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المشهد االقتصادي

نمو في الناتج، ومؤشرات مالية غير مشجعة
د. عاص أطرش

مدخل

يعالج هذا الفصل بالرصد والتحليل أداء االقتصاد اإلسرائيلي في العام ٢٠١8، 

ويحاول أن يلقي الضوء على بعض املؤشرات التي تزود القارئ بتفاصيل اقتصادية، 

يستطيع من خاللها  متابعة التحوالت والتطورات التي حدثت خالل السنة ومقارنتها 

بســنوات ســابقة، وتفاعلها مع اقتصادات الدول املتطــورة والناهضة ومدى تأثرها 

منهــا ومن أحداث محلية وإقليميــة، ومدى إمكانية التكيف مع هذه األحداث، إضافة 

إلى فحص مرونة األنشــطة االقتصادية املتعددة وتفاعلها معا ومع البيئة اخلارجية، 

وبالذات األحداث االقتصادية في الواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي.

يعتمــد هذا الفصل علــى عدة مصادر للمعلومات، أهمها معطيات دائرة اإلحصاء 

املركزية، وزارة املالية، بنك إسرائيل، صندوق النقد الدولي واملواقع االقتصادية. 

يضم هذا الفصل أربعة أبواب رئيسية، ويحتوي الباب األول على مؤشرات األداء 

االقتصادي للعام ٢٠١8، حيث يبني أن معدل النمو في الناجت احمللي اإلجمالي كان 

3.3%، ويســهب في توضيح مســاهمة كل من مركبات الناجت للنمو احلالي ومقارنته 

مــع املاضــي، ثم ينتقــل إلى التجارة اخلارجية التي ارتفعــت مبا يقارب 8% في هذه 

الســنة، ومعدالت التشــغيل التي تشــير إلى أداء جيد، والوصول إلى تشــغيل كامل 

مع معدل بطالة يقارب 4%، حيث يعتبر معدال عاديا بالنســبة لالقتصاد اإلســرائيلي، 

ويبني فيما بعد التغييرات في أجور العمال األجيرين، لينتقل بعدها إلى إيضاح معدل 
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التضخــم املالي، والذي بلغ ٠.8% ولم يصــل احلد األدنى للمجال الذي حدده البنك 

املركزي.

ويحتوي الباب الثاني على اســتعراض السياســات املالية والنقدية املتبعة من قبل 

احلكومــة والبنــك املركزي، ويســتعرض العجز فــي امليزانية للعــام ٢٠١8 من خالل 

األرقــام واملعطيــات التــي أظهرت أن معدل العجــز بلغ ٢.٩% من النــاجت مقارنة بـ 

١.٩% في العام الذي سبقه. كما يستعرض معدل الدين العام من الناجت الذي ارتفع 

في عام ٢٠١8 وحَول االجتاه في االنخفاض منذ عقد من الزمن، ويســتعرض أيضا 

التدريــج االئتمانــي وبقاءه كما كان فــي املاضي. وفي اجلزء الثانــي من هذا الباب 

نستعرض السياسات النقدية التوسعية ورفع نسبة الفائدة على يد البنك املركزي في 

تشــرين الثاني ٢٠١8 لتصل لـ ٠.٢5% بعد أن بقيت نفس النســبة منذ آذار ٢٠١5 

)٠.١%(. ويستمر هذا اجلزء من هذا الباب بعرض أسعار العمالت األجنبية املؤثرة 

علــى التجارة اخلارجية وأرصدة البنك املركــزي من العملة األجنبية ومعدالت العائد 

من استثمارها.

أما الباب الثالث فيتركز بســوق األوراق املالية )األســهم( الذي أظهر تراجعا في 

العائد خالل عام ٢٠١8، ومدى تأثره مبؤشــرات بورصات العالم وخاصة الناســدك، 

وفي الباب الرابع جنري محاولة بسيطة لعرض مدى أهمية االقتصاد في االنتخابات 

البرملانيــة، خصوصــا أن حزب الليكود برئاســة نتنياهو يتربع على كرســي رئاســة 

احلكومة منذ عقد من الزمن.

1. مؤشرات على األداء

1.1 النمو في الناتج 

تظهــر املعطيــات األوليــة لدائرة اإلحصاء املركــزي١ أن النمو فــي الناجت احمللي 

اإلجمالــي لــم يبتعد عن التوقعات، فمعدل النمو بلغ 3.3% في العام ٢٠١8 وســجل 

انخفاضــا بـــ ٠.٢ نقطة مئويــة مقارنة بعام ٢٠١٧ و٠.٧ نقطــة مئوية مقارنة بعام 

٢٠١6 )شكل رقم ١(، ليصل إجمالي الناجت إلى ١3٢٠ مليار شيكل. ومع أن النمو 

فــي الناجت احمللي اإلجمالي كان أعلى مــن معدل النمو في منظمة التعاون والتنمية، 

إال أن معدل النمو في الناجت احمللي للفرد كان أقل من النمو في الناجت احمللي للفرد 

فــي دول منظمة التعــاون والتنمية )١.3% مقابل ١.٩%( باألســعار الثابتة. أما في 

الصني والهند فقد بلغ منو الناجت احمللي للفرد في العام ٢٠١8 على التوالي: ١.%6 

و%6.4. 

لم يبتعد النمو في الناتج المحلي 

بلغ  إذ  التوقعات،  عــن  اإلجــمــالــي 

معدله 3.3% في العام 2018.
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، ٢٠١8. 

 أظهرت معطيات الربع األول لعام ٢٠١8، تســارعا في وتيرة النمو، حيث ارتفع 

النــاجت احمللي اإلجمالي باحلســابات الســنوية بـــ  4% ولكن معطيــات الربع الثاني 

أظهــرت انخفاضــا حــادا، إذ بلــغ ارتفاع النــاجت ٠.٩%، وفي الربــع الثالث ارتفع 

معدل النمو وكان أعلى من الربع الثاني بواقع ٢.٧%، وتفســر هذا التغييرات نتيجة 

للتقلبات التي حدث في اســتيراد الســيارات، إضافة للتأثيرات املوسمية وخصوصا 

أن غالبية األعياد اليهودية كانت في شــهر أيلول، مع التوقعات أن الناجت سيســتمر 

فــي النمو ضمن القــدرات الكامنة، خصوصًا أن غالبية املعاييــر االقتصادية عززت 

هذا التوجه، كمعدالت التشغيل مثال ومؤشرات أخرى مثل مؤشر الوضع االقتصادي 

وثقــة اجلمهــور وغيرها من املؤشــرات.٢ وفي الربــع الرابع ارتفع النــاجت بـ 3% في 

احلسابات السنوية.

يبني التمعن مبركبات النمو في الناجت احمللي اإلجمالي، أّن النمو في اإلنفاق على 

االستهالك اخلاص ارتفع بـ 4.١% في العام ٢٠١8 مقارنة بـ 3.4% مع العام الذي 

سبقه وساهم بوزن 56% من معدل منو الناجت في العام ٢٠١8، وتعد هذه املساهمة 

إحــدى امليــزات التي رافقت النمو في الســنوات األخيرة، خصوصــا وأن مدخوالت 

القــوى العاملــة ومعدالت أجور األجيرين ازدادت ألســباب عديــدة منها: الزيادة في 

أجــرة احلد األدنى ووضع التشــغيل شــبة التام مع تناقص معــدالت البطالة.  ويليه 

اإلنفــاق على االســتهالك العام الذي بلغت نســبة النمو فيــه 4% مقارنة بـ 3.4% في 

العام ٢٠١٧، وساهم هذا النمو بـ ٢3% من منو الناجت، بينما ارتفع االستثمار العام 

بـــ 4.4% مقارنــة بـــ 3.5% في العام ٢٠١٧ وقد ســاهم بـــ ٠.٩% من منو الناجت، 

في  النمو  بمركبات  التمعن  يبين 

النمو  أّن  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 

ــاق عــلــى االســتــهــالك  فـــي اإلنـــفـ

العام  في   %4.1 بـ  ارتفع  الخاص 

العام  مــع   %3.4 بـــ  مقارنة   2018

الذي سبقه.
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وارتفع التصدير بـ 4% مقارنة بـ 5.١% في العام الذي ســبقه وســاهم بـ ١.٢% في 

منو الناجت اإلجمالي، أما االستيراد فقد ارتفع بـ ٧.6% مقارنة بـ ١٠.٢% في العام 

٢٠١٧ وساهم في تخفيض النمو في الناجت بـ ٢.١%. ويتبني عند مقارنة اإلنفاق على 

االستهالك الشخصي مع منظمة دول التعاون والتنمية، أن اإلنفاق في إسرائيل كان 

أعلى )4.١%: ٢.٢%(. وباملعدل، فإن اإلنفاق على االســتهالك الشــخصي للفرد في 

إسرائيل ارتفع بـ ٢.١% في العام ٢٠١8 مقابل ١.4% في العام ٢٠١٧.

أما الدخل القومي املتاح للفرد بأســعار الســوق فقد بلغ ١33 ألف شــيكل للفرد، 

وبلغــت نســبة االدخار منه ١٢.3% وهي النســبة نفســها التي كانــت عام ٢٠١٧، و 

١3.3% في عام 3٢٠١6.

