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المشهد االقتصادي اإلسرائيلي: أداء جيد ونمو غير متوازن

د. عاص أطرش

مدخل

متيز عام 2016 بوتيرة منو معتدلة عامليا، وتباطؤ في الطلب، وبعد عدة سنوات 

من التراجع، ، حتولت وتيرة النمو في االقتصاد اإلسرائيلي وحتسن أداؤه، وارتفع 

معدل منو الناجت احمللي، وساهمت مركبات الناجت احمللي في دعم هذا النمو، مما 

ينبئ بتحســن مســتقبلي ضمن املعطيات احلالية. لقد عصفت باالقتصاد العاملي 

عاصفتان، األولى  في منتصف عام 2016 وهي قرار بريطانيا االنسحاب من دول 

االحتاد األوروبي واملخاوف التي ســاورت الكثيرين من انســحاب دول أخرى من 

االحتاد األوروبي، األمر الذي أدى   بالكثير من دول العالم إلى إعادة حســاباتها 

االقتصادية وخططها املســتقبلية. والثانية في آخر عام 2016 بعد انتخاب دونالد 

ترامب لرئاســة الواليات املتحدة، خاصة أن  ترامب يعتبر أكثر ميينيا، ليس فقط 

سياسيا وإمنا اقتصاديا وساورت الكثير وما زالت تساور من دول العالم املخاوف 

من احتمال تأثر العالم اقتصاديا على اثر تصريحاته وخطواته األولى عند تســلم 

مقاليــد احلكم. علــى الرغم من هذه العواصف، ارتفعت الصادرات اإلســرائيلية، 

وخاصــة صادرات اخلدمات في التكنولوجيا العليا، واســتمر الفائض في امليزان 

التجــاري رغــم التراجع في الصــادرات الســلعية، وارتفع أيضا االســتثمار في 

األصول الثابتة وازداد الطلب احمللي بنسب عالية، األمر الذي أوصل إلى حتسن 

معدل النمو االقتصادي.

االقتصاد  في  النمو  وتيرة  تحولت 

أداؤه،  ــن  ــس ــح وت اإلســـرائـــيـــلـــي 

المحلي،  الناتج  نمو  معدل  وارتفع 

المحلي  الناتج  مركبات  وساهمت 

ينبئ  مما  الــنــمــو،  هــذا  دعــم  فــي 

بتحسن مستقبلي.
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اســتنادا إلــى الظــروف العامليــة واحمللية، يســتعرض فصل املشــهد االقتصادي 

اإلســرائيلي، أهــم التطورات والتحــوالت خالل العام 2016، اعتمــادا على معطيات 

املصــادر احلكومية وغير احلكومية املختلفة حول احلســابات القومية، ويعرض اجلزء 

األول فــي هــذا الفصل  أحــد اهتمامات االقتصاد الكلي وهــو معدل النمو من خالل 

الوقوف على التحوالت في الناجت احمللي ومركباته، كما ذكرت أعاله، ويسهب إلى حد 

مــا في اســتعراض أهم التحوالت في الناجت احمللــي  مقارنة مع دول العالم املتطورة 

والصاعــدة، وينتقــل ليعرض باختصار مســاهمة كل من الطلب احمللي، االســتثمار، 

اإلنفــاق العام، ويســهب في مســاهمة التجارة اخلارجية في دعــم النمو االقتصادي 

خــالل العــام 2016، مع مقارنات مع الســنوات الســابقة، حتى يتمكــن املطلع على 

هــذا التقريــر من الوقوف على أهميــة كل مركب من مركبات النــاجت في عملية النمو 

ومقارنتها مع ســنوات سابقة واقتصاديات الدول املتطورة، الصاعدة والنامية ومدى 

أملالئمة مع أحد مركبات التنمية االقتصادية. ويستمر اجلزء األول في عرض اهتمام 

آخــر مــن اهتمامات االقتصاد الكلــي وهو التضخم املالي ويســتعرض أهم العوامل  

احملليــة والعامليــة التي أثــرت على تغيير األســعار والتنبؤات في املــدى القريب وفق 

احملافظــة علــى القيمة احلقيقية للعملة احمللية وعرض األرصــدة النقدية احلقيقية، ثم 

ينتقــل إلى اهتمام آخر فــي االقتصاد الكلي وهو معدل البطالة، من خالل التركز في 

سوق العمل، التوظيف والتشغيل والبطالة وهيكلية سوق العمل.

نعرض في اجلزء الثاني من املشــهد االقتصادي السياســات املالية والنقدية ونلقي 

الضــوء فــي البداية على ميزانية احلكومة بكونها جتســد اخلطــة االقتصادية لتحقيق 

األهــداف املرجــوة من خاللها، وألن بنود إنفاقها تبرز بشــكل واضح ســلم أفضليات 

احلكومة من خالل التخصيص النســبي لإلنفاق في املجاالت املختلفة، املدنية واألمنية 

ومــن خــالل إبراز العجز في امليزانية وطرق تســديد هذا العجــز ثم نتطرق إلى الدين 

احلكومــي والديــن العام والتدريج االئتماني عامليا الذي يؤشــر إلــى حّد ما على مدى 

االســتقرار االقتصادي وتشكل مؤشــرا للمســتثمرين احملليني واألجانب واحلكومات 

واملؤسســات املاليــة العامليــة على قدرة االقتصــاد على جتنيد القــروض والقدرة على 

تســديدها. وننتقل في هذا اجلزء إلى السياسات النقدية وخصوصا إلى نسبة الفائدة 

املقــررة مــن قبل البنك املركزي لتزودنا مبؤشــر على السياســات النقدية املتوافقة مع 

السياســات النقدية في الدول املتطورة. ويعرض هذا اجلزء احتياطي العملة األجنبية 

والقدرة على استخدامها في حاالت الطوارئ. وفي نهاية اجلزء الثاني نستعرض عدم 
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التوازن في السياســة املالية الذي ينبع باألســاس من سياســية متييزية ضد مجموعة 

سكانية أصالنية فلسطينية حتمل اجلنسية اإلسرائيلية.

أمــا اجلــزء الثالث واألخير فيتناول أحد املواضيــع املركزية املوجودة في مقدمة جدول 

النقــاش اجلماهيري حول التوزيع العادل للثروات الطبيعية )الغاز( التي من املفترض أن 

تكون ملكا للجمهور، ويركز فيها على اجلانب االقتصادي.

1. الناتج المحلي اإلجمالي ومركباته

1.1 معدل النمو

   تــدل التقديــرات األوليــة أن الناجت احمللي اإلجمالي لعــام 2016، بلغ  1224 مليار 

شــيكل بزيادة 3.8% عن عام 2015، وتشــير توقعات بنك إســرائيل أن معدل منو الناجت 

في عام 2017 سيكون %3.2. 

1 وتظهــر البيانــات أن  معــدل النمــو فــي الناجت احمللــي  في الربــع األول لعام 

2016 باحلسابات السنوية، بلغ 3.3% وفي الربع الثاني بلغ 5% وفي الربع الثالث 

3.6%.2 أمــا النــاجت التجاري فيقدر بـ 905 مليار شــيكل بزيادة 3.9% عن العام 

الســابق مقارنة مبعدل منو بلغ 2.3% في عام 2015 و3.1% في عام 2014. لقد 

بلغ  معدل منو  الناجت التجاري في الربع األول من عام 2016 ما قيمته 2.5% وفي 

الربع الثاني 5.4%  وفي الربع الثالث 4.2% في احلسابات السنوية،3 ومن املتوقع 

أن ينمو الناجت التجاري في الربع الرابع مبعدالت مشابهة لألرباع السابقة ويتوقع 

بنــك إســرائيل منوا مبقدار يزيد عن 3% فــي العام القادم، األمر الذي يعكس القوة 

املالية للقطاع التجاري.4

ابتدأ عام 2016 بنوع من املخاوف االقتصادية، خاصة إن املؤشرات األولية للبيانات 

اإلحصائية حول األداء االقتصادي في الربع األول5 لم تكن مالئمة للتوقعات، كما وشهد 

هــذا العــام تباطؤا عامليا على الطلب. لكن اســتيفاء معطيات الربع األول ومعطيات الربع 

الثانــي أظهــرت حتوال ايجابيا فــي األداء االقتصادي، وتبني أن معــدل  النمو في الناجت 

احمللي للعام 2016 أعلى من العامني السابقني ، كما يظهر في شكل رقم 1. ففي عامي 

2014 و 2015 بلــغ معــدل النمــو 3.2% و2.5% على التوالي. مما يظهر أن هناك بداية 

حتول في معدالت النمو مســتقبال إذا كانت االجتاهات مشــابهة ملا حدث في عام 2016 

وخصوصا أن االستثمار اإلجمالي ازداد بـ 6.4% وهي أعلى نسبة زيادة في االستثمار 

منذ العام 2012، وأن االدخار الشخصي بلغ 16.2% من الدخل املتاح وهي أيضا أعلى 

نسبة ادخار من الدخل املتاح منذ عقد من الزمان. 

الناتج  أن  األولية  التقديرات  تــدل 

بلغ    ،2016 لعام  اإلجمالي  المحلي 

 %3.8 بــزيــادة  شيكل  مليار   122٤

عن عام 201٥.

 توقعات بنك إسرائيل: معدل نمو 

الناتج في عام 2017 سيكون %3.2. 

المحلي  الناتج  في  النمو  معدل    

العامين  مــن  أعــلــى   2016 للعام 

السابقين.
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية 2017- القدس.

لقد متيز العالم في العام 2016 بوتيرة منو معتدلة،  وتباطٍؤ في الطلب  وتقلبات  عالية 

فــي أســواق املال، وتغييرات جيو سياســية، إضافة إلى أزمة الالجئــني في دول االحتاد 

األوروبــي، وبلغت قمة هذه التحوالت في منتصف العام، عند خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبــي. ومــع نهاية العام، حتول احلكم إلى اجلمهوريني فــي الواليات املتحدة وانتخب 

ترامب رئيسا للواليات املتحدة،  ومع أن هذه التحول في السياسة األميركية  لم ينعكس 

فــي عــام 2016 على االقتصاد العاملي، ولكــن التوقعات أن التأثير ســيكون خالل العام 

2017 وأن حالــة الترقــب ما زالت تلقي بظاللها على الوضع االقتصادي العاملي.  ضمن 

هذه الظروف، بلغ معدل النمو العاملي 3.1%، وتشير التنبؤات أن  معدالت منو االقتصاد 

العاملي في العامني القادمني 2017 و 2018 ستكون على التوالي 3.4% و 3.6%، ويتوقع 

أن ينتهــي عام 2016 اســتنادا للمعطيات األولية مبعــدل منو في االقتصادات املتقدمة بـ 

1.6% مــع توقعــات لعــام 2017 مبعدل منــو 1.9% و 2% لعــام 2018، أما معدل النمو 

القتصادات األســواق الصاعــدة  واالقتصادات النامية فقد بلــغ ضمن املعطيات احلالية 

4.1% ويتوقع أن يصل في عام 2017 إلى 4.5% وفي عام 2018 إلى 4.8%،  أما معدل 

النمو العاملي حسب أسعار الصرف القائمة على السوق فقد بلغ %2.4.6

ضمن املعطيات املذكورة أعاله، اعتبر معدل منو  االقتصاد اإلسرائيلي  مرضيا ملتخذي 

القــرارات اإلســرائيلية وقــد عبر عن ذلك رئيــس احلكومة ووزير ماليته بعدة مناســبات، 

خاصــة أن النمــو في الناجت احمللي للفرد  بلــغ 1.8% وهو أعلى من دول منظمة التعاون 

والتنمية )إسرائيل عضو  فيها( والتي بلغ معدل منو الناجت احمللي للفرد فيها 1.1%، بعد 

أن كانت معدالت النمو في الناجت احمللي للفرد أعلى في دول منظمة التعاون والتنمية في 

عامي 2015 و 2014 كما يظهر في شكل رقم 2. 

تميز االقتصاد اإلسرائيلي في عام 

قطاع  في  عالية  نمو  بوتيرة   2016

بلغ  إذ  واالتــصــاالت،  المعلومات 

معدل النمو في هذا القطاع %6.9  



159
تقـريـر "مـدار"  

2017

املصدر: معطيات دائرة اإلحصاء املركزية 2017- القدس.

