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املقدمة
ويعرض   2010 عام  اإلسرائيلي  االقتصادي  املشهد  التقرير،  من  الفصل  هذا  يرصد 
التغيرات احلاصلة في  التقرير بسرد أهم  أهم املستجدات والتطورات التي شهدها. يبدأ 
االقتصاد اإلسرائيلي من خالل قراءة أهم املؤشرات االقتصادية ومقارنتها مع مثيالتها في 
العام 2009 ومع مثيالتها في دول OECD 1، كما يتم إلقاء نظرة سريعة حول التوقعات 
األزمة  من  إسرائيل  خروج  خلفية   على  واالستشراف  الرصد  هذا  ويأتي   ،2011 لعام 
املالية التي أثرت على أداء املؤشرات االقتصادية املختلفة للعام 2009، فيما كان تأثيرها 
على االقتصاد محدودا عام 2010، حيث توضح العديد من املؤشرات خروج إسرائيل 
من األزمة املالية، مثل الناجت احمللي اإلجمالي، فروع االقتصاد، أسواق العمل، أسواق 
املال وغيرها، مع العلم انه توجد مؤشرات أخرى تشير إلى ارتباط االقتصاد اإلسرائيلي 
بشكل كبير باالقتصاد العاملي، حيث ما زالت العديد من الدول تستصعب اخلروج كليا 
من األزمة املالية، من بني هذه املؤشرات: التصدير واالستثمار األجنبي داخل إسرائيل.

العام  من  الثاني  النصف  منذ  املاكرو-اقتصادية  مؤشرات  حتسن  بدء  من  الرغم  وعلى 
2009، إال أن هذه املعطيات ال تعطي صورة كاملة عن األزمة االقتصادية احلقيقية التي 
تعيشها إسرائيل وخصوصا منذ 2003، حيث تزايد عدد الفقراء بشكل ملموس وتراجع 
ميزانية  والرفاه مع تخصيص موارد طائلة لألمن واالستيطان. وتدعم  التعليم والصحة 
الدولة احلالية، واملقررة ملدة عامني متتاليني، تآكل دولة الرفاه بشكل تدريجي، وتبني حقيقة 
كون إسرائيل دولة تتنامى فيها أولويات األمن سنة بعد األخرى، إذ إن ميزانية األمن هي 
الوحيدة التي حظيت بزيادة ملحوظة خالل األعوام 2011 و 2012، وكما كان معهودا 

منذ سنني طويلة. 

»5«
املشهد ااالقتصادي – إسرائيل 2010

د. حسام جريس

تدعم ميزانية الدولة احلالية، 
واملقررة ملدة عامني متتاليني، 

تآكل دولة الرفاه بشكل 
تدريجي، وتبني حقيقة كون 
إسرائيل دولة تتنامى فيها 

أولويات األمن سنة بعد األخرى
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سيتم في هذا التقرير عرض الفصول التالية:

أوال: جرد شامل ومفصل لكل املؤشرات االقتصادية للعام 2010
يظهر هذا الفصل جناح االقتصاد اإلسرائيلي باخلروج من األزمة املالية بشكل جزئي 
وبالذات على املستوى احمللي من جهة، ومدى تعلقه باالقتصاد العاملي من جهة أخرى، 
الناجت احمللي اإلجمالي وتركيبة منوه،  املؤشرات االقتصادية مثل  إلى  بالنظر  وذلك 
والواردات،  الصادرات  االقتصاد،  فروع  واألجور،  العمالة  اخلاص،  القطاع  ناجت 
االستهالك اخلاص، االستثمارات احمللية واألجنبية، نسبة البطالة، التضخم املالي، 

عجز املوازنة وغيرها.

ثانيا: الفقاعة العقارية، األمالك غير املنقولة والفوائد على القروض السكنية
يتميز اقتصاد إسرائيل مبستوى عال من عدم اليقني السائد في فرع العقارات واألمالك 
وخصوصا ما يتعلق بأسعارها: هل وصلت إلى قمتها أم أنها سترتفع أكثر وأكثر خالل 
العقارية وما هي توقعاته في  الفقاعة  بنك إسرائيل مع  يتعامل  املقبلة؟. كيف  الفترة 

املوضوع؟.

ثالثا: ميزانية إسرائيل للعامني 2011 و 2012
تشهد ميزانية عام 2011 ارتفاعا بنسبة 2٫7% مقارنة مع العام 2010 وتصل إلى  
348٫1 مليار شيكل )حوالي 97 مليار دوالر(2 في العام 2011 وإلى 365٫9 شيكل 
في العام 2012، وهو يشمل تقليصا شامال مليزانية الوزارات املختلفة بنسبة 5%، ما 
عدا بعض الوزارات مثل وزارة الدفاع، وارتكزت على فرضيات وزارة املالية وبنك 
إسرائيل بنمو اقتصادي بنسبة 3٫8%. وصل العجز احلكومي إلى 3٫2% من مجمل 
الناجت احمللي.  وتستمر امليزانية احلالية في جتاهل الطبقات الضعيفة اقتصاديا بل وتواصل 

. OECD إحلاق األضرار فيها بشكل يتنافى كليا مع الشروط املوضوعة من منظمة

رابعا: أسعار املياه والسلع األخرى وتبعاتها االقتصادية
تتواصل أسعار املياه في إسرائيل  في االرتفاع، حيث وصلت نسبة ارتفاع أسعار 
املياه إلى 40% خالل العام 2010 وقد قررت سلطة املياه رفع األسعار بسبب قلة املياه 
هذا العام وارتفاع كميات االستهالك، وذلك في محاولة منها لتخفيف الضرر على 

مخزون املياه وحتى ال تقع في أزمة كبيرة خالل املرحلة القادمة.
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وقد مت اإلعالن عن موجة غالء أخرى مع بدء العام اجلديد، متس مباشرة جمهور 
ومستخدمي  اخلاصة،  املركبات  وأصحاب  اإلسكان،3  قروض  على  احلاصلني 

املواصالت العامة والهواتف اخلليوية، وغيرهم.

خامسا: التبعات االقتصادية الكتشاف الغاز الطبيعي في إسرائيل
إسرائيل  في  الطبيعي  الغاز  سوق  مستقبل  عرض  الفصل  هذا  خالل  من  سيتم 
واالنعكاسات االقتصادية واإلستراتيجية املتوقعة له، ونتطرق خالله للحديث بشكل 
تفصيلي عن اآلثار املترتبة على اكتشافات الغاز اجلديدة ، في كافة املجاالت االقتصادية 
والسياسية والعسكرية، خصوصا وان االكتشافات ستجعل إسرائيل من الدول املصدرة 

للغاز بعد أن كانت مستوردة له.

سادسا: أجور كبار املوظفني في الشركات العامة في إسرائيل
نشر املسؤول عن األجور في وزارة املالية، التقرير السنوي عن األجور في القطاع 
العام، خالل العام املاضي. وتبني من التقرير انه حتى في قمة األزمة االقتصادية وتعمق 
الركود االقتصادي في العام )2008( وتخفيض قيمة أجور العمال العادية بنسبة )%6(، 
واصل العديد من املسؤولني في القطاع العام احلصول على رواتب شهرية  دسمة جًدا 

يزيد  الواحد منها عن )40( ألف شيكل. 
تتسم العديد من الشركات العامة اإلسرائيلية بدفعها رواتب خيالية ملن يديرها أو ملن 
يشغل منصبا إداريا عاليا فيها. تصل هذه الرواتب أحيانا إلى أكثر من 3 مليون شيكل 

شهريًا، وهي ال تتماشى في العديد من األحيان مع الوضع املالي لهذه الشركات. 

سابعا: هبوط أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الشيكل
شهد االقتصاد اإلسرائيلي عام 2010 عاصفة كبيرة نتيجة التراجع املستمر في سعر 
صرف العمالت األجنبية وخاصة سعر صرف الدوالر واليورو أمام الشيكل،4 وهذا 
األمر زاد من خشية العديد من املؤسسات االقتصادية اإلسرائيلية وعلى رأسهم احتاد 
رة لألسواق األوروبية  الصناعيني من أن يؤدي الشيكل القوي إلى غالء البضائع املصدَّ
واألميركية، ما قد يقلل الطلب عليها ويقود خلسائر مادية ملموسة. أضف إلى ذلك 
التدخل بشكل  ببنك إسرائيل  التصدير، ما حدا  التي تكبدتها فروع  الكبيرة  اخلسائر 

ملموس ملنع هبوط سعر صرف الدوالر وإيقاف التدهور احلاصل في هذه الفروع.

شهد االقتصاد اإلسرائيلي عام 
2010 عاصفة كبيرة نتيجة 

التراجع املستمر في سعر صرف 
العمالت األجنبية وخاصة 

سعر صرف الدوالر واليورو أمام 
الشيكل
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ثامنا: انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون االقتصادي  والتنمية
مت قبول إسرائيل واستونيا وسلوفينيا في عضوية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
وكانت املنظمة اشترطت على إسرائيل لقبولها عضوًا بالعمل على تقليص الفجوات 
االقتصادية واالجتماعية الواسعة بني شرائح املجتمع مثل األجور بني الرجال والنساء 
وبني اليهود والعرب، كما طالبت الدولة بأن ال تتضمن نشراتها اإلحصائية معطيات 
عن سكان القدس واجلوالن احملتلني. كما طالبتها بتخصيص موارد إضافية للتعليم 

في املجتمع العربي داخل إسرائيل.

الفصل األول: املؤشرات االقتصادية لعام 2010

الناجت احمللي اإلجمالي  
شهد االقتصاد اإلسرائيلي عام 2010 منوا بنسبة 4٫5%، وبلغ حجم الناجت احمللي 
لكل  مليار دوالر( وذلك خالفا  مليار شيكل )حوالي 197٫4  اإلجمالي 706٫8 
التوقعات السابقة لكل من البنك املركزي ووزارة املالية ودائرة اإلحصاءات املركزية 
والتي حتدثت عن منو بنسبة 3٫8% بعد أن كانت نسبة منو الناجت احمللي اإلجمالي %0٫8 
عام 2009 و 4٫2% عام 2008. وتفوق نسبة منو الناجت احمللي في إسرائيل مثيالتها 
في معظم الدول املتطورة وتساوي تقريبا ضعف نسبة النمو في دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية )OECD( والتي وصلت فيها نسبة النمو إلى 2٫7% فقط.  كما طرأ 
انخفاض على نسبة البطالة التي من املتوقع أن تكون 6٫7% مقارنة بـ 7٫9% في نهاية 
عام 2009 لتقترب بذلك من نسبة البطالة املقاسة في نهاية 2008 )6٫3%( وهي أقل 
مما هي عليه في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( والتي وصلت فيها 
نسبة البطالة إلى 8٫3%. من اجلدير ذكره بأن انتعاش الفعاليات االقتصادية كان قد بدأ 
في النصف الثاني من العام 2009، وهو ما يؤدي إلى منو االقتصاد بنسبة %3٫5-%4 
تقريبا في كل ربع بحساب سنوي. وقد برز بشكل ملحوظ منو الناجت الصناعي بنسبة 

5٫3% عام 2010 بعد منو ضئيل بنسبة 0٫1% فقط عام 2009.
وقد أشارت دائرة اإلحصاءات املركزية إلى ثالثة تطورات مهمة حدثت خالل العام 
2010، يتمثل األول بتوقف التصدير املكثف والذي كان قد بدأ مع بداية النصف الثاني 
من العام 2009، وقد يفسر هذا األمر عدم جناح بعض الدول الغربية اخلروج كليا من 
األزمة املالية. التطور الثاني يتمحور حول تباطؤ النمو السريع لالستهالك الشخصي 

 وتفوق نسبة منو الناجت احمللي 
في إسرائيل مثيالتها في معظم 
الدول املتطورة وتساوي تقريبا 

ضعف نسبة النمو في دول 
منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية (OECD)  كما طرأ 

انخفاض على نسبة البطالة 
التي من املتوقع أن تكون %6٫7 
مقارنة بـ 7٫9% في نهاية عام 

2009
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في  االستثمارات  تفاقم  فهو  الثالث  األمر  أما  نفسها.  الفترة  في  بدأ  قد  كان  والذي 
األمالك الثابتة وخاصة البناء بهدف السكن.5

قدرت دائرة اإلحصاءات املركزية التكاثر السكاني بنسبة 1٫8% وعليه يكون الناجت 
احمللي للفرد قد منا بنسبة 2٫7% عام 2010 بعد هبوطه بنسبة 1٫1% في العام املنصرم، 
والذي كان عاما صعبا كثرت فيه األزمات املالية العاملية وتراجع النمو االقتصادي في 
فيها  املتطورة مبا  الدول  تفوقا على معظم  العالم. وقد أحرزت إسرائيل  معظم دول 
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، والتي كانت فيها نسبة منو الناجت 
احمللي للفرد 2٫3%. وقد بلغ الناجت احمللي اإلجمالي للفرد 106٫4 ألف شيكل أي 

ما يعادل 29٫7 ألف دوالر. 

  املصادر واالستعماالت
بعد  بنسبة %4٫7  عام 2010  اخلاص  االستهالك  ارتفع  االستهالك اخلاص:   .1
2008، وبسبب  2009 وارتفاع بنسبة 3٫6% عام  ارتفاع بنسبة 1٫1% عام 
النمو السكاني بنسبة 1٫8% فإن االستهالك اخلاص للفرد قد ارتفع بنسبة %2٫9 
بعد هبوطه عام 2009. وبالنظر إلى مكونات االستهالك كال على حدة جند أن 
النفقات الشخصية الستهالك السلع املعمرة للفرد قد ارتفعت بنسبة %10٫3، 
 ، 2007 بنسبة 16٫8% عام  2009 وارتفاع  بنسبة 10% عام  انخفاض  بعد 
وجنم هذا االرتفاع  عن تزايد في مصاريف شراء السيارات )17٫6%(، ارتفاع 
مصاريف شراء األثاث )7٫4%(، ارتفاع مصاريف شراء األجهزة الكهربائية 
بنسبة 4٫6%. في املقابل، ارتفع استهالك السلع العادية للفرد بنسبة %2٫2 
الكهرباء  أسعار  الوقود،  اخلدمات،  أسعار  في  بارتفاع  هذا  وينعكس  فقط، 
واملاء )1٫1%(، أسعار املواد الغذائية، املشروبات والدخان )1٫5%(، أسعار 

امللبوسات واألحذية واألغراض الشخصية )%7٫6(.
الفردي  املستوى  على  العام  اإلنفاق  بني  هنا  منيز  أن  علينا  احلكومي:  اإلنفاق   .2
والذي يشمل اإلنفاق على التعليم، الصحة، خدمات الرفاه والثقافة )ارتفع 
بنسبة 3٫8% عام 2010 مقابل ارتفاع بنسبة 4٫4% عام 2009(، وبني اإلنفاق 
احلكومي على املستوى اجلماعي والذي يشمل النفقات األمنية ونفقات من أجل 
النظام العام )هذه النفقات ارتفعت بنسبة 3٫7% مقابل ارتفاع بنسبة 0٫5% عام 
2009(. يتكون اإلنفاق احلكومي الكلي من 84٫1% على املستوى الفردي 
ومن 15٫9% على املستوى اجلماعي. ارتفع اإلنفاق احلكومي الكلي بنسبة 

ارتفع االستهالك اخلاص عام 
2010 بنسبة 4٫7% بعد ارتفاع 
بنسبة 1٫1% عام 2009 وارتفاع 

بنسبة 3٫6% عام 2008.
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 %2٫6 بنسبة  ارتفع  للفرد  احلكومي  اإلنفاق  أن  أي   2010 العام  في   %4٫4
خالل العام نفسه. وقد انتهى عام 2010 بعجز حكومي في امليزان اجلاري6 
مبقدار 28٫6 مليار شيكل )4٫1% من مجمل الناجت احمللي اإلجمالي( مقابل 

43٫7 مليار شيكل في العام املاضي )5٫8% من مجمل الناجت احمللي(.  
االستثمارات: ارتفعت االستثمارات في العقارات واألمالك الثابتة بنسبة %9٫9   .3
بنسبة 3٫9% عام 2008.  وارتفاعها   2009 عام  بنسبة %5٫8  بعد هبوطها 
للسكن،  املعد  غير  البناء  االستثمارات:  فروع  معظم  االرتفاع  هذا  يشمل 
املاكينات، اآلالت واملعدات، وسائل النقل وغيرها بنسبة )ارتفاع بنسبة %9٫5 
مقابل هبوط 9٫8% عام 2009(، البناء املعد للسكن )ارتفاع بنسبة %10٫3 

مقابل ارتفاع 5٫5% عام 2009( وغيرها.
التصدير واالستيراد:  ارتفع تصدير السلع واخلدمات بنسبة 12٫6% عام 2010   .4
 ،2008 عام   %5٫8 بنسبة  وارتفاعه   2009 عام   %12٫5 بنسبة  هبوطه  بعد 
وارتفع التصدير الصناعي )بدون املاس( بنسبة 12٫3% بعد هبوطه بنسبة %9٫4 
في العام املاضي )2009(. وارتفعت مداخيل خدمات السياحة بنسبة %33٫6 
بعد هبوطها بنسبة 24٫3% عام 2009. كما ارتفع تصدير اخلدمات األخرى7 
)ما عدا خدمات السياحة( بنسبة 1٫7% مقابل هبوط بنسبة 10% عام 2009. 
باإلضافة لذلك ارتفع التصدير الزراعي بنسبة 6٫4% مقابل هبوط بنسبة %2٫9 
عام 2009 وارتفع تصدير املاس بنسبة 42٫5% مقابل هبوط بنسبة ملحوظة 
وصلت إلى 31٫5% عام 2009. أما بالنسبة الستيراد السلع واخلدمات فقد 
ارتفع عام 2010 بنسبة 11٫5% بعد هبوط بنسبة 14٫7% عام 2009، ومن 
هنا فإن حساب السلع واخلدمات في ميزان املدفوعات أنهى عام 2010 بفائض 

مقداره 6٫6 مليار دوالر.

فروع االقتصاد
ارتفع ناجت القطاع اإلنتاجي8 عام 2010 بنسبة 3٫9% بعد أن هبط عام 2009 بنسبة 
0٫4% وبعد أن ارتفع بنسبة 4٫5% عام 2008 وبنسبة 5٫6% عام 2007. يعكس 
ناجت  3٫9% في  بنسبة  بنسبة 6٫2%، ومنوا  الصناعة  انتعاش ناجت فرع  هذا االرتفاع 
فروع التجارة، ومنوا بنسبة 3٫5% في ناجت فروع اخلدمات الغذائية والضيافة، ومنوا 
بنسبة 5٫5% في ناجت فروع املواصالت واالتصاالت. وقد ارتفع ناجت فرع اخلدمات 

اإلنتاجية بنسبة 7٫4% وناجت فرع اخلدمات املالية بنسبة %6٫6.

ارتفعت االستثمارات في 
العقارات واألمالك الثابتة بنسبة 
9٫9% بعد هبوطها بنسبة %5٫8 
عام 2009 وارتفاعها بنسبة %3٫9 

عام 2008.

