلسرائيلي للبناء "كوبي 
الجنليب"، الذي قال إن سوق السكن يشهد انخفاضا في الطلب على املنازل في ظل االنخفاض املستمر في أثمانها 

جراء األزمة االقتصادية العاملية.
املاضية ما ال يقل عن 15.5 مليار  القليلة  أثرياء إسرائيل في األشهر  آثار األزمة االقتصادية بخسارة كبار  وتبرز 
دوالر32 نتيجة الضربات التي تلقتها أسواق املال العاملية33. فعلى سبيل املثال كانت خسائر شركة "أفريكا يسرائيل" 

برئاسة "ليف ليفايف" 5 مليار شيكل، أي أنه ُمني بخسائر بنسبة %50. 
وتبني أن التراجع احلاصل في مجمل املداخيل لدى أغنى 35 عائلة في إسرائيل بلغ نسبة 40%، إذ كانت ثروتهم مجتمعة 
نحو 40 مليار دوالر، تراجعت اآلن إلى مستوى 26 مليار دوالر. ومن أبرز اخلاسرين عائلة "عوفر" التي سجلت خسائر 
بقيمة 3.5 مليار دوالر، إذ كانت ثروة العائلة حتى قبل ثمانية أشهر نحو 5.5 مليار دوالر، وتراجعت في هذه املرحلة إلى 
نحو ملياري دوالر. كذلك األمر بالنسبة للثري "أركادي غايداماك"، الذي كانت ثروته قبل ثمانية اشهر نحو ثالثة مليارات 
دوالر، وهي اليوم في حدود 1.7 مليار دوالر، ويواجه سلسلة من قرارات احملاكم، التي فرضت حجزا على بعض ممتلكاته 
وأسهمه في عدد من الشركات، ويجري احلديث عن اقتراب حدوث انهيار اقتصادي كبير لديه. وتشمل القائمة أيضا اسم 

الثري "يتسحاق تشوفا"، التي كانت ثروته تقدر بنحو 2.6 مليار دوالر، لتهبط اآلن إلى مستوى 1.2 مليار دوالر.
إال أن اخلسائر ال تتوقف عند كبار األثرياء، بل إنها تضرب أيضا وبقوة املصالح االقتصادية الصغيرة واملتوسطة، التي 

تطالب احلكومة بإعداد خطة طوارئ إلنقاذها، ألن انهيار قسم كبير منها يعني خروج آالف العاملني إلى البطالة. 
وقد عمل البروفسور ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل على تخفيض قيمة الفائدة بشكل مستمر خالل األشهر 
األخيرة بهدف مواجهة أخطار الكساد االقتصادي، وذلك رغم التضخم املالي العالي الذي يسود إسرائيل منذ أشهر 

والذي يحوم حول 5% سنويا، مع العلم أن التضخم املالي يتضاءل بسبب الكساد وانخفاض االستهالك. 
وقد أوصى فيشر احلكومة اإلسرائيلية مبواصلة االستقرار املالي واحملافظة على استقرار األسعار، وهو ما يشكل 
"حتديا خاصا في ضوء التوقعات املتشائمة باستمرار التباطؤ العاملي". واعتبر أنه ميكن للحكومة اإلسرائيلية أن حتقق 
هذه الغاية عبر مواصلة كبح امليزانيات، وإبقاء العجز العام في أدنى درجاته. والحظ أن هذا هو ما يكفل لالقتصاد 
اإلسرائيلي مواجهة الهزات الكبيرة اآلتية من اخلارج. وشدد على وجوب مالحظة السيرورات اإلشكالية الراهنة في 

االقتصاد اإلسرائيلي، ملنع تأثيرات التباطؤ عن هّز االقتصاد اإلسرائيلي أكثر وإدخاله في حالة كساد.
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وحتدث تقرير بنك إسرائيل عن وجوب إمتام اإلصالحات البنيوية في التعليم واملؤسسات االجتماعية والعامة، 
ومحاربة الفقر وحتديد سقف للتضخم املالي. 

وتعتبر نسبة النمو املعلنة من جانب بنك إسرائيل األقل في السنوات اخلمس املاضية، ما يعني تراجعا في مستوى 
احلياة والصادرات. ويتوقع البنك عجزا في ميزان املدفوعات بحوالي نصف مليار دوالر، في حني كانت إسرائيل 

تتمتع بفائض في هذا املجال طوال السنوات اخلمس األخيرة.
بالتنسيق مع محافظ بنك  التحفيز االقتصادي، وذلك  بار- أون" عن خطة  السابق "روني  املالية  وقد أعلن وزير 
إسرائيل "ستانلي فيشر" ملواجهة آثار األزمة املالية العاملية، جاء فيها أن احلكومة ستقوم بتخصيص مبلغ 21.7 مليار 

شيكل مع استثمار بقيمة 1.5 مليار شيكل من فائض ميزانية عام 2009 وخلق 10،000 فرصة عمل.  
وتتلخص بنود اخلطة بتحويل مليارات الشواكل لألسواق املالية والبنوك، وإيجاد شبكة أمان اجتماعي حتمي مدخرات 
اجلمهور في صناديق التقاعد املختلفة، فيما لم تضمن اخلطة أية نية حلماية الودائع الشخصية للمواطنني، ما سيؤدي 

إلى حالة من الهلع واخلوف تنتهي بسحب جنوني وغير مدروس لهذه الودائع.
وتهدف هذه اخلطة إلى زيادة االئتمان بثالثة مليارات وثالثمئة مليون شيكل، ومنح املصدرين زيادة ائتمانية أخرى، 
وإنشاء صندوق ملساعدة املشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم، وإرجاء موعد تسديد ضريبة القيمة املضافة بحق أصحاب 

احملال الصغيرة. 
تستند هذه اخلطة إلى أربعة أركان أساسية:

1.  االستثمارات بالبنية التحتية وإضافة مبلغ 600 مليون شيكل لتوسيع الشوارع وبناء 500 غرفة تعليمية في 
مناطق مختلفة من إسرائيل.

رفع حجم االعتماد البنكي وإقامة صندوق خاص ملساعدة احملال التجارية الصغيرة واملتوسطة من خالل   .2
تخصيص مبلغ 200 مليون شيكل لدعمها، وباإلضافة لذلك ستمنح هذه املصالح تسهيالت معينة عند 

حصولها على اعتماد بنكي.
زيادة االستثمارات في األبحاث والتطوير مببلغ 250 مليون شيكل، وإقامة صناديق مشتركة بالتعاون   .3

مع القطاع اخلاص.
تنفيذ خطوات إضافية تتعلق بأسواق العمل، وتشمل هذه اخلطوات استثمارات بقيمة 400 مليون شيكل   .4

لبرامج اإلرشاد املهني في فروع الصناعة، البناء، وفروع التكنولوجيا الرفيعة.
العامة "الهستدروت"، والتي  العمال  يذكر أن هذه اخلطة القت معارضة شديدة من عدة أوساط، منها منظمة 
أعلنت عن نزاع عمل ميكنها من اإلعالن عن اإلضراب الشامل بعد أسبوعني في حال عدم تعديل اخلطة، بإضافة بند 

يتعلق بتأمني يضمن حقوق املدخرين في صناديق التقاعد وصناديق االئتمان.
وقد عارض رئيس احلكومة السابق "إيهود أوملرت" هذه اخلطة، وقال أنه يجب مواجهة األزمة االقتصادية حاال، إذ أنها 

ال تنتظر إلى ما بعد االنتخابات، ويجب التحلي باملسؤولية وعدم االجنرار وراء سياسة تتأثر باالعتبارات االنتخابية. 
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ومن بني معارضي اخلطة رئيس احتاد أرباب العمل "شراغا بروش" ،ورئيس جلنة املالية  السابق "أفيشاي برافرمان" 
الذي قال إنها جاءت متأخرة وال تفي بالغرض املطلوب.

 ورأى "برافرمان" أنه يجب توسيع إطار ميزانية الدولة للعام املقبل بهدف حتريك النشاط االقتصادي، كما أنه 
حث احلكومة على دفع مشاريع كبيرة لتطوير البنى التحتية واالستثمار في الضواحي وفي التعليم، ومنح شبكة أمان 

لصناديق التقاعد وللمدخرات الشخصية. 
أما "شراغا بروش" فقد قال هو أيضا أن اخلطة ال تفي باخلطوات املطلوبة من أجل إخراج الدولة من األزمة 
املالية املتوقعة، ودعا احلكومة إلى إنشاء صندوق برأسمال 2 مليار شيكل ملساعدة املشاريع االقتصادية الصغيرة 

واملتوسطة احلجم. 
وأشار "بروش" إلى أن احلكومة مستعدة لتوظيف مبلغ ضئيل يعادل مئة مليون شيكل فقط في مثل هذا الصندوق، 
كما دعا رئيس احتاد أرباب الصناعة الى السماح للمصانع بإخراج مستخدمني في إجازة لبضعة أشهر في ظل انخفاض 

الطلبات، وصرف أجور مخفضة للمستخدمني بواسطة مؤسسة التأمني الوطني.
وقد تزامن اإلعالن عن خطة التحفيز مع خطوة إضافية اتخذها محافظ بنك إسرائيل "ستانلي فيشر" تقضي بتخفيض 
نسبة الفائدة البنكية إلى 2.5% في نهاية العام 2008 34 وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ  إسرائيل.  وقد هدف "فيشر" 
من وراء هذه اخلطوة حتفيز االستثمارات والنمو االقتصادي، وإلى خفض تكلفة االعتماد البنكي وتقوية قدرته على 

التعامل مع التباطؤ االقتصادي املتوقع.
أسفرت معارضة أوساط عديدة للخطة املطروحة من قبل وزارة املالية، عن تعديل بعض البنود فيها، وعليه أعلنت 
الوزارة عن تنفيذها خلطة أخرى بقيمة 2.8 مليار دوالر لتدعم بها األسواق املالية، ولتضمن بها القروض املصرفية، 

