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محمود قع�دان )*(

االقتصاد اإلسرائيلي بين دعاة السوق 

الحرة ودعاة تدخل الدولة

مرَّ االقتصاد اإلس���رائيلي منذ إقامة الدولة في العام 1948 بعدة 

محطات، أهمها االنتقال من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، ومن 

اقتصاد ُمركز إلى اقتصاد ُحر في دولة دميقراطية ترعاها املؤسسات.

التحدي���ات األهم الت���ي رافقت االقتصاد اإلس���رائيلي كانت 

االنتقال الفكري والتطبيقي من مس���ار شبه اشتراكي يهيمن فيه 

القط���اع العام على االقتصاد، إلى مس���ار في���ه اقتصاد مفتوح 

املصراع���ني على القطاع اخل���اص، والتحرر من دوامة العجز في 

امليزانية واملديونية العامة املعيقة إلى نظام امليزانية املتوازنة والذي 

يتوافق إلى مدى ما مع سياسات الدول الغربية املتقدمة.

ف���ي هذه املقالة س���نركز على بعض النش���اطات اإلصالحية، 

وخاصة في س���وق العملة الصعبة، وفي ميزانية الدولة واملديونية 

العامة.  

سادت منذ قيام إسرائيل يد وزارة املالية في تقرير سعر صرف 

العمل���ة الصعبة )الدوالر األميركي مقابل الش���يكل(. ومن آن إلى 

آن، وبش���كل متدرج، كانت وزارة املالية ترفع سعر صرف العملة 

حسب مقتضيات الضرورة.  بشكل عام، كان سعر الصرف ثابتًا، 

وكانت هذه سياس���ة منتهجة لدى ُدَول كثيرة تعاني من ش���ح في 

موارد العملة الصعبة. 

استمرت هذه السياسة حتى العام1975.  وفي 1975- 1976 

مت تبني سياسة سعر صرف زاحفة مبوجبها يرتفع سعر الصرف 

بصورة ثابتة مبقدار 5ر0% كل شهر.

ُمِنَع األفراد آنذاك وبسبب شح موارد العملة الصعبة من حيازة 

حس���ابات بنكية دوالرية بحس���ب ما أملته بنود قسم الرقابة على 

العملة الصعبة.  حتى أنه في العام 1977 اضطر رئيس احلكومة 

إسحق رابني لالستقالة من  منصب رئاسة احلكومة بعدما كشفت 

بعض الصحف أن لدى زوجته حسابا دوالريا في الواليات املتحدة.

االقتصاد وسوق  موضوع  في  يزراعيل«  »عيمق  وكلية  حيفا  جامعة  في  محاضر   )*(

األوراق املالية.
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لقد كان في نشوء النظريات االقتصادية األثر البالغ على تبني 

سياس���ات احلكومة االقتصادية للتمكن من الس���يطرة على زمام 

األمور. بعد أزمة الكس���اد العاملية العام 1928 طلع جون مينارد 

كينيز، وهو أستاذ اقتصاد في جامعة كمبريدج وكاتب في اإلصالح 

االجتماع���ي، بنظرية )نظرية كيني���ز( تتعارض مع مفهوم النظرية 

االقتصادية التقليدية )الكالسيكية(. مبوجب النظرية االقتصادية 

الكالسيكية هناك يد خفية مسؤولة عن خلق التوازن في االقتصاد. 

وبعبارة أخرى، آلية الس���وق، وبضمن ذلك العرض والطلب، كلّها 

مس���ؤولة عن خلق التوازن وتقرير مستوى األسعار األمثل. وحول 

التدخل احلكومي ترى النظرية الكالسيكية أّن تدخل الدولة ينتهك 

التوازن ويخلق التش���وهات التي تضر بكف���اءة االقتصاد. ووفقا 

للفيلسوف واملنّظر آدم سميث، فللدولة دور مهم واحد يقتصر على 

احلفاظ على القانون والنظام العام ألن عدم مراعاة شأن القانون 

والنظام قد يحول دون أداء منتظم للنشاط االقتصادي.