ارتفع تصدير السلع واخلدمات 
بنسبة 12٫6% عام 2010 بعد 

هبوطه بنسبة 12٫5% عام 2009 
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فرع الصناعة: سجل فرع الصناعة عام 2010 منوا بنسبة 6٫2% ويعود الفضل في   .1
ذلك لالنتعاش احلاصل في التصدير الصناعي والذي ارتفع في العام ذاته بنسبة 
انتعاش في  إثر  2009، وجاء ذلك  العام  بعد هبوطه بنسبة 11% خالل   %9٫6
مستويات الطلب العاملي، وإضافة إلى ارتفاع املبيعات للسوق احمللية، وارتفاع 
في الفعاليات االقتصادية للشركات اإلسرائيلية التي تعمل خارج الدولة. وتعكس 
هذه النسبة خروج فرع الصناعة من الركود الذي أصابه وأصاب التصدير الصناعي 
اإللكترونية9  املركبات  فرعي  أن  الغريب  ومن  عام 2009.  التحديد  وجه  على 
والصناعات التكنولوجية لم ينموا كما منا االقتصاد بأكمله أو كما منا فرع الصناعة، 
فقط   %2٫3 إلى   %1٫6 بني  تتراوح  الفرعني  هذين  في  النمو  نسبة  كانت  حيث 
وهما لم يحافظا على نشاطهما االقتصادي الذي لم يتأثر مثلما تأثرت باقي فروع 
بعض  كون  على  يدل  فهو  شيء  على  دل  إن  األمر  وهذا   ،2009 عام  الصناعة 
الدول الغربية ال تزال جتابه العديد من الصعوبات في تخطي األزمات املالية التي 
اإلسرائيليني  املصدرين  معظم  جنح  وقد  املنصرمني.  العامني  خالل  بها  حلقت 
بتوجيه سلعهم ألسواق شرق آسيا وأميركا الالتينية10 بدال من الواليات املتحدة 
وبعض الدول األوروبية نظرا لتأخر االنتعاش االقتصادي في هذه الدول. وسجل 
االرتفاع األكبر في اإلنتاج الصناعي في العام 2010 في فروع املجوهرات واملاس 
)9٫1%(، صناعة  الكهرباء  فرع   ،)%12٫8( واملطاط  البالستيك   ،)%42٫5(
الصلب )8٫9%(، الكيماويات واألدوية )8٫3%(، فرع املواد الغذائية واملشروبات 
)7٫6%(، الصناعات التقليدية كالنسيج واملالبس واملنتجات اجللدية )%5٫1(، 
املواد املعدنية )3٫2%(. أما ناجت فروع املركبات اإللكترونية وصناعة الهاي – تك 
فقد منت بشكل ضئيل وصل إلى 2% فقط وشمل ذلك فرع أجهزة املراقبة، املراقبة 

الطبية وغيرها. 
فرع الزراعة:  وصلت قيمة اإلنتاج الزراعي عام 2010 إلى 24٫2 مليار شيكل   .2
)6٫8 مليار دوالر( منها 15٫4 مليار شيكل على شك إنتاج نباتي والباقي إنتاج 
حيواني، وتشكل هذه القيمة  ارتفاعا بنسبة 6٫5% مقارنة مع 2009 حيث كانت 
قيمة اإلنتاج الزراعي 22٫8 مليار شيكل. كان الناجت احمللي اإلجمالي في فرع 
 2010 خالل  الزراعي  اإلنتاج  كمية  ارتفعت  شيكل.  مليار   10٫9 الزراعة11 
بحوالي 5% في حني ارتفع اإلنتاج النباتي بنسبة 4٫4%12 وارتفع اإلنتاج احليواني 
بنسبة 3٫6%. وباملقابل ارتفعت أسعار اإلنتاج الزراعي بنسبة 8٫5% وهذا معناه 
ارتفاع قيمة اإلنتاج الزراعي بنسبة 6٫5% كما ذكر سابقا. ارتفع التصدير الزراعي 

سجل فرع الصناعة عام 2010 
منوا بنسبة 6٫2% بسبب انتعاش 
التصدير الصناعي والذي ارتفع 
في العام ذاته بنسبة 9٫6% بعد 
هبوطه بنسبة 11% خالل العام 

،2009

 وصلت قيمة اإلنتاج الزراعي عام 
2010 إلى 24٫2 مليار شيكل 
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عام 2010 بنسبة 9٫5% مقابل هبوط بنسبة 23% عام 2009 وكان االرتفاع األكبر 
بتصدير اخلضار والبطاطا )13٫5%(، رافقه ارتفاع طفيف في أسعار التصدير بنسبة 
ارتفاع  ورافقه   %5٫8 بنسبة  احلمضيات  ارتفع تصدير  لذلك  باإلضافة   .%2٫5
 2010 لعام  أهدافا  الزراعة  وزارة  وضعت  وقد   .%3٫5 بنسبة  التصدير  أسعار 
املياه،  كميات  في  الشديد  النقص  جراء  من  الناجتة  األزمة  مواجهة  في  تتلخص 
احملافظة على املناطق املفتوحة، تشجيع الزراعة البيئية وباألخص في منطقة املركز.

فرع السياحة:  سجل عدد الزوار القادمني إلى إسرائيل عام 2010 رقما قياسيا حيث   .3
وصل إلى 3٫4 مليون زائر وهو ارتفاع بنسبة 26% عما كان عليه عام 2009، من 
بينهم 2٫8 مليون سائح ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة مع العام 2009. 
وقد دخل إلى إسرائيل جوا 2٫3 مليون شخص حيث تزيد نسبتهم بحوالي %18 
من الداخلني جوا عام 2009. أما عدد الداخلني عن طريق اليابسة فكان 490 
ألف شخص )37% أكثر من العام 2009( فيما وصل عدد الداخلني عن طريق 
البحر 642 ألف شخص. وبلغت أرباح العملة األجنبية من قطاع السياحة في 
العام 2010 مبلغ 16٫7 مليار شيكل )4٫66 مليار دوالر( أي 5% من مجمل 
الصادرات و 16٫8% من اخلدمات التصديرية، واستوعب فرع السياحة حوالي 
الناجت  السياحة عن 2% من إجمالي  تقّل مساهمة فرع  18٫000 عامل جديد. 
احمللي اإلجمالي إاّل أّن قيمتها املضافة بالعملة اخلارجية تبلغ 85% ّما يجعلها حتتّل 
املرتبة األولى على سلم الصناعات التصديرية،ويعمل فيها 120 ألف مستخدم. 
تعمل وزارة السياحة حاليا على زيادة عدد السياح إلى 4 مليون سائح عام 2012 
وإلى 5 مليون سائح عام 2013. ويتوقع اقتصاديو وزارة السياحة أن تخلق هذه 
املعطيات ما يقارب  110٫000 وظيفة جديدة خالل 5 سنوات، هذا باإلضافة إلى 
120 ألف عامل يعملون حاليا في فرع السياحة في إسرائيل. وعلينا أن نذكر في 
هذا املجال السياحة الداخلية ووصفها كأحدى الفعاليات االقتصادية. ميكننا قياس 
حجم هذه الفعاليات 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 18 مليونا في العام 2010. وقد كانت مدينة إيالت هي املدينة األولى 
في إسرائيل من حيث عدد القاطنني في أماكنها املختلفة )47% من مجمل النزالء 

سجل عدد الزوار القادمني إلى 
إسرائيل عام 2010 رقما قياسيا 
حيث وصل إلى 3٫4 مليون زائر 
وهو ارتفاع بنسبة 26% عما كان 

عليه عام 2009

 بلغت أرباح العملة األجنبية من 
قطاع السياحة في العام 2010 
مبلغ 16٫7 مليار شيكل )4٫66 
مليار دوالر( أي 5% من مجمل 

الصادرات و 16٫8% من اخلدمات 
التصديرية
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نزلوا في إيالت(. ووصلت مساهمة فرع السياحة الداخلية لالقتصاد اإلسرائيلي 
في العام 2010 إلى حوالي 14 مليار شيكل، هذا باإلضافة إلى خلق العديد من 
أماكن العمل والدخل الصافي. ويصل عدد العاملني في السياحة الداخلية إلى 
فندقا  نحو 345  إسرائيل  في  الفنادق  فرع  يشمل  فيما  ألف شخص  حوالي 80 
حتتوي على نحو 48٫000 غرفة، وتشكل 77% من مجمل غرف الضيافة. أما 
فتحتوي على 8٫500 وحدة ضيافة وتشكل 12% من مجمل  القروية  الضيافة 
التحتية للجذب واإلشهار واالزدهار  البنية  الفنادق  فرع  الضيافة. يشكل  غرف 
السياحي. جتدر 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 هذا الفرع جدا من االنتفاضة األولى والثانية.13 وكنا قد تطرقنا 
في تقرير سابق إلى أن إسرائيل تتحكم باألماكن املقدسة في القدس الشرقية وفي 
بعض األماكن في الضفة الغربية، التي تشكل أماكن جاذبة للسياحة، وبالتالي فهي 
تنهب ما هو للفلسطينيني.14 قدم 27% من مجمل السياح من الواليات املتحدة 
وأميركا اجلنوبية، 61% من أوروبا، منهم 11% من روسيا، 7% من آسيا، %3 
من أفريقيا والباقي من دول أخرى. وصلت نسبة الغرف احملجوزة عام 2010 

إلى 85% )مبعدل سنوي( بعد أن كانت 67% عام 2008. 
فرع البناء واإلنشاءات: ما زال فرع البناء يعاني من أزمة خانقة للسنة العاشرة على   .4
التوالي، وهذه األزمة نابعة من مشكلة تقليص االعتمادات البنكية وغير البنكية 
بصورة كبيرة وخصوصا في فرع البناء. وقد بلغ عدد املباني املقامة عام 2010 نحو 
29000 وحدة سكنية بينما قدرت وزارة اإلسكان الطلب على الشقق السكنية 
املنخفضة  اجلديدة  السكنية  الوحدات  بناء  وتيرة  تعود  بحوالي 40٫000 شقة، 
إلى الركود االقتصادي الذي يعاني منه فرع البناء واإلنشاءات للسنة العاشرة على 
التوالي، وبسبب صعوبات التمويل التي يواجهها مقاولو البناء والنقص املستمر في 
األيدي العاملة املهنية. وكان التباطؤ احلاصل في بدايات بناية الوحدات السكنية 
يتوقع اخلبراء  املبيعات وعليه  التباطؤ احلاصل في مستوى  أعلى من  عام 2010 
أن حتدث أزمة في فرع البناء واإلنشاءات في حال ارتفاع أو ازدياد الطلب بشكل 
بنسبة 3% بشكل  للمباني والشقق عام 2010  الفعلية  مفاجئ. هبطت األسعار 
عام، وبنسبة 20% منذ العام 1997. إذا أخذنا بعني االعتبار هبوط سعر صرف 
الدوالر، نحصل على صورة مغايرة مفادها أن أسعار املباني والشقق قد ارتفعت 
بنسبة 8٫9% مبفاهيم الدوالر. يتسم فرع البناء واإلنشاءات عام 2010 بعدم توافق 

 ما زال فرع البناء يعاني من 
أزمة خانقة للسنة العاشرة على 

التوالي

 بلغ عدد املباني املقامة عام 2010 
نحو 29000 وحدة سكنية بينما 
قدرت وزارة اإلسكان الطلب على 
الشقق السكنية بحوالي 40٫000 

شقة
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ملموس بني منوه بشكل خاص وبني منو الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 4٫5%، ولم 
يالحظ أي انتعاش يذكر في هذا الفرع على غرار ما حصل في االقتصاد مبجمله. 
وقد لوحظ انتعاش معني في املباني والشقق الفاخرة جدا وفي بعض املشاريع املعينة 
في مركز البالد، ونبع هذا االنتعاش نتيجة الزدياد الطلب من قبل األجانب أو 
من قبل السكان احملليني الذين يقتنون املباني والشقق بهدف االستثمار، ولكن من 
جهة أخرى هنالك تباطؤ واضح في فعاليات هذا الفرع في باقي أرجاء إسرائيل أو 
لدى الفئات الضعيفة واملتوسطة اقتصاديا، ونبع هذا التباطؤ إثر ارتفاع نسبة البطالة 
في هذه املناطق، باإلضافة إلى إلغاء الهبات املمنوحة من قبل وزارة اإلسكان لكل 

املستحقني. 
تباطؤ الفعاليات في فرع البناء واإلنشاءات في معظم مناطق الدولة يظهر على خلفية   
حقيقة كون بعض املتغيرات ذات التأثير على قدرة شراء الشقق السكنية، تظهر حتسنا 
معينا. من بني هذه املتغيرات: هبوط نسبة الفائدة على القروض السكنية بشكل 
مستمر )حتى قرار بنك إسرائيل برفعها مجددا هذا العام(، هبوط أسعار الشقق 
السكنية املربوطة بالدوالر، هبوط نسبة البطالة، تخفيض ضريبة القيمة املضافة 
بإصدار  املتمثل  البورصة  طريق  عن  األموال  جتنيد  عملية  أن  هنا  يشار  وغيرها. 
سندات دين مختلفة قد توقف بشكل تام عام 2009 عقب األزمة املالية. أما على 
صعيد البناء في املستوطنات فقد واصلت إسرائيل التوسع االستيطاني ومصادرة 
األراضي في الضفة الغربية وبلغ إنفاق حكومة إسرائيل على االستيطان نحو 35 
مليار شيكل، أي ما يعادل 9٫77 مليار دوالر أنفقت على املستوطنات اليهودية 
املقامة بالضفة الغربية في موازنة عام 2010. وتشمل املبالغ أعاله إقامة وحدات 
سكنية جديدة باإلضافة إلى شق الطرق ومشاريع صناعية في املستوطنات، وعلى 
متويل اإلعفاءات الضريبية التي يتمتع بها املستوطنون،  وتشغيل العديد من قوى 
املستوطنات  الفرد من اإلنفاق احلكومي في  أن نصيب  األمن حلمايتهم. ويذكر 

اليهودية فاق نصيب الفرد داخل إسرائيل عام 2010 بنحو 1500 دوالر.
فرع اخلدمات العامة: ارتفع ناجت فروع اخلدمات العامة واجلماهيرية، والذي يتم   .5
السلطات  القطاع احلكومي، لعمال  املدفوعة لعمال  الرواتب  لقيمة  حسابه وفقا 
احمللية ولعمال املؤسسات الالربحية املمولة من قبل احلكومة، ارتفع بنسبة %4٫8 

بعد ارتفاعه بنسبة 3٫9% عام 2009.

واصلت إسرائيل التوسع 
االستيطاني ومصادرة األراضي 
في الضفة الغربية وبلغ إنفاق 

حكومة إسرائيل على االستيطان 
نحو 35 مليار شيكل، أي ما 

يعادل 9٫77 مليار دوالر

نصيب الفرد من اإلنفاق 
احلكومي في املستوطنات 

اليهودية فاق نصيب الفرد داخل 
إسرائيل عام 2010 بنحو 1500 

دوالر.
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أسواق العمل، العمالة واألجور
نسبة البطالة: أشارت معطيات دائرة اإلحصاءات املركزية إلى أن نسبة البطالة   .1
في إسرائيل انخفضت عام 2010 إلى 6٫7%  بعد أن كانت 7٫9% عند نهاية 

2009 ووصل عدد العاطلني عن العمل إلى 253 ألفا.
نسبة املشاركة: وصلت نسبة املشاركة في قوة العمل في الربع األخير من 2010   .2
إلى 56٫8% مقابل 55٫4% في نهاية عام 2009. ارتفعت نسبة املشاركة في 
قوة العمل بني الرجال إلى 62٫5% بدال من 61٫7% أما نسبة املشاركة لدى 
النساء ارتفعت من 51٫6% إلى 51٫9%. ولكن هذه النسبة ال زالت األدنى بني 
الدول الغربية خاصة، وذلك بسبب املشاركة املتدنية للقطاع اليهودي األصولي 
)احلريدمي( والبالغة 45% من القوة العاملة، وكذلك مشاركة العرب الفلسطينيني 

في إسرائيل في القوة العاملة والبالغة %39.
كمية العمل: ارتفعت كمية العمل عام 2010 في القطاع اإلنتاجي15 بنسبة %3٫9   .3
 .2008 2009  وارتفاعها بنسبة 4٫9% عام  بعد هبوطها بنسبة 1٫8% عام 
نتج هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع معدل عدد ساعات العمل للمشتغل الواحد. 
أما فيما يتعلق بنتاج العمل16 فقد ارتفع بنسبة وصلت إلى 0٫4% فقط، بعد 

ارتفاعه بنسبة 0٫1% فقط عام 2009.
األجر الفعلي: جتلى االنتعاش احلاصل في الفعاليات االقتصادية بارتفاع األجر   .4
الفعلي بنسبة 3٫6 % بعد تآكله بنسبة 2٫4% عام 2009 وارتفع معدل األجر 
لألجير الواحد إلى 8340 شيكال17 )2330 دوالرا( بعد أن كان 7٫463 شيكال 
في نهاية عام 2009. ولكن إذا أمعنا النظر وحللنا تطورات دخل العمال في 
إسرائيل قد جند صورة غير متكافئة متاما. هنالك 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 
هذا  دوالرا(.   3240( شيكل   11٫600 إلى  الراهن  الوقت  في  ويصل   %40
التفاوت يبرز أيضا داخل قطاع الصناعة نفسه، فقد كانت قيمة الدخل املتوسط 
الشهري في قطاع التكنولوجيا الرفيعة أكثر من 20 ألف شيكل )5586 دوالرا(، 
وفي صناعة التكنولوجيا املختلطة أكثر من 15  ألف شيكل )4189 دوالرا(، 
فيما بلغ في الصناعات التقليدية 8 آالف شيكل ويقارب معدل الدخل العام. 
هذا التفاوت بدا جليا بني الفئات املختلفة، ففي أعقاب الطفرة التي شهدها النمو 

 نسبة البطالة في إسرائيل 
انخفضت عام 2010 إلى %6٫7  
بعد أن كانت 7٫9% عند نهاية 

 2009

وصلت نسبة املشاركة في قوة 
العمل في الربع األخير من 2010 

إلى 56٫8% مقابل 55٫4% في 
نهاية عام 2009
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االقتصادي بني األعوام 2004-2007 لم حترز سوى الفئتني األكثر ثراء، وال 
سيما األولى بينهما، ارتفاعا في حصتيهما من مجمل الدخل، وقد استمرت 
الظاهرة خالل األعوام 2008 و 2009 و 2010 على الرغم من حتسن األوضاع 
االقتصادية نوعا ما، خاصة في الربع األخير من العام  2009 وبداية الربع األول 
من 2010. فقد أحرزت الفئتان املذكورتان على مدى السنوات املاضية ارتفاعا 
متتاليا في نصيبهما من مجمل الدخل بلغ في العام 2004 نسبة 44٫2%، ووصل 
في العام 2005 إلى 44٫7%، وإلى 44٫8% في العام 2006، وإلى %44٫9 
عام 2007 وإلى 45٫1% عام 2008 وإلى 45٫2% عام 2009 وإلى %45٫4 
عام 2010. وقد بلغ متوسط دخل األسرة الشهري للفئة األكثر ثراء في العام 
2010 حوالي 44٫758 شيكال )12502 دوالرا(، وهو ارتفاع بنسبة %2٫6 
عما كان عليه عام 2009 ويعادل نحو 4 أضعاف متوسط دخل األسرة املتوسط 
في الفئة اخلامسة. في املقابل طرأ انخفاض في حصة الفئات السبع الدنيا، فيما 

بقيت حصة الفئة الثامنة على حالها.