ولتؤمن بواسطتها تعويضات التقاعد.
االقتصاد  لدعم  مليار شيكل  يقرب من 11  ما  الهدف األساسي من اخلطة هو ضخ  أن  املالية   وأوضحت وزارة 
اإلسرائيلي، ليواجه الفوضى الناجمة عن األزمة املالية العاملية، وإلصالح العيوب في االقتصاد واالئتمان واالحتياطيات 
في أعقاب األزمة، موضحة أن هذه املبالغ ستستخدم أيضا من أجل ضمان القروض املصرفية املمنوحة إلى الشركات 

الصغيرة واملتوسطة وإلى العائالت، من أجل زيادة حجم القروض املتوافرة. 
وتأتي هذه اخلطة بعد خطة اإلنقاذ األولى لالقتصاد، تبلغ كلفتها الرسمية 21 مليار شيكل كما ذكر سابقا، وهي مخصصة 
لالستثمارات العامة وتوفير فرص عمل، كما تأتي بعد انتقاد احتاد أرباب العمل والهستدروت لها، باعتبار أنها غير كافية، 
ألنها ال تنص على أي ضمان على صناديق التعويضات التي تأثرت بشكل ال سابق له نتيجة التراجع في بورصة تل أبيب. 
يذكر أن األزمة املالية تسببت في انخفاض الناجت الداخلي الصافي في إسرائيل، وبناء عليه عدل بنك إسرائيل توقعاته 
بالنسبة للنمو االقتصادي لعام  2009 ، إذ أشارت التوقعات السابقة إلى منو بنسبة  2.7% بينما تشير التوقعات احلالية 
إلى منو سلبي بنسبة 1.5% مقابل 5.3% في العام 2007، وعلى إثر هذه التقديرات سيكون منو الناجت احمللي للفرد 

سلبيًا في العام القادم. 
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العام 2009  الثالث من  الربع  بنسة 16.5% خالل  إسرائيل  تتراجع االستثمارات في  أن  املركزي  البنك  ويتوقع 
باملقارنة مع الربع الثاني. ومن املتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى أكثر من 8% خالل األشهر القليلة القادمة، علما أنها 
كانت بنسبة 6.3% في نهاية العام 2007، وبعد أن تدنت بشكل مستمر منذ العام 2004 ، حيث كانت نسبة البطالة 

عندئذ %10.7.
أما محافظ البنك املركزي اإلسرائيلي، ستانلي فيشر، فعرض توصياته ملواجهة األزمة االقتصادية، واقترح خطة 
اقتصادية قال عنها إنها "متواضعة". وكشف عن توقعات البنك املتشائمة للنمو االقتصادي، وقال إنه يتوقع منوا سلبيا 

بنسبة 1.5% )كانت توقعات احملافظ قبل شهور منوا سلبيا بنسبة %0.2 .(
تبلغ تكلفة اخلطة االقتصادية التي يقترحها احملافظ 4.4 مليار شيكل، وتعتمد على النهوض مبشاريع إنشائية في 
مجال البنى التحتية ودعم سوق العمل، وتشمل توسيع مخطط ويسكونسني، وإحالل ضريبة الدخل السلبية على 

كافة املناطق في البالد، إلى جانب زيادة فترة استحقاق مخصصات البطالة.
ويقترح فيشر صرف مبلغ 1.5 مليار شيكل على مشاريع في البنى التحتية، و 1.15 مليار شيكل لدعم الصناعة 
والتصدير، و1.8 مليار شيكل تخصص لتقدمي مساعدات لسوق العمل. وينصح فيشر بإرجاء الزيادة في الرواتب 
إلى نحو  العجز احلكومي  املصروفات األخرى سيرفع  تقليص  تطبيق توصياته دون  إن  العام. وقال:  القطاع  في 

5.8% من الناجت.

الفصل الثالث: التضخم املالي في إسرائيل عام 2008

سجل التضخم املالي في العام 2008 ارتفاعا ملحوظا وصل على إثره جدول غالء املعيشة إلى 3.8%، وهذه هي أعلى نسبة 
منذ العام 1999، وهي نسبة تتجاوز السقف الذي حددته احلكومة والبنك املركزي، والذي يتراوح ما بني 1% إلى%3. 

جتاوز التضخم للعام 2008، كما حصل في العام املاضي، سقف 3% الذي حددته احلكومة اإلسرائيلية ووصل إلى 
3.8%، وأهم مؤثرات التضخم، االرتفاع املستمر في أسعار املواد الغذائية، وانتقال قطاع البيوت لتسعيرة الشيكل 

وترك تسعيرة الدوالر ألول مرة في تاريخ إسرائيل. 
وقد سجل التضخم املالي في إسرائيل، شهرا تلو اآلخر ارتفاعات، رغم أن التوقعات املسبقة واملتعلقة باألشهر 
ذاتها، كانت تشير إلى ارتفاعه بنسبة أقل من ذلك، وهذا ما أدى بالفعل أن يجتاز التضخم املالي حاجز 3% مع نهاية 
العام 2008، وذلك للعام الثاني على التوالي، إذ كان التضخم في العام 2007، أعلى من سقف 3% الذي حددته 

احلكومة، ووصل إلى نسبة %3.6.
وبقي العامل األساس الرتفاع التضخم املالي هو ارتفاع أسعار املواد الغذائية، مبا فيها اخلضراوات والفواكه، كما 
هي احلال بالنسبة ألسعار الوقود، لكن ما أدى إلى ارتفاع التضخم وعدم هبوطه هو أن قطاع بيع وتأجير البيوت أصبح 

يسجل أسعاره بالشيكل، متخلًيا ألول مّرة في تاريخ إسرائيل عن تسعيرة الدوالر.
وكان التضخم املالي يتراجع في العامني األخيرين بفعل تراجع سعر صرف الدوالر، الذي كان ينعكس مباشرة على 
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أسعار البيوت من بيع وتأجير وصيانة، إضافة إلى أسعار السيارات واملعدات الكهربائية البيتية وغيرها من البضائع 
املستوردة. ونتيجة لهذا التخلي عن تسعيرة الدوالر سجل قطاع البيوت شهرا تلو اآلخر ارتفاعات بنسبة 0.4% أو 

أكثر، مما ساهم في رفع التضخم وليس تراجعه.
وقد سجل التضخم املالي في الربع األول من العام 2008 ارتفاعا بنسبة 0.1%، ورغم هذه النسبة الضئيلة إال أن التوقعات 
بتجاوز حاجز 3% تكاثرت، خاصة وأنه إبتداء من شهر آذار سجل جدول غالء املعيشة ارتفاعا فاق نسبة 0.3% لتصل قيمته 

في 12 شهر إلى 3.7%، وكان ذلك داللة على توجه بالعودة إلى وتيرة تضخم أعلى من وتيرة السنوات الست األخيرة.
املالي املتعلق بتجارة اجلملة، والذي سجل ارتفاعات عدة في أشهر سابقة بنسبة علت  وقد كان مؤشر التضخم 
2.2% في الصناعات املوجهة للسوق احمللية، ما يعني ارتفاعا مستقبليا لهذه األسعار في السوق، يعّد من مؤشرات 

ارتفاع التضخم املالي مستقبال.
بتأثيرات عاملية، كما يرى اخلبير  وعلى الرغم من ذلك، هناك من يتوقع أن يتم جلم التضخم املالي في إسرائيل 

االقتصادي في شركة توظيف األموال "اكسالنس"، شلومو معوز.
وبحسب معوز سيؤدي الركود االقتصادي في الواليات املتحدة إلى تقليص حجم الطلب، وبالتالي سيتراجع الطلب 

على الطاقة واملواد الغذائية، وإذا ما حصل هذا فإنه سيتم جلم التضخم املالي في إسرائيل.
وفي املقابل يرى اخلبير االقتصادي في الشركة املالية "هارئيل"، ميخائيل شارئيل، العكس، ويقول: حتى وإن 
استقرت أسعار النفط واملواد الغذائية في العالم، فإن التضخم املالي في إسرائيل سيواصل ارتفاعه، بفعل ارتفاع أسعار 
البيوت والطاقة، التي في ظل مثل هذه الوضعية ستسجل زيادات كبيرة، خاصة بعد أن يبدأ الدوالر في مسار ارتفاع 

سعر صرفه أمام الشيكل وسائر العمالت في العالم. 
ويقول احمللل االقتصادي في صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية، موطي بسوك: إنه على ما يظهر فإن عميد بنك 
إسرائيل، ستانلي فيشر، لن يكون مبقدوره احلفاظ على مجال التضخم املالي، الذي حددته احلكومة للعام القادم، 

ويتراوح ما بني 1% إلى 3%، وهو ما حصل أيضا في العام املاضي- 2007.
وقد سجلت أسعار املواد االستهالكية األساسية ارتفاعا بنسبة 12.7%، أي أكثر بثالثة أضعاف من مجمل التضخم، 
وما منع ارتفاع التضخم بنسب أعلى هو انهيار سعر صرف الدوالر أمام الشيكل في الفترة نفسها، بنسبة تزيد عن 

20%، ومنذ مطلع العام 2007، بأكثر من %30.
ومن بني املواد األساسية التي سجلت أسعارها ارتفاعا كانت اخلضراوات والفواكه بنسبة 25%، وهناك أصناف تضاعفت 
أسعارها، وارتفعت أسعار منتوجات الطحني بنسبة 60%، واأللبان واألجبان بنسبة تتراوح من 13% إلى 17%، والزيت النباتي 