شكل الناجت التجاري في العام ٢٠١8، ما يقارب ٧4% من الناجت احمللي اإلجمالي، 

أي: ٩٧4 مليــار شــيكل4 وتوزعــت التغييرات فــي الناجت التجاري فــي العام ٢٠١8 

علــى القطاعــات كاآلتي: ارتفع قطــاع الصناعة والتعدين بـــ 6.4% مقارنة مع عام 

٢٠١٧، وارتفــع قطاع اخلدمات املالية والعلميــة والفنية بـ 4.3%، وقطاع املعلومات 

واالتصاالت بـ 4%، قطاع الصحة والتعليم والرفاه واخلدمات األخرى ٢.٩%، تزويد 

امليــاه والكهرباء والصرف الصحي ٢.5%، وخدمــات املواصالت والتخزين 3.١%، 

البنــاء ٠.6%، وارتفع قطاع تصليح املركبــات وخدمات الضيافة ٠.١%.  أما معدل 

النمــو العــام للنــاجت التجاري للعــام ٢٠١8 فكان 3.4% مقارنة بـــ 3.6% في العام  

٢٠١٧)شكل رقم ٢(.

العام  فــي  التجاري  الناتج  شكل 

الناتج  من   %74 يقارب  ما   ،2018

مليار   974 أي:  اإلجمالي؛  المحلي 

شيكل.
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1.2 التجارة الخارجية

بناء على املعطيات احلالية، شهد التصدير اإلسرائيلي، وللسنة الثانية على التوالي، 

معدل منو 8%، وارتفاعا بأكثر من سبعة مليار دوالر في العام ٢٠١8 مقارنة بالعام 

٢٠١٧. حيث بلغ حجم الصادرات لعام ٢٠١8 ما يزيد عن ١١٠ مليار دوالر، ويزيد 

معدل النمو عن معدل النمو العاملي، املتوقع أن يصل إلى 4.٢%.5 فهناك، كما يظهر 

من البيانات، استمرارية في االجتاهات التي كانت في السنوات املاضية، وأن قطاع 

اخلدمــات ارتفــع بـ ١٢% ليصل إلى ما يزيد عــن 5٠ مليار دوالر، وأن هذا االرتفاع 

كان نتيجة للنمو السريع في خدمات التكنولوجيا العليا )الهايتك(. أما تصدير السلع 

فارتفعــت بـــ 3% ليصل إلى 6٠ مليار دوالر، وكان االرتفاع األكبر في قطاع الســلع 

في مجال العناصر االلكترونية والكيماوية.

حســب تقديــرات الوحدة االقتصاديــة في معهد التصدير6 فقــد بلغ حجم تصدير 

خدمات الهايتك لعام ٢٠١8، ٢٩.5 مليار دوالر بارتفاع ٢٠% عن العام الذي سبقه، 

وشــمل هــذا املبلغ كال من صادرات احلوســبة والبرمجة مبا فيهــا البحث والتطوير 

للشركات األجنبية التي تعمل في إسرائيل، أما الهايتك الصناعي فقد انخفض بـ %4 

مقارنة بعام ٢٠١٧، وبالذات انخفض قطاع األدوية والطيران، من جهة أخرى ارتفع 

تصديــر العناصر اإللكترونيــة بـ ٢٠% تقريبا واألجهزة الطبيــة 8%، إضافة ألجهزة 

احلوسبة واألجهزة اإللكترونية التي ارتفعت مبا مقداره ١3%.

1،3 التصدير حسب المناطق التجارية

مــا زال االحتــاد األوروبــي يحتل احلصــة األكبر من التصدير إلــى اخلارج: فقد 

بلــغ حجــم التصدير إلــى دول االحتاد األوروبــي ١6 مليــار دوالر، واجلدير بالذكر 

أن حجــم صــادرات األدويــة والطيران انخفــض انخفاضا حــادا، وعوضه تصدير 

املنتوجــات الكيماويــة، األجهزة الطبيــة واملنتوجات الزراعيــة. ويالحظ في التصدير 

لــدول االحتاد األوروبي االنخفاض فــي التصدير لبريطانيا بـ ١3% نتيجة النخفاض 

تصديــر األدويــة لها، وكذلك انخفــاض التصدير لكل من هولندا، بلجيكيا وفرنســا، 

باملقابــل ارتفعت الصادرات لكل من إيطاليا، أســبانيا وقبــرص، وبالذات في مجال 

الكيماويات واملنتجات النفطية.

حتتــل الواليــات املتحدة املرتبــة الثانية في الصادرات اإلســرائيلية، إذ بلغ حجم 

الصــادرات لهــا ١١.١ مليــار دوالر بانخفــاض طفيف عن عــام ٢٠١٧. وبلغ حجم 

الصــادرات للــدول اآلســيوية ١٠.3 مليــار دوالر، أما الدول األوروبيــة التي ال تتبع 

بلغ حجم تصدير خدمات الهايتك 

لعام 2018، 29.5 مليار دوالر بارتفاع 

20% عن العام الذي سبقه.

واصل االتحاد األوروبي االستحواذ 

على الحصة األكبر من التصدير إلى 

الخارج بواقع 16 مليار دوالر.

بناء على المعطيات الحالية، شهد 

وللسنة  ــيــلــي،  اإلســرائ الــتــصــديــر 

نمو  معدل  التوالي،  على  الثانية 

سبعة  مــن  بأكثر  وارتــفــاعــا   ،%8

العام 2018 مقارنة  مليار دوالر في 

بالعام 2017.
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لالحتــاد األوروبــي فقد بلــغ حجم التصديــر لها 3.١ مليــار دوالر، ولــدول أميركا 

الالتينية ٢.١ مليار دوالر، أما التصدير لباقي دول العالم فقد بلغ 5.3 مليار دوالر.

أما االستيراد فقد ارتفع كما أشرنا سابقا بـ ٧.6%، وكان التوزيع كاآلتي: ارتفع 

اســتيراد الوقود والســفن والطيران بـ ١8.4%، الســلع املدنية ارتفع استيرادها بـ 

١٠.6%، الســياحة والســفر للخارج ١٠.4%، املجوهرات 8.٩%، اخلدمات 8.١%، 

السلع األخرى ٩.6%. اخلدمات األخرى انخفض استيرادها بـ ١ %.

1.4 العمل واألجور

اســتمر االســتقرار التشــغيلي في العام ٢٠١8، فقــد بلغ معدل التشــغيل )عدد 

املشتغلني من مجمل السكان الذي تتراوح أعمارهم ١5 سنة فما فوق(  6١.4% في 

عام ٢٠١8 مقارنة بـ 6١.3% في العام ٢٠١٧. فمعدل التشــغيل بني النســاء ارتفع 

إلــى 5٧.4% فــي العــام ٢٠١8 مقارنة بـــ 56.٧% في العــام ،٢٠١٧ وبني الرجال 

انخفض معدل التشــغيل إلى 65.5% مقارنة بـ 66.١% في العام ٢٠١٧. أما معدل 

البطالة بني شــريحة اجليل ١5 ســنة فما فوق وصل إلى 4% )مقارنة بـ 4.٢%  في 

العــام ٢٠١٧(. وكان هذا االنخفاض بني الذكور واإلناث على الســواء، فبني الذكور 

انخفضت نســبة البطالة من 4.١% في العام ٢٠١٧ إلى 4% في العام ٢٠١8، وبني 

النســاء انخفضت نســبة البطالة من 4.3% في العام ٢٠١٧ لتصل إلى 4% في العام 

٢٠١ .٧8

بلــغ معدل االشــتراك في قــوة العمل 63.٩% بانخفــاض ٠.١% عن عام ٢٠١٧، 

فبني الرجال انخفض معدل االشــتراك في قــوة العمل إلى 68.٢% في العام ٢٠١8 

مقارنة بـ 6٩% عام ٢٠١٧، بينما ارتفع معدل االشــتراك في قوة العمل بني النســاء 

إلى 5٩.8% مقارنة بـ 5٩.3% في العام ٢٠١٧.

عند مقارنة معدالت االشــتراك في قوة العمل حســب املجموعات السكانية، يتبني 

أن الفجوة بني املواطنني اليهود واملواطنني العرب ما زالت كبيرة، فمعدل االشــتراك 

في قوة العمل بني اليهود 6٧.8% مقارنة بـ 45.8% بني العرب، وتتســع الفجوة بني 

النساء اليهوديات والنساء العربيات إذ بلغت نسبة اشتراك النساء اليهوديات في قوة 

العمل 66.٢% مقارنة بـ 3٠.4% بني النســاء العربيات، أما بني الرجال فنالحظ أن 

هناك تناقصا مع الزمن في اشتراك الرجال العرب، إذ انخفضت النسبة بني الرجال 

العرب لتصل إلى 6١.3% في العام ٢٠١8، مقارنة مع نســبة مشــاركة 6٩.6% بني 

الرجال اليهود، أما معدالت البطالة فهي أعلى بني النساء العربيات إذا بلغت 6% في 

تــبــيــن مـــعـــدالت االشـــتـــراك في 

المجموعات  حسب  العمل  قــوة 

بين  الـــفـــجـــوة  أن  الــســكــانــيــة، 

والمواطنين  اليهود  المواطنين 

زالـــت كــبــيــرة، فمعدل  الــعــرب مــا 

 %67.8 الــيــهــود  بين  االشــتــراك 

مقارنة بـ 45.8% بين العرب.

ــنــســاء  ــن ال ــي ــة ب ــعـ   فـــجـــوة واسـ

من  العربيات  والنساء  اليهوديات 

العمل  قــوة  فــي  االشــتــراك  حيث 

بـ  مــقــابــل  لــلــيــهــوديــات   %66.2(

.)%30.4
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العام ٢٠١8 مقارنة بـ 3.8% بني النساء اليهوديات.