من اجلدير بالذكر أن معدل النمو في الناجت احمللي للفرد في كل من اسبانيا وايرلندا  

بلــغ فــي عام 2016 على التوالي 3.4% و 3.1%، بينما كان في كل من أملانيا، فرنســا، 

اململكة املتحدة، اليابان، الواليات املتحدة، ايطاليا وكندا أقل من منو الناجت احمللي للفرد 

في إسرائيل.7

 متيــز االقتصــاد اإلســرائيلي فــي عــام 2016 بوتيرة منــو عالية فــي كل من قطاع 

املعلومــات واالتصــاالت، إذ بلغ معــدل النمو في هذا القطــاع 6.9%  وهو القطاع التي 

يعتمد على التكنولوجيا العليا وخدمات الهايتك، ثم تاله قطاع التجارة وخدمات الضيافة 

إذ بلــغ معــدل النمو 6.1%  وهو القطاع التي يعتمد على االســتهالك احمللي والســياحة 

والضيافة، وقطاع البناء 5.4% الذي هو أيضا قطاع يعتمد على االســتثمار في املباني 

السكنية وغير السكنية. 

يشــير تقريــر املوارد واســتعماالته لعــام 2016 أن مجمل املوارد بلغــت 1560 مليار 

شــيكل، وتشــمل املــوارد كال مــن النــاجت احمللــي اإلجمالي بقيمــة 1224 مليار شــيكل 

واالســتيراد بقيمة 335  مليار شــيكل. من جهة ثانية توزعت  االستعماالت كاآلتي: %43 

لالســتهالك الشــخصي،  17% لالســتهالك اجلماهيري، املدني واألمني، 16% لالستثمار 

اخلــام احمللــي و24% تصدير الســلع واخلدمات.  وبلغت نســبة النمــو األعلى خالل عام 

2016 في االستثمار اخلام احمللي، حيث وصل معدل النمو 6.4% في عام 2016 مقارنة 

بـــ 3% عــام 2015 وبلــغ االرتفاع على االســتهالك الشــخصي 6.1%، مقارنة بـ %4.3 

عــام 2015 و 2.2% فــي منظمــة دول التعــاون والتنمية، وزاد اإلنفاق على االســتهالك 

اجلماهيري بـ 3.8% مقارنة بـ 3.3% في عام 2015. أما استيراد السلع واخلدمات فقد 
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ارتفع بـ 9.2% مقارنة بانخفاض0.5% في عام 2015. وباملجمل فان مســاهمة اإلنفاق 

على االســتهالك الشــخصي ملعدل النمو  بلغ  3.3% وســاهم مجمل االستثمار احمللي بـ  

1.3% أما تصدير السلع واخلدمات  فقد ساهم  بـ 0.9% وساهم اإلنفاق على االستهالك 

العام بـ 0.9% ، أما استيراد السلع واخلدمات فقد ساهم بناقص %2.5.8 

١.١.١ اإلنفاق على االستهالك الشخصي

إن التمعن باإلنفاق على االستهالك الشخصي الذي كانت له املساهمة الكبرى في الناجت 

احمللي اإلجمالي، يظهر أن معدل النمو للفرد بلغ 4%  وهو أعلى منو للفرد منذ فترة طويلة، 

إذ بلغ النمو للفرد في عام 2015 ما قيمته 2.3% وفي العام 2010 بلغ 3% واجلدير بالذكر 

أن النمو في 2010 كان أعلى نسبة منو في  السنوات السبع األخيرة باستثناء عام 2016.  

ومتيز النمو في اإلنفاق الشخصي بنسبة منو على السلع املعمرة، بلغت 10.8% وعلى السلع 

غير املعمرة  3.4% ، فيما بلغ النمو في 2015 على الســلع املعمرة ناقص 1.8% والســلع 

غير املعمرة 2.6%، وتوزع التغيير) النمو( في اإلنفاق الشخصي كاآلتي: 3.4% على السلع 

الغذائية، املشــروبات والســجائر، 5.2% على الســلع الصناعية لالستهالك اجلاري، %3.2 

اخلدمات، 3.4% الوقود الكهرباء واملياه، 1.7% الســكن، 5% ســلع شــبه معمرة، %10.8 

سلع معمرة و 13% استهالك اإلسرائيليني في خارج البالد.9 

١.١.٢ االستثمار في األصول الثابتة

منذ العام 2011، انخفض االســتثمار في األصول الثابتة بوتيرة عالية، فبعد أن شهد 

عام 2011 ارتفاعا نســبته 13.8% مقارنة بـ 2010، تســارعت وتيرة االنخفاض إلى أن 

وصلــت إلــى صفر فــي عام 2014 و 0.1% في عام 2015 ولكن عام 2016 شــهد قفزة 

جدية وارتفع االســتثمار في األصول الثابتة بـ 11%. فقد ارتفع االســتثمار في السكن بـ 

8.1% و كان االرتفــاع فــي باقي القطاعات االقتصاديــة 12.5% مقارنة بارتفاع %2.2 

في الســكن في عام 2015 وانخفاض في باقي القطاعات بـ 1%.  ويشــمل االستثمار في 

القطاعات األخرى كال من اآلالت واملعدات التي ارتفعت بـ 20.8%، االستثمار في البناء 

الغير ســكني الذي شــهد ارتفاعا بـ 2%  ووســائل املواصالت التي ارتفعت بـ 58%، أما  

االســتثمار في منتوجات امللكية الفكرية فقد ارتفع 1.2%.   وعند مقارنة االســتثمار في 

األصــول الثابتــة مع الدول املتقدمة تبني أن االســتثمار في دول منظمــة التعاون والتنمية 

ارتفع بـ 1.4% خالل العام 2016،  وكان النصيب األكبر لكل من هولندا واسبانيا، حيث 

بلــغ االرتفــاع 6.2% و 4.3% على التوالــي وفي أملانيا بلغ االرتفاع في االســتثمار في 

األصول الثابتة 2% وفرنسا 2.8% والواليات املتحدة األميركية %0.6.10

تميز االقتصاد اإلسرائيلي في عام 

قطاع  في  عالية  نمو  بوتيرة   2016

بلغ  إذ  واالتــصــاالت،  المعلومات 

معدل النمو في هذا القطاع %6.9  
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١.١.٣ اإلنفاق العام 

ســاهم اإلنفاق العام كما ذكر ســابقا بـ 0.9% من منو الناجت احمللي اإلجمالي لعام 

2016. وخالل السنة املالية انفق 17% من املوارد- أي ما يعادل 271.5  مليار دوالر- 

وبزيــادة بلغت 3.8% عــن 2015 توزعت بني اإلنفاق املدني واإلنفاق األمني، حيث ازداد 

اإلنفــاق املدنــي بـــ 4.3% خالل عــام 2016 مقابل زيــادة بـ 3.5% في العــام 2015 و 

2.8% فــي العــام 2014 أما النمو فــي اإلنفاق أالمني فقد بلــغ 2.5% مقارنة بـ %2.7 

فــي عــام 2015 و 6.3% خالل العــام 2014 و 3.3% خالل العام 2013 و 3.4% خالل 

العــام 2012 وانخفــض بـ 0.6% خــالل العام 2011. األمر الذي يعــزز العالقة املوجبة 

بني اإلنفاق األمني  واألجواء اجليو سياســية، فكما تبني البيانات، ارتفع اإلنفاق األمني  

في الســنوات التي  شــهدت حربا على غزة. لذا فان العجز احلكومي ارتفع عام 2016 بـ 

2.2% مــن النــاجت احمللي مقارنة بـ 1.6% في عام 2015 و 2.3% في عام 2014، فيما 

بلغ العجز3.4% من الناجت احمللي اإلجمالي في عام 2012.

١.١.4 التجارة الخارجية

فــي العام 2016، تغير اجتاه التصدير اإلســرائيلي وارتفعــت الصادرات بـ %3  

مقارنة بانخفاض بلغ 4.3% في عام 2015 وبلغ النمو بدون املجوهرات والستارت 

أب )Start –up( 1.4%، فيمــا كان انخفــاض بـــ 2.7% فــي عــام 2015. لذا من 

الضــروري التمييــز بني صادرات الســلع وصــادرات اخلدمات كما تقســمها وزارة 

املالية اإلســرائيلية.11 وذلك ألن صادرات الســلع تتأثر من التحوالت في األســواق 

العاملية  واألســعار التنافســية في العالم، وتأثير التكلفة احمللية واالرتفاع في أجرة 

العمــال وانفتاح األســواق العاملية وخاصة نظام اجلمارك واحلماية، إضافة لســعر 

الصرف الذي شهد في السنوات األخيرة ارتفاعا في  قيمة الشيكل بالنسبة للعمالت 

األجنبية. أما تصدير اخلدمات من إسرائيل فيعتمد باألساس على التكنولوجيا العليا 

)الهايتــك( ويتأثــر أقل من التحوالت االقتصادية العامليــة وأكثر من عرض اخلدمات 

فــي هذا املجال وأســعارها. فصادرات الســلع اإلســرائيلية انخفضــت بني %1.9  

إلــى 2% مقارنــة بـــ 6.8% خالل عــام 2015، وبلغ إجمالي صادرات الســلع بدون 

التصدير ملناطق الســلطة الفلســطينية 52 مليار دوالر، أما إجمالي صادرات السلع 

بــدون املجوهرات فقد بلغــت 44 مليار دوالر بانخفاض 3% عن عام 2015.  وكذلك 

انخفض التصدير الصناعي بـ 3.5% وبلغ 43 مليار دوالر ويشكل هذا الفرع %84 

مــن مجمل صادرات الســلع،12 مقابل انخفــاض بـ 4.3% في عام 2015.  يدل هذا 

 في العام 2016، تغير اتجاه التصدير 

بـ  الصادرات  وارتفعت  اإلسرائيلي 

 %٤.3 بلغ  بانخفاض  مقارنة    %3

في عام .201٥

ــات من  ــدم ــخ يــعــتــمــد تــصــديــر ال

على  باألساس  فيعتمد  إسرائيل 

التكنولوجيا العليا )الهايتك(.
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االجتاه على ضعف ما في تصدير السلع، خاصة في ظل التباطؤ في السوق العاملية، 

ويــدل كذلــك  على أداء منخفض وعدم قــدرة على مواكبة الطلب العاملي الذي هو في 

األســاس يســير بوتيرة منخفضة، فعلى ســبيل املثال في الســنوات الثالث األخيرة  

منت التجارة اخلارجية مبعدل سنوي يقارب 2%، بينما منا التصدير اإلسرائيلي مبا 

يقارب 0.5%. وكما تقول وزارة املالية اإلســرائيلية  تبني أن مقياس متوســط املرونة 

كان 1.5 بني التصدير اإلسرائيلي والتجارة اخلارجية بني  السنوات 2012-2002، 

بينما  تبني أن قياس متوسط املرونة أظهر نتيجة  سلبية وقريبة لواحد في السنوات 

األخيرة.13 أما الصادرات الزراعية فقد ارتفعت ب 0.3% مقابل انخفاض بـ %11.4 

في عام 2015. من ناحية ثانية ارتفعت مجمل اخلدمات بـ 10.8% مقابل 0.2% في 

عام 2015 وارتفعت اخلدمات األخرى بـ 9.3% مقابل 0.2% في عام 2015 وكذلك 

اخلدمــات الســياحية ارتفعت بـــ 2.9% مقابل انخفاض بـ 0.4% فــي عام 2015.  

وبلغ  إجمالي تصدير اخلدمات في العام 2016 ، 40 مليار دوالر. وتشــير البيانات 

أن  قطاع البرمجة واحلوسبة يقود النمو في قطاع اخلدمات ويشمل خدمات تطوير 

البرامج، خدمات حماية املعلومات والســايبر، خدمات احلوسبة االنترنت وتكنولوجيا 

املعلومــات، وقــد منا هذا القطــاع بـ 18% وبلغت إجمالي الصــادرات فيه 13 مليار 

دوالر، أمــا خدمــات البحث والتطوير فنمــت بـ 30% وبلغ إجمالــي التصدير للبحث 

والتطوير 5 مليار دوالر.14 

يرتبط حجم الصادرات حســب املناطق اجلغرافيــة العاملية بالتغيرات احلاصلة في 

القطاعات التصديرية املختلفة، فلقد ساهم على سبيل املثال  انخفاض حجم الصادرات 

فــي قطــاع الكيماويــات في انخفــاض قيمة الصــادرات إلى دول االحتــاد األوروبي، 

كذلك ســاهم انخفاض قيمــة الصادرات في العناصر االلكترونيــة في انخفاض قيمة 

الصادرات إلى الدول اآلسيوية.15 فحسب القياسات األولية انخفضت قيمة الصادرات 

إلــى دول االحتــاد األوروبي بـ 5% ووصلت إلى 12.8 مليار دوالر، وتشــكل 29% من 

مجمل الصادرات بدون املجوهرات )شكل رقم 3(. وبرز االنخفاض في الصادرات في 

كل من فرع األدوية والكيماويات وبالذات إلى كل من بريطانيا وفرنسا. من جهة ثانية 

ارتفعــت الصــادرات إلى الواليات املتحدة ووصل النمو إلى 6% وبلغ حجم الصادرات 

11.7 مليار دوالر ويشــكل 27% من مجمل صادرات إسرائيل. لقد كان االرتفاع في 

العديد من الفروع بارزا من بينها األدوية واألجهزة الطبية. وبلغ التصدير إلى آســيا 

9.8 مليار دوالر بانخفاض 14% عن عام 2015. ويرجع هذا االنخفاض إلى الهبوط 

احلــاد في تصديــر العناصر االلكترونية وعند اســتثناء هذا الفــرع التصديري يكون 

انخفضت قيمة الصادرات إلى دول 

االتحاد األوروبي بـ %.٥
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التصدير إلى آســيا مســتقرا ويشــكل التصدير إلى آســيا 22% من مجمل التصدير 

اإلســرائيلي. وتبلــغ قيمة الصادرات إلــى أميركا الالتينية 1.8 مليار دوالر وتشــكل 

4% من الصادرات اإلسرائيلية، أما التصدير إلى أفريقيا فبلغ 780 مليون دوالر وقد 

انخفض بشــكل حاد في عام 2016 وبلغت نســبة االنخفاض 23%، ويشــكل 2% من 

الصادرات اإلسرائيلية.16 

املصدر:  معطيات معهد التصدير اإلسرائيلي2017- قسم االقتصاد.

