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* استاذ في جامعة بئر السبع.

الذي  االقتصادي األخير،  الكساد  أعوام على  بعد مرور خمسة 

شهدته إسرائيل خالل األعوام 2000-2003، قد جتد نفسها تقف 

لتقديرات  وفقا  وذلك  كبير،  اقتصادي  كساد  عتبة  على  أخرى  مرة 

أوساط اقتصادية، منها أوساط كبيرة في وزارة املالية، وفي املؤسستني 

البنكية والصناعية.

ووفقا للتقديرات فإن الكساد االقتصادي قد يجر في أعقابه ليس 

لأجور  جتميدا  وأيضا  بل  االستهالكي،  اإلن��ت��اج  في  تباطؤا  فقط 

وإقاالت واسعة. وجراء هذا القلق دعا شراغا بروش، رئيس احتاد 

الصناعيني اإلسرائيليني، احلكومة إلى العمل على الفور وإلى إعداد 

االقتصادي  الكساد  من  احلد  أجل  من  اقتصادي،  ط��وارئ  مخطط 

د. حسام جريس*

االقتصاد اإلسرائيلي قد يشهد كساًدا كبيًرا

 في ظل األزمة املالية العاملية

وذلك »قبل فوات األوان«.

وعلى العكس من التباطؤ االقتصادي، الذي يستمر فيه االقتصاد 

ب��ب��طء، ف��ان ال��ك��س��اد ه��و أح���دى ال��ظ��واه��ر اخل��ط��رة في  بالنمو لكن 

اق��ت��ص��ادي. وف��ي فترة الكساد  االق��ت��ص��اد، ويعني ع��دم وج��ود من��و 

االقتصادي ينخفض االستهالك، ويلجم اإلنتاج وتبدأ املصانع بإقالة 

البطالة  الدولة على مضاعفة دفع رسوم  العمال، األمر الذي يجبر 

الضرائب، ويزداد  الدولة عن تخفيض  وإفراغ ميزانيتها، وتتوقف 

عدد العاطلني عن العمل، وجتبر الدولة على االقتطاع من امليزانيات 

الضرورية مثل الرفاه االجتماعي والصحة والتعليم.

وقد عرضت في اآلونة األخيرة على طاوالت املسؤولني في وزارة 

إسرائيل وعلى طاوالت موظفني في وزارات مختلفة  املالية وبنك 

مرحلة  اإلسرائيلي  االقتصاد  مواجهة  إمكانية  إل��ى  تشير  معطيات 
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وتبرز آثار األزمة االقتصادية بخسارة كبار أثرياء إسرائيل في األشهر 
القليلة املاضية ما ال يقل عن 5ر15  مليار دوالر نتيجة الضربات التي 
في مجمل  احلاصل  التراجع  أن  وتبني  العاملية.  املــال  أســواق  تلقتها 
كانت  إذ   ،%40 نسبة  بلغ  إسرائيل  في  عائلة   35 أغنى  لدى  املداخيل 
ثروتهم مجتمعة نحو 40 مليار دوالر، وتراجعت اآلن إلى مستوى 26 

مليار دوالر.

كساد اقتصادية. وعلى سبيل املثال يقدم املنتجون والتجار تقارير عن 

انخفاض املشتريات وتفضيل شراء املنتجات الزهيدة الثمن  .ويقدم 

»أوض��اع صعبة« وعن أخطار  تقارير عن  التجارية  أصحاب احملال 

إغالق، ويتحدثون في فرع العقارات عن تباطؤ املبيعات، ويقدمون 

في مكاتب العمل تقارير عن ارتفاع عدد العاطلني عن العمل.

بنسبة %20  ارتفاعا  بردستريت«  آند  ويتوقعون في مؤسسة »دان 

في عدد الشركات واحملال التجارية التي ستغلق في إسرائيل خالل 

العام 2008 وذلك باملقارنة مع العام املاضي. ووفقا لتقديرات هذه 

املؤسسة فان عدد الشركات اجلديدة التي ستفتح أبوابها سيكون أقل 

منذ  األول��ى  للمرة  وذل��ك  أبوابها،  ستغلق  التي  الشركات  عدد  من 

أربعة أعوام.

ويتخوفون أيضا في فرعي السياحة واملجوهرات من أضرار كبيرة. 