أمــا عــدد األجيرين في قطــاع الهايتك فإنه يزداد مع الزمــن، فقد بلغ 3٢١ ألف 

عامــل أجيــر مقابل 3٠3 ألف في العام ٢٠١٧، وارتفعت نســبة األجيرين في قطاع 

الهايتــك مــن مجمــل األجيرين إلى ٩.4% مقارنــة بـ ٩% في العــام ٢٠١٧، ويتوزع 

األجيرين في قطاع الهايتك كاآلتي: 66% من األجيرين هم رجال و 34% هن نساء.

في العام ٢٠١8، ارتفعت نسبة العمال املياومني إلى 54.4% مقابل 53.٩% عام 

٢٠١٧. وينتشــر العمل املياوم بني الرجال أكثر من النســاء 6١.3% مقابل ٩.%46 

ويرتفع العمل املياوم بشــكل خاص بني العمال الذي يســكنون في املســتوطنات في 

الضفة الغربية، وقد ارتفعت نسبة العمال املياومني من املستوطنات إلى 68.3% من 

مجمل القوى العاملة التي تسكن املستوطنات، مقابل 65.٢% في العام ٢٠١٧ .8

فــي العــام ٢٠١8، انخفض مبدى ملموس عدد احملبطني مــن إيجاد عمل، إذ بلغ 

١٢ ألفًا مقابل ٢١.٢ ألف في العام ٢٠١٧، منهم 53.8% من الرجال و 46.٢% من 

النســاء، وكما هو احلال في الســنوات السابقة فإن نسبة العرب احملبطني من إيجاد 

عمــل أكبــر بكثير من وزنهم مــن مجمل القوى العاملة، فقد بلغت نســبتهم %33.8، 

وتعزى أســباب ذلــك إلى كل من الصفــات التالية: اجليل )الصغــر والكبر(، األجرة 

والعمل املناسب في مكان السكن وصفات أخرى.٩

بلغ عدد ســاعات العمل في االقتصاد اإلســرائيلي١٠ خــالل العام ٢٠١8 ما يزيد 

عن ١54.٧ مليون ســاعة عمل مقارنة بـ ١5٢.١ مليون ســاعة عمل في العام الذي 

سبقه، وبلغ عدد ساعات العمل للعمال اإلسرائيليني ١4١.٧ مليون ساعة عمل خالل 

العــام ٢٠١8 مقارنــة بـ ١38.6 مليون ســاعة عمل، أما عدد ســاعات العمل للعمال 

الفلســطينيني مــن الضفــة الغربية الذي يعملون في إســرائيل فقد بلــغ  4.3 مليون 

ســاعة عمــل خالل العام ٢٠١8 مقابل 4.٧ مليون ســاعة عمل خــالل العام ٢٠١٧. 

بينمــا بلــغ عدد ســاعات العمل للعمال األجانب 8.٧ مليون ســاعة عمل مقابل 8.8 

مليــون ســاعة عمل خالل العــام ٢٠١٧. ويالحظ أن هناك ازديادًا في عدد ســاعات 

العمل للعمال اإلســرائيليني، وانخفاضا في ســاعات العمل لغير اإلســرائيليني، وبلغ 

انخفــاض ســاعات العمل للعمال غير اإلســرائيليني مــا يعــادل 8.5% مقارنة بعام 

٢٠١٧، بعد أن كان هناك ارتفاع بـ ١٧.5% في عام ٢٠١٧ مقارنة في عام ٢٠١6. 

ما يدل على انخفاض في عدد العمال الفلسطينيني في إسرائيل في عام ٢٠١8. 

بلغ معدل األجرة الشهرية للعامل األجير في إسرائيل باألسعار املتداولة في العام 

٢٠١8 ما قيمته ١٠١٩٢ شــيكال١١ وبلغ معدل األجرة الشــهرية للعامل اإلســرائيلي 

بمدى  انخفض   ،2018 الــعــام  فــي 

ملموس عدد المحبطين من إيجاد 

عمل، إذ بلغ 12 ألفًا مقابل 21.2 ألف 

في العام 2017، منهم 53.8% من 

الرجال و46.2% من النساء.

للعمال  العمل  ســاعــات  عــدد  بلغ 

الغربية  الضفة  من  الفلسطينيين 

 4.3 إسرائيل  فــي  يعملون  ــذي  ال

مليون ساعة عمل خالل العام 2018 

مقابل 4.7 مليون خالل العام 2017.
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١٠4٧4 شــيكال، بينما بلغ معدل األجرة الشــهرية للعمال األجانب 6٢6٠ شــيكال،* 

ويالحــظ أنــه كان هنــاك ازدياد فــي معدل األجرة الشــهرية باألســعار املتداولة في 

الســنوات األخيرة، ففي العام ٢٠١8 ارتفع معدل األجرة الشــهرية بـ 3.6% مقارنة 

بعام ٢٠١٧ وهذه النســبة كانت أعلى من جدول غالء املعيشــة، ما يدل على ارتفاع 

فــي األجر احلقيقي مقارنة بعام ٢٠١٧. ويالحظ أيضا أن التفاوت في معدل األجور 

للعامل األجير حافظ على اجتاهات مماثلة في لألعوام السابقة،١٢ فالعمال األجيرون 

في قطاع املعلومات واالتصاالت ســجلوا أعلى معدل أجرة شــهرية وبلغت ٢١١8٢ 

شيكال. مقارنة مع القطاعات األخرى وقطاع اخلدمات األسرية، حيث ما زال يشابه 

أجــرة احلد األدنى وبلغ 4٩4١ شــيكال، أما املعدل في خدمــات املياه والكهرباء فقد 

احتل املرتبة الثانية، ووصل إلى ١884٢ شــيكال. من العوامل التي تفســر االرتفاع 

في معدل األجرة الشــهرية ارتفاع أجرة احلد األدنى، والتي كانت آخر مرحلة منها 

في العام ٢٠١8، ومن جهة أخرى فإن وجود االقتصاد في وضع تشغيل كامل يدفع 

األجور إلى أعلى، وخصوصا في مجال الهايتك الذي يعاني نقصا في العمال املهنيني 

في هذا املجال.

بلغ عدد الوظائف بأجرة شهرية 3.665 مليون وظيفة بزيادة ٢% عن عام ٢٠١٧. 

أما عدد الوظائف لألجيرين األجانب بتصاريح رســمية فقد بلغ ١3٢.6 ألف وظيفة 

بزيادة 5% عن عام ١3٢٠١٧.

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، ٢٠١٩. إسرائيل.

*  العمال األجانب هم العمال الفلسطينيون من الضفة الغربية، وعمال أجانب من بلدان وقوميات أخرى.

شهرية  بأجرة  الوظائف  عدد  بلغ 

 %2 بزيادة  وظيفة  مليون   3.665

الوظائف  عدد  أما   .2017 عام  عن 

لألجيرين األجانب بتصاريح رسمية 

فقد بلغ 132.6 ألف وظيفة بزيادة 

5% عن عام 2017.
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1.5 التضخم المالي

تغير اجتاه مؤشــر أســعار املستهلك في السنتني األخيرتني، فبعد أن كان املؤشر 

سالبا في عام ٢٠١٧، ارتفع في العام ٢٠١٧ بـ ٠.4%، وتضاعف املؤشر في العام 

٢٠١8 ليصــل إلــى ٠.8%، ومع هذا فإنه خالل الســنوات اخلمس األخيرة انخفض 

مؤشر أسعار املستهلك التراكمي بـ ٠.٢%.١4

يظهر الشكل رقم 4 التغيير الشهري في أسعار املستهلك في العام ٢٠١8 مقارنة 

مــع العــام ،٢٠١٧ ويظهر أن التغيير الشــهري في األســعار في الربــع الثاني لعام 

٢٠١8، هو املساهم الرئيس في ارتفاع األسعار مقارنة مع الربع الثاني لعام ٢٠١٧. 

ما يدل على وجود بعض التغييرات في بنود خاصة مشمولة في جدول غالء املعيشة 

في إسرائيل. فبند اخلضار والفواكه بعد أن انخفض في عام ٢٠١٧ بـ 3.8% ارتفع 

فــي عــام ٢٠١8 بـــ ١٢.4%. وارتفع في عام ٢٠١8 مقارنة مــع عام ٢٠١٧، كل من 

البنــود التاليــة: الســكن وصيانة الســكن، التربية والتعليم والترفيه. في حني ُســجل 

انخفاض في كل من: أثاث وأجهزة البيوت، األلبســة واألحذية، الصحة واملواصالت 

واالتصاالت. أما في باقي البنود فلم يحدث تغيير مقارنة في عام ٢٠١٧. وللتلخيص 

فــإن عــام ٢٠١8، شــهد ارتفاعا بـ 66% من الســلع واخلدمات املشــمولة في ســلة 

املشتريات الذي ميثلها جدول غالء املعيشة، وسجل انخفاضا حتى 5% في 3٢% من 

السلع واخلدمات املشمولة في سلة املشتريات، بينما سجل انخفاضا بأعلى من %5 

في ٢% من الســلع واخلدمات املشــمولة في سلة املشتريات.١5 ويشار إلى أن ارتفاع 

األســعار كان من نصيب املجموعة التي تتبع للخمس األعلى من ناحية الدخل، حيث 

ارتفعت األســعار للخمس األعلى بـ ١% وكذلك للخمس األدنى، إذ ارتفعت األســعار 

بـ ٠.٩%.

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، ٢٠١8، ٢٠١٩ . إسرائيل.