تشير التوقعات لعام 2017 أن الصادرات اإلسرائيلية ستزداد بـ 6% وبالقيمة احلقيقية 

ســتزداد بـــ 4% وذلك بنــاء على توقعات البنك الدولي أن األســواق في 2017 ستشــهد 

ارتفاعــا علــى أثر توقعات النمو املســتقبلية ومنو القطاعات التجاريــة، لذا من املتوقع أن 

تصل الصادرات إلى 100 مليار دوالر في العام 2017.

ال تشــمل البيانــات حول الصــادرات اإلســرائيلية، حجم الصادرات إلى فلســطني، 

وذلــك ألن الصادرات إلى فلســطني ال متــر عبر اجلمارك اإلســرائيلية وإمنا جتمع كل 

هــذه املعطيــات من خالل قســم ضريبــة القيمة املضافــة، وحتى كتابة هــذا التقرير ال 

تتوفر معطيات دقيقة حول ذلك، لذا فاملعطيات املتوفرة هي لســنة 2015. إذ بلغ حجم 

الصادرات اإلســرائيلية للسلع املرصودة إلى فلســطني 3.044 مليار دوالر 17 وتشكل 

هذه الصادرات 58.2% من مجمل الواردات الفلســطينية بانخفاض بلغ 23.08% عن 

عــام 2014 فــي حني انخفضت كل الواردات الفلســطينية في عــام 2015 ب %8.05. 

ومــن املتوقع أن تنخفض الواردات الفلســطينية خالل العــام 2016 بناء على املعطيات 
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املتوفرة حتى اآلن لسنة 2016 باستثناء الشهر األخير،18 وعليه فمن املتوقع أن تنخفض 

الصادرات اإلسرائيلية املرصودة إلى فلسطني.

من جهة ثانية منا االستيراد مبعدل 9.2% في عام 2016 مقارنة بانخفاض 0.5% في 

العام الســابق.  عند تفصيل االســتيراد يتبني أن استيراد السلع املدنية ارتفع بـ %10.8 

مقارنة بانخفاض0.4% في العام الســابق، وارتفع اســتيراد املجوهرات بـ 22.2% فيما 

انخفض في العام الســابق بـ 14.8%. وانخفض اســتيراد الوقود، الســفن والطائرات بـ 

1.1% اســتمرارا النخفاض بـ 0.2% في العام الســابق. أما اســتيراد اخلدمات فارتفع 

بـــ6.1%  مقارنــة بـ 0.3% في العام الســابق، وازدادت الــواردات األمنية بـ3.1% فيما 

انخفضت بـ 7.1% في العام السابق. وارتفعت السفريات خلارج البالد بـ 15.2% مقابل 

ارتفاع بـ 13.6% في العام الســابق وارتفع اســتيراد اخلدمات األخرى بـ 3.8%  مقابل 

انخفاض بـ 2.6% في عام 2015 .19

1.2 التضخم المالي- التغيير في األسعار

في السنتني األخيرتني 2014 و2015، كان لكل من أسعار الطاقة  وتخفيض األسعار 

اإلداريــة مــن قبــل احلكومة، أثر ملموس على انخفاض األســعار حيث ســاهم انخفاض 

أســعار الطاقــة بـ 1% في انخفاض مؤشــر اســتعار املســتهلك )CPI( وكان النخفاض 

ضريبة القيمة املضافة مساهمة بـ 0.6%،20 لكن هذه املساهمة انخفضت بصورة ملموسة 

بعد الربع األول لعام 2016، وحّدث بنك إسرائيل وكذلك األسواق املالية تنبؤاتهم املرتبطة 

بتغيير مؤشــر أســعار املســتهلك  وتوقعوا أن التضخم املالي في عام  2016  ســيكون 

صفــرا وفــي عــام 2017  لن يتجــاوز الـ 1%، وفّســر تغيير التنبؤات 21 بنــاء على وجود 

االقتصاد اإلسرائيلي في وضع تشغيل كامل تقريبا، وأيضا مبحددات العرض في بعض 

القطاعات، إضافة للضغوط التنافسية املتزايدة 22  وفي أيلول 2016 خفضت التنبؤات من 

جديد، وأشارت التوقعات إلى أن مؤشر أسعار املستهلك سيتغير إلى  ناقص 0.2% ألن 

اجلهاز االقتصادي يتجه إلى التشغيل الكامل، وأن قيمة الشيكل ارتفعت بالنسبة للعمالت 

األجنبية 23  فقد انخفضت أســعار الســلع املتداولة بـ 1.7% وارتفعت أسعار السلع غير 

املتداولة بـ 0.4%24 أما التغيير الفعلي في أسعار 2016 فقد بلغ – 0.2%  وجاء مالئما 

لتوقعات بنك إســرائيل.  لقد اســتمر االنخفاض الذي كان في العاميني األخيرين ) شكل 

رقم 4(. فمنذ عام 2009 والذي تأثر من األزمة االقتصادية العاملية، حتول اجتاه األسعار 

في إسرائيل وبدأ باالنخفاض بشكل تدريجي إلى أن وصل إلى قيم سلبية، وقد ساهم في 

االنخفاض كما ذكر أعاله التحوالت االقتصادية احمللية والعاملية. 

نما االستيراد بمعدل 9.2% في عام 

في   %0.٥ بانخفاض  مقارنة   2016

العام السابق.

بـ  المدنية  السلع  استيراد  ارتفع 

10.8% مقارنة بانخفاض0.٤% في 

العام السابق
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، 2017- القدس.

خالل العام 2016 ، انخفض مؤشر أسعار املستهلك في أشهر الربع األول والذي تأثر 

من العوامل التي أثرت على مؤشــر أســعار املستهلك في عام 2015 وخاصة في النصف 

الثاني منه 25 وفي أشهر الربع الثاني والشهر األول في الربع الثالث ارتفع مؤشر أسعار 

املســتهلك ليصــل إلى أقصى حد فــي عام 2016 في كل من نيســان ومتوز، ثم عاد إلى 

االنخفاض ابتداء من شــهر آب وفي كانون األول 2016 لم يحدث أي تغيير في األســعار 

مقارنة بشهر تشرين الثاني ) شكل رقم5(. 

لقــد ســاهمت كل من مجموعات الســلع واخلدمــات  اآلتية في التغييرات على مؤشــر 

أســعار املســتهلك، فمجموعــة خدمات الضيافــة، الترفيه والســياحة انخفضت بـ %8.4 

وساهمت بـ -0.083 في تغيير مؤشر أسعار املستهلك، تلتها مجموعة الفواكه الطازجة 

التــي انخفضــت بـ 3.6% وســاهمت في االنخفــاض  بـ -0.0325 ، ومــن ثم مجموعة 

اللحــوم والطيــور واألســماك ومنتجاتهم التــي انخفضت بـ 2.2% وســاهمت بانخفاض 

املؤشــر بـــ - 0.0737 ومجموعــة الوقود والزيوت للســيارات التــي انخفضت بـ %1.2 

وساهمت بانخفاض املؤشر بـ -0.041، من جهة ثانية ارتفعت أسعار كل من املجموعات 

اآلتية: األحذية ارتفعت بـ 6.7% وساهمت بـ 0.0479 في تغيير مؤشر أسعار املستهلك،  

األلبســة ارتفعت بـ 6.5% وســاهمت بـ 0.1579 في مؤشر الغالء، اخلضروات الطازجة 

ارتفعــت بـ 4.6% وســاهمت بـ 0.0625 في تغيير املؤشــر وتأمني الســيارات ارتفع بـ 

1.2% وساهم في 0.0297 في تغيير األسعار.26
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، 2017- القدس.

من جهة ثانية، ارتفع مؤشــر أســعار اإلنتاج الصناعي )PPI( بـ 0.8% مقارنة 

بانخفــاض مبعدل 7.3% في عام  2015 وانخفاض مبعدل 3.1% في عام 2014.  

لقــد تغير املؤشــر بدون الوقود بـ 0.2% وفي عــام 2015  انخفض بـ 2.9% و في 

2014 ارتفــع  بـــ 0.2%. ففــي عام 2016  ارتفعت أســعار املنتج فــي القطاعات 

اآلتية: منتجات األلبســة بـ 5.4%، منتجات النفط املكرر بـ 5.2%، تصليح وصيانة 

اآلالت واملعــدات بـــ 4.4%، تصنيع املنتجات اجللدية بـ 2%، احلواســيب واألجهزة 

االلكترونية بـ 1.3% واملنتجات اخلشــبية باستثناء األثاث البيتي بـ 1.2%. باملقابل 

انخفضــت األســعار فــي القطاعات اآلتيــة: انخفض الــورق ومنتجاته بـــ %2.9، 

الكيماويات ومنتجاته بـ 2.7%، املطاط واملنتجات البالستيكية بـ 1.5%، النسيج بـ 

1.1% واملشروبات بـ %1.

لإلجمال فان مؤشر القطاعات التكنولوجية املتوسطة التقليدية، ارتفع بـ 1.6% مقارنة 

بانخفاض بقيمة 15% في العام الســابق، وتشــمل هذه الصناعات كال من منتجات النفط 

اخلام، املطاط والبالســتيك، املنتجات غير املعدنية، املعادن األساســية، الســفن، الصيانة 

وتركيــب األجهــزة واملعــدات ومنتجــات أخــرى. وكان ارتفــاع مبعــدل 1.1% في قطاع 

التكنولوجيــا العليــا مقابــل انخفاض بـــ 1% في العام الســابق وتشــمل كال من األدوية 

واحلواسيب، األجهزة االلكترونية والطائرات. وشهد قطاع التكنولوجية املتوسطة – العليا 

انخفاضــا بـــ 1.1% مقابل انخفاض بـ 3.8% في العام الســابق، ويشــمل هذا القطاع 

ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ارتـــــفـــــع مــــؤشــــر الـ

التكنولوجية المتوسطة التقليدية 

بقيمة  بانخفاض  مقارنة   %1.6 بـ 

1٥% في العام السابق.
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الكيماويات ومنتجاتها، األسلحة والذخيرة، األجهزة الكهربائية، اآلالت واملعدات وغيرها. 

أمــا قطــاع التكنولوجيــا التقليديــة فقد ارتفاع بـــ 0.4% مقابل انخفــاض بـ 3.5% في 

العام الســابق ويشــمل كال من املنتجات الغذائية واملشروبات، األلبسة واألنسجة، الورق 

ومنتجاته، اخلشب ومنتجاته وغيرها.27

أما مؤشــرات أســعار املدخالت )input price indexes( فقد ارتفع مؤشــر أســعار 

مدخــالت الســكن ارتفاعا بقيمة 1.5% خالل عام 2016، وارتفع مؤشــر مدخالت البناء 

للتجارة واملكاتب بـ 1.3% وارتفع مؤشر مدخالت الزراعة بـ %1.1.28

إن تتبع مجمل التغييرات في مؤشــرات األســعار في عام 2016 وبالذات في األشــهر 

االخيرة لعام 2016، يظهر أن األســعار لن تتغير كثيرا عام 2017 عن الوتيرة التي كانت 

في عام 2016. ولكن من املتوقع أن االرتفاع في مؤشر أسعار املنتجني سيؤثر على  أسعار 

املنتجات النهائية للمســتهلك خصوصا في ظل الزيادة في التشــغيل ومن املتوقع أن يتغير 

اجتاه األسعار من السالب إلى املوجب، إال إذا تأثر االقتصاد اإلسرائيلي بعوامل خارجية 

وخصوصــا فــي حالة حدوث تغيير جدي في السياســات االقتصاديــة األميركية وتأثيرات 

جيوسياسية لها عالقة بإسرائيل مباشرة. 