)عدا زيت الزيتون( ارتفع بنسب وصل بعضها حتى 55%، األرز الذي سجل ارتفاعا  يتراوح ما بني 70% إلى %100. 
وسجل معدل أسعار حلوم املاشية والطيور واألسماك ارتفاعا بنسبة 2.5% باملعدل، لكن أسعار اللحوم الطازجة 

سجلت ارتفاعا يتراوح ما بني 10% إلى %12. 
وقد ازدادت الضغوط على شبكات التسوق لرفع أسعارها، وخاصة على ضوء االرتفاع املتواصل ألسعار الوقود، 



138

والنقص املستفحل في املواد الغذائية اخلام واملصنعة في األسواق العاملية. إال أن األسعار قد جلمت نوعا ما، بسبب 
املنافسة الشديدة بني شبكات التسوق، علما أن هذه املنافسة باتت ملموسة في جوانب كثيرة في السوق احمللية، إذ 

باإلمكان أن تصل الفوارق في سعر الصنف نفسه إلى أكثر من 15% في أحيان عديدة. 
وقد كان ارتفاع سعر األرز في النصف الثاني من شهر نيسان 2008 بنحو 70%، مبثابة أزمة حادة، أدت إلى حجب 

كميات كبيرة من األرز عن السوق احمللية، في انتظار مطلع شهر أيار لرفع األسعار، وكان نقص األرز ملموسا.
وقد تبع األرز ارتفاع أسعار احلبوب ومنتجاتها املصنعة بنحو 20%، ثم ارتفاع أسعار حلوم الطيور الطازجة واملجمدة 

بنحو 25%، ولم يبق أي صنف من املواد الغذائية من دون ارتفاع.
استيراد  على  االعتماد  تخفيض  إلى  تهدف  متكاملة  خطة  بلورت  أنها  اإلسرائيلية  الزراعة  وزارة  وأعلنت  هذا، 
احلبوب، وفي الوقت نفسه تخفيض استهالكها في إسرائيل، إذ تبني أن 72% من احلبوب املستوردة، يتم إطعامها 

للبهائم والدواجن، "وهذا ما يتطلب تغيير النظام الغذائي لها".
وبحسب معطيات وزارة الزراعة، فإن إسرائيل تستورد سنويا قرابة 4ر4 مليون طن من احلبوب، في حني أن 2ر1 
مليون طن فقط موجهة لطعام البشر، و2ر3 مليون طن إلطعام البهائم )أبقار وماشية(، والدواجن والطيور، وذلك 

بكلفة إجمالية الستيراد احلبوب تبلغ 6ر1 مليار دوالر.
أنه لن يكون  يعني  تنتجه إسرائيل سنويا من احلبوب هو 150 ألف طن، مما  ما  أن  ذاتها،  املعطيات  ويتضح من 

باإلمكان التنازل كليا عن االستيراد، ولهذا فإن الهدف هو تقليص كميات االستيراد وليس وقفه.
أدى هذا الوضع إلى أن يرتفع التضخم في السنة األخيرة، بالنسبة للشرائح الفقيرة، بنسبة 4.6%، في حني أن 
معدله العام كان 3.8%، أما بالنسبة للشرائح ذات املداخيل األعلى فقد ارتفع التضخم بالنسبة لها بنسبة %3.3، 

وهذا عوضا عن أن مداخيلها املرتفعة ال جتعلها تشعر بهذه النسبة.
ويؤكد مراقبون أن هذه املعطيات املتراكمة من شهر إلى آخر، إلى جانب عوامل أخرى مثل اتساع رقعة العمل اجلزئي 
هربا من البطالة، واالنخفاض املستمر للمخصصات االجتماعية، التي إن لم تتقلص فإن قيمتها في تراجع مستمر، 
ستؤدي حتما إلى اتساع دائرة الفقر وزيادة حدته، بعد أن أشار آخر تقريرين للنصف األخير من العام 2006 والنصف 

األول من العام 2007، إلى جلم الفقر وعدم ارتفاعه بنسب عالية.
وهذا يعني أيضا استمرار اتساع الفجوات االجتماعية في إسرائيل بني أصحاب املداخيل العالية وأصحاب املداخيل 
املنخفضة. وقد أشارت سلسلة من التقارير الرسمية احمللية، وحتى الصادرة عن مؤسسات اقتصادية عاملية، إلى أن 

الفجوات االجتماعية في إسرائيل تعتبر األكثر اتساعا من بني الدول املتطورة.
على ضوء ارتفاع التضخم املالي بسبب ارتفاع املواد الغذائية األساسية، وكون أن الشرائح الضعيفة والفقيرة التي تعتمد 
على املخصصات االجتماعية، هي األكثر تضررا من هذا الغالء، فقد تعالت أصوات كثيرة تنادي برفع املخصصات 

االجتماعية، وخاصة مخصصات األوالد واملسنني.
وسارع وزير املالية، روني بار- أون، إلى إعالن ما يشبه "حرب استنزاف" ضد رفع مخصصات األوالد، كما 
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ذكرت ذلك صحيفة "ذي ماركر". ونقلت الصحيفة عن "مقربني" من الوزير رفضه املطلق لرفع املخصصات، بزعم 
أنها تخرق إطار املوازنة العامة.

وقال املقربون إن بار- أون سيعرض على الطاقم الوزاري اخلاص، الذي يبحث مسألة املخصصات، خطة ملواجهة استفحال 
الفقر وتعمقه، تعتمد باألساس على زيادة ميزانيات وزارة التعليم، وتشجيع من هم خارج سوق العمل على االنخراط به، 
إضافة إلى توسيع مخططات باتت مقررة، مثل "الضريبة السلبية"، وهو منط ضريبي من املفترض أن يطبق العام اجلاري في 

بعض البلدات كنموذج، ويقضي بدفع أموال ضمن الراتب لعائالت فقيرة من التي يعمل رب أو ربة العائلة لديها.
رفع  من  بدال  بأنه  يقضي  والذي  هرتسوغ،  إسحق  الرفاه،  وزير  قدمه  الذي  االقتراح  أون  بار-  يعارض  كما 

املخصصات، تدخر احلكومة لكل ولد مخصصاته إلى أن يصبح في جيل 21 عاما، ويتسلمها دفعة واحدة.
ويرأس الطاقم الوزاري اخلاص زعيم حزب "شاس"، الوزير إيلي يشاي، الذي يهدد باالنسحاب من احلكومة في 
حال عدم رفع مخصصات األوالد على وجه اخلصوص، كما أنه هو أيضا يرفض خطة وزير الرفاه التي تدعو الدخار 

املخصصات بدال من دفعها للعائالت كثيرة األوالد.

الفصل الرابع: تأثير العمليات العسكرية في قطاع غزة

أشار العديد من التقارير االقتصادية إلى أن تكلفة احلرب وصلت إلى 100 مليون شيكل يوميا )24 مليون دوالر(، 
وهذا دون حساب اخلسائر جراء سقوط الصواريخ، وال تأثر االقتصاد في مناطق اجلنوب.  

وتشير التقارير االقتصادية اإلسرائيلية35 إلى أن العملية البرية لقوات اإلحتالل اإلسرائيلية في قطاع غزة زادت بنسبة 
كبيرة تكاليف احلرب، والتي اقتصرت بداية على ساعات غارات  الطائرات احلربية وتكاليف القذائف. ومع دخول 
القوات البرية إلى قطاع غزة اضيف إليها تكاليف تفعيل القوات املدرعة وقوات املشاة والبحرية، وتكاليف الذخيرة 

والوقود والعتاد العسكري الذي يتضرر، باإلضافة إلى تكاليف جتنيد عشرات آالف جنود االحتياط.
وتشير التقارير إلى أن معدل تكلفة جتنيد جندي احتياط لليوم الواحد يصل إلى 120 دوالرا، وتصل تكلفة استدعاء 
10 آالف جندي احتياط إلى 1.2مليون دوالر في اليوم الواحد، دون األخذ باحلسبان التكاليف العسكرية اخلاصة بهم 
كالطعام واإليواء وتوفير شروط الراحة والعيادات الطبية والنفسية، ودون أن تشمل هذه األرقام التكلفة االقتصادية 

من جهة اإلنتاج، وذلك بعد استدعاء هذا العدد من اجلنود من أماكن عملهم.
وميكن التوصل إلى أرقام تقريبية استنادا إلى معطيات رسمية مختلفة، حيث تقول مصادر في وزارة املالية أن اجليش حتمل 
تكاليف احلرب في أسبوعها األول، والتي تقارب 185 مليون دوالر، وعليه لم حتدث أية زيادة في ميزانية األمن، حيث استفاد 

اجليش من ميزانية عامة تقدر بـ 690 مليون دوالر للعام 2009 والتي من شأنها أن تساهم في تغطية تكاليف احلرب. 
وعلى ما يبدو سيكون هناك عجز في امليزانية قد يصل إلى 5% من الناجت القومي، أي ما يقارب 35 مليار شيكل، 
العجز في  الوزارات االجتماعية وزيادة  تقليص ميزانية  إلى  لتوفير مصاريف احلرب، ستضطر احلكومة  فإنه  وعليه 

امليزانية في السنوات 2009 ، 2010 و 2011.
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تشير التقارير إلى أن إطالق الصواريخ من قطاع غزة يؤدي إلى أضرار غير مباشرة تتمثل في توقف املصانع عن 
العمل أو منع عمال من الوصول إلى أماكن عملهم، تزيد تكلفتها عن األضرار املباشرة، التي تتضمن إصابة صاروخ 
ملبنى أو مركبة أو أية ممتلكات أخرى.  وقد توقفت بشكل تام 25% من األنشطة التجارية والصناعية في املدن اجلنوبية 

والتي مت إغالقها متامًا بعد تدهور األوضاع األمنية، نتيجة لسقوط صواريخ على تلك املدن.
تقدمي  اإلسرائيلية  والتجارة  الصناعة  وزارة  قررت  اجلنوبية،  املناطق  داخل  االقتصادية  األوضاع  لتدهور  ونتيجة 

قروض مالية عاجلة ألصحاب املشروعات الصغيرة ملنع انهيارهم.
وقد طلب وزير الدفاع اإلسرائيلي "إيهود باراك" من وزارة املالية 3 مليارات شيكل إضافية خالل الشهور القليلة املاضية، 
نصفها لعام 2008 والنصف األخر لعام 2009. وقال باراك إن أوملرت وعد بتقدمي املزيد لكن بسبب الوضع السياسي ودخول 
إسرائيل معركة انتخابات برملانية36 لم يتم اتخاذ قرار نهائي. كما طلبت وزارة الدفاع نحو 4 مليار شيكل للعامني القادمني، وقالت 

إنها في حاجه لهذا املبلغ من أجل تعويض فارق األسعار املرتفع وتطوير أنظمة سالحية جديدة وشراء معدات أخرى.