 2003 عــام  منذ  الحكومة  حــددت 

هدفا للتضخم المالي ما بين %1- 

حتى  الهدف  هذا  يتغير  ولم   ،%3

واستمرارا   ،2018 عام  وفي  اليوم، 

للسنوات السابقة، لم يتحقق هذا 

الــهــدف، حيث كــان االرتــفــاع في 

التضخم المالي %0.8.
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حــددت احلكومــة منذ عــام ٢٠٠3 هدفــا للتضخم املالــي ما بــني ١%- 3%. ولم 

يتغيــر هــذا الهدف حتى اليــوم، وكان على البنك املركــزي أن يعمل على حتقيق هذا 

الهدف من خالل سعر الفائدة )بنك إسرائيل(، وفي عام ٢٠١8، واستمرارا للسنوات 

الســابقة، لــم يتحقق هــذا الهدف، حيــث كان االرتفاع في التضخــم املالي 8.٠%.  

وبلغ معدل التضخم املالي في الســنوات الثالث األخيرة أقل معدل تضخم مالي في 

العالم، وفقط في اليابان كانت معدالت التضخم شــبيهه إلســرائيل. فعلى الرغم من 

ارتفاع معدل األجرة الشهرية ووصول اجلهاز االقتصادي إلى تشغيل شبه تام، مع 

انخفــاض معــدالت البطالة وكذلك انخفاض قيمة الشــيكل مقارنة مع ســلة العمالت 

خــالل العــام ٢٠١8 ومقارنة مع ارتفاع قيمة الشــيكل في العــام ٢٠١٧، فإن جدول 

غالء املعيشة لم يصل إلى احلد األدنى للهدف احلكومي، أي لم يصل إلى ١%. ويبدو 

أن انخفــاض أســعار النفط وخصوصًا في النصف الثانــي من عام ٢٠١8 كان من 

مســببات انخفاض جدول غالء املعيشــة وبالذات في شهري تشــرين الثاني وكانون 

األول. وكما يبدو أن قرار رفع ســعر الفائدة في تشــرين الثاني ٢٠١8، على يد بنك 

إســرائيل، ورد فعل ســوق العملة األجنبية وســوق املســتندات، حيــث ارتفعت قيمة 

الشــيكل نتيجة النخفاض ســعر العملة األجنبية واالنخفاض احلاد في سعر سندات 

الديــن، إضافــة إلى البيئة االقتصاديــة العاملية وبالذات في اقتصــادات دول منظمة 

التعــاون والتنمية، كل هذه املســببات مجتمعة إضافة إلى مســببات أخرى أدت إلى 

عدم ارتفاع معدالت التضخم. واستمر انخفاض جدول غالء املعيشة في شهر كانون 

الثاني ٢٠١٩، إذا انخفض مؤشــر التضخم بـ ٠.١% وعاد ليرتفع في شــهر شــباط 

٢٠١٩ بنسبة متدنية نسبيا ٠.١%.١6

2. سياسات مالية ونقدية

2.1 ميزانية الحكومة

أقــرت الكنيســت فــي نهايــة ٢٠١6 ميزانيــة ٢٠١8 بقيمة 36٧.٧ مليار شــيكل 

وخططت لعجز بقيمة ٢.٩% من الناجت املساوي لـ 38.5 مليار شيكل، وجاء التنفيذ 

مليزانية ٢٠١8 مطابقا ملا خطط له؛ أي أن العجز بلغ 38.٩ مليار شيكل وهو مساٍو 

لـ ٢.٩% من الناجت احمللي مقارنة بعجز ٢4.6 مليار شيكل في العام ٢٠١٧ والذي 

شكل ١.٩% من الناجت.١٧

تشــير التقديــرات األوليــة أن حجم اإلنفاق احلكومي في العــام ٢٠١8 وصل إلى 

3٧٧.5 مليار شيكل مقارنة بـ 3٧6.4 مليار شيكل في التخطيط األصلي للميزانية، 

  تشير التقديرات األولية أن حجم 

 2018 العام  في  الحكومي  اإلنفاق 

شيكل  مليار   377.5 إلــى  وصــل 

في  شيكل  مليار   376.4 بـ  مقارنة 

التخطيط األصلي للميزانية، حيث 

بلغت نسبة التنفيذ %100.3.
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حيث بلغت نسبة التنفيذ ١٠٠.3%. وبلغ حجم إنفاق املكاتب احلكومية 3٢٧.6 مليار 

شيكل )ال يشمل سداد القروض والفوائد وبدون منح اعتمادات( مقارنة بـ 3٢4 مليار 

شيكل في التخطيط األصلي حيث زادت نسبة التنفيذ بـ ٠.١% عما خطط له.

تشــير املعطيــات عنــد مقارنة عــام ٢٠١8 مع العام الذي ســبقه، إلــى أنه خالل 

العــام ٢٠١8 ارتفــع إنفاق املكاتب احلكومية بـ 5.٢%، في حني كان مخططا له في 

التخطيــط للميزانيــة أن يرتفع بـ 4% مقارنة مــع اإلنفاق الذي كان في العام ٢٠١٧ 

)جدول رقم ١(.

جدول رقم ١: إنفاق المكاتب الحكومية للعام ٢٠١٨

معدل الزيادة في 

التنفيذ عمليا

معدل الزيادة في 

امليزانية املخططة

نسبة التنفيذ عام 

٢٠١8

%5.٢ %4 ١٠١.١ كل املكاتب احلكومية

%6.٢ %5.٢ %١٠٠.8 املكاتب املدنية

%٧.٩ %5.4 %١٠٢.6 اإلدارية

%5.٩ %5.٧ %١٠٠.٢ االجتماعية

%١٠.١ %١ %١٠8.٩ االقتصادية

%١.6 %٠.4- %١٠٢.٢ األمن

%3٧.٩- %١6.6 %5٠.٢ آخر

املصدر: وزارة املالية ٢٠١٩.

  عند متابعة إنفاق املكاتب احلكومية، يظهر أن معدل الزيادة في املكاتب احلكومية 

شــملت كل املكاتب الرئيســية، وكانت الزيادة األعلى في إنفــاق املكاتب االقتصادية 

واألمنية مقارنة مبا كان مخططا له، وهما اجلانبان األهم بالنســبة للحكومة احلالية 

وبالنسبة لتطلعات االئتالف احلكومي.

أما دفعات الفوائد على الدين احلكومي فقد بلغت ٢٩.3 مليار شــيكل، وهو مبلغ 

مشابه ملا كان في عام ٢٠١٧، أما الدفعات للتأمني الوطني )إرجاع املبلغ والفوائد( 

فقد بلغت ٢٠.5 مليار شــيكل مقارنة بـ ٢٠.١ مليار شــيكل في العام ٢٠١٧، وبهذا 

فإن نســبة التســديد لكل من الفوائد على الدين احلكومي والتأمني الوطني وصل إلى 

٩5.3% من امليزانية املخصصة حسب التخطيط.

مــن جهة أخــرى، فإن دخل الدولة خــالل العام ٢٠١8 بلغ 338.6 مليار شــيكل 

مقارنة بـ 33٧.٩ مليار شيكل حسب التنبؤات في امليزانية األصلية. فقد بلغت جباية 



166
تقـريـر "مـدار"  

2019

الضرائب 3٠6.3 مليار شــيكل وهي أقل من التنبؤات في امليزانية األصلية بـ ٠.٩ 

مليار شيكل. أما املداخيل األخرى فقد بلغت 3٢.3 مليار شيكل وهي أعلى بـ ١.٧ 

مليار شيكل من التنبؤات املتوقعة في امليزانية األصلية للعام ٢٠١8.

بنــاء على معطيــات ٢٠١٧، وعلى التحوالت االقتصادية فــي العقد األخير، أقرت 

احلكومــة فــي آذار ٢٠١8 ميزانيــة ٢٠١٩، وهــي كاآلتي: ميزانيــة ٢٠١٩ الصافية 

)املتاحة( بعد خصم تســديد الديون هي: 3٩٧.4 مليار شــيكل. أما مجمل امليزانية 

الشــاملة فتشــمل أيضا تســديد ديــون بقيمة 8٢.١٧ مليار شــيكل )بــدون التأمني 

الوطنــي(، وبهــذا فــإن مجمــل امليزانية الشــاملة 4٧٩.6 مليار شــيكل وتتوزع بني 

353.٩ مليار شــيكل ميزانية عادية و١٢5.6 مليار شيكل كميزانية تطوير وحساب 

رأس املال.١8

العجــز املتوقــع خالل العام ٢٠١٩ هــو ٢.٩% من الناجت احمللي بشــرط أن يبلغ 

معــدل النمــو في الناجت احمللــي 3.١%؛ أي أن الناجت احمللي اإلســمي املتوقع للعام 

٢٠١٩ هو ١3٧١ مليار شيكل.

مــن اجلدير بالذكــر أن ميزانية الدولة تعتمد خطة اقتصادية وتغييرات هيكلية في 

االقتصاد اإلسرائيلي وأهم 

نقاط هذه اخلطة، النقاط اآلتية:١٩

التنافس وغالء املعيشة، وتشمل هذه اخلطوة: 

١. إلغاء احلواجز على االستيراد الشخصي من أجل تخفيض غالء املعيشة.

- إلغاء احلواجز واملعيقات التي تقف أمام استيراد منتوجات االتصاالت.

- تشجيع التنافس في قطاع الصناعة احمللية.

- تشجيع التنافس في سوق التلفزة.

- إقامة مؤسسة حلل النزاعات بني شركات التأمني واملؤمنني.

- تشجيع التنافس في سوق الصيرفة وإلغاء حواجز التنقل بني البنوك املختلفة.

- إصالحات لتخفيض أسعار العمليات الصحية.