ويتوقعون في الفنادق وصول عدد سياح أقل في عيد امليالد احلالي، 

فرع  في  ويتخوفون  الداخلية.  السياحة  انخفاض  املتوقع  من  كما 

أن  من  إسرائيل،  في  الرئيسة  الصادرات  ف��روع  أحد  املجوهرات، 

إلى تقليص األرباح وإلى إقاالت عديدة. وبحسب  الكساد  يؤدي 

املعطيات املتوفرة لدى الهستدروت ]نقابة العمال العامة[ فإنه حتى 

اليوم مت فصل ما بني 3700- 4000 عامل من عدة مصانع ومحالت 

عمل  محالت  في  عملوا  الذين  العمال  مئات  فصل  عن  عدا  عمل 

خاصة وفي حاالت فردية. وعليه فإن عدد العمال املفصولني اليوم 

يتراوح ما بني 4000 وحتى 5000 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 

املستخدمني،  الطلب على  تدني  إن  ال��وزارة  العام 2008. وقالت 

العمل،  بأرباب  يتعلق  فيما  نسبيًا  املتشائمة  التوقعات  جانب  إل��ى 

يشيران إلى أنه من املتوقع أن تشهد سوق العمل فترة أصعب خالل 

األشهر املقبلة.

أسعار  وانخفاض  املالية  األزم��ة  أن  إلى  اآلن  التقديرات  وتشير   

األسهم في جميع أرجاء العالم سيؤديان إلى إحلاق أضرار بخزينة 

معظم  وتبرز   .2008 العام  خالل  شيكل  مليارات   3 بنحو  الدولة 

األس��واق  تعم  الثقة  وف��ق��دان  الذعر  من  حالة  أن  العبرية  الصحف 

بعضها  انخفاض  جت��اوز  األسهم  من  كبير  عدد  تراجع  في  وتسببت 

نسبة 40% من قيمتها.

وفقا   %9 بنسبة  اآلن  حتى  السكنية   الشقق  أسعار  تراجعت  وقد 

الجنليب،  كوبي  للبناء،  اإلسرائيلي  للمركز  العام  املدير  لتقديرات 

الذي قال: إن سوق السكن تشهد انخفاضا في الطلب على املنازل في 

ظل االنخفاض املستمر في أثمانها جراء األزمة االقتصادية العاملية.

في  إسرائيل  أثرياء  كبار  بخسارة  االقتصادية  األزم��ة  آث��ار  وتبرز 

نتيجة  دوالر  مليار  5ر15   ع��ن  يقل  ال  م��ا  املاضية  القليلة  األش��ه��ر 

الضربات التي تلقتها أسواق املال العاملية. وتبني أن التراجع احلاصل 

في مجمل املداخيل لدى أغنى 35 عائلة في إسرائيل بلغ نسبة %40، 

إذ كانت ثروتهم مجتمعة نحو 40 مليار دوالر، وتراجعت اآلن إلى 

التي  عوفر،  عائلة  اخلاسرين  أب��رز  ومن  دوالر.  مليار   26 مستوى 

سجلت خسائر بقيمة 5ر3 مليار دوالر، إذ كانت ثروة العائلة حتى 
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قبل ثمانية أشهر نحو 5ر5 مليار دوالر وتراجعت في هذه املرحلة إلى 

نحو ملياري دوالر. كذلك األمر بالنسبة للثري أركادي غايداماك، 

الذي كانت ثروته قبل ثمانية أشهر نحو ثالثة مليارات دوالر، وهي 

اليوم في حدود 7ر1 مليار دوالر، كما أنه يواجه سلسلة من قرارات 

احملاكم، التي فرضت حجزا على بعض ممتلكاته وأسهمه في عدد 

من الشركات، ويجري احلديث عن اقتراب حدوث انهيار اقتصادي 

كبير لديه. أما الثري ليف ليفاييف، الذي كانت ثروته في حدود 5ر4 

مليار دوالر، فقد هبطت خالل بضعة أشهر إلى مستوى 2ر2 مليار 

دوالر، أي أنه ُمني بخسائر بنسبة 50%. وتشمل القائمة أيضا اسم 

الثري إسحق تشوفا، التي كانت ثروته تقدر بنحو 6ر2 مليار دوالر، 

لتهبط اآلن إلى مستوى 2ر1 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. 