أسواق املال
ارتفعت مؤشرات األسهم املختلفة عام 2010 بنسبة 15% ويأتي ذلك بعد توقف 
هبوط مؤشرات األسهم وسندات الدين منذ بداية الربع الثاني من العام 2009، والذي 
بدأ منذ بداية العام 2008 وتدهور إلى أزمة في الربع األخير من  العام نفسه. وبدأت 
أسعار األسهم ومؤشرات أسواق املال االرتفاع بشكل حاد منذ بداية النصف الثاني 
من 2009، ومع نهاية العام كان مؤشر تل أبيب 100 18 أدنى بنسبة 15% فقط مما كان 
الوقت ترتفع مؤشرات األسهم واألوراق  العام 2007، ومنذ ذلك  نهاية  عليه عند 
النقدية األخرى بشكل مقبول. يعكس هذا التطور مدى األزمة التي مرت بها أسواق 
بأن  العاملية من جهة أخرى، علما  املال من جهة، واالنتعاش احلاصل في األسواق 
عملية اإلنتعاش في إسرائيل كانت أسرع منها في باقي دول العالم. وقد انتعش أيضا 
سوق سندات الدين الذي ارتفع خالل 2010 بنسبة 12% بعد ارتفاعه بنسبة 30% عام 

2009 هبوطه بنسبة 15% عام 2008.
في هذا السياق علينا أن نذكر أمرين: األول أن األزمة االقتصادية وتطورها إلى ركود 
اقتصادي كانت مستوردة من اخلارج بينما كانت أزمات أخرى في أسواق املال وليدة 
تطورات محلية. األمر الثاني هو األضرار واخلسائر املادية الهائلة التي حلقت بسوق 

ارتفعت مؤشرات األسهم 
املختلفة عام 2010 بنسبة %15
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الدين والتي أدت بدورها إلى إحلاق األضرار بجمهور كبير من املستثمرين  سندات 
بانتعاش تدريجي حلجم  املالية عام 2010  بان اخلروج من األزمة  واملدخرين. وقد 

التداول وبتجنيد األموال، وبالذات عن طريق إصدار سندات دين.
قطاعات  بني  كبيرا  تباينا  أو  تفاوتا  هناك  أن  النقدية  األوراق  سلطة  معطيات  تفيد 
الثابتة  واألمالك  البناء  شركات  أسهم  أسعار  بقيت  حني  ففي  املختلفة،  االقتصاد 
وشركات االستثمار بعيدة جدا عن مستواها عام 2007 )بسبب خسائر مادية طائلة 
حلقت بهذه الشركات من فعالياتها خارج إسرائيل(، جنحت بعض الشركات األخرى 
مثل البنوك وشركات التقنيات أن تستعيد ما خسرته خالل عام 2008 وأن جتند أمواال 

ضخمة عن طريق إصدار سندات دين جديدة.

الفصل الثاني: فقاعة العقارات واألمالك غير املنقولة
شهد قطاع العقارات على اختالف أنواعه ارتفاعا في االسعار بنسبة 32% في الفترة 
ما بني بداية 2009 ونهاية 2010، وذلك في الوقت الذي تراوحت فيه فائدة بنك 
إسرائيل19 ما بني 0٫5% إلى 1٫75% ما يعني أن ارتفاع أسعار العقارات في إسرائيل 

هو األعلى في العالم. 
وقد أظهر استطالع شمل عشرين مدينة في إسرائيل حصول تل أبيب على أعلى 
نسبة في ارتفاع أسعار الشقق خالل العام املاضي لدرجة لم تكن متوقعة، خاصة الربع 
األخير من العام 2009 والربع األول من العام 2010 حيث ارتفعت أسعار الشقق 

بنسبة 31% خالل عام واحد.
ارتفع مؤشر األسعار العام  خالل 2010 بـ 2٫8% في حني سجل مؤشر األسعار 
العام 2008 حيث  في الشقق ارتفاعا بنسبة 14٫4%، ما يعد ارتفاعا كبيرا عنه في 
سجل مؤشر األسعار العام ارتفاعا بنسبة 3٫6% في حني سجل مؤشر ارتفاع الشقق 
عام  إسرائيل  فيها  دخلت  التي  العامة  االقتصادية  األزمة  بسبب  كان  وهذا   ،%4٫3

2008 واملرتبطة باألزمة االقتصادية العاملية.
وبحسب وزارة العدل اإلسرائيلية التي نشرت أسعار الشقق واألراضي في إسرائيل، 
يعود هذا االرتفاع إلى التراجع الذي شهده هذا القطاع طوال العام 2008، وكذلك 
معظم أشهر العام املاضي، بحيث كانت أسعار الشقق أقل من املعدل الطبيعي لها، 
وهذا ما يفسر االرتفاع الذي حصل نهاية العام، وقد حققت الشقق التي مت تشطيبها 

وفق معايير مرتفعة والتي تشمل خمس غرف ارتفاعا عاليا في األسعار.

شهد قطاع العقارات على 
اختالف أنواعه ارتفاعا في 

االسعار بنسبة 32% في الفترة ما 
بني بداية 2009 ونهاية 2010

ارتفع مؤشر األسعار العام  خالل 
2010 بـ 2٫8% في حني سجل 

مؤشر األسعار في الشقق ارتفاعا 
بنسبة %14٫4
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كما كان الرتفاع أسعار احلديد على املستوى العاملي دور في ارتفاع أسعار املباني 
والشقق السكنية. حيث ارتفع سعر الطن الواحد من احلديد خالل الفترة األخيرة بنسبة 
30% وذلك بسبب قرار الشركات العاملية الكبرى املنتجة بحتلنة ورفع األسعار مرة كل 
ثالثة أشهر، علما أن اسرائيل تستهلك في السنة 800 ألف طن من حديد البناء، يتم 
إنتاج نصفها في البالد، األمر الذي يحول دون مشاركة اجلانب اإلسرائيلي عاملًيا في 
حتديد األسعار. ويشار إلى وزارة التجارة والصناعة قررت مؤخًرا فرض ضريبة على 
حصل  املقابل  في  أسعاره.  رفع  في  بدوره  ساهم  الذي  األمر  البناء،  حديد  استيراد 
مشترو الشقق على قروض إسكان )مشكنتا( بفوائد هي األكثر انخفاضا منذ عدة عقود. 
وقد أعرب محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر عن قلقه بشأن هذه الظاهرة التي قد 
تؤدي إن عاجال أم آجال إلى انفجار يولد عدم استقرار اقتصادي طويل األمد، وطالب 
كل اجلهات املتعلقة، وباألخص وزارة املالية ووزارة اإلسكان بالتعاون من أحل حّل 
هذه املعضلة. وقد بدأ بنك إسرائيل باتخاذ خطوات فعلية من أجل أيجاد حل فوري 
مينع حدوث مثل هذا االنفجار، ويتمثل برفع فائدة بنك إسرائيل وبرفع الفوائد على 
القروض السكنية، وطالب الدولة بتخصيص املساحات الالزمة من أجل زيادة عرض 
العقارات واألمالك والذي من شأنه أن يسهم في كبح جماح أسعار العقارات واألمالك 

املختلفة.
 يوضح محافظ بنك إسرائيل في خطوته هذه العالقة املتينة بني نسبة الفائدة البنكية 
وبني أسعار العقارات املختلفة. هذه الفائدة تؤثر بشكل واضح على عرض العقارات 
من جهة وعلى الطلب لها من جهة أخرى، وبناء عليه قرر بنك إسرائيل العمل على 
األمور،  مبجريات  والتحكم  العقارية  الفقاعة  انفجار  ومنع  العقارات  أسعار  تغيير 
وذلك عن طريق إتباع سياسة نقدية مسؤولة  يتم من خاللها تغيير نسبة الفائدة البنكية 
بفترات متقاربة، مبا في ذلك تغيير نسبة الفائدة على القروض السكنية، لكي يتسنى 
لسوق العقارات احملافظة على توازنه خالل الفترة القادمة. قد يعطي رفع نسبة الفائدة 
البنكية مؤشرا ملن يعرض العقارات واألمالك املختلفة بضرورة تخفيف حدة األسعار 
وعليه  أكثر  ناجعة  بينها  املنافسة  تصبح  قد  وبذلك  الشركات،  هذه  بها  تطالب  التي 
سياسة  انتهاج  أهمية  تنبع  املنطلق  هذا  من  الفعلية.  قيمته  العقارات  سوق  يسترجع 
نقدية واالستمرار بها ألمد بعيد، وإال قد يفسر األمر على أنه ضعف وعجز من البنك 

املركزي في معاجلة ارتفاع أسعار العقارات بشكل جذري.
تشير التوقعات إلى أن بنك إسرائيل قد يحظر احلصول على قروض سكنية بفائدة 

أعرب محافظ بنك إسرائيل 
ستانلي فيشر عن قلقه بشأن 

هذه الظاهرة التي قد تؤدي إن 
عاجال أم آجال إلى انفجار يولد 
عدم استقرار اقتصادي طويل 

األمد،
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ثابتة، وذلك على ضوء التوقعات التي تشير إلى أنه سيرفع الفائدة األساسية لتصل إلى  
3 % في العام 2011. وهذا يعني أن مسارات الفائدة الثابتة ستصبح مرّكبا أساسيا في 
معظم قروض اإلسكان اجلديدة في العام 2011، لتستبدل مسارات الفائدة املتغّيرة. 
وبناء عليه من املتوقع أن تزيد قيمة ترجيع القرض السكني بنسبة 10% خالل 2011، 

وذلك بسبب االرتفاع املتوقع على الفائدة.
وقد باشر بنك إسرائيل خالل العام 2010 باتخاذ خطوات فعلية وأعلن عن أنظمة 
جديدة تتعلق برفع  نسبة الفائدة بحوالي 1% عما كان متبعا حتى اليوم، على القروض 
السكنية التي تبلغ قيمتها 800 ألف شيكل وما فوق. ومبوجب هذه األنظمة اجلديدة 
الشهري  الترجيع  مبلغ  في  بزيادة  يشعرون  كهذه سوف  قروض  على  احلاصلني  فإن 

املترّتب على القرض السكني.
ولهذه األنظمة أهداف تتمثل في التأثير سلبا على مستوى الطلب للقروض السكنية 

في محاولة لتقليل الطلب على املباني والشقق السكنية. 
قبل سنوات َخَلت لم تكن قروض اإلسكان بقيمة 800 ألف شيكل أمرًا شائعًا، 
ولكن مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية في السنتني األخيرتني طرأ تغيير جذري على 
الوضع، خاصة إذا أخذنا باحلسبان أن ثمن شقة من 4 غرف في مركز البالد يصل إلى 
1٫4 مليون شيكل. وقد دفع هذا الوضع بالكثيرين الى التفكير بتلقي قروض إسكان 
مببالغ ضخمة. وقد كان سابقا بإمكان العديد من األزواج الشابة تلّقي قروض إسكان 
بقيمة 800 ألف شيكل ملدة 25 سنة، بفائدة متغّيرة يتراوح قدرها بني  2 %-%2٫5 
باملتوسط، وبترجيع شهري قدره 3٫500 شيكل، ولكن علينا أال ننسى أن هذا الوضع 
كان ممكنًا في ظروف اقتصادية سادت فيها فائدة منخفضة جدًا. ومن هنا فإن ارتفاع 
نسبة الفائدة، وفق كل التقديرات، سُيؤدي إلى ارتفاع مبلغ الترجيع الشهري من جهة، 
والى املس باالستقرار االقتصادي لدى األسرة. وهنا يأتي دور بنك إسرائيل لتجّنب 

ذلك واحملافظة على االستقرار االقتصادي لدى العائالت.
وبحسب األنظمة اجلديدة، فإن قروض اإلسكان التي تبلغ قيمتها 800 ألف شيكل 
وأكثر والتي يحصل عليها املواطنون غير املستحّقني للقروض مبوجب معايير وزارة 
املالية - هذه القروض سيتّم تصنيفها على أنها قروض تنطوي على مخاطر بنسبة عالية. 
ولذلك يتوجب على البنك رفع الفائدة لكي يضمن أموال القروض التي قّدمها للزبائن.

قروض  متلّقي  جمهور  تشجيع  هو  اجلديدة  إسرائيل  بنك  أنظمة  من  الهدف  ان 
استقرار  ضمان  بغية  ثابتة  بفائدة  القروض  اختيار  على  واملرتفعة  اجلديدة  اإلسكان 

من املتوقع أن تزيد قيمة 
ترجيع القرض السكني بنسبة 
10% خالل 2011، وذلك بسبب 
االرتفاع املتوقع على الفائدة.
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وثبات مبلغ الترجيع الشهري طيلة فترة القرض )باستثناء ارتفاع جدول الغالء بالنسبة 
للقروض املرتبطة باجلدول(.

وقد كان من الطبيعي في السنتني السابقتني أن يفّضل اجلمهور مسارات الفائدة املتغّيرة 
2.5%-2% على  الفائدة املتغيرة كانت منخفضة جدًا، وتراوحت بني  الثابتة، ألن  على 
قروض إسكان ملدة 25 عامًا مقابل 3٫5% نسبة الفائدة الثابتة. ويتبني من األنظمة اجلديدة 
أن بنك إسرائيل سيرفع الفائدة املتغّيرة على الفروض التي حددها بنك إسرائيل لتصل %3٫5 
بدل 2٫5%، ولكن دون األمان واالستقرار الذي تضمنه الفائدة الثابتة. األمر االيجابي 
أن الفائدة املقترحة اليوم هي الفائدة األكثر انخفاضًا منذ 20 عامًا، إذ إن الفائدة الثابتة تبلغ 
حاليًا 3٫5% على قروض ملدة 25-20 سنة، وتتيح للزبون االستفادة من فائدة منخفضة 
طيلة فترة القرض، دون التعرض ملخاطر رفع الفائدة، كما هو احلال في الفائدة املتغّيرة.

إلى  لتصل  األساسية  املصرفية  الفائدة  برفع  إسرائيل  بنك  قام محافظ  املقابل  وفي 
 .2008 عام  نهاية  في   %0٫5 بنسبة  كانت  أن  بعد   2010 العام  نهاية  في   %2٫25
وتهدف هذه السياسة للتأثير على الشركات العقارية ومنعها من رفع أسعار العقارات 

بشكل جنوني. 
مع نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 اندلعت وما زالت أزمات عاملية ناجمة عن 
األزمة االقتصادية العاملية ولعل أزمة دبي هي أكبر برهان، والناجمة عن الديون املتراكمة 
لهذا البلد الذي قدم العديد من التحفيزات العقارية. تشكل أزمة دبي الصورة املستبقة 
ألغلبية الدول التي عاجلت األزمة االقتصادية العاملية عن طريق التحفيزات وتخفيض 
سعر الفائدة املصرفية األساسية. تخفيض سعر الفائدة املصرفية األساسية حتى أدنى 
مستويات جعل من املضاربني على األسواق العقارية أكثر طمعًا، الشيء الذي أدى 
إلى ازدياد أسعار العقارات ومن ثم ارتفاع نسبة التضخم املالي في هذه البلدان، ومن 
بينها إسرائيل. رفع سعر الفائدة املصرفية األساسية يعني  اقتصاديًا أن تصبح عملية 
االقتراض أكثر كلفة، وبالتالي تقليل كمية النقود املتداولة في السوق التي من شأنها 

أن تكبح ازدياد األسعار والتقليل من نسبة التضخم املالي.
نبع قيام محافظ البنك املركزي برفع سعر الفائدة املصرفية األساسية من عوامل ومؤشرات 
احلفاظ على  في  املركزي  البنك  في حتقيق هدف  رغبته  األهم  لكن  متضاربة ،  اقتصادية 
استقرار األسعار. من هنا ميكن أن نفهم قرار احملافظ األخير بعالقته مع العوامل التالية:

اآلونة  في  يشهد  اإلسرائيلي  االقتصاد  إن  املالي:  للتضخم  بالنسبة  التوقعات    -    
التي  املالي  التضخم  نسبة  متتالية ملؤشر األسعار، وكان آخرها  زيادة  األخيرة 

قام محافظ بنك إسرائيل برفع 
الفائدة املصرفية األساسية 

لتصل إلى 2٫25% في نهاية العام 
2010 بعد أن كانت بنسبة %0٫5 

في نهاية عام 2008. 



205

وصلت إلى 2٫8 % وهي تكاد تصل إلى املستوى األقصى من تلك التي وضعتها 
سنوي.  مبفهوم   %3-%1 وهي  اجتيازه،  مينع  أحمر  كخط  احلكومة  لنفسها 
املتدنية  الفائدة  سعر  عن  الناجمة  العقارات  سعر  في  الكبيرة  االرتفاعات  إن 
وضعت احملافظ، أمام واقع وتخوفات أكثر واقعية مما كانت في السابق، وهو 
اآلن يصارع هذه التداعيات بواسطة اتخاذ قرار أكثر صرامة للحد من اندالع 
فقاعة عقارات أصبحت أكثر واقعية ما كانت عليه منذ بداية هذا العام. رفع 
سعر الفائدة األساسية سوف يجعل عملية االقتراض من البنوك التجارية أكثر 
تكلفة الشيء الذي من شأنه أن يكون كابحًا للمضاربني على سعر العقارات.

باتخاذ  قيام احملافظ  منذ  أنه  املالحظ  االقتصاد اإلسرائيلي: من  لنمو  التوقعات     -
قرارات السياسة املالية الواسعة فإن غالبية املؤشرات  تشير إلى حتسن االقتصاد 
اإلسرائيلي. وأكبر برهان هو قيام دائرة اإلحصائيات املركزية مؤخرًا بنشر نسبة 
النمو االقتصادي للعام 2010 بنسبة  4٫5%. زيادة االستهالك الشخصي بنسبة 
5٫2% في العام 2010 مقارنة بنسبة 1٫7% في العام 2009 ، الشيء الذي 
يشير إلى أن هنالك حتسنا في املستوى املعيشي لدى األفراد، انخفاض نسبة 
البطالة إلى 6٫7% مع نهاية هذا العام مقارنة بنسبة 7٫9% في العام  2009، 

زيادة  في التصدير بنسبة 12٫3%  مع نهاية هذا العام مقارنة بالعام املاضي.
أما التداعيات لهذه اخلطوة التي قام بها احملافظ، فيمكن تلخيصها بالتالي:

الفائدة األساسية تؤدي إلى غالء فائدة »البرامي« )والتي هي عبارة عن  زيادة   -
أصبحت  أي   ،%1٫5 إلى  إضافة   %2٫25 املركزي  للبنك  األساسية  الفائدة 
فائدة البرامي 3٫75% ( والتي تشكل أساسًا للقروض املصرفية. من هنا فإن 
األفراد واملصالح التي سبق وأن حصلت على قروض أساسها فائدة البرامي، 
فسوف جتد نفسها تتحمل بفائدة بنكية أكبر من قبل، ناهيك أننا ما زلنا نعيش 

أزمة اقتراض حقيقية.
الفائدة  نسبة  برفع  قام  الذي  عامليًا  األول  هو  اإلسرائيلي  املركزي  -   البنك 
فائدتها األساسية  العاملية  املركزية  البنوك  أبقت  املصرفية األساسية، في وقت 
العمالت  أحدى  الشيكل  أن يصبح  إلى  يؤدي  الذي  الشيء  بأدنى مستوياتها 
امُلفضلة لالستثمار عامليًا ، فعلى سبيل املثال بسبب وجود الفائدة األساسية في 
الواليات املتحدة األميركية في احلضيض بني 0%-0٫25%، سيقوم أصحاب 
العملة اخلضراء ببيعها كي يستثمروا في الشيكل. هذا الشيء يؤدي إلى تقوية 

الشيكل مقابل الدوالر، أي أننا نتوقع هبوطا بسعر الدوالر مقابل الشيكل. 