1.3 سوق العمل ومتوسط األجور:

شملت املؤشرات االيجابية لعام 2016 سوق العمل، حيث تشير املعطيات اإلحصائية 

أن معدل البطالة انخفض إلى 4.8% مقارنة مع 5.3% في عام 2015، في حني تراوحت 

معــدالت البطالــة بني 5.6%- 6.9% فــي الســنوات 2010- 2014. لقد انخفض معدل 

البطالة بني الرجال إلى 4.7% في عام 2016 مقارنة بـ 5.1% في العام السابق وانخفض 

بني النساء إلى 4.9% مقابل 5.4% في العام املاضي.  

إن تتبع معدالت البطالة حســب  األرباع  في عام 2016،  يظهر أنه في الربع 

األول جتاوز 5% بانخفاض عن الربع األخير لعام 2015، وفي الربع الثاني استمر 

االنخفــاض ليصــل إلــى 4.5%، ومن ثم عــاد ليرتفع من جديد فــي الربع الثالث  

ليصــل إلــى 5%، وانخفض في الرابع إلى دون 5% ليصل في الشــهر األخير لعام 

2016 إلى %4.4. 

إن مقارنة معدالت البطالة حسب املجموعات السكانية تظهر أن معدل البطالة بني اليهود 

بلــغ 4.6% في عــام 2016 مقابل 5.1% في عام 2015. وجاء االنخفاض بوتيرة أعلى بني 

النســاء اليهوديات، إذ انخفض معدل البطالة من 5.1% في عام 2015 إلى 4.6% في عام 

2016  بينما انخفض بني الرجال اليهود من 5% في عام 2015  إلى 4.6% في عام 2016. 

أن  اإلحصائية  المعطيات  تشير   

إلى 8.٤%  انخفض  البطالة  معدل 

مقارنة مع ٥.3% في عام 201٥.

اليهود  بين  البطالة  معدل  بلغ   

 %٥.1 مقابل   2016 عام  في   %٤.6

في عام .201٥
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في املقابل بلغ معدل البطالة  بني العرب املواطنني في إسرائيل 6.4% مقابل 6.8% في عام 

2015 وشــهد معــدل البطالة بني الرجال العــرب انخفاضا بـ 0.5% عام 2016  ليصل إلى 

5.2% وبني النساء العربيات ارتفع إلى 9.2% بزيادة 0.1% عن عام 2015. 29 أما ظاهرة 

احملبطــني مــن إيجاد عمــل فقد بلغت نســبتهم 0.06% من مجمل قوة العمــل ويبلغ عددهم 

23.5 ألف منهم 46.4% من العرب 30 و 53.6% من اليهود.

رغــم االنخفــاض العام في معدالت البطالة لعام 2016 فــإن مدنا وقرى كثيرة متيزت 

مبعدالت بطالة عالية تصل في أقصاها إلى أكثر من 20%  وهذه املواقع السكنية هي في 

األساس عربية، فحسب تقارير تشرين الثاني 2016، بلغ معدل البطالة في عرعرة النقب 

26%  وفي كسيفه 22.1% ، اللقية 18%، تل السبع 17.8% وفي رهط 14.4% وجميعها 

مدن وقرى عربية في النقب. أما في اجلليل فلقد وصلت نسبة البطالة في املغار %14.8،  

ســخنني 14.7%، عرابة 14.6% ، شــفاعمرو 8.9%، الناصرة 8.8% وفي املثلث بلغت 

نسبة البطالة في أم الفحم 14.6%.31 ومن املالحظ أن غالبية املدن والقرى العربية الكثيفة 

الســكان تعانــي من معدالت بطالة عالية، خاصة في النقــب واجلليل. وللمقارنة فإن أعلى 

مدينة يهودية في معدالت البطالة هي متسبيه رامون التي بلغت البطالة فيها 9.5% وتليها 

نتيفوت 6.4% في النقب.32

رغم انخفاض معدالت البطالة، فان حجم ســوق العمل نســبيا للسكان في جيل 15 

ســنة فما فوق، لم يشــهد أي منو وبقيت نســبة االشــتراك في قوة العمل 64.1% في 

عام 2016 وهي نفس النســبة التي كانت في عام 2015، مع اإلشــارة إلى أن نســبة 

االشــتراك في قــوة العمل ارتفعت بشــكل ملموس منذ مطلع األلفيــة الثالثة.33  ولكن 

التغيير حدث في مبنى ســوق العمل، فقد ارتفعت نســبة مشاركة اليهود في قوة العمل 

بـ 0.1% لتصل إلى 68.1% وانخفضت نســبة اشــتراك العرب بـ 0.2% لتصل إلى 

45.3%. التي هي في األصل تعاني من عدم تكافؤ الفرص ومن نسبة اشتراك متدنية 

خاصة بني النســاء العربيات التي بلغت نســبة مشــاركتهن 27.1% بانخفاض %0.2 

عن عام 2016، بينما ارتفعت نســبة مشــاركة النساء اليهوديات بـ 0.4% لتصل إلى 

66.2%. وارتفــع معدل  املشــتغلني ليصــل 61.1% مقارنــة 60.7% في عام 2015 

وميز هذا االرتفاع اجلنسيني وكان االرتفاع نتيجة النخفاض معدل البطالة، لكن ثمار 

هذا االرتفاع كانت لصالح املجتمع اليهودي، فقد ارتفعت نســب التشــغيل بني اليهود  

بـ 0.4% لتصل إلى 64.9% من الذين أعمارهم 15 ســنة فما فوق، وارتفعت بشــكل 

خاص بني النساء اليهوديات بـ 0.7% لتصل إلى 63.1%، في حني كان األمر معاكسا 

لدى املجتمع العربي، حيث ارتفعت نسبة التشغيل بـ 0.1% لتصل إلى 42.5% وبلغت 

العرب  بين  البطالة   مــعــدل  بلغ 

 %6.٤ إســرائــيــل  فــي  المواطنين 

مقابل 6.8% في عام 201٥ وشهد 

العرب  الرجال  بين  البطالة  معدل 

انخفاضا بـ 0.٥% عام 2016  ليصل 

العربيات  النساء  وبين   ،%٥.2 إلى 

عن   %0.1 بزيادة   %9.2 إلى  ارتفع 

عام  .201٥

رغم انخفاض معدالت البطالة، فان 

حجم سوق العمل نسبيا للسكان 

لم  فــوق،  فما  سنة   1٥ جيل  فــي 

يشهد أي نمو.
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نسبة التشغيل بني الرجال 60.3% بارتفاع 0.2%  عن عام 2015، وانخفضت نسبة 

تشغيل النساء بـ 0.2% لتصل إلى %24.6.34

وفي مجال التكنولوجيا العليا )الهايتك( الذي يعتبر رافعة للنمو في الناجت احمللي  وصلت 

نســبة األجيرين إلى 9.1% من مجمل األجيرين في إســرائيل وهي نفس النســبة التي كانت 

فــي العــام املاضــي،  وتوزع األجيرون فــي هذا املجال إلى 11.4%  رجال و 6.7% نســاء. 

وباألعــداد املطلقــة بلغ عدد العاملني في هــذا املجال 297 ألف أجير بزيادة 8 ألف أجير عن 

العام الســابق. ففــي القطاعات الصناعية في مجال الهايتك وصل عــدد األجيرين 111 ألفا  

وفي قطاع اخلدمات في مجال الهايتك بلغ عدد األجيرين 186 ألف أجير.

تتكون قوة العمل في إســرائيل من 3925 ألف شــخص، منهم 82.85% من اليهود، 

13.32% من العرب املواطنني في إسرائيل و 3.83% من  املواطنني غير العرب واليهود. 

وتصل نســبة األجيرين من مجمل املشــتغلني 87.2%.  ويبلغ متوســط ساعات العمل في 

األســبوع للعامل 36.3 ســاعة بزيادة 0.6 ســاعة عن عام 2015. وبلغت نسبة املياومة 

في العمل 53.9% مقابل 54.5% في عام 2015. تبلغ نســبة عمال املياومة 60.5% من 

الرجــال مقابــل 46.4% من النســاء وترتفــع ظاهرة املياومة بني املســتوطنني اليهود في 

الضفــة الغربيــة لتصل نســبتهم إلى 66.3% مقابــل 67.5% في عــام 2015 وغالبيتهم 

يعملون داخل إسرائيل )76%(  بانخفاض  1.2% عن عام 2015 .35

من اجلدير بالذكر أن سوق العمل اإلسرائيلي يشمل عماال غير إسرائيليني مثل العمال 

األجانب والعمال الفلسطينيني من الضفة الغربية.  وحسب تقديرات مدخالت العمل لعام 

2016 فــإن مجمــل مدخالت العمل بلغ أســبوعيا149.6 مليون ســاعة عمل مقابل 144 

مليــون ســاعة، أي بزيــادة قدرها 3.9% في األســبوع، وتتوزع مصادر ســاعات العمل 

األســبوعية كاآلتي: اإلســرائيليون 136 مليون ســاعة عمل بزيادة بلغت 4.4% عن عام 

2015، والعمال األجانب 9.7 مليون ســاعة بانخفاض بلغ3 % في األســبوع، أما العمال 

من أراضي السلطة الفلسطينية فبلغت مدخالت ساعات عملهم في االقتصاد اإلسرائيلي 

لعــام 2016 ما قيمته 3.9 مليون ســاعة عمل أســبوعية 36 بزيــادة بلغت 2.6% عن عام 

2015. ومن اجلدير بالذكر أن نســبة املشــتغلني الفلسطينيني في إسرائيل واملستوطنات 

هو 11.7% من مجمل املشــتغلني الفلسطينيني في عام 2015 ونسبتهم بني الذكور %14 

وبني اإلناث 0.7% وهم يشكلون 16.5% من مجمل املستخدمني من الضفة الغربية، أي 

أن الفلســطينيني الذين يعملون في إســرائيل واملســتوطنات كلهم تقريبا من الذكور. وفي 

الربع الرابع للعام 2016 بلغ عدد العمال العاملني في إســرائيل واملســتوطنات 128800 

عامــل، بزيادة عشــرة آالف عامــل عن الربع الثالث في نفس العــام، وتوزع العاملون في 

العليا  التكنولوجيا  مــجــال  فــي 

)الهايتك( الذي يعتبر رافعة للنمو 

نسبة  وصلت  المحلي   الناتج  في 

مجمل  مــن   %9.1 ــى  إل األجــيــريــن 

األجيرين في إسرائيل.

الفلسطينيين  المشتغلين  نسبة 

هو  والمستوطنات  إسرائيل  في 

المشتغلين  مجمل  مــن   %11.7

 201٥ ــام  عـ ــي  ف الفلسطينيين 

وبين   %1٤ الذكور  بين  ونسبتهم 

اإلناث 0.7%، وهم يشكلون ٥.%16 

من  مين  لمستخد ا مجمل  مــن 

الضفة الغربية.
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الربــع الرابــع كاآلتــي:67000 عامل لديهــم تصريح عمل،  46400 بــدون تصريح عمل 

و 15400 يحمــل وثيقة إســرائيلية أو جواز ســفر أجنبي. هذا ووصــل عدد العاملني في 

املستوطنات24200 عامال، وبلغ متوسط ساعات العمل األسبوعي للعاملني  الفلسطينيني 

في إسرائيل واملستوطنات 38.9 ساعة أسبوعيا، ومعدل أيام العمل شهريا 19 يوما  أما 

متوسط األجر اليومي فبلغ 215.7 شيكل يوميا.37

بلغ املتوســط احلســابي ألجرة العامل األجير في شــهر تشــرين الثاني 9415 شيكال 

باألســعار اجلارية فيما بلغ متوســط األجر لعام 2015 ما قيمته 9347 شيكال، وفي عام 

2014 مــا قيمتــه 9145 شــيكال وقد بلغ أعلى متوســط لألجر في عام 2016 في شــهر 

حزيران، إذ وصل إلى 9929 شــيكال أما أدنى حد فبلغ 9311 في شــهر تشــرين الثاني 

2016. ومــن املتوقــع أن يزيــد متوســط األجر الشــهري لعام 2016 عن 9540 شــيكال 

باألســعار اجلارية، ويختلف متوســط األجر الشهري حســب القطاع،  ففي شهر تشرين 

الثاني ، بلغ متوسط األجر في قطاع الزراعة 6060 شيكال وبلغ متوسط األجر في قطاع 

البناء 8100 شيكل بينما بلغ متوسط األجر في باقي القطاعات 9594 شيكال.