- حرية التعلم ودعم األطر التعليمية في ساعات بعد الظهر.

٢. خلق فرص متساوية وتشمل هذه اخلطوة:

- النزاهة في احلكم احمللي.

- حتسني عملية املناقصات للقوى العاملة في خدمة الدولة.

- إقامة وتفعيل خطة متريض وطنية.

- زيادة األقدمية للمسنني.

العجز المتوقع خالل العام 2019 هو 

2.9% من الناتج المحلي بشرط أن 

يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي 

3.1%؛ أي أن الناتج المحلي اإلسمي 

المتوقع للعام 2019 هو 1371 مليار 

شيكل.
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- زيادة الدخل املتاح لألسر العاملة.

- تشجيع التشغيل في األسر التي يقف على رأسها رب أسرة مستقل.

٣. حتسني اإلنتاجية ومحركات النمو في الناجت وتشمل:
- إطار التشريع في السلطة الوطنية لإلطفاء واإلنقاذ.

- إدارة الطلب في األطر القانونية.

- حتديث وتسهيل عملية تسجيل املصالح االقتصادية.

- زيادة عرض الشقق السكنية وتنجيع التخطيط والتنمية.

- اإلسراع في تنفيذ خط سكة حديدية للمواصالت.

- تشجيع السفر باملوصالت اجلماهيرية.

- تقليص حوادث العمل.

- تقليص رأس املال األسود.

  جدول رقم ٢: الميزانية حسب المكاتب الحكومية وبنود الصرف.

امليزانية )مليار شيكل( املكتب / الوحدة

١٩.85 مكاتب املقر )كنيست، رئيس الدولة، العدل الداخلية...(

86.٧5 األمن والنظام العام

١٧5.8 اخلدمات املجتمعية واالجتماعية

4.١8 البنى التحتية

5.3٩ القطاعات االقتصادية

٢٢.84 مصاريف أخرى

3٩.١٢ إرجاع ديون

املصدر: وزارة املالية، ٢٠١٩.

2.2 الدين العام والتدريج االئتماني

بعد عقد من الزمن، وبالتحديد منذ عام ٢٠٠٩، شــهد فيه االقتصاد اإلســرائيلي 

انخفاضــا متتاليــا في معــدل الدين العام من النــاجت احمللي اإلجمالــي، ارتفع هذا 

املعــدل فــي العــام ٢٠١8 ليصل إلــى 6١.٢% مقارنة بـ 6٠.5% فــي العام ٢٠١٧. 

ويعــزو احملاســب العام لوزارة املالية هذا االرتفاع الرتفــاع قيمة الدوالر واليورو.٢٠ 

باإلضافــة إلى ارتفاع جدول غالء املعيشــة )التضخم املالي(، مع أن التضخم املالي 

لم يصل إلى ١% وهو أدنى من الهدف التي وضعه بنك إسرائيل، ويضيف احملاسب 

ارتفع معدل الدين العام من الناتج 

المحلي في العام 2018 ليصل إلى 

بـ 60.5% في العام  61.2% مقارنة 

االنخفاض  من  عقد  وبعد   ،2017

المتتالي.
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العام أنه ما زال قريبا من ميثاق ماسترخت، وأن معدل الدين العام هو مبحيط %6٠، 

وأن االقتصــاد اإلســرائيلي متني ومســتقر وأن الدين العام بنظــرة تاريخية ما زال 

منخفضا، وأيضا بالنســبة لدول التعاون والتنمية فإنه منخفض. واجلدير بالذكر أن 

دول املرجعية بالنسبة إلسرائيل هي كل من، سلوفاكيا مع 4٢.٩% معدل دين خارجي 

للناجت، كوريا 4٠.4%، التشــيك 33.٢%،  تشيلي ٢4.8%، سلوفينيا 6٩.٧%، وهي 

الدولة الوحيدة من دول املرجعية التي يعد معدل الدين اخلارجي فيها بالنسبة للناجت 

أعلــى من إســرائيل،٢١ حيــث تعد دول املرجعية مع صفات مشــابه إلســرائيل، مثل 

احلجــم، العزلــة اجلغرافية، املخاطــر والتهديدات وصفات أخــرى، وإذا قورنت هذه 

الــدول مــع دول أخرى فتظهر املعطيات أن معدل الديــن اخلارجي أعلى منها بكثير، 

ولكنهــا صاحبة اقتصادات كبرى، مفتوحة على العالم جغرافيا واقتصاديا وال توجد 

بها مخاطر جيو- سياســية كالواليات املتحدة الذي يبلغ فيها معدل الدين اخلارجي 

بالنسبة للناجت ١٠٠%، واليابان والكثير من دول منظمة التعاون والتنمية.

رغم ارتفاع معدل الدين اخلارجي، أبقت كل من شركات التدريج مستوى التدريج 

كما في الســنة املاضية، فالتدريج االئتماني إلســرائيل حســب شــركة موديس وهو 

A1  إيجابــي، وحســب شــركة S&P هــو AA-  مســتقر، أما شــركة Fitch  فقد 

منحت إســرائيل تدريجًا ائتمانيًا مبســتوى  +A في شــهر آذار ٢٠١٩ ولم تخفض 

التدريج مفسرة ذلك بأن دولة إسرائيل تتمتع مبرونة متويلية عالية، وأن نصيب الدين 

اخلارجــي منخفــض وللدولة ســوق عميق وقابل للتغيير وطريقة جيدة ألســواق رأس 

املال العاملية، وبرنامج نشــط لبيع ســندات دين متويلية ليهــود املهجر، وأيضا كفالة 

من قبل الواليات املتحدة األميركية في حالة أي هزة في األسواق.٢٢ وأضاف خبراء 

شــركة فيتــش أنه مــن ناحية أخرى فإن معدل التضخم املالــي بلغ ٠.8% ولكنه منذ 

النصف الثاني لعام ٢٠١8 فإن املعدل كان أعلى من ١%. ومع هذا فإن احلســابات 

اخلارجية إلســرائيل ما زالت قوية وإلســرائيل فائض في احلســاب اجلاري منذ عام 

٢٠٠3 ومن املتوقع أن يســتمر هذا الفائض في الســنوات ٢٠١٩-٢٠٢٠. وتضيف 

فيتــش أن مكانــة إســرائيل كمقرضة في عــام ٢٠١8 موجود في مســتوى أعلى من 

املســتوى الوســيط للدول املدرجة بتدريج A وأيضا بتدريج AA. ويؤمن اخلبراء بأن 

تطويرا إضافيا حلقول الغاز يساند أيضا امليزان اخلارجي للدولة.

على الرغم من كل ذلك، يتوقع خبراء شركة فيتش أن التدريج االئتماني إلسرائيل 

مقيــد مبخاطر سياســية وأمنيــة، ولكن بروفيــل التدريج أثبت مناعــة مقابل نزاعات 

مــع مجموعــات في الــدول املجــاورة واإلقليمية من احملتمل حدوثهــا من وقت آلخر، 

االئتمان  شركات  أبقت  للتلخيص، 

الــثــالث عــلــى مــســتــوى الــتــدريــج 

وجود  من  الرغم  على  االئتماني، 

االنتخابات  من  فترة  في  إسرائيل 

التغيير  احتماالت  وأن  البرلمانية، 

الرغم  وعلى  واردة،  الحكومة  في 

الخارجي  الدين  معدل  ارتفاع  من 

بالنسبة للناتج.
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والتي تتطلب مصروفات وتكلفة تلحق أضرارا باالقتصاد. وتتوقع فيتش أن املسيرة 

الســلمية لن تتقدم، ولكن التعليم والتطــورات رغم الفجوات املوجودة بني املجموعات 

الدميغرافيــة دعمــت تنوعا في التطور االقتصــادي وخاصة في قطــاع التكنولوجيا 

العليا، وأن التنمية البشرية والناجت للفرد أعلى من دول املرجعية.٢3

للتلخيص، أبقت شــركات االئتمان الثالث على مســتوى التدريــج االئتماني، على 

الرغم من وجود إســرائيل في فترة من االنتخابات البرملانية، وأن احتماالت التغيير 

في احلكومة واردة أكثر من فترات االنتخابات السابقة، وعلى الرغم من ارتفاع معدل 

الدين اخلارجي بالنسبة للناجت وإمكانية تكلفة فوائد بحجم أكبر على الدين احلكومي.

مــن جهــة أخرى، تثني وزارة املالية على ذلك، وتتوقع أن يســتمر النمو في الناجت 

احمللي اإلجمالي بنســب تعلو 3%، وأن ميزانية عام ٢٠١٩ حســب توقعاتها ستؤدي 

إلــى منو في الناجت، وبالذات أن اخلطة االقتصادية التي حددت حجم امليزانية تعالج 

مواضيــع متعددة تشــجع علــى التنمية االقتصاديــة مبفاهيمها البشــرية والصحية 

والتنافســية، وكذلــك تقليــص الفجوات، ما ميكن من اســتمرار االرتفــاع في جانب 

اإلنفاق على الطلب واالستثمارات في األصول الثابتة التي من املتوقع أن تؤدي إلى 

تعزيز معدالت النمو في الناجت احمللي اإلجمالي.