نبع قيام محافظ البنك 
املركزي برفع سعر الفائدة 

املصرفية األساسية من عوامل 
ومؤشرات اقتصادية متضاربة، 
لكن األهم رغبته في حتقيق 

هدف البنك املركزي في 
احلفاظ على استقرار األسعار
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من  هذا املنطلق نرى أن تخوفات البنك املركزي األساسية من حصول فقاعة عقارية، 
والتي هي في هذا السياق حتصيل حاصل لسياسته السابقة  التي هدفت إلى تشجيع 
االستهالك عن طريق تخفيض الفائدة املصرفية األساسية، و التي اتخذها مع اندالع 
األزمة االقتصادية العاملية، هي تلك التي أدت في نهاية املطاف إلى قرار احملافظ رفع 

سعر الفائدة األساسية. 
ال شك أن التأثير املباشر لرفع نسبة الفائدة األساسية سوف يلقي بظالله الوخيمة 
على األفراد والشركات الذين سبق وان اقترضوا ، الشيء الذي من شأنه جعل تلك 

القروض أكثر تكلفة مما كانت عليه في السابق.
من هنا، فانه من  املبكر االستنتاج أن االقتصاد اإلسرائيلي خرج من أزمته. بل، على 
العكس، فهو موجود اآلن في صلب أزمة جديدة، وعلينا أن نكون أكثر حذرًا في فهم 
اخلطوات التي قام بها احملافظ مؤخرًا برفع سعر الفائدة األساسية، فهي في الواقع  مبثابة 
اعتراف أن االقتصاد اإلسرائيلي يعاني اليوم من أزمة عقارية من شأنها أن تنفجر بني 
احلني واآلخر. قد ُيحافظ البنك املركزي على نسبة التضخم املالي ضمن اإلطار الذي 
وضعته احلكومة ) 1%-3%( لكن مع كل هذا فان قراره هذا  سوف يؤدي إلى نتائج 
عكسية على االقتصاد وأهمها زيادة أزمة االقتراض لدى األفراد واملصالح الصغيرة التي 
متيز اقتصاد الوسط العربي والتي لم يتم حلها حتى اآلن، تقوية الشيكل مقابل الدوالر 
الشيء الذي يؤثر حتميًا بشكل سلبي على التصدير ومن ثم على الدائرة اإلنتاجية في 
البالد ويرفع أسعار الذهب كبديل آمن لالستثمار بعد تضعضع سعر صرف الدوالر.

الفصل الثالث: ميزانية إسرائيل 2011 و 2012
صادق الكنيست اإلسرائيلي على ميزانية الدولة لعامي 2011-2012 في اقتراع 
نهائي، وجاءت املوافقة بأغلبية 63 ضد 33 صوتا في ثالث تصويت على امليزانية مبا 
احمللي  الناجت  من   %3 قدره  عجزًا  امليزانية  وتستهدف  التسويات.20  قانون  ذلك  في 

اإلجمالي في 2011 ينخفض إلى 2% في 2012 . 
وكما هو معهود فإن السجال يحتدم في إسرائيل حول الوضع االقتصادي في ظل 
النقاش حول امليزانية العامة وحصة ميزانية الدفاع منها وتزايد التوقعات بتراجع االقتصاد 
اإلسرائيلي في الفترة املقبلة. وكشف أعضاء من الكنيست النقاب عن أن ميزانية الدفاع 
زيدت بأكثر من ثالثة مليارات دوالر مقارنة مع امليزانية التي أعلنت سابقا، وأنه متت 

تغطية الفارق من ميزانيات اجتماعية. 

 تخوفات البنك املركزي 
األساسية من حصول فقاعة 

عقارية، هي تلك التي أدت في 
نهاية املطاف إلى قرار احملافظ 

رفع سعر الفائدة األساسية
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القراءة  في  إقرارها  عند  العامة  امليزانية  حول  الكنيست  في  النقاشات  بدأت  وقد 
األولى حيث ارتفعت تهديدات األحزاب الدينية املتزمتة )احلريدية( بربط موقفها منها 
ليس فقط بحصص مالية وإمنا أيضا مبشاريع قوانني مختلف بشأنها مثل قانون التهويد 
العسكري. ومع ذلك متت املصادقة على ميزانية العامني 2011 و 2012 هذه املرة 
بالقراءتني الثانية والثالثة ولم تستمر النقاشات حتى الصباح الباكر. وأبلغ وزير املالية 
يوفال شتاينيتس اعضاء الكنيست عقب االقتراع: »هذه امليزانية لعامني ستسمح لنا 
مبواصلة النمو بوتيرة سريعة، وأن نستمر في إيجاد مئات األلوف من الوظائف اجلديدة 

مشابهة لعام 2010«. 
وفي السياق ذاته أكد رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو أن احلديث يدور عن ميزانية 
املسار  في  وتضعه  االنتعاش  إلى  االقتصاد  إلى  تقود  واجتماعيا،  اقتصاديا  مسؤولة 

الصحيح، مشددا على أن هذه امليزانية جيدة ألصحاب الدخل احملدود.
ومن بني الوزارات التي حظيت مببالغ ضخمة جند على رأس القائمة وزارة الدفاع 
)60 مليار شيكل(، تليها وزارة التربية والتعليم )33 مليار شيكل( ثم وزارة الصحة 

)15 مليار شيكل( ووزارة الدفاع الداخلي )9 مليار شيكل(. 
تعبر  امليزانية  هذه  أن  حسون  يوئال  الكنيست  في  الرقابة  جلنة  رئيس  أكد  وبدوره 
عن استهتار احلكومة باألموال العامة، مشيرا إلى أنهاال تغطي حاالت الطوارئ ولم 
الهدف  أن  الزالزل ودعما جلهاز اإلطفائية. وأكد حسون  ميزانية ملواجهة  تخصص 
الرئيس للميزانية هو احلفاظ على زعامة نتنياهو الذي اشترى أعضاء كنيست من خالل 
األموال العامة. وقال وزير املالية اإلسرائيلي السابق روني بار-اون أن مشروع املوازنة 
العامة للعامني 2011 و2012 التي متت املصادقة عليها، تشكل إعالن حرب على 
الطبقات الفقيرة واملسحوقة في إسرائيل، وهي ميزانية تبذير األموال العامة، مدعيا 
أن احلكومة برئاسة بنيامني نتنياهو تتخلى من خالل مشروع املوازنة العامة للدولة عن 

املناطق النائية كالقدس ومدن التطوير وتهمل جهاز التربية والتعليم وغيرها.
وكان حزب كادميا املعارض رصد بعض ما ورد في مشروع امليزانية، والذي يتضح 
الدينية، ويتضح  الدينية ورياض األطفال  الدينية واحملاكم  املعاهد  منه رفع موازنات 
من مشروع امليزانية ارتفاع واضح في امليزانية املرصودة للمعاهد الدينية حيث وصلت 
الى  القادم  العام  فيه  ستصل  الذي  الوقت  في  شيكل،  مليون   975 الى   2010 عام 
1٫074 مليار شيكل وأقل بقليل في العام 2012، كذلك احلال مع احملاكم الدينية 
بحيث سيتم رفع املوازنات وستصل إلى 142 مليون شيكل لعام 2011، في الوقت 

ومن بني الوزارات التي حظيت 
مببالغ ضخمة جند على رأس 
القائمة وزارة الدفاع )60 مليار 

شيكل(، تليها وزارة التربية 
والتعليم )33 مليار شيكل( ثم 
وزارة الصحة )15 مليار شيكل( 
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شيكل(
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الذي وصلت امليزانية خالل  العام 2010 الى 128 مليون شيكل. ومن الواضح ان 
نتنياهو يهدف بشكل واضح إلى إرضاء األحزاب الدينية وتقدمي ثمن لها إلبقائها في 
االئتالف احلكومي، خاصة في ظل وجود بعض اخلالفات والتي هددت حركة شاس 
بسببها باالنسحاب من احلكومة في حال إقرار مشروع اعتناق الديانة اليهودية في اجليش 

اإلسرائيلي.
ومعلوم أن امليزانية العامة اإلسرائيلية للعامني املقبلني تبلغ 714 مليار شيكل )حوالي 
200 مليار دوالر( منها 348 مليار شيكل لعام 2011 والباقي لعام 2012. ومت عرض 
امليزانية أمام الكنيست بعدما متت تسوية اخلالفات حول ميزانية الدفاع التي تزيد عن 

110 مليار شيكل للعامني املقبلني. 
النمو  تشجيع  على  تركز  ألنها  ممتازة  العامة  امليزانية  أن  على  املالية  وزارة  وتشدد 
الضواحي.  وتنمية  التعليم  على  وكذلك  االجتماعية  الفوارق  وتقليص  والتشغيل، 
مليار  منها  شيكل،  مليار   7٫5 تقّدم  سنوات  لست  خطة  إلى  الوزارة  وأشارت 
العالي.  التعليم  تطوير  في  للمساعدة  اجلديد  العام  ميزانية  في  مليار   ونصف 
غير أن رؤية وزارة املالية املتفائلة هذه لم ترق ألعضاء الكنيست من أحزاب االئتالف 
واملعارضة على حد سواء. فقد أعلن عضو الكنيست جفني عن »يهدوت هتوراه« أن 
رئيس احلكومة ووزير املالية وعدا بتحسني قطاع اإلطفاء مثال، ولكن هذا التحسني 
مؤجل كما يبدو. وقد ركزت أحزاب املعارضة على االعتراضات على امليزانية والتي 
تتمثل في األثمان التي دفعتها احلكومة ألحزاب االئتالف لضمان تأييدها للميزانية. 
بيتنا«  »إسرائيل  لـحزب  دفع  نتنياهو  أن  إلى  ميرتس  حزب  من  أورون  حاييم  وأشار 
294 مليون شيكل، كما أن حركة شاس ستنال 260 مليون شيكل. وقد طلب رئيس 
الكنيست من املستشار القضائي للحكومة فحص هذه املعطيات التي تتحدث عن أن 
الثمن بلغ 1٫138 مليار شيكل للعامني املقبلني. وكشف أورون النقاب عن أن ميزانية 
الدفاع حصلت على استثناء بقيمة 12 مليار شيكل، إذ إن احلكومة رفعت ميزانية األمن 

بنسبة 24 % مبينًا أن احلكومة ال تقدم معطيات صحيحة للجمهور. 
تبلغ ميزانية األمن 61 مليار شيكل بدل 49 مليار شيكل كانت مقرة لألمن عام 2010، 
وهي تشكل 30% وأكثر من املوازنة العامة للعام الواحد، وقد كان من املفترض أن تكون 
ميزانية وزارة الدفاع  املباشرة 13٫7 مليار دوالر، إال أنه خالل العام طلبت وزارة املالية 
إضافة 723 مليون دوالر للميزانية، ثم اتضح أن هناك زيادات إضافية منها 1٫4 مليار 
واخلارجية  »الشاباك«،  العامة  املخابرات  جلهازي  العام  االحتياطي  من  حتول  دوالر، 

ومعلوم أن امليزانية العامة 
اإلسرائيلية للعامني املقبلني 
تبلغ 714 مليار شيكل )حوالي 
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»املوساد«، وهذا عدا عن ميزانيتي اجلهازين األساسيتني، اللتني تبقيان سريان حتى عن 
أعضاء الكنيست، وعن غالبية الوزراء. واتضح أن وزارة الدفاع تلقت زيادة غير معلنة، 
بقيمة 1٫16 مليار دوالر، بذريعة مداخيل من الصناعات احلربية اإلسرائيلية، وبذلك 
وصلت امليزانية املباشرة املعلنة إلى 16٫9 مليار دوالر. أضف إلى ذلك أن ميزانية األمن 
ال تشمل وكالة الطاقة النووية. كما ال تدخل فيها البتة ميزانية الشرطة املخصصة حتديدًا 
للجانب األمني، وال حتى ميزانية قيادة اجلبهة الداخلية وال صندوق استيعاب اجلنود 

املسّرحني وال حتى املساعدات التي تقّدمها احلكومة للصناعات العسكرية وغيرها.
 وال تشمل موازنة األمن هذه 3 مليار دوالر أخرى من الواليات املتحدة، ونحو 10 
مليار دوالر، تصرف على أذرع أمنية ومصاريف احتالل واستيطان أخرى. وحمل 
أورون على ما أسماه »النمو املتوحش وغير املنضبط« مليزانية الدفاع، وقال إن ميزانية 
الدولة كانت ستختلف لو أن ميزانية الدفاع كانت أقل. وأكد أن إلسرائيل احتياجات 

أخرى كان ينبغي تلبيتها لو أن هناك معايير شفافة لألولويات.
جتدر اإلشارة إلى أن النقاش حول ميزانية الدفاع يتم في جلنة سرية وليس في القاعة 

العامة للكنيست.
بينما  املقبلني 4٫5 مليار شيكل،  العامني  العالي في  التعليم  ميزانية وزارة  ستبلغ 

ستبلغ ميزانية وزارة الصحة في العام 2012 مبلغ 2٫1 مليار شيكل.
و تقوم حكومة نتنياهو منذ انتخابها بعرض ميزانية مزدوجة لعامني  ومن األهمية 
مبكان التشديد على أن إقرار ميزانية مزدوجة، يحد من اإلمكانية، الضئيلة أصال، في 
إدخال تعديالت أو تغيرات أو نقل ميزانية من بند إلى آخر، ليس فقط لعام قادم بل 

لعامني. ومن شأن هذا  أن ميس بالفئات املستضعفة .
كما حتافظ امليزانية  احلالية  على الفجوات االقتصادية خاصة الفجوات في الدخل، 
حيث ان ضريبة القيمة املضافة، وبخالف ما أعلنه وزير املالية في السابق، لم تخفض 
وبقيت على نسبة 16%، وباملقابل  مت تخفيض ضريبة الشركات، وهي خطوة إضافية 
لدعم األغنياء وتوسيع الفجوة بينهم وبني الفقراء. أما عن توسيع تطبيق قانون الضريبة 
السلبية فمن املهم التنويه إلى أن أهدافه املعلنة بدعم عمالة النساء العربيات وتقليص 
البطالة ال ميكن حتقيقها،  كونه اشترط بعدم العمل لدى األقارب، في حني إن %77 
من املصالح العربية هي مصالح عائلية مقابل 33% من مجمل املصالح اليهودية، ومن 
املعروف أيضا  أن أغلب النساء العربيات يفضلن أو يضطررن للعمل لدى العائلة، 

وبذا فان الهدف يكون بعيد املنال بالنسبة إليهن.

 إقرار ميزانية مزدوجة، يحد من 
اإلمكانية، الضئيلة أصال، في 

إدخال تعديالت أو تغيرات أو نقل 
ميزانية من بند إلى آخر

حتافظ امليزانية  احلالية  على 
الفجوات االقتصادية خاصة 
الفجوات في الدخل، حيث ان 

ضريبة القيمة املضافة، وبخالف 
ما أعلنه وزير املالية في السابق، 

لم تخفض وبقيت على نسبة 
16%، وباملقابل  مت تخفيض 

ضريبة الشركات، وهي خطوة 
إضافية لدعم األغنياء وتوسيع 

الفجوة بينهم وبني الفقراء
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أما عن حصة السلطات احمللية العربية فيذكر انه من مجمل امليزانية لعام 2012، 
الفجوات،  لم تخصص احلكومة أي  بالعمل على سد  وبخالف ادعاءات احلكومة 

مبلغ لتطوير السلطات احمللية العربية.
فان  السياسة االقتصادية،  قانون  امليزانية احلساسة جذريا في  أما عن دمج سياسة 
امليزانية احلالية تفتقر لهذه الرؤيا والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على االقتصاد العام،  
وذلك على الرغم من انه عند توقيع إسرائيل على االنضمام ملنظمة التعاون االقتصادي 
التزمت بالعمل على سد الفجوات بني الفئات املختلفة وباألخص بني العرب واليهود 

وبني النساء والرجال.

الفصل الرابع:  أسعار املياه
 والسلع األخرى في إسرائيل وتبعاتها االقتصادية

سجل التضخم املالي عام 2010 ارتفاعا وصل على أثره جدول غالء املعيشة إلى 
املركزي  البنك  وحدده  احلكومة  حددته  الذي  الهدف  ضمن  تقع  نسبة  وهي   %2٫9

والذي يتراوح ما بني 1% إلى %3. 
التي كانت قد بدأت عام  املياه  النزاعات حول رفع أسعار  واستمرت عام 2010 
ضريبة  فرض   2009 العام  بداية  مع  تقرر  فقد  الكلمة.  معنى  بكل  بعاصفة   2009
املسموح  الكمية  استهالكها عن  يزيد  عائلة  القحط على كل  تدعى ضريبة  استهالك 
بها، وعلم أن هذه الضريبة التي تسمى أيضا ضريبة االستهالك الزائد قد أقرتها سلطة 
فإن عائلة مؤلفة  املياه  اقتراح سلطة  ملنع ري احلدائق اخلاصة. وبحسب  املياه كبديل 
من 4 أنفار تستهلك أكثر من 30 مترا مكعبا خالل شهرين تدفع عن كل متر مكعب 
إضافي 20 شيكال، وهو مبلغ يزيد بضعفني عن السعر احلالي. وتدعي سلطة املياه 
أن فرض الضريبة اجلديدة سوف يؤدي إلى توفير ما يقارب 60 مليون متر مكعب من 
املياه سنويا. ولكن هذه الضريبة ألغيت وتقرر رفع أسعار املياه بنسبة 40% حتى شهر 

آذار 2010، علما أن أسعار املياه ارتفعت خالل 2009 بنسبة %30.
أعلنت سلطة املياه في إسرائيل عن رفع أسعار املياه لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 
االرتفاع املقرر لالستهالك املنزلي، وسيصبح سعر استهالك أول  بينما مت إلغاء   %5
2٫5 متر مكعب للفرد شهريا 8٫5 شيكل للمتر املكعب الواحد، فيما سيصبح سعر 
الكمية التي تزيد عن ذالك 12٫5 شيكل شهريا. وأعلن كذلك أن سعر املياه لألغراض 
الصناعية سيرتفع في الوقت الراهن وسيصبح 3٫83 شيكل للمتر املكعب. وتقرر 

  لم تخصص احلكومة أي 
مبلغ لتطوير السلطات احمللية 

العربية.