الفصل اخلامس: خصخصة اخلدمات العامة

مت خالل العقود الثالثة املمتدة بني العام 1970 والعام 2000 بيع أسهم 49 شركة حكومية، كما جرى منذ العام 
الطيران "إل عال"،  شركة  بينها شركة  الكبرى في االقتصاد ومن  الشركات احلكومية  2000 خصخصة جزء من 

االتصاالت "بيزك"، شركة "تسيم" للمالحة البحرية ومصافي تكرير النفط )في حيفا(.
إضافة إلى ذلك هناك شركات حكومية كبرى أخرى مثل املياه "مكوروت" و"بريد إسرائيل" وشركة الكهرباء 
القطرية، اتخذت قرارات بشأن خصخصتها، وقد قطعت هذه العملية مراحل مختلفة وأثرت تأثيرا سلبيا على حقوق 
العاملني والعامالت، جتلى في إجراءات فصل وتسريح وإحالة على  التقاعد املبكر، وتقليصات في األجور، باإلضافة 
إلى ذلك فقد كان لهذه العملية )اخلصخصة( انعكاس سلبي آخر على جمهور العاملني، متثل في خفض تكلفة القوى 

العاملة وحتويلها إلى سلعة جتارية.
فضاًل عن ذلك فقد أضرت اخلصخصة على املدى البعيد، حتى في الشركات التي كانت توجد فيها جلنة عمال 

قوية، بحقوق العاملني والعالقات بني العامل ورب العمل بشكل بعيد األثر. 
 وعلى سبيل املثال، أدت خصخصة مصافي تكرير البترول إلى اتفاقية قلصت حقوق العمال اجلدد، حيث انتقصت 

من شروط األجر والتقدم، وأفسحت املجال لفصلهم من العمل بسهولة أكبر.
اتسمت مسيرة اخلصخصة في إسرائيل مبسار متعرج عكس الصعوبات التي كان االقتصاد اإلسرائيلي يعاني منها بنيويا ،  
فطبيعة إسرائيل ،  فرضت عليها منذ نشأتها عام  1948  التدخل القوي في توجيه العمليات االقتصادية ،  بحيث نشأ قطاع 
عام إسرائيلي قدر له أن يهيمن على إدارة االستثمارات وحركة النشاط االقتصادي لسنوات طويلة امتدت حتى منتصف 
ثمانينيات القرن املاضي، ويعود البعض بتاريخ اخلصخصة في إسرائيل إلى منتصف السبعينيات ،  بينما يرى آخرون أن 
البداية احلقيقية لهذه السياسة كانت بتبني الدولة لبرنامج خصخصة واضح املعالم عام  1985  بدعم من الواليات املتحدة 
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األميركية . ففي ذلك العام ،  وصلت معدالت التضخم إلى أقصى مستوياتها ولم يكن هناك بد من إتباع سياسة انكماشية 
بخفض الدعم املتزايد من جانب احلكومة للمواد الغذائية والعديد من اخلدمات، مع محاولة تدعيم الصادرات وزيادة 
حجم االستثمارات .  وجنحت هذه السياسة في تخفيض معدالت التضخم إلى  15%  عام  1994،  وبدءا من ذلك العام 

وضعت احلكومة اإلسرائيلية نصب عينيها جعل نسبة التضخم ثابتة بحيث ال تتجاوز  5%  فقط . 

خصخصة اخلدمات االجتماعية
لقد شكلت اخلدمات العامة ممرًا لدخول النساء إلى سوق العمل.  وتشكل النساء اجلزء األكبر من العاملني في القطاع 
العام اإلسرائيلي، وعليه فإن تقليص هذا القطاع وخصخصته يضر بالنساء في املقام األول، إذ يبلغ مجموع العامالت 
في هذا القطاع )يشمل اإلدارة العامة، والتعليم، الصحة واخلدمات اجلماهيرية( قرابة 515.4 ألف مستخدمة يشكلن 
ما نسبته 71.4% من مجموع العاملني في هذا القطاع.  وتشكل النساء العامالت في اخلدمات العامة ما نسبته %45 

من مجموع النساء العامالت في سائر املرافق االقتصادية في إسرائيل.

خصخصة في جهاز الصحة
تعمل في خدمات الصحة نحو 120 ألف امرأة يشكلن 73% من مجموع العاملني في جهاز الصحة، والذي جتلت 

فيه عملية اخلصخصة في أربعة أشكال:
ارتفاع مساهمة االقتصاد املنزلي في متويل جهاز الصحة من 26% العام 1995 إلى 31% في العام 2005،   .1
إلى جانب انخفاض في مساهمة احلكومة من 70% إلى 65%. وقد عبرت الزيادة في إنفاق قطاع األسر 
على الصحة عن نفسها في شكل أساس في شراء تأمينات صحية مكملة من صناديق املرضى، وشراء 
تأمينات )صحية( جتارية من شركات تأمني. وهكذا بات اإلسرائيليون اليوم، بعد مرور 13 عامًا على 
سن قانون التأمني الصحي احلكومي الذي ضمن سلة خدمات موحدة وسخية مقابل دفع رسوم صحة، 
ينفقون مبالغ كبيرة إضافية على التأمينات الصحية.  هذا االجتاه يؤدي أيضًا إلى عدم املساواة في الوصول 

إلى خدمات الصحة. 
تنفيذ  في  التجارية  اجلهات  نصيب   1985 العام  منذ  ارتفع  الصحية:  للخدمات  فعليا  املقدمة  اجلهة  هوية   .2
اخلدمات الصحية من 19% إلى 25% تقريبًا.  مع ذلك فإن نصيب املؤسسات العامة )احلكومية والسلطات 

احمللية وصناديق املرضى( في تنفيذ اخلدمات الصحية ما زال النصيب األكبر، إذ يصل إلى نحو %62. 
انخفاض في "عائد العمل" من وزارة الصحة وارتفاع في "شراء اخلدمات والسلع" من اجلمعيات واملقاولني   .3
وشركات القوى البشرية )فقد انخفضت نسبة "عوائد العمل" من47.1% في العام 1995 إلى 33% في العام 
2003، في حني ارتفعت نسبة "شراء السلع واخلدمات" في تلك السنوات من 47.3% إلى %62.7(.  
معنى ذلك هو استبدال العامالت والعاملني في جهاز الصحة،  الذين يتمتعون بشروط عمل مكرسة في 
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كبير منهم غير محميني  قبل جهات غير حكومية، قسم  بعامالت وعاملني مشغلني من  اتفاقية جماعية، 
بواسطة اتفاقيات عمل جماعية. 

تغيير في طريقة عمل وإدارة املستشفيات العامة وصناديق املرضى، وبني األمثلة البارزة على ذلك:   .4
تعاني سلة اخلدمات الصحية املقدمة في إطار قانون التأمني الصحي احلكومي من متويل ضعيف نظرًا ألنها   
ال تأخذ في احلسبان كامل النمو السكاني، وتقدم أعمار السكان وارتفاع تكاليف الصحة.  نتيجة لذلك 
تنشأ فجوة بني التمويل املرغوب وبني التمويل املتوفر أو املتاح،  ما يدفع صناديق املرضى إلى البحث عن 

مصادر متويل إضافية. 
تقوم صناديق املرضى ببيع خدمات صحة خاصة وعقاقير طبية بأسعار مرتفعة نسبيًا.   

حتول املستشفيات إلى العمل بطريقة جتارية ال تضع مصلحة املريض على رأس اهتمامها.  
الوقائي، والعالج  الطب  أنواع من اخلدمات الصحية ما زالت ضمن مسؤولية وزارة الصحة وهي:  هناك ثالثة 
التمريضي الذي يستمر لفترة طويلة، وخدمات الصحة النفسية.  غير أن هناك خطط خصخصة لكل فرع من هذه 

الفروع بعضها قيد التنفيذ.

خصخصة في جهاز التعليم
يبلغ عدد النساء العامالت في جهاز التعليم )الرسمي( 244 ألًفا يشكلن 78% من مجموع العاملني في التعليم.