2.3 السياسات النقدية – نسبة الفائدة

منذ آذار ٢٠١5 لم تتغير نسبة الفائدة، واعتمدت سياسات نقدية توسعية كما هو 

احلــال في الدول املتطورة اقتصاديا، ونتيجة لألوضــاع االقتصادية في هذه الدول، 

وفي ٢6 تشرين الثاني ٢٠١8، قرر بنك إسرائيل رفع نسبة الفائدة بـ ٠.١5% لتصل 

إلــى ٠.٢5%، وحســب قرارات اللجنة النقدية مــن العام ٢٠١٧، كانت هناك توقعات 

أن يشــهد الربــع الثالث تغييرا في نســبة الفائدة، وهذا مع حــدث في أرض الواقع 

فــي النصــف الثاني للربع األخير لعام ٢٠١8.  وتفســر اللجنــة النقدية هذه اخلطوة 

علــى أنهــا جاءت نتيجة للتحــوالت االقتصادية، وأهم هذه التحــوالت معدل التضخم 

املالــي، حيــث اقترب منذ بداية ســنة ٢٠١8 حتى فترة اتخاذ القرار في رفع نســبة 

الفائدة، اقترب من هدفه املنشود بني ١%-3%، وارتفعت معدالت التضخم املالي بني 

١.٢% - ١.4%  فــي اخلمســة أشــهر التي ســبقت القــرار، وكان متوقعا أن تنتهي 

الســنة مــع معدل تضخــم مالي أعلى من ١% وهو احلد األدنــى، ودعمت هذا التوجه 

املؤسســات والهيئات األخرى، وأيضا ارتفاع األجرة الشــهرية لألجيرين والسياسة 

املالية التوسعية للحكومة، مع األخذ بعني االعتبار أحد املخاطر الرئيسية وهو ارتفاع 
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قيمة الشيكل، أو مبعنى آخر انخفاض قيمة الدوالر والعملة األجنبية. وهذا ما حدث 

الحقا بعد رفع نسبة الفائدة وحتقق التنبؤ بارتفاع قيمة الشيكل.

أما التحوالت اإلضافية التي اعتمدت عليها اللجنة النقدية في قرارها رفع نســبة 

الفائدة فكانت كالتالي:٢4

االعتماد على املعطيات واملؤشرات احملتلنة حول النشاط االقتصادي، والتي دلت 

علــى أن االقتصــاد يتقارب مع معدل النمو احملتمل، وأن هذه املؤشــرات تســير في 

اجتــاه أن االقتصــاد وصل إلى نســبة التشــغيل التام، وأن معطيات الســوق تظهر 

مســتوى عاليًا من الطلب على العمال.  مع حدوث تباطؤ في معدالت النمو في الربع 

الثاني والثالث.

محافظة االقتصاد األميركي على متانته، ولكن املخاطر على أثر اشــتداد احلرب 

التجارية واشــتداد املخاطر السياســية في أوروبا اســتمرت في التأثير على الزخم 

االقتصادي، ونتيجة لذلك قام صندوق النقد الدولي مبراجعة توقعات النمو االقتصادي 

وخفض معدالت النمو على أثر التباطؤ في التجارة العاملية.

منــذ قــرار الفائدة الســابق، ضعفت قيمة الشــيكل مقابل الدوالر بـــ 3.٢%، وبـ 

3.6% مقابل سعر الصرف االسمي.

حتى بعد رفع سعر الفائدة فإن السياسة النقدية لبنك إسرائيل ما زالت توسعية، 

وأن هذه خطوة في حتقيق أهداف السياسات االقتصادية.

2.4 العملة األجنبية

اســتجابت أســعار صرف العمالت األجنبيــة للتغييرات التي حدثــت خالل العام 

٢٠١8، فســعر صــرف الدوالر مقابل الشــيكل ارتفع مبا يزيــد عن ثالثني أغورة من 

بداية السنة إلى نهايتها ) شكل رقم 5(، حيث شهد سعر الصرف ارتفاعا في كل من 

كانون الثاني وشــباط ثم عاد لينخفض من جديد في آذار وبدأ باالرتفاع من نيســان 

إلــى آب وبالذات في أشــهر الصيف، ومع األعيــاد اليهودية انخفض من جديد وعاد 

ليرتفع بعد قرار نســبة الفائدة، ولكن عند مقارنة ســعر معدل سعر الصرف السنوي 

ميكننا القول إنه في املعدل السنوي لم يحدث تغيير في العام ٢٠١8 مقارنة في العام 

٢٠١٧، فمعدل الســعر الســنوي للدوالر في العام ٢٠١8 بلغ 3.5٩5 شيكل مقارنة 

مع 3.5٩٩ شيكل في العام ٢٠١٧ و 3.84 شيكل في العام ٢٠١6. وبكلمات أخرى 

لم يتغير املعدل الســنوي في الســنوات ٢٠١8 و٢٠١٧، في حني أنه شــهد انخفاضا 

مقارنة في عام ٢٠١6. أما ســعر اليورو فقد بلغ في املعدل الســنوي 4.٢45 شيكل 
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لليورو مقابل 4.٠6 شيكل في العام ٢٠١٧ و4.٢4 في العام ٢٠١6. 

فــي نهايــة عــام ٢٠١8، بلغ رصيد العملــة األجنبية ١١5.3 مليــار دوالر بزيادة 

قدرها ٢.3 مليار دوالر خالل السنة وهي أعلى من احلد األعلى ملجال أرصدة العملة 

األجنبية التي تتراوح بني ٧٠-١١٠ مليار دوالر وبقيت بنسبة مستقرة 3١% بالنسبة 

للناجت.٢5 واملصدر الرئيســي الرتفاع األرصدة هو شــراء أرصدة بقيمة 3.3 مليار 

دوالر خالل الســنة، ولكــن إعادة تقييم األرصدة خفــض ١.6 مليار دوالر. ومقارنة 

بعام ٢٠١٧ فقد اشترى البنك املركزي 6.6 مليار دوالر.

استثمر 63.8% من هذا الرصيد خالل العام ٢٠١8 في أصول حكومية، 8.١٢% 

في األســهم، 5.٩% في ســندات دين ملجمعات اقتصادية، ١١.8% في ســندات دين 

جماهيريــة طويلــة األمد والباقي في أصول للمدى القصير، ولقد بلغ العائد على هذه 

األرصدة ٠.١8% مبصطلحات ســلة العمالت التي تشمل باألساس الدوالر واليورو، 

وكان هذا العائد منخفضا مقارنة بالســنوات الســابقة نتيجة لالنخفاض في ســوق 

األسهم في األشهر األخيرة لنهاية السنة.

3. األوراق المالية في بورصة تل أبيب

تتأثــر التــداوالت فــي ســوق األوراق املالية مبا يحــدث عامليــا، وأي تغييرات في 

األســعار، خاصــة عندما تكون حادة تؤثر على ســوق األســهم في الــدول األخرى، 

فبورصة تل أبيب شهدت تقلبات عديدة خالل العام ٢٠١8، وكان نصيبها أن أسعار 

بلغ االنخفاض في مؤشر »تل أبيب-

35« بحساب سنوي 3% بعد ارتفاع 

بقيمة 3% في العام 2017.

شهد مؤشر »تل أبيب-90« انخفاضا 

سنويا بقيمة 3% بعد ارتفاع بقيمة 

ساهم  وقــد   .2017 عــام  في   %21

في تخفيف االنخفاض فيه ارتفاع 

األسهم التكنولوجية بـ %2.
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األسهم انخفضت في العام ٢٠١8 مقارنة مع العام السابق. لقد بلغ االنخفاض في 

مؤشــر »تل أبيب-35« بحســاب ســنوي 3% بعد ارتفاع بقيمة 3% في العام ٢٠١٧. 

فاالنخفاض في سعر تل أبيب -35 كان 8% في الربع األول من سنة ٢٠١8، متأثرا 

بانخفاض األسعار العاملية وخاصة الناسدك، ومن ثم ارتفعت األسعار بـ ٢٠% حتى 

بداية أيلول لتعود وتنخفض من جديد حتى نهاية الســنة بـ ١٢% وخاصة في شــهر 

كانون األول الذي شــهد انخفاضا بـ ١٠% وهذا بالضبط ما حدث مع ناســدك، حيث 

انخفضت األسعار في الثلث األخير بـ ١8% وفي كانون األول وحده ٩%. لقد ساهم 

فــي هــذا االنخفاض كل من شــركات األدوية، إذ انخفضت أســعار يريغو وابوكو بـ 

5٢% و36% على التوالي وتيفع بـ ١١%.٢6

كذلك األمر بالنســبة ملؤشــر تل أبيب-٩٠، فقد شــهد انخفاضا ســنويا بقيمة %3 

بعــد ارتفــاع بقيمة ٢١% في عام ٢٠١٧. وقد ســاهم في تخفيف االنخفاض في هذا 

املؤشر ارتفاع األسهم التكنولوجية بـ ٢% في حني انخفضت أسعار أسهم التجارة، 

اخلدمات والعقارات بـ ١6% و١١% على التوالي.

مؤشر تل أبيب SEM60 ومؤشر تل أبيب تسميحا )منو( انخفضا بـ ٢3% و١6% 

بعد ارتفاع متراكم في الســنوات الثالث األخيرة بـ ٢5%. ونورد فيما يلي التغييرات 

في أســعار املؤشــرات الرئيسية لســوق األوراق املالية في تل أبيب )جدول رقم 3(، 

والذي يوضح أن العوائد على األســهم في ســوق األوراق املالية شــهد ســنة صعبة 

حيث انخفضت العوائد في غالبية املؤشرات الناشطة في بورصة تل أبيب  وتراوحت 

االنخفاضــات فــي العوائد بني ٢% حتــى ٢6%، وحدثت ارتفاعات في العوائد في كل 

من عوائد البنوك، التكنولوجيا والنفط والغاز، مع اإلشــارة إلى أن العوائد التراكمية 

فــي الســنوات اخلمس األخيــرة تظهر أن االجتــاه إيجابي في غالبية األســهم التي 

انخفضت أســعارها خالل العام ٢٠١8 باســتثناء كل من مؤشــر تل أبيب ســيم6٠، 

غلوبل بيو تك وبيومد التي أظهرت أيضا أن العوائد التراكمية في الســنوات اخلمس 

األخيرة كانت سلبية.