سجل التضخم املالي عام 2010 
ارتفاعا وصل على أثره جدول 

غالء املعيشة إلى %2٫9
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رفع أسعار املياه لألغراض الزراعية بقيمة 11٫8 أغورا للمتر املكعب الواحد، ومبا ان 
املزارعني يدفعون عن املياه بثالث تسعيرات مختلفة )يرتفع السعر كلما ارتفعت الكمية 
للمتر املكعب، أي  التسعيرة بعد رفعها سيبلغ 1٫71 شيكل  املستهلكة( فإن معدل 
بارتفاع قدره 7٫8%. وحتى العام 2016 من املتوقع ان ترتفع تسعيرة املياه لألغراض 
الزراعية لتصبح 2٫26 شيكل للمتر املكعب، أي بارتفاع إجمالي قدره 42%. بلغت 
كمية املياه املخصصة للزراعة هذا العام 430 مليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها %23 
مقارنة بالكمية التي خصصت عام 2009. وعللت سلطة املياه هذه الزيادة بضرورة 
إنقاذ آالف الدومنات من البيارات واحلقول والكروم من اجلفاف والعطش الناجمني 
عن تقليص حصص املياه بنسبة إجمالية قدرها 65% خالل السنوات العشر االخيرة.
وقد حذرت مؤسسة التأمني الوطني اإلسرائيلية في بداية العام 2009 من ارتفاع 
حاد في سعر املياه خالل العام نفسه أو مع مطلع العام 2010، األمر الذي سيؤدي 
إلى ارتفاع عدد الفقراء في إسرائيل، ووفقا لتقديرات املؤسسة فإن تكاليف ثمن املياه 
لعائلة واحدة كان قبل الغالء يقدر بحوالي  115  شيكال شهريا، في حني سيرتفع سعر 
املياه للعائلة الواحدة مطلع العام القادم بنسبة 40%، أي أن املصروف العائلي للمياه 
سيصبح قرابة 160 شيكال شهريا، األمر الذي ينعكس سلبا على طبقات كثيرة في 
املجتمع، وبالذات تلك التي يشكل فيها كل شيكل أمرا حاسما. ووفقا حلسابات مدير 
التخطيط في التأمني الوطني، إذا بدأ العمل باخلطة اجلديدة ومت رفع أسعار املياه فعليا، 
فان معدل الدخل للعائلة في إسرائيل سيهبط بـنسبة 0٫5%. ووفقا لهذه احلسابات فان 
تأثير هذا الغالء على العائالت الغنية سيكون قليال ويصل إلى 0٫2%، بينما سيقلل 

ذلك من مدخول العائالت في الطبقة الفقيرة بنسبة %0٫9-%1٫4.
وفي ضوء هذه النتائج قال اسحق هرتسوغ، وزير الرفاه االجتماعي )قبل استقالته(، 
أنه سيطالب بإجراء نقاش في احلكومة بخصوص رفع أسعار املياه والتأثيرات املتوقعة 
القرار  إلى هذا  التوصل  لقد مت  الفقيرة. وقال هرتسوغ:  الفئات  لهذه اخلطوة على 
التعسفي بدون التشاور مع وزارة الرفاه والتأمني والوطني لفهم أبعاد املخطط وإدراكها. 
وهذا األمر ليس منطقيا وليس مقبوال. املياه هي حاجة ضرورية ويومية للجميع، ورفع 
أسعار املياه أمر ال ميكن للطبقات الفقيرة حتمله.  وأضاف: معطيات مؤسسة التأمني 
بالكثير من  الفقر وسيؤدي  رقعة  القرار سيزيد من  بأن هذا  التقديرات  تعزز  الوطني 

العائالت، املسنني وأصحاب الدخل احملدود إلى أزمة اقتصادية صعبة.
وقال مركز احلكم احمللي انه سيواصل نضاله خلفض أسعار املياه، وإلغاء واجب 

حذرت مؤسسة التأمني الوطني 
اإلسرائيلية في بداية العام 2009 

من ارتفاع حاد في سعر املياه 
خالل العام نفسه أو مع مطلع 
العام 2010، األمر الذي سيؤدي 

إلى ارتفاع عدد الفقراء في 
إسرائيل
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البلدية. وأعلن رئيس املركز شلومو بوحبوط انه سيدعو هيئة  املياه  تشكيل احتادات 
النضال التخاذ قرار بإقالة أعضاء املجالس اإلدارية جلميع احتادات املياه. وقال: إن 
هذه االحتادات تتسبب في إهدار األموال العامة داعيا الكنيست إلى تولي مراقبة أسعار 

املياه مجددا.
ومن جهتها أكدت مصادر في وزارة املالية أن هذا الغالء سيدر على خزينة الدولة 

حوالي 2 مليار شيكل شهريا. 
وقد بدأت إسرائيل تدعي رزوحها حتت أزمة مياه عسيرة قبل عدة أعوام، وادعت 
جهات في إسرائيل، من مزارعني وصناعيني ومستوطنني، بأن إسرائيل تواجه هذا العام 
أزمة في املياه هي األخطر خالل العقد األخير، وذلك على ضوء شح األمطار في الشتاء 
األخير، والتزايد الكبير في االستهالك البيتي للمياه، وبالذات لري احلدائق البيتية. 

نهاية  حلول  مع  أنه  إلى  تشير  التوقعات  أن  هآرتس21  صحيفة  نشرته  تقرير  وذكر 
الصيف املقبل سينخفض مستوى مصادر املياه الرئيسة إلى ما حتت اخلطوط احلمراء، 
األمر الذي سيهدد جودة املياه. وستضطر سلطة املياه، على ضوء الوضع الناشئ، 

إلى اتخاذ إجراءات للتوفير في املياه. 
غير أن بعض خبراء املياه22 يعتقدون أن هذه االدعاءات بوجود أزمة مياه في إسرائيل 
حتركها مجموعات لديها مصالح خاصة تريد إقامة معامل حتلية مياه وشركات ضالعة 
في إقامتها متاما كاملستوطنني الذين يستخدمون األزمة كتبرير سياسي ضد اتفاق سالم. 
يشار إلى أن مسألة مصادر املياه هي قضية مهمة في الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني، إذ 
تسلب إسرائيل املياه العذبة من احلوض اجلوفي في الضفة. وتشير املعطيات اإلسرائيلية 
إلى أن إسرائيل تستخرج نحو 80% من املياه اجلوفية في الضفة الستخدام مستوطنيها 
ولالستخدام داخل إسرائيل فيما يبقى 20% من مياه احلوض اجلوفي في غرب جبال الضفة 
للفلسطينيني، وذلك على الرغم من أن لدى إسرائيل بدائل للمياه اجلوفية في الضفة.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله شهدت بداية العام 2011 ارتفاعا ملموسا في أسعار 
السلع واخلدمات األخرى والتي من شأنها توجيه ضربة قاضية للمواطنني متوسطي 
الدخل في إسرائيل، حيث سيستقبل املواطنون في إسرائيل عام 2011 ارتفاعًا غير 
الهواتف  العامة ومكاملات  مسبوق لألسعار في عدة مجاالت حيوية، كاملواصالت 
اخللوية والفوائد البنكية على القروض، وأسعار الوقود والرحالت اجلوية، وضريبة 
املياه. وسيكون ارتفاع األسعار مع بداية عام 2011 ضربة شديدة ملتوسطي ومحدودي 
الدخل في إسرائيل. فعلى سبيل املثال: سيرتفع سعر لتر البنزين 40 أغورة بينما سيرتفع 

تشير التوقعات إلى أنه مع حلول 
نهاية الصيف املقبل سينخفض 
مستوى مصادر املياه الرئيسة 

إلى ما حتت اخلطوط احلمراء، 
األمر الذي سيهدد جودة املياه.

شهدت بداية العام 2011 ارتفاعا 
ملموسا في أسعار السلع 

واخلدمات األخرى
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ثمن تذكرة السفر في املواصالت العامة بني املدن والبلدات بنسبة 8%، أما في مجال 
االتصاالت فستشهد فاتورة الهواتف النقالة زيادة تتراوح بني 5% حتى 10%، وسترتفع 
أسعار السيارات يابانية الصنع مبعدل 3000 شيكل، بينما سيرتفع سعر الرحالت اجلوية 

بني 16 دوالرًا حتى 32 دوالرًا، فيما سترتفع ضريبة السكن )األرنونا( بنسبة %8.
وقد استحوذت قضية رفع األسعار املتوقعة مع بداية السنة اجلديدة على اهتمامات 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مشيرة إلى انه وبعد أن قررت احلكومة  رفع سعر كوب 
املياه لالستهالك البيتي بنسبة 40%، جاء دور املواد األساسية األخرى، والتي متس 
في  الفقيرة  العائالت  عدد  أن  علما  واملسحوقة.  الفقيرة  بالطبقات  واضحة  بصورة 
إسرائيل يزيد عن 850 ألف عائلة، وأكثر من مليون وسبعمائة وسبعني ألف فقير في 

دولة الرفاه اإلسرائيلية. 
 وتهدف احلكومة من وراء رفع األسعار إلى زيادة املدخوالت التي تدر على خزينة 
الدولة أكثر من 1٫5 مليار شيكل، وتعاني الشرائح الفقيرة من ارتفاع األسعار بهذا 
الشكل، وبالذات ارتفاع أسعار املواد الغذائية واملياه، وبناء عليه يتم طرح هذه القضية 
بقوة على جدول أعمال الكنيست، وقد أعلن وزير املالية السابق روني بار- أون ووزير 
الشرائح وأنهم سيوصون  بهذه  املس  ينوون  أنهم ال  يوفال شطاينيتس   احلالي  املالية 
بوضع خطة إلنقاذ من يعيش داخلها، والتي يصل معدل صرفها على املواد الغذائية 
إلى أكثر من 33% من مدخولها الشهري، وذلك وفق تقارير سابقة لدائرة اإلحصاء 
املركزية، مع تعديلها مبوجب الغالء احلاصل، وفي حاالت كثيرة ترتفع هذه النسبة 
إلى أكثر بكثير، وهذا مقابل 12% إلى 15% لدى الشرائح الغنية وذات الدخل العالي، 
ما يجعل العبء األساس املترتب على رفع األسعار يقع على عاتق الشرائح الفقيرة.
وطالب وزير الصناعة والتجارة السابق ووزير الداخلية احلالي، إيلي يشاي، الزعيم 
السياسي حلركة شاس الدينية، برفع املخصصات االجتماعية األساسية التي تدفعها 
مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية )مؤسسة التأمني الوطني( للمسنني واألوالد، 
بالطلب  اإلعاقة اجلسدية، وسانده  أو  البطالة  العمل، بسبب  ومن هم خارج سوق 
وزير الرفاه االجتماعي، إسحق هرتسوغ، من حزب العمل، الذي دعا إلى إجراء 

تعديل كهذا مرتني في العام.

 وتهدف احلكومة من وراء رفع 
األسعار إلى زيادة املدخوالت 

التي تدر على خزينة الدولة أكثر 
من 1٫5 مليار شيكل، وتعاني 
الشرائح الفقيرة من ارتفاع 

األسعار بهذا الشكل، وبالذات 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية واملياه
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الفصل اخلامس: التبعات االقتصادية الكتشاف الغاز الطبيعي في إسرائيل
قالت شركة نوبل إينرجي األميركية للطاقة إن حقل ليفياثان البحري للغاز في إسرائيل 
يحتوي على نحو 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما ميكنها أن تصبح دولة 
مصدرة للغاز. وأوضحت الشركة، التي متتلك حصة كبيرة في احلقل، أن التقديرات 
اجلديدة تدل على أن مخزون هذا احلقل أكبر بكثير من مخزون ثاني أكبر حقل للغاز 
الطبيعي في إسرائيل، وهو حقل تامار. وجاء في بيان لرئيس مجلس إدارة الشركة 
تشارلز ديفيدسون أن »حقل ليفياثان هو أحدث اكتشاف كبير لشركة نوبل إينرجي، 
ورمبا يكون أكبر اكتشاف في تاريخنا«. وأضاف أن »هذا االكتشاف ميكن أن يجعل 

من إسرائيل دولة مصدرة للغاز الطبيعي«.
وال يزال يتعني إجراء املزيد من االختبارات لتحديد احلجم التقديري للحقل البحري 
الواقع بالقرب من مدينة حيفا. إال أن كمية مخزون الغاز التي أعلنتها الشركة تعتبر أنباء 
مشجعة إلسرائيل، التي تأمل في أن متكنها مخزوناتها البحرية من الغاز الطبيعي من حتقيق 

االستقالل في مجال الطاقة، وتسمح لها بتصدير الفائض إلى أوروبا على املدى البعيد.
وتقدر سعة حقل تامار بنحو ثمانية مليارات متر مكعب. إال أنه لم يتم تشغيل هذا 
إلى خالف  إضافة  لها،  املجاورة  والدول  إسرائيل  بني  دولية  بسبب خالفات  احلقل 

داخلي بشأن الضرائب التي ميكن أن تفرضها الدولة على احلقل.
وسينفد مخزون حقل يام تيثيز، الوحيد الذي يجري تشغيله ويزود إسرائيل بنحو 

70% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، خالل ثالث سنوات.
ومتتلك شركة نوبل إينرجي حالًيا حصة 39٫66% في حقل ليفياثان، بينما متلك 
منهما،  لكل  نسبة %22٫67  إكسبلوريشني«  أويل  »أفنر  و  دريلينغ«  »ديليك  شركتا 

ومتتلك شركة »راتيو أويل إكسبلوريشن« نسبة الـ15% املتبقية.
  أوضح اخلبير في شؤون الطاقة اإلسرائيلي شموئيل إيفني أن حجم استهالك الغاز 
في إسرائيل يزيد بشكل كبير خالل الفترة األخيرة، مشيرًا إلى أنه وطبقًا لبيانات وزارة 
البنية التحتية فإنه خالل العام 2009 بلغ حجم استهالكهنحو 4٫2 مليارات متر مكعب 
مقابل 2٫7 مليار متر مكعب في العام 2007، و1٫6 مليار متر مكعب في 2005، 
يأتي من اإلنتاج احمللي، من  للغاز  إلى أن أكثر من نصف استهالك إسرائيل  مشيرًا 

شركة »يام تاتيس« والباقي من شركة EMG املصرية.
 وكما أشارت املصادر الرسمية اإلسرائيلية23 فإن الغاز الطبيعي خالل العام 2009 
كان مصدرًا إلنتاج 40% من الكهرباء وهي النسبة ذاتها املستهلكة في بريطانيا. وخالل 

 حقل ليفياثان البحري للغاز 
في إسرائيل يحتوي على نحو 
450 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي، ما ميكنها أن تصبح 

دولة مصدرة للغاز

وتقدر سعة حقل تامار بنحو 
ثمانية مليارات متر مكعب. إال 
أنه لم يتم تشغيل هذا احلقل 

بسبب خالفات دولية بني 
إسرائيل والدول املجاورة لها، 

إضافة إلى خالف داخلي بشأن 
الضرائب التي ميكن أن تفرضها 

الدولة على احلقل
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العقد القادم من املتوقع أن يصل حجم الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء إلى 60% من بني 
سلة الوقود اإلسرائيلية املستخدمة في إنتاج الكهرباء.

في املقابل شهد استخدام النفط ومشتقاته في إسرائيل تراجعًا  مقابل استخدام الغاز. 
ومن املتوقع مع نهاية العام 2011 أن يكون الغاز الطبيعي بدياًل الستهالك 4٫5 ماليني 
طن من مشتقات النفط، إذ من املتوقع أن يصل استخدام الغاز الطبيعي لنحو 78% في 
إنتاج الكهرباء والصناعة بحجم تصل كميته إلى 6٫4 مليارات متر مكعبوالتي ستصل إلى 
9 مليارات متر مكعب مع حلول العام 2015، و11 مليار متر مكعب في العام 2025.

مصادر الغاز في إسرائيل
تقدر مصادر الغاز الطبيعي في إسرائيل كمياته واحتياطياته الواقعية بأكثر من 200 
مليار متر مكعب، )أي ما يصل لنحو 4 أضعاف استهالك الغاز الطبيعي في إسرائيل 

خالل العام 2009( وترتكز  تلك املصادر على ثالثة محاور:
عامي  خالل  أشكلون  مدينة  شواطئ  أمام  الطبيعي  الغاز  اكتشافات  محور   : أواًل 
1999-2001 والذي بدأ إنتاجه منذ العام 2004، ومع حلول العام 2009 
كان إنتاجه ميثل نحو 67% من استهالك شركة الكهرباء اإلسرائيلية، وأنه مت 
استخراج 15 مليار متر مكعب منه حتى اآلن، ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه 
بنحو 20 مليار متر مكعب. ومن املتوقع أن يستمر االعتماد على غاز أشكلون 
حتى يتم إنتاج الغاز من حقلي »متار« و »داليت« في غضون السنوات القادمة .

ثانيًا : اكتشاف حقلي »متار« و »داليت« في بداية العام 2009، والتي ستفيد قطاع 
الطاقة اإلسرائيلي خالل العقود القادمة. ويقدر احتياطي الغاز في حقل متار 
بنحو 184 مليار متر مكعب، وقدرت االستثمارات في هذا احلقل بنحو 2٫8 
مليار دوالر، وسيبدأ إنتاجه في غضون سنوات معدودة، ومن املتوقع أن يكون 
أما حقل  الطبيعي في إسرائيل لسنوات طويلة قادمة.  للغاز  الرئيسي  املصدر 
»داليت« فيقدر احتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو 14 مليار متر مكعب فقط، 
ومن املتوقع أن يبدأ في إنتاج الغاز قبل حقل »متار« ألنه أقل عمقًا وأكثر قربًا 

للشاطئ منه.
ثالثًا: مؤشرات الكتشاف حقول غاز جديدة وكبيرة، وعند ثبوتها ستكون إسرائيل دولة 
مصدرة للغاز الطبيعي، وذلك استنادًا إلى بيانات أصدرتها شركة »نوبل أنيرجي« 
العاملية للطاقة التي تقول إن احتياطي الغاز الطبيعي في إسرائيل قد يصل إلى 16 
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 ترليون قدم مكعب  )453 مليار متر مكعب( وذلك في حقلي »عاميت« و »راحيل«.
حقل  في  مكعب  متر  مليار   850 إلى  كميته  تصل  آخر  احتياطي  يوجد  بينما 
»لفيتان«. وتعتزم شركة »نوبل« البدء في تنفيذ عمليات احلفر في هذا احلقل 

مع نهاية العام اجلاري. 