تشــير معطيات األجرة الشــهرية في تشــرين الثاني أن الشــركات غير املالية تشــغل 

2267 مليــون وظيفــة أي 64.8% من مجمل الوظائف في إســرائيل  وبلغ فيها متوســط 

األجــرة الشــهرية باألســعار اجلارية 10200 شــيكل، فــي الوظائف احلكوميــة بلغ عدد 

الوظائــف 635.9 ألــف وظيفة وتشــكل 18.2% من مجمل الوظائــف األجيرة وبلغ فيها 

متوســط األجرة 10075 شيكال، في املؤسسات غير الربحية، بلغ عدد الوظائف 246.9 

ألف وظيفة وتشكل 7.1% من مجمل الوظائف وبلغ فيها متوسط األجرة الشهرية 5616 

شيكال، في وسط األسر، بلغ عدد الوظائف 240.2 ألف وظيفة وتشكل 6.9% من مجمل 

الوظائف وبلغ فيها متوســط األجرة الشــهري 4661 شيكال. وفي وسط الشركات املالية 

بلغ عدد الوظائف 104.6 ألف وظيفة وتشكل 3% من مجمل الوظائف ويبلغ فيها متوسط 

األجرة الشهري 15770 شيكال.38

يتبني بنظرة كلية لســوق العمل  أن االقتصاد اإلســرائيلي يقترب من التشغيل الكامل، 

خاصة في الوسط اليهودي، فمعدالت التشغيل والبطالة  تظهر إلى حد ما ثباتا في املبنى 

القطاعي، األمر الذي مينع ظهور البطالة البنيوية )الهيكلية(، كذلك األمر بالنسبة للبطالة 

االحتكاكيــة، ولذا فــان معدل البطالة انخفض بصورة ملموســة وبالتمعن أكثر في بعض 

املواقع السكنية في إسرائيل جند أن الذي يبحثون عن عمل ال تصل  نسبتهم إلى %2.39 

وســاعد أيضا في ذلك معدالت النمو في الناجت احمللي اإلجمالي، األمر الذي منع ظهور 

البطالة الدورية وأن االجتاه العام  في الســنوات األخيرة هو تناقص مســتمر في معدالت 

ألجــرة  الحسابي  المتوسط  بلغ 

تشرين  شهر  في  األجير  العامل 

الثاني 9٤1٥ شيكال.

الشهرية  األجــرة  معطيات  تشير 

الشركات  أن  الثاني  تشرين  في 

مليون   2267 تشغل  المالية  غير 

مجمل  مــن   %6٤.8 أي  وظــيــفــة، 

الوظائف في إسرائيل.  

من  يقترب  اإلسرائيلي  االقتصاد 

في  خــاصــة  ــل،  ــام ــك ال التشغيل 

الوسط اليهودي.
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البطالة وزيادة في التشغيل وثبات في حجم قوة العمل. لكن من جهة ثانية فان املجموعة 

الســكانية  العربية التي تشــكل أكثر من 20% من مجمل ســكان الدولة، تعاني من عدم 

كفاءة في استغالل املوارد البشرية التي تكتسب مهارات علمية متسارعة ومالئمة  لبنيوية 

ســوق العمل في إســرائيل. فعلى الرغم من انخفاض معدالت البطالة في أوســاطها، إال 

أنها لم تنجح في استغالل إمكانياتها االقتصادية، خاصة بني النساء. وكنتيجة لذلك فان 

االزدواجية في سوق العمل هي نتيجة واقعية ويتجلى ذلك بنوعية القطاعات التي يعملون 

بها وكذلك األجرة املتوســطة في هذه القطاعات املنخفضة نســبيا. كذلك تظهر مؤشــرات 

الدخــل أن الدخــل احلقيقــي في ازدياد في الســنوات األخيرة ويأتي ذلــك نتيجة للعرض 

والطلب في ســوق العمل وأيضا التشــريعات األخيرة في رفع معدل احلد األدنى لألجور 

الذي أثر أيضا في ارتفاع متوســط األجرة الشــهرية، ويتضح هذه االجتاه للعام 2017 

خاصــة أن احلــد األدنى لألجور أصبح  5000 شــيكل منذ بداية العــام  2017، إضافة 

إلى نقل عدد ال بأس به من العمال من شــركات القوى العاملة إلى التشــغيل املباشــر من 

قبل املشغلني، ففي العام 2016 بقي 36000 عامل يتقاضون أجرتهم من شركات للقوى 

العاملة ولكن بانخفاض  زاد عن 5300 عامل في عام 2015، ودفعت خطوة كهذه أيضا 

نحو زيادة متوسط األجرة الشهرية  والدخل األسري بشكل عام.

٢. السياسات االقتصادية – المالية والنقدية

2.1 السياسة المالية-ميزانية الحكومة

بلغــت امليزانيــة املعــدة لعام 2016، حســب قرارات الكنيســت في العــام املنصرم 

347.7 مليار شيكل،  وحسب التخطيط فإن دخل احلكومة املتوقع كان 316.5 مليار، 

وإن العجز املتوقع للتمويل  31.2 مليار شيكل،  أما العجز الكلي بدون إعطاء ائتمان 

فقد خطط له أن يكون 35 مليار شيكل. وكان معدا له أن يبلغ هذا العجز في امليزانية 

2.9% من الناجت احمللي املتوقع. حسب التنفيذ لعام 2016 فقد بلغ العجز في امليزانية 

25.9 مليار شيكل بنسبة 2.15% من الناجت احمللي اإلجمالي، منه عجز بقيمة 18.1 

مليار شــيكل آخر شــهر في الســنة.40  لم يتطابق التخطيط للعجز مع التنفيذ، نتيجة 

لتحقيق دخل في امليزانية أعلى من املتوقع بـ 8.8 مليار شــيكل وحتقيق إنفاق أقل بـ 

0.3 مليار شــيكل وبهذا بلغ العجز الذي يجب تغطيته 23.1 مليار شــيكل، لقد مول 

هذا العجز من خالل جتنيد أموال بقيمة 22.5 مليار شيكل، منها جتنيد أموال محلي 

بقيمة19.7 مليار شــيكل ومتويل خارجي بقيمه 2.8 مليار شــيكل إضافة الى الدخل 

من رأس املال بقيمة 2.2 مليار شيكل، منها بيع أراض بقيمة 2.7 مليار شيكل وبيع 

بلغت الميزانية المعدة لعام 2016، 

حسب قرارات الكنيست في العام 

المنصرم 3٤7.7 مليار شيكل.
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شركات حكومية بـ 0.2 مليار شيكل وإنفاقات  متويلية بقيمة 0.8 مليار شيكل وبهذا 

بقي في أرصدة احلكومة 1.5 مليار شيكل.41 

بلــغ مجمل النفقات احلكوميــة للمكاتب احلكومية املتعددة 298.1 مليار شــيكل منها 

للمكاتب املدنية 224.7 مليار شــيكل بنســبة 75.4% من مجمل إنفاق املكاتب احلكومية 

و73.4 مليار شــيكل  لألمن بنســبة 24.6% من مجمل نفقات املكاتب احلكومية. وتوزع 

اتفــاق املكاتــب املدنيــة كاآلتــي:49.4 للمكاتــب اإلداريــة، 147 مليار شــيكل للمكاتب 

االجتماعية، 25.3 مليار شــيكل للمكاتب االقتصادية، و3 مليار شــيكل ألمور أخرى. أما 

الفائدة على الدين احلكومي فقد بلغت 30.1 مليار شيكل ) 30.6 مليار شيكل في العام 

الســابق( وبلغ اإلنفاق على مؤسســة التأمني الوطني 18.8 مليار شــيكل يشمل الفائدة 

واملبلــغ األساســي. ويالحظ أن  اإلنفاق كان أعلى مــن امليزانية املعدة للمكاتب احلكومية 

بقيمــة 1.9 مليار شــيكل. ونتج هذا الفرق في اإلنفاق عــن ارتفاع إنفاق املكاتب األمنية 

بـ 13.8 مليار شــيكل، واملكاتب االجتماعية بزيادة اإلنفاق بـ 1.4 مليار شــيكل و 0.2 

مليار شــيكل في املكاتب اإلدارية، وانخفض االحتياط االقتصادي بـ 8.9 مليار، شــيكل 

ولإلجمال فان تنفيذ املكاتب احلكومية )اإلنفاق( ارتفع في عام 2016 بـ 8.2% بينما كان 

مخططا له أن يرتفع بـ %7.5.

تشــير املعطيــات األولية  لعــام 2016، أن  مجمل الدخل  احلكومي بلغ 321.1 مليار 

شيكل في حني كان متوقعا أن يصل لـ 312.3 مليار شيكل. حيث بلغ مجمل الدخل من 

الضرائب 283.2 مليار شيكل بزيادة 5.9% عن عام 2015. أما الدخل من مصادر أخرى 

فقد بلغ 38  مليار شــيكل بزيادة 3 مليار شــيكل عما كان متوقعا في امليزانية املخططة. 

وتوزعت مصادر الدخل كاآلتي: 143.6 مليار شــيكل من الضرائب املباشــرة ) ضرائب 

الشركات واملستقلني، األجيرين، سوق املال وضرائب األراضي( مقارنة بـ 134.9 مليار 

شــيكل في العام املاضي، وشــكلت الضرائب من األجيرين 60.9% من مجمل الضرائب 

املباشــرة. وبلغ الدخل من الضرائب غير املباشــرة 132.5 مليار شــيكل  بزيادة 8% عن 

العــام املاضــي )ضريبة القيمة املضافة والضرائب الشــرائية على االســتيراد(. وشــكل 

الدخــل مــن ضريبة القيمة املضافة 68% من مجمل الضرائب غير املباشــرة، وبلغ الدخل 

من الرسوم املختلفة  7 مليار شيكل مقارنة بـ 6.7 مليار شيكل.42

أمــا امليزانيــة املقرة لعــام 2017 فقد بلغت 359.7 مليار شــيكل بزيــادة 3.5% عن 

عــام 2016. ويتوقــع أن يكون الدخل  326 مليار شــيكل والباقي يكــون العجز املتوقع. 

وحســب التخطيط فان اإلنفاق املعد للمكاتب املدنية 244.9 مليار شــيكل بزيادة 9% عن 

عــام 2016، واملكاتب األمنية 63.6 مليار شــيكل، بانخفــاض 13.3% عن عام 2016. 

لعام  ــيــة   األول المعطيات  تشير 

2016، أن  مجمل الدخل  الحكومي 

حين  في  شيكل  مليار   321.1 بلغ 

 312.3 لـــ  يصل  أن  متوقعا  ــان  ك

مليار شيكل.

الميزانية المقرة لعام 2017  بلغت 

، 3٥9.7 مليار شيكل بزيادة ٥.%3 

عن عام .2016
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أمــا الفائــدة املعدة  على الدين احلكومــي لعام 2017 فتبلغ 30.4 مليار شــيكل بزيادة 

0.3 مليار شــيكل، وللتأمني الوطني 20.4 مليار شــيكل بزيادة 1.6 مليار شــيكل عن 

عــام 2016 .43 ومــن املتوقع أن يتغير توزيــع اإلنفاق احلكومي  وتزيد اإلنفاقات األمنية، 

إذا مــا أخذنا بعني االعتبار جتربة األعوام الســابقة، إضافــة إلى ارتفاع  احتمال تغيير 

األوضاع اجليوسياســة في ظل تســلم ترامب رئاسة الواليات املتحدة وتنامي قوى اليمني 

داخل احلكومة اإلسرائيلية. 