جدول رقم ٣: عوائد مؤشرات األسهم

٢٠١٤-٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨

١٠%٣%-٣%تل أبيب - ٣٥

١٨%٢١%-٣%تل أبيب - ٩٠

SEM60-٤%-٧%-٢٣%تل أبيب-

وعلى الرغم من االنخفاض في عام 

أن  إال  األســهــم،  عــوائــد  فــي   2018

لم  اليومية  التجارية  الدورة  معدل 

مليار   1.4 بالمعدل  وبلغ  ينخفض 

كان  لما  مشابه  وبحجم  شيكل، 

في عام 2017، وبارتفاع بـ 11% عما 

كان في 2016
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٢١%٤%-٢%تل أبيب تك - عيليت

٥٥%٢٤%٥%تل أبيب بنوك -٥

٣١%٢٣%-١١%تل أبيب عقارات

-٣%-٢%-١١%تل أبيب غلوبل- بلو تك

٥٧%١٤%٢%تل أبيب - تكنولوجيا

-٧٣%-١٧%-٢٦%تل أبيب- بيومد

-٢٣%-١٨%٤%تل أبيب نفط وغاز

املصدر: البورصة ٢٠١٩، تقرير ٢٠١8.

وحســب تقرير البورصة الســنوي، أثرت عدة عوامل على سوق األوراق املالية في 

تل أبيب، منها عوامل إيجابية، وأخرى سلبية، وتتلخص العوامل اإليجابية بالتالي:٢٧

- فائدة بنك إسرائيل التي تعد صفرية، والتي ارتفعت بعد عدة سنوات من ٠.١%إلى 

٠.٢5% على أثر التوقعات في نهاية ٢٠١8 أن تكون نســبة التضخم نســبة احلد 

األدنــى، وأن وجــود نســبة فائدة بنســبة ٠.١% تســاهم فــي أرباح الشــركات، 

وخصوصا الشركات املالية.

- ارتفاع معدل النمو في الناجت بنسبة تعلو على %3.

- االرتفاع في املؤشر املدمج بنسبة مشابهة للسنوات السابقة.

- معد البطالة املنخفض خالل العام ٢٠١8 والذي بلغ في بعض أشــهر الســنة دون 

الـ %4.

- انخفاض معدل الدين اخلارجي بالنسبة للناجت احمللي خالل سنة ٢٠١٧.

- االرتفاع في الدوالر واليورو خالل السنة.

- اســتمرار التحســن في الوضع االقتصادي في الواليات املتحدة، وارتفاع عوائد 

األسهم حتى بداية أيلول ٢٠١8.

اما العوامل السلبية فتتلخص بالتالي:

- نســبة الفائدة املنخفضة في إســرائيل مقارنة مع الواليات املتحدة، خلق جوا من 

التوقعــات، ودعــم هذا اجلو بنك إســرائيل بتوقعاته منذ عــام ٢٠١٧، ما أدى إلى 

ضعف في سوق العقارات.

- االرتفاع في العجز احلكومي بالنسبة للناجت احمللي مقارنة مع عام ٢٠١٧.

- اشــتداد املخــاوف على املســتوى العاملي على أثر التوتر التجــاري، واملخاوف من 

دخــول حرب جتارية بني الصني والواليــات املتحدة، واالحتمال بأن يؤثر ذلك على 
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معدالت النمو في الصني.

- خروج الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع إيران.

- ارتفاع أسعار النفط في األشهر العشرة األولى من السنة بـ ٢4%.

- عدم االرتقاء في االقتصاد األوروبي وتخفيض معدالت النمو املتوقعة للعام ٢٠١8 

مقارنة مع العام الذي سبقه.

- انخفاض أسعار الناسدك في الثلث األخير من السنة واالستمرار في رفع الفائدة 

في الواليات املتحدة.

وللتلخيص، وعلى الرغم من االنخفاض في عام ٢٠١8 في عوائد األســهم، إال أن 

معــدل الــدورة التجارية اليومية لم ينخفض وبلغ باملعدل ١.4 مليار شــيكل، وبحجم 

مشــابه ملا كان في عام ٢٠١٧، وبارتفاع بـ ١١% عما كان في ٢٠١6. وخالل العام 

توسع دخول مستثمرين أجانب لسوق األسهم، وامتلكوا أسهما بقيمة ٩ مليار شيكل 

في بورصة تل أبيب، اســتمرارا المتالك أســهم بقيمة 5.5 مليار شــيكل في العام 

٢٠١٧. أما سوق سندات الدين فقد شهد تقلبات عديدة، وبالتلخيص السنوي سجلت 

ارتفاعات معتدلة بسندات الدين بالشيكل التي حتمل نسب فائدة متغيرة، وذلك نتيجة 

للتوقعات برفع نسبة الفائدة، ومن جهة ثانية سجلت انخفاضات بسندات الدين التي 

حتمل نســبة فائدة ثابتة، وذلك نتيجة الرتفاع الفائدة في الواليات املتحدة، وارتفاع 

العوائد على سندات الدين األميركية.

4. االقتصاد اإلسرائيلي واالنتخابات البرلمانية

مما ال شــك فيه، أن الوضع االقتصادي يؤثــر على قرارات الناخب، وأن املواطن 

العــادي املتابــع ملا يجري حوله، يهمه املســتوى االقتصادي الــذي يعيش فيه، ويؤثر 

ذلــك علــى قراره في اختيار احلزب أو القيادة التي تقود هذا احلزب، وليس بالصدفة 

أن االحتجاجات الشــعبية في العديد من الدول تنــادي بالعدالة االجتماعية وتقليص 

الفروقات بني الطبقات في املجتمع في حني يكون شعارها املركزي »العدالة في توزيع 

املوارد«؛ مبعنى آخر احلياة الكرمية والتوزيع العادل للمداخيل، ومبفاهيم اقتصادية، 

أن يكون مؤشر جيني في أدنى مستوياته، وفي إسرائيل وفي عام ٢٠١١، وبالتحديد 

في شهري متوز وآب بدأت حركة احتجاجية في إسرائيل وسميت باحتجاجات اخليم 

والتــي احتجت على أزمة الســكن وغالء املعيشــة ولكن هدأت ســريعا بعد أن عينت 

جلنــة خبراء من أجل معاجلة املوضوع برئاســة بروفســور مانويــل تراختنبرغ.  في 

هذه الفترة ومنذ نهاية آذار ٢٠٠٩، استلم احلكم في إسرائيل حزب الليكود برئاسة 
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بنيامني نتنياهو وما زال في رئاســة احلكومة حتى كتابة هذه الســطور، وهي الفترة 

الرابعة بشكل متواٍل.

لقد أقرت الكنيست في شهر كانون األول ٢٠١8، إجراء انتخابات برملانية جديدة 

في نيســان ٢٠١٩؛ أي للكنيســت الواحد والعشــرين. وتدور احلملــة االنتخابية بني 

اليمــني وبــني املركز كما يســمى محليــا وإلى جنبه اليســار الذي يعتبر حاليا شــبه 

معدوم، حول موضوعيني رئيسني، وهما اجلانب األمني وهو عند اإلسرائيليني يعتبر 

األهم، ومن جهة ثانية يدعم باجلانب االقتصادي، واملستوى االقتصادي الذي وصلته 

إســرائيل فــي ظل حكومات الليكود، وســنتركز هنا على اجلانــب االقتصادي ونترك 

اجلانب السياسي الذي حتما تتطرق إليه الفصول األخرى.

لقد رافقت اســتالم حزب الليكود برئاســة نتنياهو زمام احلكم في إسرائيل، أزمة 

الرهــن العقــاري التي عصفت في االقتصــاد األميركي واقتصــادات الدول املتقدمة 

والنامية. ومن اجلدير بالذكر أن املدرسة االقتصادية التي يتبعها نتنياهو هي مدرسة 

النيــو ليبرالية اجلديدة. **  وقد أشــغل نتنياهو آنــذاك إضافة ملوقع رئيس احلكومة، 

موقع وزير االستراتيجية االقتصادية، ورفع في هذه الفترة نسبة الضرائب وبالذات 

ضريبة القيمة املباشرة، وقدم إصالحا في قانون السكن والبناء، وانضمت إسرائيل 

ملنظمة التعاون والتنمية رســميا في العام ٢٠١٠. ومع هذا انخفضت معدالت النمو 

االقتصــادي وانخفــض الناجت للفرد في العــام ٢٠٠٩، ولكن ابتداء من ٢٠١٠ حتول 

االجتــاه ووصــل معدل النمو إلى 5.٧% ثم بدأ باالنخفاض من جديد، ولكن بنســب 

فاق 3%. وما أدى إلى حتســن الوضع االقتصادي في فترة نتنياهو األولى هو البدء 

في استعمال الغاز الطبيعي في عام ٢٠١3.  

واستمرت عملية رفع الضرائب في األعوام ٢٠١3 و ٢٠١4 لتحل بعد ذلك احلكومة 

مــن جديد، وتقــدم االنتخابات للعام ٢٠١5، والتي اســتمرت حتى يومنا هذا، وظهر 

األثر االقتصادي على شــكل حتســن في وضع التشــغيل وصوال إلى وضع تشــغيل 

كامل، ونسب منخفضة من التضخم املالي.