الغاز الطبيعي املصري
تعد مصر ثاني أكبر موّرد للغاز الطبيعي إلسرائيل حتى اآلن، وهي متتلك كميات 
كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي تقدر بنحو 1655 مليار متر مكعب، أي 0٫9% من 
إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وبلغ حجم استهالك الغاز الطبيعي املصري  
2009، ويصل  37% من إجمالي استهالك شركة الكهرباء اإلسرائيلية خالل العام 
املصرية  العريش  أنبوب بحري ميتد من  بواسطة  إسرائيل  إلى  املصري  الطبيعي  الغاز 
وحتى شواطئ مدينة أشكلون؛ حيث كانت صفقة الغاز الطبيعي بني مصر وإسرائيل 

من أكبر الصفقات التي عقدت بني البلدين، وتعكس العالقات االقتصادية بينهما.
الكهرباء  التي جرت بني شركة  الشاقة  واملفاوضات  الصفقة  تلك  وقد واجه عقد 
اإلسرائيلية وشركة EMG املصرية عدة صعوبات إلى أن بدأ ضخ الغاز املصري إلسرائيل 
في منتصف 2008، وكانت املفاوضات التي أجريت بعد ذلك حول تعديل سعر تصدير 
الغاز املصري إلسرائيل في آب 2009 مت بعدها وضع آلية لتعديل السعر أوتوماتيكيا 

طبقًا لألسعار العاملية.
وقد التزمت الشركة املصرية بتزويد إسرائيل بالكميات املطلوبة من الغاز الطبيعي 
املتفق عليها حتى اآلن، ومت  التوقيع في متوز 2009 على اتفاق بني الشركة املصرية 
مع شركة كهرباء إسرائيلية خاصة »مجموعة دوراد« لتزويدها بنحو 0٫75 مليار متر 

مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا على مدار 17 عامًا.

إسرائيل مركزًا للغاز املسال
عند احلديث عن مصادر الغاز املستقبلية إلسرائيل هنالك إمكانية أن تصبح إسرائيل 
مركزًا للغاز الطبيعي املسال »LNG« من خالل إقامة منشأة ضخمة لهذا الغرض، وذلك 
بهدف تقليص ارتباط سوق الغاز الطبيعي اإلسرائيلي مبصادر محددة. لكن املعطيات 
تؤكد عدم اجلدوى االقتصادية من إقامة منشأة للغاز املسال، ولكن قد يكون هذا املشروع 
ضمانا لتدفق ثابت ومستمر للغاز. تقدمت حتى اآلن ست شركات للمناقصة التي 

أعلنتها إسرائيل إلقامة منشأة للغاز املسال بها .



217

اجلدوى االقتصادية من اعتماد إسرائيل على الغاز الطبيعي
1. يحتاج بناء محطات قوى تعمل بالغاز الطبيعي األرضي مساحة أراٍض قليلة مقارنة 
مبا حتتاجه احملطات التي تعمل بالفحم والتي يشترط أن تكون قريبة من الشواطئ 

الساحلية.
2. تقل تكلفة بناء محطات قوى تعمل بالغاز الطبيعي عن تكلفة احملطات التي تعمل 

بالفحم .
3. يعتبر الغاز الطبيعي األرخص في سوق الطاقة اإلسرائيلية، ويسهم في ذلك املنافسة 

احملتدمة بني موردي الغاز احملليني وموردي الغاز الطبيعي من مصر.
4. وفر استخدام شركة الكهرباء اإلسرائيلية للغاز الطبيعي خالل الفترة ما بني 2004-
2009 نحو 23٫5 مليار شيكل. كما أسهم في خفض سعر الكهرباء للمستهلك 
املنزلي اإلسرائيلي بنحو 9٫3%، وبنحو 16٫3% للمستهلك الصناعي بداية من 

15شباط 2010.
5. سيوفر حتول إسرائيل الستخدام الغاز الطبيعي مئات املاليني من الدوالرات التي 
تدفع سنويًا الستيراد األنواع املختلفة من الوقود. فضاًل عن ذلك سيوفر لها العملة 
الصعبة، وهو ما سيكون ميزة إستراتيجية كبيرة على املدى البعيد، حيث سيقلل 

ارتباط االقتصاد اإلسرائيلي باخلارج في األوقات الصعبة.
اجلديدة  الغاز  اكتشافات  الطاقة ، حيث ساهمت  زيادة االستثمارات في سوق   .6
في جذب املستثمرين لالستثمار في البنية التحتية املتعلقة بالغاز الطبيعي، وبناء 
عليه مت استثمار ما يقرب 1٫3 مليار دوالر حتى اآلن في مجال الغاز الطبيعي 
في إسرائيل، ومن املتوقع أن تصل هذه االستثمارات إلى نحو 3٫7 مليار دوالر 

خالل السنوات اخلمس القادمة.
7. يسهم حتول إسرائيل نحو استخدام الغاز الطبيعي في حتسني جودة البيئة واحلفاظ 
على صحة اإلنسان إلى جانب تقليل االنبعاث احلراري وهي مسألة مهمة تولي 

لها إسرائيل أهمية قصوى.

األهمية اإلستراتيجية الستخدام إسرائيل للغاز الطبيعي
ترغب إسرائيل في تقليص اعتمادها على املصادر اخلارجية للغاز الطبيعي، متاما كما 
هو احلال في استيراد االحتياجات احليوية األخرى مثل األغذية، املياه، واملواد اخلام 
املهمة، إذ ال تزال إسرائيل تعاني خطر العزلة في منطقة الشرق األوسط، وتتأثر قدرتها 
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على تأمني حصولها على الطاقة من مصادر خارجية بشكل كبير بأحداث وتطورات 
األوسط. الشرق  منطقة  في  االستقرار  إيران، وعدم  مع  اندالع حرب  مثل   إقليمية 

من هنا بات تطوير سوق الغاز اإلسرائيلية جزءًا من اجلهود اإلستراتيجية املبذولة من أجل 
فك االرتباط بالنفط،  وبهدف إيجاد مصادر للطاقة املتجددة، حيث شكلت احلكومة 
اإلسرائيلية في السابع من شهر شباط املاضي من العام 2010 جلنة متخصصة لبلورة 

خطة قومية للتقليل من االرتباط بالنفط، وتطوير سوق الغاز في إسرائيل.

الفصل السادس: أجور كبار املوظفني في الشركات العامة في إسرائيل
تفيد أبحاث سلطة األوراق النقدية أن معدل أجر كبار املوظفني في القطاع اخلاص 
بلغ 1٫6 مليون شيكل عام 2003 بينما ارتفع هذا إلى 4٫5 مليون شيكل عام 2010 
أي بزيادة قدرها ثالثة أضعاف خالل هذه الفترة، وكان االستنتاج الرئيس من هذه 
األبحاث أنه ليس هناك أية عالقة بني الوضع املالي لهذه الشركات وبني األجر الذي 
يحصل عليه من يشغل منصبا مرموقا فيها، وقد مت تنفيذ هذا البحث من قبل القسم 
االقتصادي في سلطة األوراق النقدية ومت تقدميه إلى جلنة »نئمان«24 املكلفة بفحص 

موضوع أجر كبار املوظفني في شركات القطاع اخلاص.
ويتبني من املعطيات أن ارتفاعا ملموسا طرأ على أجر كبار املوظفني في الدولة خالل 
السنوات األخيرة، وعلى الرغم من األزمة املالية والتي بدأت تأثيراتها السلبية بالظهور 
مع نهاية العام 2007 إال أن أجر كبار املوظفني في شركات القطاع اخلاص جتاهل هذه 

احلقائق بشكل كلي، وواصل ارتفاعه باستمرار طيلة هذه السنني.
يتضح من هذا البحث، والذي فحص أجر كبار املوظفني بحسب املنصب، أن معدل 
أجر املدير العام للشركة ارتفع من 2٫5 مليون شيكل سنويا عام 2003 إلى 5٫3 مليون 
شيكل عام 2007 ولكنه هبط قليال إلى 5٫2 مليون شيكل عام 2010. أما أجر رئيس 
مجلس اإلدارة25 فقد كان عام 2003 مبعدل 3٫5 مليون شيكل سنويا، مرتفعا إلى 5٫6 
مليون شيكل عام 2007 ، بينما هبط هذا األجر إلى 4٫4 مليون شيكل عام 2010. أما 
أجر باقي شاغلي املناصب املرموقة فلم يهبط بتاتا بني األعوام 2003 و 2010، حيث كان 
معدل أجر من هو ليس مديرا عاما وليس رئيس مجلس إدارة حوالي 1٫3 مليون شيكل عام 
2003 وارتفع إلى 2 مليون شيكل عام 2007 وواصل ارتفاعه إلى 3٫4 مليون شيكل عام 
2010. وميكن تفسير هذه الظاهرة بكون أجر الفئة األخيرة من شاغلي املناصب املرموقة غير 
مراقب من أية جهة كانت وغير معلن عنه، وعليه واصل أجرهم االرتفاع طوال هذه الفترة.

 ليس هناك أية عالقة بني 
الوضع املالي لهذه الشركات وبني 

األجر الذي يحصل عليه من 
يشغل منصبا مرموقا فيها
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وخلص البحث إلى نتيجة مهمة مفادها عدم وجود عالقة بني الوضع االقتصادي 
لهذه الشركات وبني األجر املدفوع لكبار املوظفني فيها، وحتى لو أديرت الشركة بشكل 
فاشل من قبل شخص مبنصب مرموق حظي بهبات وارتفع أجره بدون أية عالقة بأدائه  
على املستوى الفردي أو على مستوى الشركة بأكملها. وعلى سبيل املثال ال احلصر، 
وزعت شركة »أفريكا يسرائيل« برئاسة امللياردير »ليف لفايف« مبلغ 7٫5 مليون شيكل 
لصاحبي الوظائف املرموقة على الرغم من الصعوبات االقتصادية التي واجهتها والتي 
كادت أن تطيح بها لوال تدخل احلكومة والبنوك إلنقاذها.26 ولم تبق شركة »أفريكا 
يسرائيل« وحيدة في هذا املضمار. وقد أعلنت الشركة بأنها قامت مبنح الهبات لشاغلي 
املناصب املرموقة على أثر جناحهم إخراج الشركة من املأزق االقتصادي الذي أصابها 
بتأثير األزمة املالية العاملية، ولكن هذا األمر بحّد ذاته )وفقا لسلطة األوراق النقدية( 

ال يحتسب أداء اقتصاديا جيدا تدفع بسببه هبات مببالغ طائلة كهذه.
وقد تبني أيضا أن أعضاء مجلس اإلدارة اخلارجيني يشكلون حراسا لألجور واملنح 
املعطاة لشاغلي املناصب املرموقة أو مبعنى آخر هنالك عالقة عكسية بني عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة اخلارجيني وبني أجر كبار املوظفني في شركات القطاع اخلاص، فكلما 
كان عدد أعضاء مجلس اإلدارة اخلارجيني أكبر،كان أجر كبار املوظفني أقل مقارنة 
مع شركات كان فيها عدد أعضاء مجلس اإلدارة اخلارجيني أقل. ومن هنا تنبع أهمية 

مراقبة األجور ومنعها من االرتفاع الدائم من قبل أعضاء مجلس إدارة خارجيني.
ويعلو من البحث أيضا أن أجر املدير العام وغير املسيطر على الشركة أعلى بشكل 
حاد من أجر مدير عام صاحب سيطرة على الشركة ذاتها. يكمن التفسير لهذه الظاهرة 
بشعور املدير العام غير املسيطر بعدم األمان املتعلق مبستقبل وظيفته، وبالتالي قد تكون 
املخاوف بإقالته سببا لتعويضه بأجر أعلى، أو قد يكمن األمر بحاجة  صاحب السيطرة 

في الشركة أن يكافئ مديرا عاما بشكل غير اعتيادي مبا يشبه الرشوة.
وقد قررت احلكومة في جلستها يوم 25 نيسان 2010 التطرق القتراح قانون قدمته 
القطاع  املوظفني في شركات  العمل بشأن أجور كبار  شيلي يحيموفيتش عن حزب 
اخلاص، وتقرر تشكيل جلنة برئاسة وزير العدل يوفال نئمان تفحص إمكانية معاجلة 
هذه القضية عن طريق سن القوانني املناسبة من قبل الكنيست. وكانت عضوة الكنيست 
شيلي يحيموفيتش قد اقترحت تقييد أجر أكبر املوظفني في شركات القطاع اخلاص إلى 
حد أقصاه 50 ضعفا من أجر أصغر العاملني في  الشركة نفسها. ولكن، وليس ذلك 
مفاجئا، حاول كل من رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير املالية يوفال شطاينيتس 
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تأجيل التصويت إلى وقت آخر لكي يتسنى لهما فحص املوضوع بصورة جذرية أكثر. 
وقد طالب رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو منع تصويت سريع على حد قوله معلال طلبه 
هذا »بأضرار قد تصيب االقتصاد اإلسرائيلي« وقال: »من الواضح أن هنالك تقييدات 
جمة تقيد أجور كبار املوظفني في الشركات احلكومية والقطاع العام، ولكن مبا يتعلق 
بأجور كبار املوظفني في شركات القطاع اخلاص، فإني على استعداد لفحص حلول 
مختلفة لهذه املشكلة، ولكن يتوجب علينا أوال دراسة املوضوع بشكل واف، دقيق 
وعميق، علما بأننا نعمل في عالم اقتصادي معولم، وعليه يجب أن نفحص أوال أي 
حلول ناجحة قائمة حلل هذه املشكلة في أماكن أخرى في العالم املتطور«. وأضاف 
نتنياهو: يجب حل مشكلة أجور كبار املوظفني دون أن يسبب هذا احلل مشاكل أخرى 
لالقتصاد اإلسرائيلي، حيث تقع املسؤولية الكاملة القتصاد إسرائيل على كاهلي، 
قانون  اقتراح  إمكانية تشكيل  العدل فحص  أن نطلب من وزير  يتوجب علينا  وعليه 

حكومي في هذا الشأن.
ال تقتصر ظاهرة األجور املرتفعة ألصحاب املناصب املرموقة على شركات القطاع 
اخلاص بل متيز أيضا كبار املوظفني في شركات القطاع العام والشركات احلكومية، 
حيث يحظى آالف العمال في القطاع العام بأجور قد تصل إلى عشرة أضعاف أو أكثر 
من معدل األجر في إسرائيل والبالغ 8340 شيكال شهريا وإلى أكثر من 23 ضعفا من 
األجر األدنى والبالغ 4300. وعلى سبيل املثال يصل أجر مدير خدمات صحية إلى 
84733 شيكال شهريا، أجر عمال املوانئ 62342 شيكال شهريا، أجر مدير وحدات 
إدارية في جامعة بار أيالن 76359 شيكال شهريا، وغيرهم الكثير ممن يحصل على 

رواتب تفوق 40000 شيكل27  شهريا.
وقد مت فحص هذا األمر لدى 281 ألف عامل في القطاع العام وفي 700 مؤسسة 
في  الفحص  هذا  نتائج  وتظهر  شيكل،  مليار   45 فيها  األجور  تكلفة  وصلت  عامة 
تقرير يدعى »تقرير لفني« ومنه تتجلى صورة قامتة جدا مبا يتعلق بأجور كبار املوظفني 
في القطاع العام، مفادها أن 20% من هذه املؤسسات تدفع أجورا عالية جدا وفقا لكل 
التقرير مهم جدا كأدة  نتائج »تقرير لفني« قال منفذو البحث »إن  املعايير. ومع نشر 
لتطبيق سياسة األجور احلكومية، وإن نشر معطياته يضمن شفافية في شروط تشغيل 
أصحاب الوظائف املرموقة ويساهم في زيادة ثقة اجلمهور بهذه املؤسسات. فعاليات 
التطبيق قللت ظواهر دفع أجور عالية في القطاع العام وساهمت في متكني السلطات 

احمللية الوصول إلى حتقيق توازن في ميزانياتها«. 

ال تقتصر ظاهرة األجور املرتفعة 
ألصحاب املناصب املرموقة 

على شركات القطاع اخلاص 
بل متيز أيضا كبار املوظفني في 
شركات القطاع العام والشركات 

احلكومية، 
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وفرت وحدة التطبيق التابعة لوزارة املالية مبلغ 70 مليون شيكل على خزينة الدولة 
عام 2010، ومنذ إقامة هذه الوحدة قبل 10 سنوات مت توفير مبلغ 4 مليار شيكل 
على خزينة الدولة. وقد مت اإلعالن عن نية وزارة املالية أن تكون أكثر صرامة في منع 
ظواهر من هذا القبيل، وسيعاقب كل مدير يصادق على أجور عالية لكبار املوظفني 

في القطاع العام والقطاع احلكومي. 
 

الفصل السابع: هبوط أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الشيكل
شهد عام 2010 استمرارا الرتفاع قيمة صرف الشيكل اإلسرائيلي مقابل العمالت 
الصعبة ومن أهمها الدوالر واليورو، وقد تواصل هذا االرتفاع، و مبعدالت غير مسبوقة 
مع بداية العام احلالي وحتى اآلن. حيث هبط سعر الدوالر مقابل الشيكل بنسبة %11 
في النصف الثاني من العام 2009 وتواصل هذا الهبوط للدوالر هذا العام حتى وصل 
إلى اأقل من 3٫5 شيكل وهو األقل منذ ثماني سنوات. أما اليورو فقد انخفض عام 
2010 بنسبة 11% )من 5٫45 شيكل لليورو إلى 4٫86 شيكل لليورو( ونظرا لآلثار 
السلبية التي تترتب عن االرتفاع املتواصل للشيكل مقابل الدوالر، فقد اضطر البنك 
املركزي اإلسرائيلي، على غير عادته إلى التدخل لوقف انهيار الدوالر و احلد من هذا 
االرتفاع عبر سياسات وإجراءات متعددة من بينها: تخفيض سعر الفائدة وإيقاف النشرة 
اليومية ألسعار صرف العمالت. هذا ويعزو املراقبون هذا االرتفاع احلاد في قيمة صرف 
الشيكل مقابل العمالت األخرى إلى أسباب خارجية ذات عالقة باالقتصاد األميركي 

وأخرى لها عالقة بأداء االقتصاد اإلسرائيلي ذاته في العامني السابق واحلالي.

1. تراجع أداء االقتصاد األميركي  
يعاني االقتصاد األميركي من ارتفاع الدين الداخلي وزيادة العجز التجاري، ففي 
شهر آذار احلالي وصل العجز إلى 60 مليار دوالر، كذلك زادت الفجوة بني الصادرات 
والواردات بنسبة 10% في الشهر نفسه. كان هذا التدهور حادا بدرجة فاقت توقعات 
املخططني واحملللني األميركيني. فيما ساهم متديد بقاء اجليش األميركي في العراق 
في خلق مشاكل إضافية للموازنة العامة، حيث مت تخصيص موازنة جديدة لتمويله. 
دفعت هذه املؤشرات حكومة الواليات املتحدة األميركية إلى اتخاذ إجراءات بهدف 
كبح التدهور وذلك من خالل أدوات السياسة املالية والنقدية ومن بينها: تخفيض قيمة 
عملتها أمام العمالت األخرى لتعزيز الصادرات ورفع تكلفة الواردات، فمن املعروف 
أن تخفيض قيمة العملة لدولة ما يعمل على زيادة صادراتها وتخفيض الواردات إليها. 