2.2 الدين العام والتدريج االئتماني

تظهــر التقديــرات األولية لوزارة املالية،44 أن الدين العــام من الناجت احمللي اإلجمالي 

انخفــض بـــ 1.8% في عام 2016 مقابــل العام املاضي  وبلغ 62.1% من الناجت احمللي 

اإلجمالــي وقــد انخفــض الدين العام من الناجت منذ  نهاية عام 2007 بـ 11% ما يشــير 

أن هناك حتسنا  ملحوظا في العقد األخير، وانخفض الدين العام من الناجت بدون ديون 

السلطات احمللية بـ 1.9%، ووصل بدون ديون السلطات احمللية إلى 60.5%  من الناجت 

احمللي اإلجمالي في عام 2016، مقابل 62.4%  في العام املاضي. ومبقارنة الدين العام 

إلى الناجت في دول منظمة التعاون والتنمية فإن هذا املؤشر يعتبر منخفضا حيث بلغ في 

دول منظمــة التعــاون والتنمية 105.2%. وتفســر وزارة املالية أن العوامل التي أدت إلى 

انخفاض الدين العام من الناجت هي:  ارتفاع معدل النمو االسمي واالنخفاض في العجز 

احلكومي، إضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى، مثل االنخفاض في مؤشــر غالء املعيشــة 

في عام 2016، كذلك أسعار الصرف للعملة األجنبية وبالذات مقابل الدوالر واليورو، إذ 

حافظ الشيكل على قيمة مرتفعة مقابل العملة األجنبية. أما قيمة الدين العام املتوقعة لعام 

2016 فهي 760.1. 45 مليار شيكل مقابل 745.8 مليار شيكل في عام 2015 و729.3 

مليار شيكل في عام 2014 .46 

وباإلشارة ملا ذكر أعاله فان مؤشر الدين العام للناجت احمللي يعتبر مقياسا للحكومات 

للتعبير عن إدارتها مليزانية احلكومة، ويعتبر مؤشــرا  نســبيا للدين احلكومي من مجمل 

الفعاليــات االقتصاديــة املنتجــة فــي الدولــة.   إضافة إلى أن شــركات تدريــج االئتمان 

تعتمد عليه في التدريج االئتماني. ففي شــهر تشــرين الثاني 2016، رفعت شركة فيتش 

التدريج االئتماني إلســرائيل ملســتوى A+ مع تنبؤات مستقرة  لتصل إلى نفس التدريج 

االئتمانــي فــي ثــالث شــركات التدريج )S&P( وموديــس وفيتش،  مع هذا فان شــركة 

فيتش قالت إن التدريج االئتماني إلســرائيل ما زال مقيدا مبخاطر سياســية وأمنية مثل 

األحداث األمنية في الضفة الغربية وكذلك االئتالف احلكومي الضيق واألزمات التي تنتج 

  أصدرت شركة موديس تحذيرات 

على  لــعــالــم  ا فــي  للمستثمرين 

رئيس  مــع  ــاري  ــج ال التحقيق  أثــر 

الحكومة، وحسب موديس، تعطى 

في  منخفضة  عــالمــة  إســرائــيــل 

مقياس االستقرار.  
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بــني أطراف االئتــالف احلكومي التي من املمكن أن تؤدي إلــى انتخابات مبكرة. ويعتقد 

خبراء شــركة فيتش من ناحية ثانية أن االســتمرار في انخفاض الدين العام من الناجت  

واســتمرار النمو واإلدارة الســليمة مليزانية الدول  وانخفاض املخاطر السياسية واألمنية  

هــي عوامــل مســاعدة في االســتقرار. باملقابل تقول احملللة كريســتني لنداو من  شــركة 

موديس47 »أن إسرائيل تعزل نفسها بسبب االستيطان«  وهذا أيضا سيؤثر على التدريج 

االئتماني إلســرائيل، كذلك أصدرت شــركة موديس حتذيرات للمستثمرين في العالم على 

أثر التحقيق اجلاري مع رئيس احلكومة، وحسب موديس، تعطى إسرائيل عالمة منخفضة 

في مقياس االســتقرار احلكومي بســبب  حل احلكومات املتعاقب في الســنوات األخيرة 

وإجراء انتخابات مبكرة، وحاليا هناك مخاوف من إجراء انتخابات مبكرة بسبب التحقيق 

 +A ابقوا التدريــج االئتماني كما هو )S&P( اجلــاري مــع رئيس احلكومة. وفي شــركة

مع تنبؤات مســتقرة، وكالوا املديح  ملتانة االقتصاد اإلســرائيلي وللسياسية النقدية لبنك 

إســرائيل خاصة لتنافســية التصدير لسياسة بنك إســرائيل في التدخل في سوق العملة 

األجنبية واقتناء كميات من العملة األجنبية التي من شأنها أن تبطئ ارتفاع سعر صرف 

الشــيكل مقابل العمالت األجنبية الرئيســية، ولكن شركة )S&P( أبدت رضا بدرجة أقل 

من أداء احلكومة خاصة في قطاع العقارات وأبدت تخوفها من مشــاكل بنيوية التي من 

املمكن آن تعطل جهود احلكومة في زيادة عرض املباني السكنية في املدى القصير، ومن 

عــدم تطويــر البنية التحتية واملواصالت بهدف زيادة إنتاجيــة العمل.48 وأضافت موديس 

أن  التدريج االئتماني قد ينخفض إذا لم تســتطع احلكومة حتييد الضغوطات في زيادة 

ميزانيــات اإلنفــاق االجتماعــي واألمنــي،  وأمر آخــر من املمكن أن يــؤدي إلى تخفيض 

التدريج من قبلها هو االنخفاض في  مســاندة إســرائيل عامليا، األمر الذي يؤدي لزيادة  

العزلة السياسية العاملية.

للتلخيص، فإن شــركات التدريج الثالث أثنت على أداء االقتصاد اإلســرائيلي املتمثل 

مبعــدل النمو، انخفاض الدين العام بالنســبة للناجت احمللــي اإلجمالي، وقدرة الصادرات 

التنافســية خاصــة فــي قطــع التكنولوجيا العليــا في عــام 2016 والفائض فــي امليزان 

التجاري منذ عام 2003 حتى اليوم، وكذلك على مؤشر التنمية البشرية. وعلى السياسات 

االقتصاديــة واملاليــة خــالل العام، خاصة سياســة بنك إســرائيل النقديــة، وأبدت بعض 

التحفظات على السياسة املالية في مجال العقارات والسكن وامليزانية األمنية، وطلبت من 

احلكومــة عدم  االجنــرار لزيادة اإلنفاق في هذه املجال. وعلى الصعيد السياســي أبدت 

الشركات مخاوفها من عدم االستقرار الداخلي بسبب مبنى احلكومة الضيق والتحقيقات 

اجلاريــة مع رئيس احلكومة وحذرت إســرائيل مــن العزلة العاملية على أثر عدم التقدم في 
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مســيرة السالم  وممارساتها االســتيطانية في الضفة الغربية  املناقضة التفاقية السالم 

مع الفلســطينيني واملناقضة ملوقف األمم املتحدة، وقالت الشــركات إن هذه العوامل  قد 

تؤدي إلى تخفيض التدريج االئتماني إلسرائيل.

2.3 السياسات النقدية

٢.٣.١ نسبة الفائدة

 في ظل  أحد األهداف الرئيســية لبنك إســرائيل باحلفاظ على قيمة النقود، أو مبعنى 

آخر احلفاظ على استقرار األسعار، لم تتغير نسبة الفائدة منذ تخفيضها في شهر آذار 

2015 إلى 0.1%،  فقرارات اللجنة النقدية شــهرا بعد شــهر أبقت الفائدة مبعدل %0.1 

مســتندة إلى التحــوالت والتطورات الســوقية واألداء االقتصادي خالل الســنة. من أهم 

العوامــل التي اســتندت عليها اللجنة النقدية في قراراتها  هــي: معدالت التضخم املالي 

الشــهرية والتراكمية خالل أشــهر الســنة والتنبؤات املســتقبلية للتضخم املالي، فمؤشر 

غــالء املعيشــة بلغ أدنى حد له -0.5% وأقصى حــد 0.4%، وهي معدالت ال تتطابق مع 

أهــداف السياســات النقدية التي وضعــت هدفا لها أن تكون معدالت التضخم مســتقرة 

بني 1%-3%.   وعامل آخر هو األداء االقتصادي خالل الســنة والذي أظهر معدالت منو 

في الناجت احمللي حســب التقارير الربعية في عام 2016 وادعاء ســوق العمل الذي أظهر 

صالبته من خالل الطلب  املستمر للوظائف وانخفاض معدالت البطالة خالل السنة مقارنة 

باألشهر والسنوات السابقة.  أما سوق السكن فقد أظهر ارتفاعا باألسعار،  وأن الزيادة 

في عرض الشــقق الســكنية لم يصل إلى تأثيره املرجو بتخفيض األســعار ، إضافة الى 

ارتفاع الفائدة على القروض الســكنية. وفي ســوق العملة األجنبية ارتفعت قيمه الشيكل 

بالنســبة للعمــالت األجنبيــة مع أن االجتاه العاملــي كان في تقوية قيمة الدوالر بالنســبة 

للعمــالت األجنبية، وســاهمت العوامل اخلارجية العاملية في تثبيــت القرارات بعدم تغيير 

نسبة الفائدة،  من خالل أداء االقتصاد العاملي  الذي أظهر أن النمو االقتصادي العامي 

يســير بوتيرة منخفضة، وكذلك الوتيرة  املنخفضة للتوســع في التجارة العاملية و ال يلوح 

في األفق القريب تغيير جدي في هذه االجتاهات.  

٢.٣.٢ سوق العملة األجنبية

شهد عام 2016 تغييرات في أسعار الصرف مقابل الشيكل، وبقي الشيكل قويا خالل 

هذا العام مما اضطر بنك إســرائيل للتدخل مرات عديدة خالل الســنة في ســوق العملة 

األجنبية واقتناء الدوالرات من أجل احلفاظ على سعر الصرف، ومع هذا انخفض الدوالر 

مقابل الشــيكل بـ 1.5% خالل العام، ففي بداية الســنة كان سعر الصرف 3.95 شيكل 
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للدوالر الواحد، وبدأ باالنخفاض شــهرا تلو اآلخر، كما يبني شــكل رقم 6، مع التدخالت 

العديدة لبنك إســرائيل التي كان آخرها خالل ســنة في شــهر كانون األول 2016. وفي 

آخر يوم في السنة وصل سعر الدوالر إلى 3.845 شيكل للدوالر ومبعدل شهري 3.82 

شــيكل للدوالر، أما املعدل الســنوي لســعر صرف الدوالر فقد بلغ 3.84 شــيكل للدوالر 

الواحد. نهاية السنة. كذلك األمر بالنسبة لليورو فقد انخفضت قيمة اليورو مقابل الشيكل 

خــالل عــام 2016 بـ 4.8% وبلغ ســعر اليورو باملعدل الســنوي 4.293 شــيكل لليورو 

الواحــد فحتى منتصف ســنة 2016 شــهد اليــورو تقلبات ارتفع فيها في كل من شــباط 

وأيار وحزيران عن الســعر في شــهر كانون الثاني 2016. عاد اليورو لينخفض بشــكل 

شــهري حتــى وصل 4.04 في كانــون األول 2016 ومن اجلدير بالذكر أنه حتى منصف 

شــباط 2017 ســار اليورو وأيضا الدوالر في اجتاه االنخفاض مقابل الشــيكل ويتوقع 

بعض املراقبني أن قيمة الدوالر واليورو ستتساوى في عام 2017. وانخفض أيضا اجلنية 

اإلســترليني في ســنة البريكزيت بـ 18.3% مقابل الشــيكل ووصلت قيمته إلى 4.725 

شيكال للجنيه في اليوم األخير لعام 2016.

٭ تعتمد معطيات سعر الصرف على معطيات بنك إسرائيل.

 فــي نهايــة كانون األول 2016، بلغ رصيد البنك املركزي من العملة األجنبية 98361 

مليون دوالر مقارنة بـ 90575 في نهاية كانون األول 2015. أما في شهر تشرين الثاني 

فقــد بلــغ رصيد البنك املركزي 97127 مليــون دوالر، وكان االرتفاع 1234 مليون دوالر 

سار   ،2017 شباط  منصف  حتى 

الـــدوالر فــي اتجاه  ــيــورو وأيــضــا  ال

االنخفاض مقابل الشيكل، ويتوقع 

الدوالر  قيمة  أن  المراقبين  بعض 

واليورو ستتساوى في عام .2017.

بلغ   ،2016 األول  كانون  نهاية  في 

العملة  من  المركزي  البنك  رصيد 

دوالر  مــلــيــون   98361 األجــنــبــيــة 

مقارنة بـ 90٥7٥ في نهاية كانون 

األول .201٥
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في الشهر األخير، قسم من هذا املبلغ كان نتيجة شراء بنك إسرائيل 1140 مليون دوالر، 

منها 300 مليون دوالر حســب برنامج بنك إســرائيل لتقليص تأثير استخراج الغاز على 

سعر الصرف.