وللخصخصة في جهاز التعليم انعكاسات على النساء سواء كعامالت أو كراعيات أساسيات لألوالد. 
التعليم من جهة، وزيادة  العام على  التعليم تعبيرًا لها في تقليص اإلنفاق   وجتد اخلصخصة في جهاز 
اإلنفاق اخلاص من جهة أخرى، وتعتبر نسبة اإلنفاق  اخلاص على التعليم في إسرائيل من النسب املرتفعة 
بني الدول املتطورة،  ففي العام 2004 احتلت إسرائيل املكان السادس على هذا الصعيد بني مجموعة الدول 

.OECD املتطورة

خصخصة جهاز الرفاه
يختلف طابع مناقشة اخلصخصة في ما يتعلق بجهاز الرفاه، ذلك ألن قسمًا كبيرًا من النشاطات التي تتم في إطاره، 

كان على الدوام في أيد غير حكومية.  
تابع للدولة، ولم حتدد احلق املدني باحلصول على  بإدارة جهاز رفاه  الدولة على اإلطالق   ففي إسرائيل لم تقم 

خدمات رفاه، كما لم تقم أبدًا بتحديد سلة أساسية خلدمات رفاه شخصية لسكان إسرائيل.  
جهاز خدمات الرفاه الشخصية القائم في إسرائيل خاضع للدولة جزئيًا فقط، ذلك ألن جزءًا كبيرًا من اخلدمات 
يقدم من قبل جهات غير حكومية، كما أن جزءًا كبيرًا من التمويل يأتي من متبرعني يهود يعيشون خارج البالد، إضافة 

إلى أن جانبًا من العمل ُينفذ بواسطة متطوعني.
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الفصل السادس: ميزانية العام 2009

تعمل حكومة نتنياهو احلالية على إعداد ميزانية مزدوجة لألعوام 2009 و2010، وذلك بعد إقرار قانون يخول احلكومة 
اجلديدة متديد الفترة الالزمة للمصادقة على امليزانية بحوالي 4 أشهر إضافية37، بعد أن كانت الفترة احملددة سابقا 45 يوما من 
موعد استالم احلكومة اجلديدة مهامها الرسمية، باإلضافة إلى حتويل امليزانية إلى مشروع ثنائي األعوام من اليوم فصاعدا. 
يصل اقتراح امليزانية للعام 2009 إلى 325 مليار شيكل38 )وهي ميزانية متأثرة جدا باألزمة االقتصادية الراهنة التي 
متر بها إسرائيل كباقي دول العالم، باإلضافة إلى احلاجة امللحة إليجاد املصادر املناسبة لتغطية تكلفة احلرب البشعة 
على قطاع غزة(.  وقد متت املصادقة على اقتراح امليزانية خالل والية احلكومة السابقة برئاسة "إيهود أوملرت" بتأييد 
ثالثة عشر وزيرا من أصل خمسة وعشرين وزيرا، وقد كانت هذه امليزانية استمرارا ملنهجية احلكومة بتكريس أفضلياتها 
وأولوياتها للوضع العسكري في إسرائيل، وارتكزت على فرضيات وزارة املالية وبنك إسرائيل بنمو اقتصادي بنسبة 

1.5% خالل العام 2009، باإلضافة إلى توجيه الضربات القاسية للشرائح الضعيفة.
 وكما هو معروف، أدت االنتخابات في إسرائيل إلى إلغاء كل القرارات السابقة املتعلقة بامليزانية واقتراح ميزانية 

مزدوجة لألعوام 2009 و 2010، ال تعرف عنها أي تفاصيل إضافية إلى حني كتابة هذا التقرير.

الفصل السابع:  سعر صرف العمالت األجنبية

شهد االقتصاد اإلسرائيلي في العام 2008 عاصفة كبيرة على ضوء التراجع املستمر لسعر صرف العمالت األجنبية، 
وخاصة سعر صرف الدوالر أمام الشيكل، وهذا األمر زاد من خشية العديد من املؤسسات االقتصادية اإلسرائيلية 
رة لألسواق األوروبية  وعلى رأسهم احتاد الصناعيني من ان يؤدي الشيكل القوي الى غالء البضائع اإلسرائيلية املصَدّ
واألميركية، ما قد يقلل الطلب عليها ويقود خلسائر مادية ملموسة. أضف إلى ذلك اخلسائر الكبيرة التي تكبدتها فروع 
التصدير، ما دفع بنك إسرائيل إلى التدخل بشكل ملموس ملنع هبوط سعر صرف الدوالر وإيقاف التدهور احلاصل 

في هذه الفروع.
وعقدت جلنة املالية التابعة للكنيست جلسة خاصة ملناقشة تداعيات هذا األمر على املرافق االقتصادية اإلسرائيلية. 
وأوضح رئيس احتاد الصناعيني "شراغا بروش" الذي شارك في اجللسة أنه قرر سحب اقتراحه بتعديل قانون بنك 

إسرائيل ليعمل على تشجيع النمو االقتصادي على غرار ما يقوم به في مجال احلفاظ استقرار األسعار. 
بينما رفض بنك إسرائيل أية محاولة حلمله من خالل إجراءات تشريعية على خفض نسبة الفائدة املصرفية األساسية، 
ويأتي هذا احلراك في ظل تفاقم أزمة املصدرين اإلسرائيليني إلى الواليات املتحدة األميركية الذين خسروا مبالغ طائلة 

على مدار الشهور املاضية بسبب تراجع قيمة الدوالر مقابل الشيكل. 
وليس واضحًا أيضا فيما إذا كان تخفيض الفائدة في إسرائيل سيحل املشكلة، حيث واصل سعر صرف الدوالر 

تراجعه بشكل ملحوظ، في حني كان معدل الفائدة في إسرائيل أدنى منه في أميركا. 
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تعرض االقتصاد االسرائيلي الى هزة على ضوء هبوط أسعار صرف العمالت األجنبية، وخصوصا الدوالر أمام 
الشيكل الذي هبط إلى أدنى مستوى له في السنوات التسع املاضية، حيث وصل إلى 3.2 شيكل للدوالر الواحد. 
األوروبية  لألسواق  رة  املصَدّ اإلسرائيلية  البضائع  غالء  إلى  القوي  الشيكل  يؤدي  أن  من  الصناعيني  احتاد  وخشي 

واألميركية، ما قد يقلل الطلب عليها ويقود خلسائر مادية ملموسة.
الثانوي  العقاري  الرهن  سوق  أزمة  بسبب  األميركي،  االقتصاد  يشهدها  حقيقية  أزمة  من  نابع  الدوالر  هبوط  ان  يذكر 
)sub-prime(، باإلضافة للعجز الكبير في امليزانية وفي امليزان التجاري مع دول العالم. وقد أثرت األزمة في أميركا على 
بورصات العالم وسببت خسائر فادحة بلغت سبعة تريليونات دوالر خالل أيام معدودة. ومع أن السياسة االقتصادية التي 
اتبعتها إسرائيل، خاصة منذ عهد نتنياهو، شهدت تقليصات حادة في امليزانية والتزمت حرفيا بإمالءات مؤسسات املال العاملية 

مما خلق فائضا كبيرا، إال أن القلق ساد األوساط اإلسرائيلية من احتمال انتقال عدوى األزمة إلى اقتصادها أيضا.
ر  وادعى احتاد الصناعيني انه شارف على كارثة اقتصادية بسبب هبوط الدوالر، ويشير تقرير له إلى أن قدرة املصِدّ
اإلسرائيلي على املنافسة كانت األكثر تضررا من البلدان األخرى، رغم أن التصدير للواليات املتحدة يشكل %33 
فقط من مجمل التصدير اإلسرائيلي للبضائع. ويعود السبب إلى أن 75 % من البضائع التي تصدرها إسرائيل محددة 

بسعر الدوالر، حتى عندما يكون الهدف بلدانا ذات عملة مختلفة مثل جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا.
قال رئيس احتاد الصناعيني، شراغا بروش، في أوج العاصفة أن "بقاء سعر الدوالر على حاله قد يسبب كارثة 
لالقتصاد اإلسرائيلي، علما أن التصدير ساهم بنسبة 40% من النمو االقتصادي في السنوات األربع الناجحة األخيرة. 
وسيؤدي استمرار الوضع احلالي الى خسارة 4.5 مليار دوالر من صادرات العام 2008 ، ما سيدفع الصناعيني الى 

فصل 35 الف عامل". 
جاءت إشارة رئيس احتاد الصناعيني للخسائر وفصل العمال، على خلفية االعتقاد بان سعر صرف الدوالر املنخفض 
مقابل الشيكل القوي سيؤدي الرتفاع ملموس في تكلفة القوة العاملة احمللية التي تتقاضى أجرها بالشيكل، األمر 
الذي سيزيد أسعار البضائع املصنوعة محليا، ويجعلها أقل ربحيًة من البضائع املستوردة. على هذه اخللفية طالب 
الصناع  احلكومة بتعويضهم عن اخلسائر. كما حاولوا بالتعاون مع الهستدروت، الضغط على بنك إسرائيل للتدخل 

في سوق العمالت األجنبية وخفض الفائدة، وبالتالي خفض قيمة الشيكل.
قرر محافظ بنك إسرائيل تخفيض نسبة الفائدة لتطويق األزمة، وخاصة ملنع التأثيرات السلبية حلالة الركود األميركية 
على إسرائيل، وجاء هذا القرار املفاجئ في فترة لم تكن فيها أية حاجة لتخفيض نسبة الفائدة، ولم يكن لهذا القرار 
أي مبرر خاصة وأن معطيات االقتصاد اإلسرائيلي أشارت إلى نسبة منو جيدة )في الربع األخير من العام 2007 بلغت 

نسبة النمو 6.4%(، بل له عالقة باخلوف الكبير من وضع االقتصاد األميركي وانعكاساته.
ودلت كل العالمات على أن الركود في أميركا، وفي العالم كله، أصبح حقيقة ال ميكن التغاضي عنها، وعليه فإن 
محافظ بنك إسرائيل فيشر تصرف كما يبدو على أساس اإلفتراض بأن األزمة العاملية ستؤثر على إسرائيل أيضا، لذا 

سعى إلى تقليل األضرار.
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يعتبر خفض الفائدة، من وجهة النظر االقتصادية الصرفة، أحدى األدوات االقتصادية األساسية التي يتم إتباعها 
عادة ملنع ارتفاع قيمة العملة. ولكن في بداية األزمة رفض فيشر واحلكومة التدخل في الفائدة وسوق العمالت، حيث 
اتضح أن هناك من يربح من الفائدة املرتفعة في إسرائيل. املستثمرون الكبار يقترضون املال من أميركا مقابل فائدة 
منخفضة ثم يستثمرونها في إسرائيل مقابل فائدة أعلى ويربحون من الفارق بني النسبتني. خفض الفائدة يعني تراجع 