خالفا  إنه  واملتوسطة  الصغيرة  املصالح  احت��اد  في  مصادر  وقالت 

قانوني  تعريف  إسرائيل  في  يوجد  ال  فإنه  العالم،  في  كثيرة  لدول 

متعارف  هو  ما  حسب  ولكن  صغيرة«.  »مصلحة  ملصطلح  واضح 

عليه، فإن املصلحة الصغيرة جدا هي تلك التي لديها خمسة عاملني، 

ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي نحو 10 ماليني شيكل. أما املصلحة 

الصغيرة، فهي تلك التي لديها حتى 50 عامال، ويبلغ حجم مبيعاتها 

السنوي حتى 25 مليون شيكل. ويتم تعريف املصلحة املتوسطة بتلك 

التي لديها حتى 100 عامل، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوي حتى 100 

واملتوسطة  الصغيرة  املصالح  من   %75 أن  ويتضح  شيكل.  مليون 

تعمل في مجالي التجارة وتقدمي اخلدمات، في حني أن 10% تنشط 

في مجال البنى التحتية، و7% في مجال الصناعة، و4% في مجال 

السياحة و4% في مجال الزراعة.

وقد عمل البروفسور ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل املركزي، 

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 أعلن وزير املالية روني بار- أون عن خطة التحفيز االقتصادي 

وذلك بالتنسيق مع محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر ملواجهة آثار 

األزمة املالية العاملية، وجاء فيها أن احلكومة ستقوم بتخصيص مبلغ 

7ر21 مليار شيكل مع استثمار بقيمة 5ر1 مليار شيكل من فائض 

ميزانية العام 2009 وإيجاد عشرة آالف فرصة عمل.  وقد زعم بار- 

أون أن هذه اخلطة غير مسبوقة من حيث حجمها ومن حيث مساهمتها 

في حتفيز الفعاليات االقتصادية في الدولة. وقال إن هذه اخلطة هي 

خطة إنقاذ مالية ترمي إلى حماية النظام املالي اإلسرائيلي في حال 

استمر تدهور األسهم واملؤشرات املالية في البورصات العاملية.

وتتلخص بنود اخلطة بتحويل مليارات الشواكل إلى األسواق املالية 

والبنوك، وإيجاد شبكة أمان اجتماعية حتمي مدخرات اجلمهور في 

صناديق التقاعد املختلفة، فيما لم تتضمن اخلطة أية نية حلماية الودائع 

الشخصية للمواطنني، ما قد يؤدي إلى حالة من الهلع واخلوف تنتهي 

بسحب جنوني وغير مدروس لهذه الودائع.

وثالثمئة  مليارات  بثالثة  االئتمان  زيادة  إلى  اخلطة  هذه  وتهدف 

مليون شيكل ومنح املصدرين زيادة ائتمانية أخرى وإنشاء صندوق 

تسديد  موعد  وإرجاء  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  ملساعدة 

ضريبة القيمة املضافة بحق أصحاب احملال الصغيرة. 

تستند هذه اخلطة إلى أربعة أركان أساسية:

 االستثمارات في البنية التحتية وإضافة مبلغ 600 مليون شيكل 

من  مختلفة  مناطق  في  تعليمية  غرفة   500 وبناء  الشوارع  لتوسيع 

إسرائيل.

رفع حجم االعتماد البنكي وإقامة صندوق خاص ملساعدة احملال 

التجارية الصغيرة واملتوسطة من خالل تخصيص مبلغ 200 مليون 

شيكل لدعم هذه املصالح، 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 مع القطاع اخلاص.

تنفيذ خطوات إضافية تتعلق بأسواق العمل وتشمل هذه اخلطوات 

استثمارات بقيمة 400 مليون شيكل لبرامج اإلرشاد املهنية في فروع 

الصناعة، البناء وفروع التكنولوجيا الرفيعة.

يذكر أن هذه اخلطة القت معارضة شديدة من عدة أوساط منها 
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نقابة العمال العامة ]الهستدروت[ والتي أعلنت عن نزاع عمل ميكنها 

من اإلعالن عن اإلضراب الشامل في حال عدم تعديل اخلطة وفقًا 

والذي  عيني(،  )عوفر  رأسها  على  يقف  ومن  الهستدروت  لرغبة 

يطالب بإضافة بند يتعلق بتأمني يضمن حقوق املدخرين في صناديق 

التقاعد وصناديق االئتمان.

إنه  وق��ال  أومل��رت هذه اخلطة  إيهود  رئيس احلكومة  ع��ارض  وقد 

بعد  ما  إلى  تنتظر  أنها ال  إذ  يجب مواجهة األزم��ة االقتصادية حاال 

سياسة  وراء  االجنرار  وعدم  باملسؤولية  التحلي  ويجب  االنتخابات 

تتأثر باالعتبارات االنتخابية. ومن بني معارضي اخلطة رئيس احتاد 

أفيشاي  البرملانية،  املالية  جلنة  ورئيس  بروش،  شراغا  الصناعيني، 

برافرمان، الذي قال إنها جاءت متأخرة وال تفي بالغرض املطلوب. 