2.٤  المنظومة المالية

تأثــرت األســواق املاليــة في بداية عــام 2016 من التطورات التي حدثت في األشــهر 

األخيــرة لعــام 2015 وبدايــة 2016، وانخفضــت أســعار األســهم عامليا ومــن ضمنها 

إســرائيل، فحتى منتصف شــهرت شباط شهدت أســواق املال تقلبات عديدة وانخفضت 

مؤشــرات األســهم في ســوق تل أبيب بـ 10% مقارنة مع بداية العام، لقد ساهم في ذلك 

عدم اليقني في الوضع االقتصادي في الصني، وكذلك عدم االستقرار في املنظومة املالية 

في أوروبا. في النصف الثاني لشــهر شــباط بدأت أســعار األســهم في االرتفاع، وفي 

النصــف الثاني لعام 2016 اســتمر االرتفاع بوتيرة منخفضة مــع توجهات لالنخفاض، 

ووصلت أسعار األسهم في كانون األول معدالتها في شهر حزيران. ومبعدالت سنوية فان 

مؤشر »تل أبيب- 100« انخفض بـ 4% في عام 2016 وذلك بتأثير االنخفاضات احلادة 

على أســهم شــركات األدوية: فشركة فيرجو انخفضت أسهمها بـ 43%، وتيفع انخفضت 

أســهمها بـ 44% وميالن انخفضت أســهمها بـ 31%. لقد انخفضت أسهم هذه الشركات 

بســبب انخفاض أســعار األدوية وكذلك نتيجة لوجود حتقيقات فــي الواليات املتحدة مع 

شــركات األدوية بتهمة التنســيق فيما بينها بشــأن األســعار. مقابل هذا االنخفاض في 

مؤشر »تل أبيب–100«، ارتفعت املؤشرات التي متثل األسهم املتوسطة، فقد ارتفع مؤشر 

أسهم » تل أبيب-75« بـ 17% وارتفع مؤشر«يتر-50« بـ 24%.49   وحسب تقرير وحدة 

البحث في بورصة تل أبيب، تتلخص العوامل االيجابية والسلبية التي أثرت على مؤشرات 

األسهم باآلتي ونبدأها بالعوامل االيجابية:50

نسبة الفائدة التي لم تتغير منذ آذار 2015 واستقرارها على نسبة %0.1.  -

املؤشــرات االقتصاديــة الكليــة املشــجعة والنمو في الناجت الــذي كان أعلى من   -

2015 ) 3.8% مقابــل 2.5(، انخفــاض معــدالت البطالة إلى مســتوى %4.3 

والتحسن في التدريج االئتماني إلسرائيل.

إقرار تخفيضات ضريبة من قبل وزارة املالية، فقد انخفضت ضريبة الشــركات   -

إلى 25% عام 2016 وإلى 24% ابتداء من بداية 2017.

على املســتوى العاملي، ارتفاع أســعار األســهم في الواليات املتحدة على خلفية   -

التحســن في األداء االقتصادي، التوســع النقدي في أوروبا وبريطانيا، اخلطط 
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االقتصاديــة فــي اليابان للخروج مــن التباطؤ االقتصــادي واالتفاقات لتصدير 

الغاز لكل من األردن وتركيا.

أما العوامل التي أثرت بشكل سلبي على أسعار األسهم في إسرائيل فتتلخص باآلتي:

االرتفاع في املؤشر املتداخل »همشوالف« بوتيرة مشابهة لعام 2015 والتوقعات   -

بزيادة العجز في ميزانية احلكومة.

انخفــاض الــدوالر بـ 1.5% مقابل الشــيكل، وانخفاض قيمة اليــورو إلى أدنى   -

مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن.

على املســتوى العاملي، ارتفاع ســعر النفط في عام 2016 لـ 57 دوالرا للبرميل،   -

وعــدم تغيير نســبة الفائدة فــي الواليات املتحــدة األميركية وانخفاض أســعار 

األســهم فــي أوروبا على خلفية خروج بريطانيا مــن االحتاد األوروبي والتخوف 

من خروج دول أخرى وانخفاض أسعار األسهم في الصني على أثر االنخفاض 

في وتيرة النمو.  

في ســوق الســكن ارتفعت األســعار بـ 8.1% حتى شهر تشــرين الثاني 2016، 

وحافظ حجم الصفقات على مســتوى عال مبعدل 8500 صفقة في الشــهر أما حجم 

قروض اإلســكان فقد انخفض، لقد ساهم النشاط اليقظ في سوق السكن باستمرار 

انكشــاف املؤسســات املالية وخاصة البنوك لسوق الســكن. وفي سوق االئتمان فقد 

ارتفع االئتمان التجاري بـ 4.2% مقابل 2.8% في عام 2015،  مقارنة مع التقليص 

الذي حصل في هذا السوق بني 2012-2014. لقد ارتفع االئتمان التجاري للقطاع 

غيــر املالــي بـ 4.1% واالئتمان املالــي غير البنكي ارتفع بـ 5.5%، باملقابل اســتمر 

االرتفــاع في االئتمان بوتيرة ســريعة لألســر، حيث ارتفع ائتمان الســكن بـ %6.5 

ولغير السكن بـ %5.8.51

حافظــت املنظومــة البنكية في الثالثة أربــاع األولى لعام 2016 على قوتها وعززت من 

اســتقرارها وقلصت من انكشــافها للمخاطر احملتملة، وجسدت ذلك من خالل االستمرار 

فــي تراكــم رأس املال وتعزيزه مبســتوى رفــع )level of leverage( مناســب، وكذلك 

باحلفــاظ علــى مســتوى أرباح مناســب، وخفضــت من تركيــز احملفظــة االئتمانية ومن 

االنكشاف للمقترضني الكبار، وكذلك بالنسب املنخفضة في الديون املشكوك في إرجاعها 

وبتحســني الســيولة النقدية. خالل هذه الفترة وســعت البنوك االئتمان لألســر وللمصالح 

الصغيرة واملتوسطة وخفضت االئتمان للمصالح الكبيرة. أما شركات التأمني الكبرى فقد 

حققت أرباحا مبستوى منخفض، ونتج ذلك من إرباح معتدلة لالستثمارات ومن تخصيص 

جدي لالحتياطات التأمينية.

في سوق السكن، ارتفعت األسعار 

بـ 8.1% حتى شهر تشرين الثاني 

2016.



179
تقـريـر "مـدار"  

2017

رغم االستقرار في املنظومة املالية، فهناك مخاطر محتملة وتتلخص أهمها على املستوى 

احمللي في أسعار األصول العالية، فنتيجة وجود نسبة فائدة منخفضة من أجل استقرار 

االقتصــاد الكلي، انخفض العائد على ســندات الديــن قصيرة األجل وطويلة األجل، ولذا 

توجه املســتثمرون إلى ســوق األســهم. وهذا بحّد ذاته مصحوب بنســبة مخاطرة عالية، 

تتأثر من مســتجدات محلية وعاملية ونتيجة لنســبة الفائدة واالستثمارات في األسهم فقد 

ارتفعت أسعار األصول، وكذلك طرأ ارتفاع حاد في أسعار الشقق السكنية. فعلى سبيل 

املثال في حالة تغيير االجتاه نتيجة الرتفاع نسبة الفائدة أو تقلبات أخرى فان ذلك يؤدي 

إلى خســائر لالستثمار اخلاص، البنوك واملســتثمرين املؤسساتيني، كذلك من املمكن أن 

ينعكس ذلك على النشاطات االقتصادية وتقليص االستهالك وبالتالي الناجت احمللي وأداء 

االقتصادي الكلي.52

2.٥ السياسات المالية غير المتوازنة

على الرغم من األداء اجليد لالقتصاد اإلســرائيلي في عام 2016 ونســبة النمو التي 

تقــدر بـــ 1.8% للفرد، فإن أكثر من 26% من املواطنني في إســرائيل يعيشــون في حيز  

آخر غير احليز الذي يتمتع بنمو في الدخل ومؤشــرات تنموية جيدة. فكما جاء في تقرير 

أعضــاء صنــدوق النقد الدولي في 2017/2/8 لتقييم األداء االقتصادي لعام 2016 في 

باب السياســات املالية: » على السياســة املالية أن تعمل أكثر في مســاندة النمو الكامن. 

إصالحــات فــي التعليــم والتدريب املهنــي من خــالل تخصيص مصادر أكثــر ميكن أن 

تقلــص الفجوات فــي نتائج التعليم. تعزيز املهارات في العمل يســاعد النســاء العربيات 

واحلريدمي53 الرجال في الدخول إلى سوق العمل54« وفي فقرة أخرى يعود التقرير ويركز 

على احلريدمي والنســاء العربيات خاصة أن العرب واحلريدمي يشــكلون 26% من ســكان 

إســرائيل و43% من األطفال في جيل التعليم االبتدائي، األمر الذي  يشــكل أهمية كبرى 

لالقتصاد اإلسرائيلي مستقبال.

 إن النظر من ناحية الدخل يظهر أيضا عدم التوازن في املجتمع اإلسرائيلي، ويظهر 

ذلك جليا بني مجموعتني من السكان وهم العرب مواطنو إسرائيل، حيث أن أجر العربي 

األجير يشكل ثلثي معدل األجر في الدولة واملجموعة الثانية وهي اليهود اإلثيوبيون الذي 

يبلغ معدل أجرهم نصف معدل األجر أما باقي املجموعات السكانية، فأجر األجيرين فيها 

أعلى من املعدل وخصوصا األجيرين االشــكناز الذين متوســط أجرهم أعلى بـ 31% من 

األجر املتوسط.55 ونتيجة لذلك فان ثمار النمو يقطفها أصحاب الدخل العالي ويظهر ذلك 

مؤشر جيني الذي يبلغ 0.36 وأن إسرائيل في املرتبة اخلامسة من ناحية قيمة املؤشر، 
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أي أن هناك فقط أربع دول الفجوات في الدخل فيها أعلى منها وهي: تشــيلي، الواليات 

املتحــدة، تركيــا واســتونيا. من ناحيــة أخرى فقد بلغت نســبة الفقر بني األســر العربية 

53.3% عام 2015 بينما بلغت 13.8% بني األسر اليهودية، ويالحظ أن نسبة الفقر بني 

األسر العربية أعلى من 50% منذ عام 2005 .56 

وتعترف احلكومة اإلسرائيلية بالفجوات االقتصادية بني اليهود والعرب، ولذا خصصت 

فــي نهايــة عــام 2015 مبلغ 15.5 مليار شــيكل لســد الفجوات خالل اخلمس ســنوات 

2016-2020. ولكن سرعان ما انخفض هذا املبلغ بـ 5.8 مليار شيكل ألن وزير التربية 

والتعليم احتسب هذا املبلغ من ميزانية الوزارة وبقي 9.7 مليار شيكل، كان من املفروض 

أن ينفق منها 2 مليار شيكل خالل العام 2016. وتدل املعطيات األولية بان هذا املبلغ لم 

ينفق على تطوير املجتمع العربي في إســرائيل بســبب عدم وجود أراض لإلســكان وعدم 

وجــود مخططات هيكلية يســتثمر بها هذا املبلــغ، نتيجة لعدم مصادقة احلكومة على هذه 

املخططات. وبالتالي فان بيانات نهائية غير متوفرة في هذا السياق، ما يثير الشك حيال 

تنفيذ حتى ولو جزء يسير من هذا املبلغ.

يظهر أداء ســوق العمل أيضا غياب النمو املتكافئ فمعدالت البطالة أعلى في املجتمع 

العربي وخاصة بني النســاء وهي منتشــرة في املناطق الذي يســكنها العرب بكثافة عالية 

مثل اجلليل، النقب واملثلث الشمالي. وحسب هيكلية سوق العمل فإن غالبية العمال العرب 

يعملون في القطاعات التي تندرج ضمن تصنيف: الياقات الزرقاء« وأن نسبة العاملني في 

قطاع التكنولوجيا العليا يشــكلون أقل من 2% من مجمل العاملني في هذا القطاع. وهم 

موجودون في أسفل سلم األجر في هذا القطاع الذي يعتبر رافعة للنمو في إسرائيل، في 

الوقت الذي يشكل فيه العرب أكثر من 20% من مجمل سكان إسرائيل.

٣.  الغاز في إسرائيل-استعراض اقتصادي

احتوى استعراض املشهد االقتصادي لعام 2015 على عرض ملصادر الغاز والنقاش الذي 

دار في إسرائيل حول خطة الغاز ووصول املوضوع إلى أروقة احملاكم بشأن خطة الغاز التي 

أقــرت علــى يد احلكومة آنذلك.57  في هذا التقرير ســنلقي الضوء على اســتخراج   الغاز في 

إسرائيل والرؤيا االقتصادية املتوقعة من استخراج الغاز والعرض والطلب في هذا القطاع.

منــذ أن بدأت إســرائيل باســتخراج الغاز في عام 2004 من حقــل ميري B من بحر 

تاطيس، اعتمد االقتصاد اإلســرائيلي على الغاز الطبيعي احمللي فبني السنوات 2008- 

2012، اســتخرج 60% من الغاز الطبيعي املســتهلك داخل إسرائيل ومت استيراد الباقي 

من مصر ) شــركة EMG (. ومنذ نيســان 2012 توقف استيراد الغاز من مصر بسبب 

 يقطف  أصحاب الدخل العالي ثمار 

جيني  مؤشر  ذلك  ويظهر  النمو، 

في  إسرائيل  وأن   0.36 يبلغ  الذي 

المرتبة الخامسة من ناحية قيمة 

أربــع  فقط  هناك  أن  أي  المؤشر، 

فيها  الدخل  في  الفجوات  دول 

أعلى منها وهي: تشيلي، الواليات 

المتحدة، تركيا واستونيا.

العربية  األســر  بين  الفقر  نسبة 

بلغت  بينما   201٥ ــام  ع  %٥3.3

13.8% بين األسر اليهودية.