حركة االستثمار األجنبي، وهذا ما ال يريده فيشر.
ويشار هنا إلى أن ما يجذب األموال الهائلة إلسرائيل، ويزيد من قيمة الشيكل ليس متانة االقتصاد، بل اعتقاد 
التصدير  معهد  مدير  آرتسي،  دافيد  تقرير  ويشير  الشيكل.  على  املرتفعة  الفائدة  من  سيربحون  بأنهم  املستثمرين 
اإلسرائيلي، املقدم للجنة الكنيست إلى أن 71% من التجارة في العمالت األجنبية في إسرائيل، تهدف إلى كسب 

األرباح على املدى القصير وهي تتم من خالل "صناديق التحوط"، التي تعتبر أمواال غير إنتاجية ومتنقلة.
وقد أكد آرتسي وجود "ظاهرتني جديدتني خطيرتني في سوق العمالت االجنبية في إسرائيل: زيادة حجم الدور 
الذي تلعبه عناصر أجنبية، وزيادة حجم النشاط الذي ميكننا أن نسميه مضاربة في السوق. ثقل األجانب ارتفع من 
نسبة 42% في العام 2003 إلى 62% في العام 2008 ، وبشكل مواز، ارتفع حجم الصفقات التي لها صفة املضاربة. 
أظهر التقدير الذي أجراه معهد التصدير في صفوف مدراء غرف الصفقات في البنوك احمللية واألجنبية في إسرائيل أن 

هذه البنوك تقدر أن نسبة املضاربة من مجمل التجارة بالعمالت تصل الى %71".
يتضح إذن أن النمو االقتصادي في إسرائيل مبني في الواقع على أسس هشة، إذ تدل التجربة على أن "صناديق 
التحوط" هذه متيل لالنتقال السريع من مكان ملكان حسب فرص كسب األرباح السريعة. املضاربة التي تالعبت بها 

هذه الصناديق، هي التي تقف وراء أزمة االقتصاد األخيرة في أميركا وخاصة في مجال الرهن العقاري الثانوي. 
وعلى خلفية استمرار هبوط أسعار العمالت األجنبية أعلن بنك إسرائيل، يوم اخلميس- 2008/3/20، عن 
عزمه القيام بخطوة غير مسبوقة تقضي بشراء 25 مليون دوالر يوميا خالل السنتني املقبلتني، ليصل مجموع ما سيشتريه 
خالل هذه الفترة إلى 10 مليارات دوالر، وذلك بهدف وقف انهيار سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل اإلسرائيلي. 

وأعلن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، عن هذه اخلطوة، وقال إنه سيبدأ بتنفيذها خالل أيام معدودة. 
وتهدف هذه اخلطوة، إضافة إلى وقف تدهور سعر صرف الدوالر، إلى زيادة أرصدة العمالت األجنبية لدى إسرائيل 
من 28 مليار دوالر إلى ما بني 35 إلى 40 مليار دوالر، وذلك في أعقاب النمو االقتصادي السريع في إسرائيل خالل 

السنوات األخيرة وانخراط االقتصاد اإلسرائيلي في االقتصاد العاملي األمر الذي يستدعي أرصدة عملة أجنبية أكبر.
 وحققت خطوة بنك إسرائيل نتائج قبل البدء في تطبيقها. فقد ارتفع سعر صرف الدوالر مباشرة بعد اإلعالن عن 

اخلطة من 3.399 شيكل مقابل الدوالر إلى 3.45 شيكل. 
من جهة ثانية، شدد بنك إسرائيل على أن اخلطة لن تغير غايات سياسة البنك، وهي احلفاظ على استقرار األسعار 
ودعم أهداف اقتصادية أخرى للحكومة اإلسرائيلية، وخصوصا في مجالي النمو االقتصادي والتشغيل ودعم االستقرار 

املالي في إسرائيل. 
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غير أن محللني اقتصاديني إسرائيليني أعربوا عن تخوفهم من أن تؤدي اخلطة اجلديدة لبنك إسرائيل إلى ارتفاع في 
التضخم املالي، ألن شراء الدوالرات سيتسبب في مترير ما يقارب 100 مليون شيكل لألسواق في كل يوم. لكن من 
اجلهة الثانية فإن التباطؤ االقتصادي املتوقع من شأنه تعديل التضخم. كذلك فإن التوقعات تشير إلى أن اخلطة اجلديدة 

ستجعل فيشر يخفض الفائدة البنكية بنسبة تتراوح ما بني 0.25% إلى 0.50% وهي نسبة أقل من التوقعات. 
من جهة أخرى قالت صحيفة يديعوت أحرونوت 39 إن األزمة االقتصادية في إسرائيل تتفاقم، حيث مت خالل 
األشهر الثالثة املاضية تسجيل تباطؤ اقتصادي ملموس في منو االقتصاد اإلسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن الدليل 
الرسمي على ذلك برز من خالل املعطيات التي نشرها مكتب اإلحصاء املركزي، وتبني منها أنه بني األشهر كانون 
األول 2007 وشباط 2008 سجل منو مجمل املبيعات في شبكات التسويق الكبرى نسبة 2.6% فقط، علما أن هذه 

النسبة كانت 5.2% في األشهر الثالثة التي سبقتها.
واتضح من املعطيات أيضا أن الصورة أسوأ فيما يتعلق مبجال املواد الغذائية، إذ سجل النمو فيه معدال سنويا بنسبة %1.1. 
وتثير هذه النسبة قلقا خصوصا وأن وتيرة التزايد السكاني في إسرائيل تقارب 2%، ما يعني أن استهالك املواد الغذائية أقل 

من الزيادة الطبيعية. وأكدت مصادر مكتب اإلحصاء أن املعطيات تدل على تقليص استهالك املواد الغذائية.
يذكر في هذا املجال أن قيمة الدوالر أمام الشيكل تراجعت بنسبة 11% منذ مطلع العام 2008 وحتى نهاية الربع األول 
من السنة نفسها، ونسبة 22% منذ النصف الثاني من شهر متوز عام 2007، في حني أن البورصات اإلسرائيلية فقدت منذ 

مطلع العام 16% باملعدل خالل الربع األول من العام 2008، في حني أنها اختتمت عام 2007 بارتفاع بنسبة %18.
ولكن بالنسبة للبورصة، فإنها حتى األسبوع األخير من شهر متوز املاضي كانت قد سجلت ارتفاعا بأكثر من %21، 
ثم بدأت مسيرة تخبطات وازدادت وتيرة الهبوط، التي استمرت وحتى تسارعت منذ مطلع العام ، وبالذات منذ 
مطلع شهر شباط عام 2008، وعمليا باإلمكان القول إن االنخفاض احلاصل، يصفي االرتفاع الذي كان على مدى 

العام املاضي 2007.
وكانت املّرة األخيرة التي تدخل فيها بنك إسرائيل املركزي في سوق العمالت األجنبية في العام 1997، ولكن 
حتى تلك الفترة لم يكن البنك يتدخل بشكل علني، بل كان يشتري الدوالرات حتت أسماء لشركات أجنبية وهمية، 
بينما بادر البنك مؤخًرا لإلعالن عن خطوته على املأل، األمر الذي فّسره محللون بأنه خطوة تهدف ليس فقط للجم 

تدهور سعر صرف الدوالر، وإمنا أيضا لطمأنة جهات أخرى في االقتصاد اإلسرائيلي.
وقدرت مصادر اقتصادية أن محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، أراد بهذه اخلطوة أن يلوح ألصحاب رأس املال 

في تل أبيب، وباألساس للتجار في سوق العمالت األجنبية، أن البنك اإلسرائيلي قد يشارك في السوق.
يعتقد احملللون االقتصاديون، والى جانبهم بنك إسرائيل املركزي، أن هذا ال يعتبر إجنازا إسرائيليا، وإمنا بفعل 
عدة عوامل، أهمها معطيات االقتصاد في الواليات املتحدة، في ظل عجز ضخم جدا في ميزان املدفوعات األميركي 
الذي وصل إلى حد 800 مليار دوالر، والتضخم املالي األميركي في السنوات األخيرة الذي يتراوح ما بني %3.5 

إلى 5%، ونتيجة لهذا فإن الدوالر يتراجع في دول كثيرة في العالم، وليس فقط في إسرائيل.
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 إال أن بعض احملللني االقتصاديني يصرون على عدم تغييب معطيات االقتصاد اإلسرائيلي عما يجري، فإسرائيل 
سجلت في العام 2006، ورغم احلرب على لبنان، منوا اقتصاديا بنسبة 5.1%، وارتفعت نسبة النمو إلى %5.3 
عام 2007، وهي تأثرت أقل من غيرها من الدول باألزمة العاملية إضافة إلى معطيات أخرى، ومن بينها الفائض في 

ميزان املدفوعات، الذي بلغ حتى اآلن سبعة مليارات دوالر. 
ورغم هذا، يؤكد احملللون أن ما حصل لسعر صرف الدوالر ليس "حكاية إسرائيلية"، وإمنا ألن سعر صرف 
الدوالر يتراجع أمام الكثير من العمالت في العالم، بنسبة تتراوح من 5% وحتى 12% في بعض الدول، ولهذا فإن 

تراجع سعر صرف الدوالر ال ميكن اعتباره ظاهرة إسرائيلية، وإمنا عاملية. 
وخسرت فروع االقتصاد في إسرائيل في 2008 صفقات مبقدار 4.4 مليار دوالر في أعقاب تدهور أو انحدار 
شديد في سعر  الدوالر؛ كذلك فقد نحو من 17 ألف مكان عمل - وهذا ما يبينه استطالع قام به اخلبير االقتصادي 

الرئيس في احتاد الصناعيني، روبي غينيل، بني مصانع تتصل باالحتاد. 
وقال غينيل أن حجم أضرار قطاع التصدير في أعقاب تآكل الدوالر سيكون مبقدار 3.9 مليار دوالر، وأن األضرار 
باملبيعات للسوق احمللية ستقف عند 450 مليون دوالر. وأضاف غينيل انه يتوقع انخفاض 70% باألرباح الصافية 
للمصانع في إسرائيل. كذلك يبني االستطالع أن املصانع قد خسرت في 2007 مبلغ 2.6 مليار دوالر، في حني أن 

خسارة صفقات االستيراد وقفت عند 2.3 مليار.