شهد عام 2010 استمرارا 
الرتفاع قيمة صرف الشيكل 
اإلسرائيلي مقابل العمالت 
الصعبة ومن أهمها الدوالر 

واليورو

اضطر البنك املركزي 
اإلسرائيلي، على غير عادته إلى 

التدخل لوقف انهيار الدوالر 
واحلد من هذا االرتفاع 
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إن تخفيض قيمة العملة و تخفيض سعر الفائدة من أهم السياسات املالية والنقدية التي 
تتبعها الدول التي تعتمد على التصدير السلعي، كاليابان والصني مثال. إن معدل صرف 
عملة ما مقابل العمالت األخرى ليس مرتبطا بقوة االقتصاد فقط، بل بعوامل أخرى 
منها االستقرار، معدالت النمو، آفاق االستثمار، حجم االحتياطي النقدي، مثال 
على ذلك سعر صرف الني الياباني مقابل الدوالر أقل بكثير من سعر صرف الدينار 

الكويتي بالرغم من الفرق الشاسع جدا بني اقتصاديهما.

2. حتسن أداء االقتصاد اإلسرائيلي بدرجة كبيرة 
شهد العام 2010 جناحا كبيرا لالقتصاد اإلسرائيلي حيث عبر عن ذلك النجاح محافظ 
بنك اسرائيل ستانلي فيشر في خطابه أمام الكنيست بوصفه »أحد أكثر السنوات جناحا«، 
وانعكس هذا النجاح في ارتفاع معدل النمو إلى 4٫5% خالفا لكل التوقعات، وانخفاض 
وتشير  النقدي.  االحتياطي  وزيادة  التشغيل  مستوى  ارتفاع  إلى  إضافة  البطالة،  نسبة 
معطيات أداء العام 2010 أنه حقق معدل منو سنوي زاد عن 4% على الرغم من التدهور 
الذي حصل في الربع الثاني من العام السابق 2009. وفاق معدل النمو املتحقق ما كان 
متوقعا مبا لن تزيد عن 3%. وكذلك تدفقت على االقتصاد اإلسرائيلي استثمارات خارجية 
مباشرة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دوالر، ما يعتبر حجما ضخما من االستثمارات 
في ظل األزمة املالية العاملية. وقد نتج عن ارتفاع حجم االستثمارات اخلارجية املتدفقة 
ضخ كميات كبيرة من الدوالر إلى السوق اإلسرائيلية من ناحية وإلى زيادة الطلب على 
العملة احمللية من قبل هؤالء املستثمرين لدفع مرتبات املوظفني، شراء املواد اخلام وكذلك 
دفع الضرائب للدولة من ناحية أخرى . وشهد العام 2010 أيضا زيادة عدد الشركات 
اإلسرائيلية التي تصدر للواليات املتحدة بنسبة 11%، وكذلك ارتفع الناجت الفردي بنسبة 
2٫7% بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 1٫1% عام 2009، فيما انخفضت نسبة البطالة في 
العام 2010 إلى مستوى 6٫7% بعد أن كانت 7٫9% عام 2009. من املؤشرات االيجابية 
األخرى التي شهدها االقتصاد اإلسرائيلي ارتفاع قيمة الصادرات السلعية حيث بلغت 

52 مليار دوالر عام 2010 بعد أن كانت 45 مليار دوالر عام 2009. 

اآلثار املترتبة على هبوط أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الشيكل 
يحدث االرتفاع املتواصل لقيمة عملة محلية مقابل العمالت الصعبة آثارا إيجابية 
وسلبية في الوقت نفسه، وتعتمد طبيعة اإلجراءات التي ميكن حلكومة ما اتخاذها، 
الشيكل مقابل  لقيمة  لذا فقد سبب االرتفاع احلاد  املرادة.  الفلسفة االقتصادية  على 

 تدفقت على االقتصاد 
اإلسرائيلي استثمارات 
خارجية مباشرة وصلت 

قيمتها إلى 15 مليار دوالر، 
ما يعتبر حجما ضخما من 
االستثمارات في ظل األزمة 

املالية العاملية. 
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والقطاعات  فيشر«  »ستانلي  اإلسرائيلي  املركزي  البنك  لرئيس  كبيرا  قلقا  الدوالر، 
االقتصادية األخرى تخوفا من النتائج التالية: 

رفع  ويتطلب  األسعار  سيرفع  ما  الطبيعية  املعدالت  عن  التضخم  نسبة   •  ارتفاع 
مستوى األجور ما سيدفع إلى مزيد من اإلضرابات العمالية املطالبة بالتعويض. 
ومن املعروف أن االقتصاد اإلسرائيلي لم يستطع احلفاظ على نسبة تضخم بحسب 
األهداف املعلنة والتي تتراوح بني 1%-3 %في األعوام الثالثة املاضية على الرغم 

من األزمة املالية التي حلقت به منذ 2008.
تدهور كمية الصادرات وقيمتها، حيث يصبح املشتري للصادرات بحاجة إلى    • 
دوالرات أكثر لشراء املنتج نفسه، وتصبح السلع املستوردة أكثر تنافسية في السوق 
احمللية حيث يصبح املستورد بحاجة إلى وحدات مالية أقل لسداد قيمة الواردات. 
 •  إرباك السوق احمللية، سوق األوراق املالية، اجلهاز املصرفي، منحنيات االدخار، 
االستثمار واالستهالك . حيث أن االنخفاض احلاد للعملة يجعل من الصعب 
توقع املنحى الذي سيسلكه االقتصاد على املديني القصير واملتوسط، على سبيل 
املثال: موظفو الدولة الذي يتقاضون مرتباتهم بالعملة احمللية ويشترون سلعهم 
املعمرة مثال بعمالت أخرى، املوردون واملقاولون الذي يبيعون احلكومة بالعمل 
احمللية  البنوك  من  املقترضون  الصعبة،  بالعملة  ذلك  مقابل  ويدفعون  احمللية 
بالعمالت الصعبة، سوق العقارات، كذلك حتويالت العاملني باخلارج بعمالت 

صعبة ليتم التصرف بها بالعملة احمللية فيما بعد . 
جتنبا حلدوث املزيد من األضرار على االقتصاد فقد تدخل البنك املركزي اإلسرائيلي 
بتخفيض سعر الفائدة إلى نسبة هي األدنى في العقدين املاضيني  لتشجيع الناس على 
االقتراض. من اجلدير ذكره هنا أن العام 2002  كان األسوء على االقتصاد اإلسرائيلي 
حيث قد حقق منوا سلبيا للمرة األولى في تاريخه، يعزو كثير من املراقبني ذلك إلى تراكم 
اآلثار السلبية لالنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في ايلول 2000. ما تطلب استدعاء 
ستانلي فيشر، إذ يعزو املراقبون القفزة النوعية التي شهدها االقتصاد اإلسرائيلي إلى 
هذا الرجل إلذي عرف عنه بأنه »رجل األزمات« نظرا ملا يتمتع به من خبرة وحكمة 
نظرا لعمله في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات الضخمة. وقد مت 
تعيينه في 1 ايار 2005 من قبل رئيس الوزراء السابق شارون وبتزكية وزير ماليته في 
حينه، بنيامني نتنياهو، على  الرغم من بعض اعتراضات كبار موظفي وزارة املالية 

ممن كانوا يطمحون إلى هذا املنصب. 
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ثامنا: انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 Organization for Economic Co-operation منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
and Development  واختصارهاOECD، هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من 

البلدان املتقدمة التي تعتمد مبادئ الدميقراطية التمثيلية واقتصاد السوق احلّر.  نشأت 
سنة 1948 عن منظمة التعاون االقتصادي األوروبي للمساعدة في إدارة خطة مارشال 
إلعادة إعمار أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، وبعد فترة مت توسيعها لتشمل عضويتها 
والتنمية  التعاون  منظمة  لتكون  إصالحها  مت   1960 سنة  وفي  أوروبية،  غير  بلدانًا 
السياسية،  التجارب  مقارنة  من  احلكومات  متكن  فرصة  املنظمة  متنح  االقتصادية.  
والبحث عن إجابات للمشاكل املشتركة، وحتديد املمارسات اجليدة وتنسيق السياسات 
قويًا لتحسني  أن تكون حافزًا  احمللية والدولية، وهي تشكل منتدى للضغط وميكن 
املعاهدات  إلى  أحيانًا  تؤدي  أن  ميكن  قوانني  سن  طريق  عن  وتنفيذها  السياسات 
امللزمة.  تتم التبادالت بني احلكومات املشتركة في املنظمة عن طريق تدفق املعلومات 
والتحليالت التي تقدمها األمانة العامة في باريس، وجمع البيانات ورصد االجتاهات 
والتحليالت والتنبؤات االقتصادية، وبحوث التغيرات االجتماعية، أو تطور في أمناط 
التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب واملجاالت األخرى. عاجلت املنظمة 
خالل العقد املاضي مجموعة من القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وساهمت 
في تعميق املشاركة مع دوائر األعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي املجتمع 
املدني. الدول األعضاء في املنظمة بلغت 32 عضوًا كاماًل، هي: النمسا، بلجيكا، 
كندا، الدامنارك، فرنسا، أملانيا، اليونان، إيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، 
هولندا، النرويج، البرتغال، أسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أميركا، أستراليا، 
التشيك، فنلندا، هنغاريا، اليابان، املكسيك، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا، كوريا 

اجلنوبية، إسرائيل، سلوفينيا، أستونيا.
 ،2010 أيار   10 بتاريخ  املنظمة  إلى  االنضمام  بقرار  بحرارة  إسرائيل  رحبت 
واعتبرته »حدثًا تاريخيًا اقتصاديًا وسياسيًا«، بعد أن صّوت أعضاؤها باإلجماع على 
القرار، مع العلم أن معارضة أّي منهم كانت كافية لرفض الطلب. ومبوجب القرار، 
سيستطيع ممثل إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 1 متوز القادم املشاركة في اجتماعات املنظمة 

والتصويت والتأثير.
وجاءت ردود الفعل اإلسرائيلية مرحبة بشدة، حيث قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية 
بنيامني نتنياهو: إن القرار يحفز إسرائيل على العمل لتكون بني الدول الـ 15، األقوى 

رحبت إسرائيل بحرارة بقرار 
االنضمام إلى املنظمة بتاريخ 
10 أيار 2010، واعتبرته »حدثًا 

تاريخيًا اقتصاديًا وسياسيًا«

بنيامني نتنياهو: إن القرار يحفز 
إسرائيل على العمل لتكون بني 
الدول الـ 15، األقوى اقتصاديًا 

في العالم
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اقتصاديًا في العالم، واعتبر وزير املالية يوفال شتاينتس أن انضمام إسرائيل للمنظمة 
سيأتي فورًا باستثمارات أجنبية ضخمة، وصفقات جتارية كبيرة بني شركات إسرائيلية 
وعاملية، وسيجلب في أقرب وقت استثمارات بنحو ستة مليارات دوالر في البورصة 
اإلسرائيلية من صناديق دولية تستثمر فقط في بورصات الدول األعضاء في املنظمة. 
وأكد محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر أن اخلطوة: »عالمة فارقة مهمة في اندماج 

إسرائيل في االقتصاد العاملي، وتعكس التزامها مبعايير دولية متطورة«.
بكلمات أخرى، فإن املعنى األساسي النضمام إسرائيل إلى هذه املنظمة هو رفع 
مكانتها االقتصادية ومنحها الثقة على الساحة الدولية، وعلى األغلب، فإن الصناديق 
الدولية املستثمرة في الدول األعضاء في املنظمة ستبدأ باستثمار مليارات الدوالرات 
في البورصة اإلسرائيلية، كما سُتشارك إسرائيل في مؤمترات دولية، وستعمل دول 

في العالم على تقوية عالقاتها االقتصادية مع إسرائيل.

مؤشرات االقتصاد اإلسرائيلي
املباحثات  من  طويلة  سنوات  بعد  للمنظمة،  إسرائيل  بضم  الدولي  القرار  جاء 
واملشاورات، والشروط التي طلبتها املنظمة من تل أبيب لكي تصبح متفقة مع معايير 
اإلحصائية  وأجهزتها  احلكومة  وزاراتها  عبر  إسرائيل  نشرت  وقد  األعضاء،  الدول 
مؤشرات مهمة، ذات دالالت إستراتيجية حول االقتصاد اإلسرائيلي، وجاءت على 

النحو التالي:

	•ضبط التضخم

  منذ قيام إسرائيل وحتى عاالم 2000 ظل االقتصاد اإلسرائيلي يعاني من تصاعد 
األسعار، إال أنه كانت ثمة آلية ربط تساعد األفراد إلى حّد ما على التعايش مع تبعات 
وبرامج  ومخصصات  رواتب  من  املالية  االلتزامات  جميع  ربط  خالل  من  التضخم 
ادخار وبوالص تأمني على احلياة وشرائح ضريبة الدخل وما شابه بقيمة أكثر ثباتًا، 
كالعملة األجنبية أو مؤشر غالء املعيشة، تعويضًا عن التضخم املالي.  كان بإمكان 
اإلسرائيليني رفع مستوى معيشتهم، سواء بلغت نسبة التضخم رقمًا يقل عن %10 
خالل أواسط اخلمسينيات ونهاية الستينيات، أو بني 10-100% في السبعينيات، أو 
بني 100-1000% خالل النصف األول من الثمانينيات.   الحقًا، حصل هبوط في 
نسبة التضخم بصورة حادة إلى 185% سنة 1985 لتصل إلى 21% عام 1989، ثم 
إلى 7% سنة 1997، ثم إلى صفر سنة 2000، وهي أول مرة تبلغ فيها نسبة التضخم 

بكلمات أخرى، فإن املعنى 
األساسي النضمام إسرائيل إلى 
هذه املنظمة هو رفع مكانتها 

االقتصادية ومنحها الثقة على 
الساحة الدولية
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مثل هذه النسبة.   وشهدت سنة 2003 رقمًا قياسيًا آخر حني حقق التضخم نسبة سلبية 
بلغت 1٫9%، وفي العام 2005 بلغت نسبة التضخم 2٫4%، ثم هبطت سنة 2006 

إلى نسبة 0٫1 حتت الصفر.

	•القطاع العام
  تراجعت نسبة اإلنفاق العام في إسرائيل إلى الناجت احمللي اإلجمالي إلى النصف 
الناجت احمللي  47% من  إلى  مقارنة مبا كانت عليه قبل 25 عامًا، وهبطت من %95 
مليار دوالر  الدولة 200  ميزانية  بلغت  بني عامي 1980-2010، حني  اإلجمالي 
للعامني القادمني.   وشهد العام 2010 فائضًا في ميزان املدفوعات، وتراجع العجز 
احلكومة  الرغم من كون  اإلجمالي.   وعلى  الناجت احمللي  من   %3 إلى  امليزانية  في 
اإلسرائيلية ما زالت تشجع املبادرات االقتصادية اخلاصة، إال أن سياستها أفلحت في 
تقليص دورها في املؤسسات التجارية من خالل خصخصتها التي أدخلت للخزينة 

مبلغًا قارب الثالثة مليارات من الدوالرات. 

	•اجلهاز الضريبي
  أْمَلت ضخامة اإلنفاق العام فرض نسبة عالية من الضرائب والرسوم كان على 
اإلسرائيليني حتملها لسنني طويلة، حيث شكل العبء الضريبي امللقى على عاتقهم نسبة 
من أعلى النسب الضريبية على مستوى العالم.   وكان هذا العبء في السنوات األولى 
من قيام الدولة يعادل ُثمن الناجت القومي اإلجمالي، أما في الستينيات فبلغ الربع، ثم 
تأرجح بني الثالثني واألربعني في املئة خالل السبعينيات والثمانينيات، وفي التسعينيات 
بلغت النسبة ما يقل عن 40%، ثم بلغت نسبة 40٫3% سنة 2000، لكنها بنهاية العام 
2003 تراجعت إلى 39٫3% من الناجت احمللي اإلجمالي، ثم استمرت في التراجع 
2006، وهي نسبة تقارب مستوى العبء الضريبي في دول  حيث بلغت 38% في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، التي بلغت 37٫4% عام 2004.  وتتصدر 
إلى %16٫5،  التي تصل نسبتها  املضافة  القيمة  املباشرة ضريبة  الضرائب غير  قائمة 
تضاف إليها ضريبة الشراء املفروضة على السيارات واحملروقات والسجائر، وتعفى 
من الرسوم اجلمركية السلع املستوردة من االحتاد األوروبي والواليات املتحدة، فيما 
جتبى هذه الرسوم عن السلع املستوردة من باقي دول العالم.   وكان نصيب الضرائب 
الدولة  مدخوالت  مجموع  ربع  عن  يقل  واألمالك  الدخل  على  املفروضة  املباشرة 
أوائل  الثلث في  يقارب  ما  إلى  ارتفع  لكنه  أواخر اخلمسينيات،  الضرائب حتى  من 
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السبعينيات، ليتصاعد إلى نحو النصف في أوائل الثمانينيات، ثم تراجع إلى %45 
عام 1986، وفي العام 1995 بلغ نصيب الضرائب املباشرة من مجموع الضرائب 
39%، ثم تراوح بني هذه النسبة ونسبة 42% في العام 2006.  وفي السنوات األخيرة 
أفضل في  إسرائيل بشكل  لدمج  الضريبي،  النظام  تعديالت أخرى على  إدخال  مت 
الرسوم اجلمركية وضريبة  السياسة تستمر نسب  العاملي، وكجزء من هذه  االقتصاد 
الشراء في التراجع تدريجيًا، حيث بلغت 30% نهاية العام 2007، ومن املقرر هبوطها 
إلى نسبة 25% سنة 2010، أما النسبة القصوى لضريبة الدخل فمن املقرر أن تتقلص 

إلى 44% في العام 2010. 

	•االستهالك اخلاص واالدخار 
 ارتفع االستهالك اخلاص في إسرائيل بدون انقطاع تقريبًا منذ سنة 1950، وبلغ 
معدل نسبة منوه السنوي 6%  منذ سنة 1960، مع أن تلك النسبة انخفضت من %9٫6 
للفرد في 1994 إلى 6٫6% عام 2000، ثم تراجعت إلى 4٫9% عام 2006.   وعلى 
الرغم من ذلك كانت نسبة املدخرات اخلاصة عالية دائمًا، وظلت نسبتها إلى الدخل 
املتاح ال تقل عن 29% حتى أواخر اخلمسينيات، أما في أوائل الستينيات فقد هبطت 
إلى 38%، وبقيت على هذا  لتصل   1972 لكنها عادت وارتفعت عام  إلى %21، 
املستوى حتى العام 1981، ثم هبطت بصورة شبه مطردة، لتصل إلى 28٫8% في 

العام 2006 .