في  العرب   العمال  غالبية  يعمل 

تــنــدرج ضمن  ــي  ــت ال ــقــطــاعــات  ال

تصنيف: الياقات الزرقاء« وأن نسبة 

التكنولوجيا  قطاع  في  العاملين 

من   %2 من  أقل  يشكلون  العليا 

مجمل العاملين في هذا القطاع.
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تعرض خط الغاز املصري لعمليات تفجير/ وكذلك بسبب التكلفة االقتصادية. وبدأ تزويد 

الغاز من حقل متار احمللي، فكما يبني شكل رقم 7 فان عرض الغاز في إسرائيل اعتمد 

فــي البداية على الغاز املســتخرج مــن حقل ميري في بحر تاطيس وفي 2013 اســتنفذ 

الغاز في بحر تاطيس، وبدأ الضخ من حقل متار الذي يشكل اليوم 98% من عرض الغاز 

في إسرائيل.

املصدر: وزارة  الطاقة 2016.  املعطيات من تقرير: التطورات في الغاز الطبيعي 2015-2014 .

لقــد ارتفــع اســتهالك الغاز ) الطلب( في الســنوات األخيرة، وبلغ فــي عام 2015 ما 

قيمتــه 8.4 مليــار متر مكعــب )BCM( بزيادة بلغت 11% عن عــام 2014، والتقديرات 

األولية تشير إلى استهالك BCM 9  في عام 2016. 58 لقد اكتشفت حقول أخرى للغاز 

وخاصة في البحر املتوســط في منطقة شــمال إســرائيل، القريبة من لبنان، ومنها حقل 

ليفيتان وكذلك كريش وتنني الذين لم يستخرج منهما حتى اآلن أي شيء. وتتركز اجلهود 

حاليا للبدء في استخراج الغاز من حقل لفيتان في السنوات القريبة. 

لــم تســتخرج حتــى اليوم أي كميــة من الغاز من حقــل لفيتان رغم اكتشــافه منذ 

2010 وذلــك بســب حجم االســتثمار الكبير الــذي يحتاجه حقل ليفيتــان، حيث تقدر 

تكلفة تطويره بـ 5-6 مليار دوالر، فتطوير املرحلة األولى منه يحتاج لـ 3.5-4 مليار 

دوالر. ومبا أن التطوير حلقول الغاز في إسرائيل يتم عن طريق القطاع اخلاص وان 

دخل احلكومة يكون نسبة من ريع الغاز والضرائب على الشركات والرسوم األخرى، 

فإن الشركات التطويرية حتاول إيجاد أسواق لتضمن العائد من حقل الغاز املستثمر 

بــه، وقد جنحت الشــركات املشــاركة في تطوير حقل لفيتان بإجــراء عقود واتفاقيات 

الذي كسبته  الغاز  ريع  الدخل من   

الحكومة عام 2016  من حقل تمار، 

بلغ 819 مليون شيكل.  
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بيع محلية بقيمة ما يقارب 5 مليار شيكل مدة 15-18 عاما، وعقد اتفاقية مع شركة 

الكهرباء األردنية بقيمة 10 مليار دوالر ملدة 15 عاما، ومن املتوقع أن يبدأ حقل لفيتان 

بضــخ الغاز فــي نهاية عام 2019. واجلدير بالذكر أنه في شــهر كانون األول 2016 

صادقت وزارة الطاقة على بيع حقلي كريش وتنني لشــركة الطاقة اليونانية »انرجيم« 

علــى أن يبدأ اســتخراج الغاز من هذين احلقلني فــي بداية عام 2020. ويتوقع  ضخ 

الغاز بكثافة بعد ثالث إلى أربع سنوات.

تقول التقييمات املختلفة أن التأخير في اســتخراج الغاز يعود ألســباب عديدة، أهمها 

عدم وجود زبائن يعتمد عليهم في بيع الغاز، فالسوق احمللي ال يستطيع استيعاب كميات 

الغاز املستخرجة بسبب عدم جاهزيته الستهالك كميات كبيرة من الغاز ولم  تقم احلكومة 

بالتحضير لالســتهالك املتزايد، رغم  وجود ســوق كامنة كبيرة داخليا الســتهالك الغاز 

خاصــة فــي القطاع الصناعي وقطاع املواصالت، إضافة لالســتهالك األســري. كما انه 

لــم تعد البنيــة التحتية لنقل الغاز إلى نقاط االســتهالك احملتملة. مــن جهة أخرى فهناك 

محــاوالت وجهود تبــذل من اجل عقد صفقات طويلة األجل لتصدير الغاز، ومت حتى اآلن 

عقــد صفقة واحدة مع األردن، وهناك احتمــال كبير لعقد صفقة أخرى مع تركيا وتتوجه 

األنظار لعقد صفقات لبيع الغاز لدول االحتاد األوروبي. 

مــن جهــة ثانية فــان احلكومة معنية جدا باســتخراج ســريع للغاز ألنها تعــود عليها 

بالفائــدة املباشــرة مــن خالل زيــادة الدخل مــن ريع  بيع الغــاز إضافة إلــى الضرائب 

والرســوم املختلفة، كذلــك يعتبر الغاز صديقا للبيئة وتأثيراته اخلارجية الســلبية أقل من 

مصــادر الطاقــة األخرى، ويضــاف إلى ذلك أن اســتعماله يقلص كلفة الطاقة ويحســن 

إنتاجية العمل وكنتيجة لذلك يخفض غالء املعيشة ويزيد الدخل املتاح لألسر.  نقطة أخرى 

في ايجابيات اســتعمال  الغاز تكمن في حتســني مدى التنافس وتعزيز األفضلية النسبية 

للمصدرين مقابل منافســيهم، إضافة إلى تخفيض القيمة احلقيقية للشــيكل، األمر الذي 

يدعم زيادة حصة املصدرين في السوق العاملية.  وعلى املستوى الكلي فان منو االقتصاد 

اإلســرائيلي يتأثر لإليجاب وتقول التقديرات أن منو الناجت ســيزيد بـ 0.5% ســنويا في 

مراحل النمو املستدام.

وحســب املعطيات األولية فإن الدخل من ريع الغاز الذي كســبته احلكومة عام 2016  

من حقل متار، بلغ 819 مليون شيكل من مجمل 854 مليون شيكل من مجمل الدخل من 

الثروات الطبيعية.59 وتقول وزارة الطاقة أن االقتصاد اإلســرائيلي وفر36 مليار شــيكل  

في استهالك الفحم ومشتقات النفط منذ عام 2004- 2014. وان التوفير وحدة من حقل 

متار بلغ 18.71 مليار شيكل في األعوام 2014-2013 .60 

فاق معدل النمو خالل هذه السنة 

ــر االقــتــصــاديــة  ــدوائـ تــوقــعــات الـ

المختلفة وبلغ 3.8%، بينما ارتفع 

الناتج المحلي للفرد بـ 1.8% 
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إجمال

استعرض هذا الفصل أهم املؤشرات ألداء االقتصاد الكلي لعام 2016،  وشمل ثالثة 

أجزاء ، األول حول مؤشرات االقتصاد الكلي، حيث تبني أن معدل النمو خالل هذه السنة 

فــاق توقعــات الدوائر االقتصادية املختلفة وبلغ 3.8%، بينمــا ارتفع الناجت احمللي للفرد 

بـــ 1.8%، بينمــا بلغ النمو العاملي 3.1%، ومنت اقتصادات الدول املتطورة بـ 1.6% أما 

دول األسواق الصاعدة فنمت بـ %4.1.

لقــد منــا قطاع املعلومــات واالتصاالت بـ 6.9% وقطاع التجــارة وخدمات الضيافة بـ 

6.1% وقطاع البناء بـ 5.4%.  وتظهر البيانات أن أكبر مســاهمة  في معدل النمو كانت 

لالســتهالك الشــخصي ومن ثم االســتثمار احمللي ومن ثم اإلنفاق العام ويليه التصدير.  

ودلــت املعطيــات أن صادرات اخلدمات ارتفعت بـ 10.8% وقاد هذا النمو قطاع البرمجة 

واحلوسبة فيما انخفضت الصادرات السلعية نتيجة لتباطؤ الطلب العاملي وأسعار الصرف. 

وشمل هذا اجلزء على مؤشرات أخرى مثل البطالة والتضخم، ولقد تبني أن التضخم املالي 

انخفــض بـــ 0.2% أما البطالة فقد انخفضت إلى 4.8%. وتدل هذه املؤشــرات على أداء 

اقتصادي جيد وان ســوق العمل اإلســرائيلي يســير في مســار التشــغيل الكامل إذا ما 

استثنينا معدالت البطالة ونسب االشتراك املتدنية بني املواطنني العرب في إسرائيل.  أما 

اجلزء الثاني فقد شــمل السياســات املالية والنقدية وقد أظهرت البيانات املالية أن العجز 

احلكومي بلغ 2.1% وبلغ الدين العام 62.1% من الناجت احمللي اإلجمالي واستمرت وتيرة 

االنخفاض التي كانت في العقد األخير، وقد ســاهمت هذه املؤشــرات على زيادة التدريج 

االئتماني من قبل شركة فيتش لتتساوى مع التدريج االئتماني لباقي شركات التدريج مع 

إبداء بعض املخاوف والتحذيرات املرتبطة بالسياسة الداخلية للحكومة وكذلك موقفها من 

االســتيطان واجلمود في عملية الســالم الذي من املمكن أن يؤدي إلى زيادة العزلة العاملية 

إلســرائيل. وفي السياســية النقدية فان اللجنــة النقدية، أبقت على ســعر الفائدة %0.1، 

الــذي لــم يتغير منــذ آذار 2015. من جهة أخرى زاد احتياط العملة األجنبية في الشــهر 

األخير لعام 2016 ليصل إلى 98361 مليون دوالر.  واتسمت األسواق املالية باالستقرار 

رغــم التقلبات في أســعار األســهم وانخفاضها في أول شــهرين لعــام 2016، ورغم ذلك 

فإن املعدل السنوي أظهر انخفاض في أسهم مؤشر تل أبيب-100 بـ 4%، بينما ارتفعت 

أســعار أســهم مؤشــر تل أبيب- 75 بـ 17% ومؤشــر ييتر بـ 24%، وهي املؤشــرات التي 

متثل الشركات املتوسطة والصغيرة. أما املؤسسات املالية األخرى فقد أظهرت استقرارا 

حسب تقييمات بنك إسرائيل. وأثبت قطاع البنوك استقرارا وكذلك قطاع شركات التامني 

رغم األرباح املنخفضة لشركات التأمني.

واالتصاالت  المعلومات  قطاع  نما 

وخدمات  التجارة  وقطاع   %6.9 بـ 

بـ  البناء  وقطاع   %6.1 بـ  الضيافة 

%٥.٤

العجز  أن  المالية  البيانات  أظهرت 

الدين  وبلغ   %2.1 بلغ  الحكومي 

المحلي  الناتج  من   %62.1 العام 

اإلجمال.



184
تقـريـر "مـدار"  

2017

رغم األداء اجليد فإن ثمار النمو تذهب إلى الطبقات الغنية أكثر من الطبقات الفقيرة، 

وبالتالي فإن املواطنني العرب الذي يشكلون أكثر من 20% من السكان واإلثيوبيني الذي 

يشكلون أقل من 2% من السكان، إضافة إلى احلريدمي، هم الذي يعانون من عدم توازن 

السياسيات املالية وبالذات املواطنني العرب الذي مييز ضدهم في كافة املجاالت كما جاء 

في التقرير. 

 تركــز اجلزء الثالث من املشــهد االقتصادي في االســتعراض االقتصــادي للغاز في 

إسرائيل، وتبني في السنوات األخيرة أن استخراج الغاز كان من حقل متار، بعد أن نفذ 

حقل ميري في بحر تاطيس، ويجري حاليا اإلعداد لبدء استخراج الغاز من حقل لفيتان، 

بعد أن أبرمت الشركات املشاركة في استخراج الغاز اتفاقا مع شركة الكهرباء األردنية 

بقيمــة 10 مليــار دوالر، واتفاقات محلية بقيمة 5 مليار دوالر، ويتوقع أن يبدأ اســتخراج 

الغاز من هذا احلقل في نهاية 2019، كما يتوقع أن يبدأ استخراج الغاز من حقلي تنني 

وكريش في عام 2020 بعد أن صادقت وزارة الطاقة على بيعها لشركة الطاقة اليونانية. 

وجتــري محاوالت لعقد اتفاقــات أخرى مع تركيا مع توجهات إلى إبرام اتفاقات مع دول 

االحتاد األوروبي. يقدر الدخل من ريع الغاز الذي كسبته احلكومة عام 2016  من حقل 

متار، بـ 819 مليون شيكل.
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