الفصل الثامن: اإلصالحات الضريبية

اعترف التقرير السنوي الصادر عن مديرية مداخيل الدولة في وزارة املالية اإلسرائيلية، بأن العبء الضريبي في 
إسرائيل أعلى بنسبة 15% من معدل العبء في الدول الصناعية، في حني أن معطيات وزارة املالية تتوقع أن تشكل 

مداخيل الضرائب في العام 2009، ما نسبته 58% من امليزانية العامة.
إلى ما نسبته  العام 2008  املالية وصل في  املواطنون لوزارة  الذي يدفعه  الضريبي  العبء  أن  التقرير  ويتضح من 
28،5% من الناجت احمللي، وبإضافة رسوم الضمان االجتماعي والصحي التي تخصم من الرواتب، والضرائب التي 
جتبيها املجالس البلدية والقروية، فإن النسبة ترتفع إلى 37%، في حني أن معدل العبء الضريبي في الدول الصناعية 
املتطورة املنضوية في منظمة )OECD( يصل إلى 32،2%، ولو أن إسرائيل كانت عضوا في هذه املنظمة، الحتلت 

املرتبة 14 من أصل 31 دولة.
وحسب التقرير فإن العبء الضريبي املباشر في إسرائيل بلغ في العام 2004 ما نسبته 19% من الناجت، بينما املعدل 
في منظمة دول )OECD( كان في ذلك العام 21%، إال أن ما يرفع العبء الضريبي في إسرائيل هو العبء الضريبي 

 .)OECD( غير املباشر، الذي يصل إلى قرابة 18%، مقابل أكثر بقليل من 10% في دول
ويقول التقرير: إن ما يزيد العبء الضريبي هو تدني مداخيل املواطنني في إسرائيل مقارنة مع دول الغرب، ففي 
العام 2008 بلغ معدل الناجت احمللي للفرد 21 ألف دوالر، وهو ما يعادل 62%  من معدل الناجت للفرد في الواليات 
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املتحدة، وحسب هذا املقياس، فإن إسرائيل كانت ستحتل املرتبة 22 من أصل 31 دولة في منظمة )OECD( الدولية 
السابق ذكرها.

وجاء أيضا أن املستقلني في سوق العمل في إسرائيل يشكلون 13% من القوى العاملة، ومداخيلهم غير الصافية تساوي 
ضعفي مداخيل األجيرين، إال أن حصتهم في ضريبة الدخل لم تكن بنفس القدر، فقد كانت أعلى بـ 33% فقط من الضريبة 

التي يدفعها األجيرون، أي أن معدل الضريبة لدى املستقلني كان 20،6% مقابل 14،9% لدى األجيرين.
ويرى التقرير أن هذا العبء في إسرائيل قد يرتفع من 37% إلى 41% في حال مت سن قانون راتب التقاعد اإللزامي، 

الذي سيقتطع من الرواتب، لغير املنظمني في أي برنامج تقاعدي، نسبة 5% من دخلهم الصافي، 
وعلى الرغم من ذلك، فإن التقرير يدعي أن العبء الضريبي يقع باألساس على أصحاب املداخيل العالية، إذ يظهر 
أن 47% من اجلمهور الذي عليه دفع ضريبة الدخل لم يصلوا إلى خط احلد األدنى امللزم بدفع ضريبة دخل، وهم 
36% من الرجال و62% من النساء، إال أن مداخيل الضرائب في العام املاضي ارتفعت بنسبة  11%، وهو ارتفاع حاد 

جدا قياسا مع سنوات سابقة.
ويقول التقرير: إن هذه الزيادة احلادة ناجمة عن صفقات خصخصة القطاع العام، وأيضا نتيجة عمليات بيع شركات 
كبرى، ومن دون هذه الصفقات كانت الزيادة في جباية الضرائب ستصل إلى 8%، وهي أيضا نسبة عالية جدا مقارنة 

مع سنوات سابقة، وهي أعلى بضعف ونصف الضعف من نسبة ارتفاع الناجت احمللي.
ويذكر في هذا املجال أن سلطة الضرائب أعلنت في السنة املاضية، أن لديها حوالي 10 مليارات شيكل فائضا من 
دفع الضرائب، وترفض وزارة املالية حتويل هذه األموال مليزانية الدولة لسد العجز الذي يتراوح حول 2.9% حتى 
اآلن، أو حتويله إلى ميزانيات اخلدمات االجتماعية مثل التعليم والصحة الرفاه، التي عانت في السنوات السابقة من 

تخفيض كبير فيها.
ويدعي التقرير أيضا أنه على الرغم من النسب السابقة، فإن نسبة ضريبة الدخل املباشرة على الرواتب املتدنية هي 
أقل من مثيلتها في الدول املتطورة، في حني أن ضريبة الدخل املباشرة على الرواتب العالية هي أعلى من مثيالتها في 
دول منظمة  )OECD(، ولكن ما يزيد نسبة الضرائب، كما ذكر سابقا، هو الضرائب املكملة، مثل ضريبة القيمة 
املضافة على املشتريات التي تبلغ نسبتها 15،5%، املفروضة على جميع املشتريات تقريبا، والضرائب على املسكن 

والسيارات وغيرها.
ويذكر في هذا املجال أن نسبة ضريبة الدخل والرسوم االجتماعية والصحية التي يدفعها األجير الذي يترواح دخله 
الصافي )بالنسبة للرجال( من 1600 دوالر إلى 2300 دوالر، تتراوح من 20% إلى 26%، وهذا يشمل أيضا حصة 

األجير املنظم في تأمني التقاعد.
أما بالنسبة للنساء، فإن هذه النسبة قائمة من حيث املبدأ، ولكن هناك تسهيالت ضريبية تدفع للمرأة بشكل عام، 

ثم تضاف تسهيالت أعلى للمتزوجات، ولهن أوالد دون سن 18 عاما.
ويسري هذا األمر أيضا على الضرائب املفروضة على الشركات في إسرائيل، فعلى الرغم من أن الضريبة املفروضة 
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على هذه الشركات انخفضت خالل أربع سنوات من 36% إلى 31%، فأنها تبقى أعلى من معدل مثيلتها في دول منظمة 
)OECD(، إال أن هذه الضريبة من املتوقع أن تشهد انخفاضا تدريجيا إلى نسبة 25% حتى العام 2010. 

ويذكر هنا أن وزارة املالية أقرت في العام 2005 برنامجا لتخفيض العبء الضريبي حتى العام 2010، ومن يستفيد 
من هذا البرنامج باألساس هم أصحاب املداخيل العالية جدا، الذين كان أعلى سقف ضريبي على مداخيلهم حتى 
قبل أربع سنوات يصل إلى 60%، وهذا يشمل الرسوم االجتماعية والصحية، ولكن هذه النسبة ال تشمل كل الراتب 

بل أجزاء منه، ليصل باملعدل إلى حوالي 40%، أما اليوم فإن السقف األعلى لهذه الضريبة هو %49.
وتوصي مديرية الضرائب بتصحيح "اخللل" القائم في الضرائب املفروضة على األرباح من البورصة واملداخيل من 

اخلارج لألفراد، وهي نسب ضريبية عالية، إضافة إلى وقف عملية تقليص التسهيالت الضريبية.
ويقول التقرير: إن التسهيالت الضريبية على مختلف أنواعها ستصل في العام القادم 2008 إلى قرابة 8،6 مليار 

دوالر، وهي ما نسبته 18% من مداخيل الدولة من الضريبة، و5% من الناجت احمللي.

اجمال
تناول هذا التقرير بإسهاب الوضع االقتصادي إلسرائيل خالل سنة 2008 من خالل النظر إلى املؤشرات الرئيسية 
مثل النمو، والتغييرات البنيوية الكثيرة احلاصلة في االقتصاد، والتغييرات احلاصلة في أجهزة الضرائب، والتغييرات 

على املستوى العاملي وتأثر إسرائيل منها، وما إلى ذلك.
مت أستعراض معظم نواحي احلياة االقتصادية في إسرائيل. في هذا التقرير تظهر بوضوح األحداث االقتصادية التي 
شهدتها أسرائيل خالل العام 2008، وقد مت األمر من خالل االستعانة بوصف مبنى االقتصاد وفروعه الرئيسية، 
السياسات احلكومية )املتغيرة مع تغير السلطة أو األحزاب احلاكمة(، التغييرات اجلمة بالناجت القومي ومعدالت منوه، 
تأثير  املالية والتي قد تكون ذات  التطورات  البطالة، مستويات غالء املعيشة، قوانني العمل والضرائب،  مستويات 

عميق، الصراعات الداخلية بني املنظمات العمالية والوزارات املختلفة وغيره.
شهد العام 2008 تطورات سلبية متت اإلشارة اليها، وأدت هذه املؤشرات السلبية إلى زيادة األعباء االقتصادية 
امللقاة على كاهل القطاع اإلنتاجي وقطاع األسر على حد سواء: إلى جانب النمو االقتصادي بنسبة %3.8 وانخفاض 
مستوى املعيشة فإن هذا النمو لم يحسن الظروف احلياتية للطبقات الضعيفة، وتركت الطبيعة العسكرية واالحتاللية  

إلسرائيل  وقعا شديدا على الوضع االقتصادي، ويبرز هذا األمر بحجم املصادر املقتطعة لهذه الغاية. 
تركت احلرب  التي بادرت إليها إسرائيل على قطاع غزة أثرا شديدا على الوضع االقتصادي، إذ تقدر اخلسائر املادية 

التي تكبدتها إسرائيل خالل السنة احلالية بأكثر من عشرة  مليارات دوالر. 
وإذا أجملنا املؤشرات االقتصادية للعام 2008 ميكننا تلخيص ذلك مبا يلي: 

بلغ معدل النمو 3.8% في العام 2008، متأثرا من األزمة العاملية والتي متثلت بشكل واضح بتراجع املؤشرات 
االقتصادية خالل النصف الثاني من عام 2008 وليصل اجمالي معدل النمو املتراكم منذ 2003 الى 27.3%. واستمر 
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تدفق الرساميل االجنبية على اسرائيل وبلغ 15 مليار دوالر سنة 2008 بعد ان بلغت 25.8 مليار دوالر في 2006 
وفق ارقام وزارة املالية. 