	•االستثمار  
املتاحة  املوارد  مجموع  من   %30-20 بني  ما  عادة  الضخمة  االستثمارات  تشكل 
لالقتصاد اإلسرائيلي، ونتيجة لذلك وجب متويل جزء كبير منها بواسطة نقل رؤوس 
أي  العام،  القطاع  قبل  من  مباشرة  وبصورة  اخلارج،  من  واخلاصة  العامة  األموال 
من  االستثمارات  مجموع  ارتفع  األخير،  العقد  وخالل  أساسي.   بشكل  احلكومة 
17 مليار دوالر، إلى 22٫8 مليار دوالر بني عامي 1995-2000، ثم هبط لثالث 
سنوات متتالية، قبل أن يعود ويرتفع ليبلغ 22٫1 مليار دوالر، علمًا بأن 49% من 
هذه االستثمارات، أي 10٫8 مليار دوالر، جاءت من اخلارج، قام بها أفراد غير 
مقيمني في إسرائيل. وشهد مطلع العام 2006 قفزة كبيرة في استثمارات جهات أجنبية 
جديدة كليًا على املشهد اإلسرائيلي، وهي ظاهرة تعود بال شك إلى االهتمام املتنامي 
باالقتصاد اإلسرائيلي والثقة به، وبلغت عام 2006 استثمارات غير اإلسرائيليني في 
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النمو في سنة  الرقم في  االقتصاد اإلسرائيلي 24٫386 مليار دوالر، واستمر هذا 
اخلارجية،  أم  الداخلية  سواء  اخلاصة،  االستثمارات  من  الكثير  مرد  وكان   .2007
إلى املبادرة والتشجيع من جهة احلكومة، وهو ما انعكس على مر السنني في تعديالت 
مختلفة مت إدخالها على قانون تشجيع االستثمارات املالية، جذبت احلكومة من خاللها 
املستثمرين بتقدمي قروض مدعومة طويلة األجل بفوائد مخفضة، وِمنح مباشرة حتدد 
حجمها كنسبة معينة من االستثمار اإلجمالي، باإلضافة إلى متويل لعمليات البحث 
والتطوير.   كما عرضت على املستثمرين إعفاءات وحسومات ضريبية حتددت نسبتها 
بحسب نسبة مساهمة كل عملية استثمارية في تطبيق السياسات االقتصادية، كالتوزع 
اجلغرافي السكاني وزيادة الصادرات.   وقد يكون هذا الدعم هو ما أدى إلى تراكم 
رؤوس األموال،و الطاقة اإلنتاجية، خالل الثمانينيات، بوتيرة تفوق وتيرة منو الناجت 
احمللي اإلجمالي، وفي بعض القطاعات سهل هذا الفائض من الطاقة اإلنتاجية القفزة 

السريعة التي حققها االقتصاد اإلسرائيلي في التسعينيات. 

	•األجور وظروف العمل
هي:  جهات،  ثالث  بني  بالتفاوض  أساسي  بشكل  إسرائيل  في  األجور   تتحدد 
احلكومة التي ما زالت أكبر أرباب العملو الهستدروت نقابة العمال العامة. ومنظمة 

أرباب العمل في القطاع اخلاص. 
يشار هنا إلى أن موجات البطالة التي اجتاحت إسرائيل لم تسفر عن تراجع مستوى 
األجور بشكل كبير، مع أنه في حاالت النقص في األيدي العاملة ترتفع األجور مبرونة 

أكبر في القطاعات التي يكون فيها الطلب عليها أكثر إحلاحًا. 
 وقد بلغ متوسط األجر الشهري في إسرائيل، 7759 شيكال، 1843 دوالرًا، 
أما ظروف عمل املستخدمني في مختلف القطاعات االقتصادية فيتم حتديدها ضمن 
لكن  العمل واملستخَدمني،  أرباب  بني  بشأنها  التفاوض  التي يجري  العمل  اتفاقات 
احلد األدنى املطلوب يعتمد على القانون، ويشمل أسبوع عمل من 47 ساعة، مع 
أن املتوسط الفعلي لساعات العمل األسبوعية في قطاع األعمال يقل عن 40 ساعة؛ 

وحدًا أدنى من األجور مقداره 3585 شيكال، بقيمة 780 دوالرًا.
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اخلالصة
فقط  ليس  إسرائيل  فقد جنحت  العام 2010 عام جناح لالقتصاد اإلسرائيلي  كان 
في اخلروج من األزمة االقتصادية العاملية ، بل البرهنة على أنها كانت إحدى الدول 

األسرع في اخلروج منها.
وشهَدت إسرائيل عام 2010 منًوا اقتصادًيا واضًحا وجدًيا ترّكز بالذات في أواسط 
البالد، التي شهدت ازدهارا اقتصادًيا فيما استبعدت من هذا النمو املناطق النائية في 
الشمال واجلنوب .وقد استطاع ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل، أن يقود االقتصاد 
اإلسرائيلي نحو بر األمن،  لسبٍب بسيط هو جناحه في احلفاظ على املوازنة ما بني سعر 
الشيكل وسعر الدوالر. ومن املرجح أن تستمر هذه السياسة في العام 2011، فهي 
َمن جعل إسرائيل حتافظ على وضعها االقتصادي اآلمن. رغم أّن اخلطوة األخيرة التي 
اتخذها فيشر بشأن رفع الفائدة، القت معارضة شديدة، إال أنه من املتوقع أن يتوقف 
عن معاودة رفع الفائدة، فالفائدة العالية ستؤثر حتًما في انخفاض الدوالر، وانخفاض 
الدوالر كما هو معلوم يؤثر على التصدير، والتصدير على العمالة، والعمالة ستؤثر 

على البطالة وما إلى ذلك من حلقاٍت متكاملة، تضر باالقتصاد احمللي.
هنالك سببان يقفان وراء حتسن االقتصاد اإلسرائيلي: 

وجود نظام سياسي داخلي يفرض أنظمة ضبط داخلي، يختلف عن الواليات   .1
املتحدة ودول العالم األخرى، هذه القوانني من شأنها أن متنع البنوك من إعطاء 
قروض غير مؤّمَنة، وعندما يريد بنك هبوعليم مثاًل أن يعطي قرًضا، يقّدم تقريًرا 
يصل الى البنك املركزي، وإن لم يضمن البنك ُسبل التسديد، يرفض إعطاء 
وظيفته  خسر  الذي  الرجل  »دانكنير«،28  حالة  في  حدث  ما  هذا  القروض، 
بسبب منح قروض بدون ضمانات كافية. هذا القانون الذي حافظ على ثبات 
إسرائيل، علًما أن بنيامني نتنياهو في احلقبة التي شغل فيها منصب وزير مالية، 

كان بصدد رفع هذه القيود، إال أّنه لم يتمكن في حينه من ذلك. 
جناح إسرائيل في التواصل مع أنظمة اقتصادية مختلفة، ما خفف عمق التعاون   .2
مع الواليات املتحدة وأوروبا، وضمن عدم جرها إلى االنهيار االقتصادي. 
مع  سنوات   5 من  أطول  عمرها  عالقات  بناء  في  فعليا  إسرائيل  جنحت  وقد 
النظام االقتصادي الشرقي، والتواصل ما بني إسرائيل والهند وروسيا والبرازيل 
وكازخستان ورومانيا وغيرها، معتمدة بذلك على تطور اقتصادي في طور النمو 
األولي، هذا التعاون االقتصادي ما بني دول مختلفة، جعل إسرائيل تتفادى 

األزمة االقتصادية اخلطيرة التي طالت دوال عظيمة في العالم.
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استفاقت إسرائيل بني األعوام 2004-2005، من تعلقها بأوروبا التي تعتمد عليها 
بتصدير ثلث بضائعها اإلسرائيلية، لكنها بعالقاتها االقتصادية املختلفة البعيدة املدى 
مع دوٍل كالهند وروسيا والبرازيل، تفادت اعتمادها على االحتاد األوروبي الذي يعاني 
من مشاكل داخلية كبيرة، قد تؤدي في أسوأ احلاالت إلى فك االحتاد، ما ُينذر باخلطر 

على معظم دول العالم وخاصة الواليات املتحدة ودول الشرق.
ساهم انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD في حتسني 
مكانتها عاملًيا وهو من أبرز األحداث االقتصادية في إسرائيل، كما استطاعت أن تنافس 
على املكان الثاني أو الثالث في موضوع املبادرات االقتصادية التكنولوجية، وهي َمن 
جنح بتسجيل 16 ألف براءة اختراع في سنة واحدة مقابل 800 براءة اختراع سجلها 

العالم العربي السنة الفائتة.
وقد بدأت إسرائيل، وللمرة الثانية بانتهاج ميزانية لعامني وتكاد إسرائيل تكون الدولة 
الوحيدة التي تنتهج هذه الطريقة. وتعمل إسرائيل على تخفيض الضرائب تدريجًيا، 
لكن بشكٍل طفيف، وقد يبرز هذا التخفيض في نسبة القيمة املضافة في العام 2012، 
ورغم ذلك من غير املتوقع ان يحدث هذا التخفيض تغييرا على حال الطبقة الضعيفة. 
يشار هنا إلى أن إقرار ميزانية مزدوجة، يحد من اإلمكانية، الضئيلة أصال، في إدخال 
تعديالت أو تغيرات أو نقل ميزانية من بند إلى آخر، ليس فقط لعام قادم بل لعامني. 
حتافظ امليزانية  احلالية  على الفجوات االقتصادية خاصة الفجوات في الدخل، حيث 
ان ضريبة القيمة املضافة، وبخالف ما أعلنه وزير املالية في السابق، لم تخفض وبقيت 
على نسبة 16%، وباملقابل  مت تخفيض ضريبة الشركات، وهي خطوة إضافية لدعم 
األغنياء وتوسيع الفجوة بينهم وبني الفقراء. وكما هو معهود فإن ميزانية األمن حتظى 
بحصة األسد، تليها وزارة التربية والتعليم ثم وزارة الصحة ووزارة األمن الداخلي.

وقد أثرت الثورة املصرية على االقتصاد اإلسرائيلي على املدى القصير وقد يكون لها 
أثر على املدى البعيد. وبرزت عدة تأثيرات لثورة مصر ، أواًل وبشكل مباشر لوحظ 
هبوط في أسعار األسهم واملؤشرات الرئيسية في سوق املال في تل ابيب، وبدون شك 
كانت الثورة  أحد األسباب الرئيسية لهبوط أسعار األسهم في تل أبيب. وقد يتلخص 
األثر األكبر في قضية تزويد الغاز وهي قضية كبيرة ألن حجم صفقة الغاز بني مصر 
وإسرائيل، تصل إلى حوالي 4 مليار دوالر سنويًا. ويسود اخلوف في إسرائيل من 
عرقلة ضخ الغاز إليها من مصر، وخصوصا بعد الهجوم على محطة رئيسية لتوزيع 
الغاز الطبيعى فى مدينة العريش، الذي استهدف خط أنابيب غاز خط الشيخ زويد 

 أثرت الثورة املصرية على 
االقتصاد اإلسرائيلي على املدى 

القصير 

هبوط في أسعار األسهم 
واملؤشرات الرئيسية في سوق 

املال في تل ابيب



231

جنوبى العريش الذى يزود األردن وسورية بالغاز، ويبعد نحو 20 كيلومترا عن أنبوب 
تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو ما أدى إلى توقف تصدير الغاز إلى األردن وسورة 
وإسرائيل. وأعاد هذا اخلوف إلى طاولة البحث في إسرائيل موضوع جلنة شيشينسكي 
املتوسط. طالب  البحر  اكتشافها مؤخرًا في  التي مت  الغاز  الدولة من حقول  وحصة 
بسيطة  بنسبة  االكتفاء  الدولة  من  البداية  في  األموال  رؤوس  وأصحاب  املستثمرون 
من عائدات حقول الغاز التي ُتقدر بحوالي 45 مليار دوالر، ولكن اللجنة قررت أن 

تتراوح حصة الدولة بني 55% - 61% من هذه العائدات.
ووفقا ملا قاله موشيه باشار، نائب الرئيس التنفيذي بشركة الكهرباء اإلسرائيلية، 
لوكالة بلومبرج اإلخبارية29، فإن تعطل تدفق الغاز املصري إلى إسرائيل قد يتسبب في 
رفع أسعار الكهرباء في الدولة، التي تستورد 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي 

من مصر، بنسبة تتراوح ما بني 10% و %20.
ـ أمريكان إسرائيل، في بيان لها أن أنبوب الغاز التابع لشركة  وقد ذكرت شركة أمبالـ 
غاز شرق املتوسط )EMG( الذي ميتد من العريش في مصر إلى أشكلون في إسرائيل 
سليم ولم يتضرر جراء تفجير استهدف محطة قياس للغاز في مصر، متوقعة استئناف 
إمدادات الغاز إلى )EMG( في غضون أسبوع. ومتلك أمبال وهي شركة قابضة حصة 

تبلغ 12٫5% في شركة غاز شرق املتوسط.
وانخفض سهم شركة امبال إلى اأقل مستوياته في نحو 4 أشهر في تداوالت تل 
البترول املصري بأن حادث  أبيب ليصل إلى 6٫9 شيكل، متأثرا بتصريحات وزير 
إلى  املصري  الغاز  صادرات  وقف  في  يتسبب  قد  بسيناء  الغاز  أنبوب  في  االنفجار 

إسرائيل مدة أسبوعني. 
كما أثرت الثورة املصرية على العملة اإلسرائيلية، حيث نقلت بلومبرج عن محافظ 
البنك املركزي ستانلى فيشر أن األحداث السياسية في مصر جعلت الوضع في إسرائيل 

أكثر خطورة مما يضعف العملة  اإلسرائيلية.
ابق، أنَّ مصر »لن تواصل  وقد صرح إفرامي سنيه، نائب وزير الدفاع اإلسرائيليِّ السَّ
عبيَّة فيها«، مضيًفا أنَّ هناك »مجموعة  سياسة مبارك جتاه إسرائيل بعد جناح الثَّورة الشَّ
اهنة، ومن بينها تقليل  من اخلطوات التي يجب على إسرائيل القيام بها في الفترة الرَّ

.» االعتماديَّة اإلسرائيليَّة على الغاز الطبيعيِّ املصريِّ
أما فيما يتعلق باتفاقية الكويز بني مصر وإسرائيل والواليات املتحدة أي السوق احلرة 
في منطقة الدلتا، والتي أقامت مبوجبها شركات إسرائيلية مصانع نسيج وألبسة فيها، 



232

حيث تقوم إسرائيل بتزويد هذه املصانع باملواد اخلام وتقوم مصر باإلنتاج والتسويق 
هناك  تعمل  التي  اإلسرائيلية  الشركات  جميع  أوقفت  فقد  املتحدة،  الواليات  في 
عملها وعادت إلى البالد خوفًا من األحداث مما يعد مبثابة ضرر مباشر على االقتصاد 

اإلسرائيلي. 
وقد ازدادت املخاوف في إسرائيل واملتعلقة بقناة السويس، حيث مير معظم االستيراد 
والتصدير اإلسرائيليني عبر هذه القناة، وما دامت القناة مفتوحة أمام السفن اإلسرائيلية 
فهذا مصدر ربح وتوفير ولكن اخلطر يكمن في إغالق القناة أمام املالحة اإلسرائيلية 

ألن هذا سيضر، بشكل مباشر وغير مباشر، باالقتصاد اإلسرائيلي. 
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الهوامش 
 1  هي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي انضمت إسرائيل إليها في العام 2010.

2  سعر صرف الدوالر هو 3٫58 شيكل للدوالر الواحد.
3  املعروفة باسرائيل باسم مشكنتا.

4  هبط سعر صرف الدوالر من 3٫8 شيكل للدوالر عند بداية 2010 إلى 3٫58 شيكل للدوالر الواحد عند نهاية 
العام، بينما هبط سعر صرف اليورو من 5٫45 شيكل لليورو عند بداية 2010 إلى 4٫86 شيكل لليورو الواحد 

عند نهاية العام. 
5  حتليل تركيبة منو الناجت احمللي اإلجمالي يشير إلى أن مكونات الناجت )االستعماالت( قد منت جميعها دون استثناء، 
مع العلم أن تباطؤا حصل في التصدير واالستهالك الشخصي، واللذين ميثالن قاطرة منو االقتصاد اإلسرائيلي على 

OECD مر السنني. وصلت نسبة االستثمار في األمالك الثابتة إلى 10% مقارنة مع 2٫2% في دول
6  هو الفرق بني املدخوالت العادية وبني النفقات العادية.
7  يشمل خدمات البرامج احملوسبة وخدمات األبحاث.

8  هو الناجت احمللي اإلجمالي ما عدا ناجت اخلدمات العامة وخدمات اإلسكان.
9  هو أحد الفروع الرئيسة للتصدير الصناعي.

القليلة  السنوات  اقتصادها بشكل سريع خالل  املالية ويتوقع منو  أقل من غيرها من األزمة  الدول تضررت  10  هذه 
القادمة.

11  قيمة اإلنتاج الزراعي ناقص عوامل اإلنتاج التي يشتريها املنتجون في الفرع.
12  باألساس كمية اخلضار واحلمضيات.

13  لتفاصيل أوفى حول هذا املوضوع أنظر التقرير اإلستراتيجي الصادر عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 
– مدار-  لألعوام 2004 و 2005 في الفصول املتعلقة بتأثير االنتفاضة األولى والثانية على االقتصاد اإلسرائيلي.

14  التقرير اإلستراتيجي للعام 2004.
15  يشمل عدد ساعات العمل ملجمل املشتغلني في فروع القطاع اإلنتاجي، مواطني دولة إسرائيل وغيرهم ممن هم 

ليسوا مواطنيها )من خارج البالد أو من أراضي السلطة الفلسطينية( .
16  الناجت الصافي لساعة عمل واحدة في القطاع اإلنتاجي.

17  محتلن في دائرة اإلحصاءات املركزية لغاية 20 شباط 2011.
18  مؤشر يضم أكبر 100 شركة في إسرائيل.

19  وهي نسبة الفائدة التي تقترض فيها البنوك التجارية األموال من البنك املركزي، علبها يضاف 1٫5% لتشكل نسبة 
الفائدة األساسية بني البنوك واجلمهور.

20  وهو قانون يالزم إقرار امليزانية العامة، ويتضمن سلسلة من اإلجراءات القانونية ذات الطابع االقتصادي، التي 
إقرار  من  الرغم  على  العامة،  امليزانية  تطبيق  في  تساعد  أنها  بزعم  واحدة،  دفعة  بإقرارها  املالية  وزارة  تطالب 
احملكمة العليا بأن هذا القانون، الذي تعمل به احلكومات اإلسرائيلية منذ أكثر من 25 عاما، يتناقض مع األسس 

الدميقراطية.
21   العدد الصادر في 2009/3/11.

22  البروفسور هيلل شوفال من اجلامعة العبرية.
23  وزارة الطاقة والبنى التحتية.

24  على اسم يوفال نئمان وزير العدل اإلسرائيلي.
25  رئيس مجلس اإلدارة هو الوحيد الذي يتقاضى أجرا في مجلس اإلدارة.

26  وصلت الشركة إلى وضع ال تستطيع فيه دفع ديونها املستحقة ملشتري سندات الدين اخلاصة بها.
27  هنالك أكثر من 2000 عامل في القطاع العام يحصلون على رواتب دسمة تعلو 40000 شيكل شهريا.

28  املدير العام األسبق لبنك هبوعليم األكبر في إسرائبل. 
29  أجري اللقاء يوم 13 شباط 2011.