املقبل  للعام  الدولة  ميزانية  إط��ار  توسيع  يجب  أنه  برافرمان  ورأى 

دفع  على  احلكومة  حث  أنه  كما  االقتصادي  النشاط  حتريك  بهدف 

وفي  األط��راف  في  واالستثمار  التحتية  البنى  لتطوير  كبيرة  مشاريع 

التعليم ومنح شبكة أمان لصناديق التقاعد وللمدخرات الشخصية. 

أما شراغا بروش فقد قال هو أيضا إن هذه اخلطة ال تفي باخلطوات 

املطلوبة من أجل إخراج الدولة من األزمة املالية املتوقعة ودعا احلكومة 

املشاريع  ملساعدة  شيكل  مليار   2 م��ال  ب��رأس  ص��ن��دوق  إن��ش��اء  إل��ى 

االقتصادية الصغيرة واملتوسطة احلجم. وأشار بروش إلى أن احلكومة 

مستعدة لتوظيف مبلغ ضئيل يعادل مئة مليون شيكل فقط في مثل 

هذا الصندوق. كما دعا إلى السماح للمصانع بإخراج مستخدمني 

في إجازة لبضعة أشهر في ظل انخفاض الطلبات، وصرف أجور 

مخفضة للمستخدمني بواسطة مؤسسة التأمني الوطني.

التحفيز مع خطوة إضافية اتخذها  وقد تزامن اإلعالن عن خطة 

محافظ بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، تقضي بتخفيض نسبة الفائدة 

البنكية إلى 5ر2% وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ دولة إسرائيل.  

وقد هدف فيشر من وراء هذه اخلطوة إلى حتفيز االستثمارات والنمو 

االقتصادي وإلى خفض تكلفة االعتماد البنكي وتقوية قدرته على 

التعامل مع التباطؤ االقتصادي املتوقع.

بعد معارضة أوساط عديدة للخطة املطروحة من قبل وزارة املالية 

مت تعديل بعض البنود فيها. وعليه أعلنت الوزارة عن تنفيذها خلطة 

أخرى بقيمة 8ر2 مليار دوالر لتدعم بها األسواق املالية ولتضمن بها 

القروض املصرفية ولتؤمن بواسطتها تعويضات التقاعد. وأوضحت 

وزارة املالية أن الهدف األساسي من اخلطة هو ضخ ما يقرب من11 

مليار شيكل لدعم االقتصاد اإلسرائيلي، كي يواجه الفوضى الناجمة 

عن األزمة املالية العاملية، وإلصالح العيوب في االقتصاد واالئتمان 

واالحتياطيات في أعقاب األزمة، موضحة أن هذه املبالغ ستستخدم 

الشركات  إل��ى  املمنوحة  املصرفية  القروض  ضمان  أج��ل  من  أيضا 

الصغيرة واملتوسطة وإلى العائالت، وأن هذا التدبير اتخذ من أجل 

زيادة حجم القروض املتوافرة. 

تبلغ  التي  لالقتصاد  األول��ى  اإلنقاذ  خطة  بعد  اخلطة  ه��ذه  وتأتي 

مخصصة  وهي  سابقا،  ذكر  كما  شيكل  مليار   21 الرسمية  كلفتها 

لالستثمارات العامة وتوفير فرص عمل. كما تأتي بعد انتقاد احتاد 

أرباب العمل والهستدروت، أبرز النقابات اإلسرائيلية، 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 فقد عدل بنك إسرائيل توقعاته بالنسبة للنمو 

االقتصادي للعام 2009 إذ كانت التوقعات السابقة تشير إلى منو بنسبة 

7ر2% بينما تشير التوقعات احلالية إلى منو بنسبة 4ر1% مقابل نسبة 

3ر5% في العام املاضي، وفي إثر هذه التقديرات سيكون منو الناجت 

احمللي للفرد سلبيًا في العام 2009. 

ويتوقع البنك املركزي أن تتراجع االستثمارات في إسرائيل بنسبة 

الربع  مع  باملقارنة  اجل��اري  العام  من  الثالث  الربع  خ��الل  5ر%16 

الثاني. 

ومن املتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى أكثر من 8% خالل األشهر 

القليلة القادمة، علما أنها كانت بنسبة 3ر6% في نهاية العام 2007 

نسبة  كانت  حيث   ،2004 العام  منذ  مستمر  بشكل  تدنت  أن  بعد 

البطالة عندئذ 7ر%10.