ومت هذه السنة خفض الديون العامة التي تعتبر احللقة الضعيفة في االقتصاد الى 84% من اجمالي الناجت احمللي بعد 
ان جتاوزت سقف 100% في 2003.

 وفي اخلارج، باتت اسرائيل اليوم رابع مصدر عاملي لالسلحة متجاوزة للمرة االولى بريطانيا في هذه القطاع، كما 
تؤكد وزارة الدفاع. وانخفض سعر صرف الدوالر امام الشيكل بنسبة عالية جدا وصلت إلى أكثر من  20% منذ بداية 

السنة وخاصة خالل شهر نيسان 2008.
 كما تسبب انهيار سعر صرف الدوالر من جهة ثانية في بداية التخلي عن اشهار االسعار بالدوالر. فللمرة االولى 
بات اكثر من نصف الشقق املطروحة للبيع او االيجار معروضا بالشيكل. ومن املؤشرات األخرى على األداء املتباطئ 
لالقتصاد االسرائيلي، ارتفاع معدل العاطلني عن العمل الى 6.3% في نهاية 2008 ، مع زيادة في عدد السياح بنسبة 

24% خالل العام املاضي.
بعد مرور خمسة أعوام على الكساد االقتصادي األخير الذي شهدته إسرائيل خالل األعوام 2000-2003، قد 
جتد إسرائيل نفسها تقف على عتبة كساد اقتصادي كبير، وذلك وفقا لتقديرات أوساط اقتصادية، منها أوساط كبيرة 
في وزارة املالية، والهيئتان البنكية والصناعية، ما قد يجر في أعقابه ليس فقط تباطؤا باإلنتاج االستهالكي، بل وأيضا 

جتميدا لألجور، وإقاالت واسعة، وإساءة ملحوظة مبعظم املتغيرات االقتصادية.
سجل التضخم املالي في العام 2008 ارتفاعا ملحوظا وصل على إثره جدول غالء املعيشة إلى 3.8% وهذه هي أعلى 

نسبة منذ سنة 1999 وتتجاوز السقف الذي حددته احلكومة والبنك املركزي والذي يتراوح ما بني 1% إلى%3. 
وبقي العامل األساس الرتفاع التضخم املالي هو ارتفاع أسعار املواد الغذائية، مبا فيها اخلضراوات والفواكه، كما 
هي احلال بالنسبة ألسعار الوقود، لكن ما أدى إلى ارتفاع التضخم وعدم هبوطه هو أن قطاع بيع وتأجير البيوت أصبح 

يسجل أسعاره بالشيكل، متخلًيا ألول مّرة في تاريخ إسرائيل عن تسعيرة الدوالر.
أشارت العديد من التقارير االقتصادية إلى أن تكلفة احلرب على غزة وصلت إلى 6.2 مليار شيكل، وهذا يشمل تكلفة 

النشاط احلربي اإلسرائيلي، وحساب اخلسائر جراء سقوط الصواريخ وتأثر االقتصاد اإلسرائيلي في مناطق اجلنوب.
مت خالل العام 2008 األستمرار بالتهج احلكومي املتمثل بخصخصة اخلدمات العامة وتقليل دور الدولة في حياة 

مواطنيها. وتستمر أيضا اإلصالحات الضريبية للسنة اخلامسة على التوالي.
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املصادر
.)www.bankisrael.gov.il( تقارير بنك إسرائيل

.)www.cbs.gov.il( تقارير دائرة اإلحصاءات املركزية

.)www.btl.gov.il( تقارير مؤسسة التأمني الوطني

.)www.mof.gov.il( تقارير وزارة املالية

هوامش

وزارة املالية، بنك إسرائيل، صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر في 16 كانون الثاني 2009.  1

مت إقرار القانون بتاريخ 7 نيسان 2009 وأتاح للحكومة إقرار امليزانية في 16 متوز 2009 )106 أيام على بدء عمل حكومة نتنياهو(.  2

سعر صرف الدوالر عند كتابة التقرير 4.17 شيكل للدوالر الواحد.  3

أهداف التضخم املالي املعلنة من قبل احلكومة والبنك املركزي هي من %1 - %3.  4

نسبة الفائدة في نهاية شهر آذار 2009 هي %0.5.  5

هي منظمة النقابات العمالية في إسرائيل  6

لتفاصيل أوفى حول املوضوع أنظر الفصل الثاني فيما يلي واملتعلق باألزمة املالية وخطط معاجلتها.  7

بأسعار حقيقية.  8

أنظر تقرير البنك املركزي اإلسرائيلي وتقرير دائرة اإلحصاء املركزية.   9

لتفاصيل أوفى حول خطط حتفيز االقتصاد أنظر الفصل الثاني.  10

القطاع اإلنتاجي يشمل فروع الصناعة على اختالف أنواعها، فروع التجارة، فرع البناء، املواصالت واإلتصاالت، فرع الفندقة وفروع اخلدمات   11

اإلنتاجية.
Organization of Economic Cooperation and Development هي منظمة التطوير والتعاون االقتصادي  12

سيتم حتليل الرسوم البيانية واللوائح في البند املخصص لتحليل وقائع االقتصاد اإلسرائيلي فيما يلي.  13

لتفاصيل أوفى حول املوضوع أنظر التقرير اإلستراتيجي لألعوام  2006  و 2007.  14

أنظر الحقا الفصل املتعلق بانهيار سعر صرف الدوالر.  15

قيمة اإلنتاج الزراعي ناقص عوامل اإلنتاج التي يشتريها املنتجون في الفرع.  16

باألساس كمية اخلضار واحلمضيات.  17

ارتفاع بقيمة 2% بقيمة اإلنتاج النباتي و 19% بقيمة اإلنتاج احليواني.  18

أنظر الحقا الفصل املتعلق بخسائر احلرب وتكلفتها االقتصادية.  19

تقرير مراقب الدولة رقم 56 للعام 2007.  20

هو معهد األبحاث الزراعية األكبر في إسرائيل.  21

لتفاصيل أوفى حول هذا املوضوع أنظر التقرير اإلستراتيجي الصادر عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية – مدار-  لألعوام 2004 و   22

2005 في الفصول املتعلقة بتأثير االنتفاضة األولى والثانية على االقتصاد اإلسرائيلي.
التقرير اإلستراتيجي للعام 2004.  23

أنظر تقرير احتاد املقاولني لعام 2008.  24

لتفاصيل حول املوضوع أنظر التقرير اخلاص بتأثير األزمة املالية على االقتصاد اإلسرائيلي.  25

لتفاصيل أوفى حول االستقطاب الطبقي أنظر الفصل اخلاص عن "املشهد اإلجتماعي" في هذا التقرير .  26

يشمل املشهد االقتصادي في التقرير اإلستراتيجي لعام 2005 شرحا مفصال حول اتباع السياسة الليبرالية والنيولبرالية والتي بدأ بتطبيقها بشكل ملموس   27

رئيس احلكومة السابق وعضو حزب الليكود بنيامني نتنياهو، من خالل معاينة دقيقة لكل التبعات واإلسقاطات املتعلقة بهذه السياسة. 
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هو جزء من ميزان املدفوعات ويبني حجم االستثمارات اإلسرائيلية في خارج البالد وحجم االستثمارات األجنبية داخل إسرائيل.  28

هو الفرق بني حجم االستثمارات اإلسرائيلية في خارج البالد وبني حجم االستثمارات األجنبية داخل إسرائيل.  29

منها حوالي 10 مليار دوالر استثمارات بشركات إنتاجية أجنبية عن طريق االستثمار املباشر واالستثمار في األوراق النقدية املتداولة.  30

صحيفة "غلوبس"، العدد الصادر في 2008/11/23.  31

صحيفة "هكلكليست"، العدد الصادر قي 2008/11/26.  32

سعر صرف الدوالر هو 4.17 شيكل للدوالر الواحد.  33

صحيفة "ذي ماركر"، العدد الصادر في 2008/12/1.  34

نسبة الفائدة اآلن هي %0.5 .  35

وزارة املالية وبنك إسرائيل.  36

جرت االنتخابات في 10 شباط 2009.   37

مت اقرار القانون بتاريخ 7 نيسان 2009 وأتاح للحكومة إقرار امليزانية في 16 متوز 2009 )106 أيام على بدء عمل حكومة نتنياهو(.  38

سعر صرف الدوالر عند كتابة التقرير 4.17 شيكل للدوالر الواحد، وهي ميزانية لم يتم التطرق لتفاصيلها بعد.  39

  العدد الصادر في 3 آذار 2008.