**   هنــاك نقــاش طويــل حول مــا إذا كان نتنياهو هو الــذي بدأ في إدخال النيــو ليبرالية اجلديدة إلى االقتصاد اإلســرائيلي، 
فالكثيــر يعتقــدون أن خطــة االســتقرار التي أقرت في العــام ١٩85  في زمن حكومة الوحدة الوطنيــة ) العمل والليكود( هي 

بدايــة النيوليبراليــة اجلديــدة، وحينهــا كان الفكر النيــو ليبرالي في بدايته في زمن تاتشــر في بريطانيــا وريغن في الواليات 

املتحدة، وأدخلت إلى إســرائيل ضمن خطة إشــفاء لالقتصاد اإلســرائيلي، واعتمدت على التقليص في املصروفات احلكومية، 

اخلصخصــة، وتقليــص دور احلكومة في االقتصاد، هادفة  القضاء على املعدالت العالية جدا للتضخم املالي، وفتح االســواق 

للتصدير والتجارة احلرة، وتعومي سعر الصرف داخل قطاع محدد.
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 وبنظــرة االقتصــاد الكلي فإن الوضع االقتصــادي ومعدالت النمو كانت مرضية 

أكثــر ممــا هو عليه احلال فــي الدول األوروبيــة، ولكن بالتمعن في مركبــات التنمية 

االقتصاديــة، فــإن معــدل النمــو في النــاجت للفرد أقل مــن الناجت للفرد فــي أوروبا 

والواليات املتحدة والدول املتقدمة، إضافة إلى اتساع الفجوات االقتصادية وبالذات 

فــي املداخيــل بني الطبقــات املختلفة، حيث يالحظ وجود تآكل في الطبقة الوســطى، 

وانحيازها أكثر نحو الطبقة الدنيا واتســاع الفجوات بني الطبقة الوســطى والطبقة 

العليــا، إضافــة إلى عدم قــدرة القطاع الصحــي والقطاع التعليمــي على مضاهاة 

الدول املتطورة، على الرغم من التقدم الســريع في قطاع الهايتك وجني عوائد الغاز 

الطبيعي.

إن العــرض االنتخابــي الذي يعرضــه الليكود ونتنياهو هو التحســن في الوضع 

االقتصادي واستعمال مصطلحات مثل »ستارت اب نيشن« )أمة املبادرات( وبالذات 

فــي التكنولوجيــا، ووضــع التشــغيل الكامل..  وإلخ مــن املصطلحــات االقتصادية 

االنتخابية، وهي في الواقع مصطلحات تتحدث في لغة رؤوس األموال الذين حتسنت 

أوضاعهم كثيرا على حســاب الطبقة الفقيرة والطبقة الوســطى، ما يجعل املدرســة 

النيوليبرالية تتجلى بأبهى صورها، وهو الدمج بني رأس املال والســلطة الذي يظهر 

بوضوح في امللفات املفتوحة ضد نتنياهو والتي لم تفند حتى اليوم.  

وباملقابــل، فإن اجلانب االقتصادي ُيترك جانبا في احلملة االنتخابية في أوســاط 

الطبقات الضعيفة، ويتم التركيز على اجلانب األمني والتخويف، وما إلى ذلك.

إجمال

اســتعرض هذا الفصل أهم املؤشــرات االقتصادية للعام ٢٠١8، وتبني أن معدل 

النمو في الناجت احمللي في تراجع سنوي في السنتني األخيرتني، حيث بلغ النمو في 

النــاجت فــي العام ٢٠١8 )3.3%(، أمــا النمو في الناجت احمللي للفرد فقد بلغ 3.١% 

وهي نسبة أقل من الدول املتطورة، وتبني أيضا أن املساهمة الكبرى في منو الناجت 

احمللي هي لإلنفاق الشــخصي الذي ســاهم بأكثر من نصف معدل النمو، واإلنفاق 

العام الذي ساهم مبا يقارب ربع معدل النمو في الناجت. 

أما الناجت التجاري فقد ارتفع بـ 3.4% وشكل ٧4% من الناجت احمللي اإلجمالي.  

وتبــني أيضــا أن الدخل القومي املتاح للفرد بأســعار الســوق هو ١33 ألف شــيكل 

للفــرد، وبلغت نســبة االدخار منــه ١٢.3%. وفي مجــال التجــارة اخلارجية، ارتفع 

حجــم التصديــر إلى ما فــوق ١١٠ مليــار دوالر بزيادة 8% عن العام الســابق، وما 
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زالــت القطاعــات التي تعتمد على اخلدمــات والتكنولوجيا العليــا تتصدر املنتوجات 

التصديرية مبا يزيد عن 5٠ مليار دوالر، أما االســتيراد فارتفع في العام ٢٠١8 بـ 

.%٧.6

من املؤشــرات األساســية التي عرضت في هذا الفصل، وتبني أن ادائها يتحسن 

من ســنة إلى أخرى هي ســوق العمل، فنسبة التشغيل وصلت 6١.4%، وكان معدل 

التشــغيل بني النســاء 5٧.4% وبني الرجال 65.5%. أما معدل البطالة بني شــريحة 

اجليل ١5 ســنة فما فوق فقد بلغ 4% بتحســن نقطتني باملئة عن العام السابق، وكان 

االنخفــاض بــني الذكور واإلناث على الســواء، فبني الذكور انخفضت نســبة البطالة 

إلى 4% ، وكذلك بني  النساء انخفضت إلى 4%،  ولكن التباين في معدالت التشغيل 

والبطالــة بــني اليهود والعــرب ما زال قائما، وتعاني النســاء العربيــات من معدالت 

تشغيل منخفضة ومعدالت بطالة عالية مقارنة مع النساء اليهوديات. 

 ولوحــظ أيضــا أن هنــاك ارتفاعا في األجــر احلقيقي للعامل األجيــر مع وجود 

فجوات واســعة بني العمال األجيرين اإلسرائيليني وبني العمال الفلسطينيني والعمال 

األجانب من جنسيات أخرى. أما معدالت التضخم املالي فكانت موجبة وبلغت 8.٠% 

وما زالت دون احلد األدنى من املجال الذي حدده بنك إسرائيل.

استعرض التقرير أيضا السياسات املالية والنقدية، وقد أأظهرت البيانات املزودة 

من قبل وزارة املالية أن العجز احلكومي من الناجت بلغ ٢.٩% من الناجت، وتبني أيضا 

أن الديــن اخلارجــي ارتفع فوق الـ 6٠% في العــام ٢٠١8، وتبني أن عام ٢٠١8 هو 

العام الذي ارتفع فيه الدين اخلارجي، في حني كان في تناقص منذ عقد من الزمن، 

ولكن هذا املعطى لم يؤثر على التدريج االئتماني من قبل شركات التدريج العاملية، مع 

اإلشارة إلى املخاوف من األوضاع في إسرائيل وخاصة األوضاع اجليو سياسية. 

أما في مجال السياســات النقدية، فقام بنك إســرائيل بزيادة نســب الفائدة إلى 

٠.٢5%، مذكرا أن السياســة النقدية اإلســرائيلية ما زالت سياســة نقدية توسعية، 

وارتفعت أيضا أرصدة البنك املركزي من العملة الصعبة ولكنها لم تشــكل أكثر من 

3١% مــن النــاجت، مع أنها زادت عن احلــد األعلى الذي حدده البنك املركزي، وكانت 

نسبة العوائد عليها منخفضة مقارنة مع األعوام السابقة. 

في سوق األوراق املالية، شهدت العوائد على األسهم انخفاضا متأثرة مبا يجري 

عامليا وخاصة مبؤشر الناسدك وبالذات في الثلث األخير للسنة.

كما اســتعرض التقرير بعض التفسيرات للتغييرات في عهد نتنياهو، خاصة وأن 
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الدولة في خضم انتخابات برملانية.

بنــاء علــى هذه املعطيات، فإن توقعاتنا تتمثل مبعدالت منو أقل مما هي عليه اآلن 

في الســنتني املقبلتني، خصوصا أن االقتصاد اإلســرائيلي وصل إلى وضع تشغيلي 

كامــل، وأن األجواء االقتصادية العاملية لم تســتطع في العام ٢٠١8 حتقيق معدالت 

منو عالية.
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.)٢٠١٩/3/٢8

٢١  كلكايســت 3٠.١.٢٠١٩ علــى الرابــط: https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3755314,00.html )آخــر 

مشاهدة ٢8/3/٢٠١٩(. 

https://www.gov.il/he/depart- ٢٢   وزارة املالية، ٢٠١٩. فيتش صادقت على التدريج االئتماني لدولة إسرائيل، على الرابط

ments/news/press_25032019 )آخر مشاهدة ٢8/3/٢٠١٩(.

٢3   املصدر السابق.
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https:// :٢4  بنك إسرائيل، تشرين الثاني ٢٠١8. إعالن للصحافة »أقرت اللجنة النقدية رفع نسبة الفائدة بـ ٠.١5%«. على الرابط

www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/26-11-18.aspx )آخر مشاهدة ٢٠١٩/٢/٧(.

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/ :٢5   بنك إسرائيل، االستثمار بالعملة األجنبية، تقرير ٢٠١8. على الرابط

PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA%20

D7%9E%D7%98%D7%97%202018.pdf% )آخر مشاهده ٢٩/3/٢٠١٩(.

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_re- : ٢6  بورصــة األوراق املاليــة، تقريــر ٢٠١8. علــى الرابــط

view/2018_annualreview_heb.pdf )آخر مشاهدة ٢8/3/٢٠١٩(.

٢٧   املصدر السابق.