أما ما تقوم عليه نظرية كينيز فهو أن الدولة تستطيع، من خالل 

التدخل في سياسة الضرائب والسياسة املالية والنقدية، أن تتحكم 

مبا يس���مى الدورات االقتصادي���ة. وبذلك فإن نظرية كينيز متّجد 

تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية. فعلى سبيل املثال، في حال 

وقوع أزمة اقتصادية وفشل »اليد اخلفية« في حل تلك األزمة ميكن 

للحكومة التدخل من خالل مجموعة متنوعة من التدابير مثل خفض 

أس���عار الفائدة قصيرة األمد، زيادة اإلنفاق احلكومي، وتخفيض 

الضرائب لدفع االستهالك اخلاص إلى حل األزمة.

بعد انتخابات العام 1977 وتنحية حزب العمل، ذي التوجهات 

االشتراكية، وتولي حزب الليكود )التكتل( والية احلكم، وهو حزب 

ذو توجهات اقتصادية ليبرالية حرة، مت ألول مرة التحول من سعر 

صرف زاحف إلى سياس���ة حترير هذه الس���وق وإزالة احلواجز 

واملوانع من حمل وحيازة العملة الصعبة بش���كل حر واالقتراض 

وما إلى ذلك.

لم ُيكتب لهذه السياسة احلرة النجاح في تلك اآلونة لعدم نضوج 

هذه السوق، ال بل أعادت احلكومة في العام 1978 سياسة سعر 

الصرف الثابت للعملة الصعبة ألس���باب منها: تفاقم االس���تيراد 

وارتفاع املديونية الداخلية واخلارجية وتفاقم الصعوبات في متويل 

ه���ذه املديونية الداخلية )ديون احلكومة لصناديق التقاعد وغيرها 

من صناديق التوفير احمللية( واخلارجية )ديون احلكومة ملؤسسات 

ودول أجنبية(. ومن األس���باب لتفاق���م الصعوبات في متويل هذه 

املديونية كان الفائدة العالية على الديون وبسبب كون بعض الديون 

العامة مقترنة ومربوطة مبؤش���ر جدول غالء املعيشة والذي وصل 

في سنوات الثمانني الى 480% للسنة الواحدة.

ُعِرَفت الس���نوات األولى م���ن حقبة الثمانيني���ات بفترة تفاقم 

األس���عار وفقدان السيطرة عليها.  وأحد مظاهر تلك املشكلة هو 

حتويل العملة من ليرة إلى شيكل بنسبة 1:10، أي أن كل شيكل 

يساوي 10 ليرات )1985-1980(.

في هذه الفترة أيضًا تسارعت الوثبات في تغيير سعر صرف 

العملة احمللية مقابل الدوالر.  في العام 1981 حاولت وزارة املالية 

محاربة التضخم بواسطة خطة ال� »5%«، ومفادها أن احلكومة ال 

بد من أن تكبح جماح التضخم )80% في العام 1981( بواسطة 

التأثير على تطلعات expectations اجلماهير املستقبلية لألسعار. 

في تلك اآلونة ظهرت على الساحة الفكرية في االقتصاد نظرية 

ُتعن���ى بتطلعات اجلمه���ور للتضخم وذلك ردًا على فش���ل نظرية 

كينيز في شرح مظاهر التضخم االقتصادي من جهة واالنكماش 

االقتص���ادي من جهة أخرى.  وباألخص الق���ت نظريات ميلتون 

فريدمان وغيره الترحيب في األوساط االقتصادية في العالم وفي 

إسرائيل ومفادها أن أعداء االقتصاد هم اثنان: األول هو االحتكار، 

والثان���ي هو احلكومة التي متنع احلرية االقتصادية وتهدر املوارد 

وتخلق الفس���اد اإلداري.  وبالنسبة للتضخم لفتت االنتباه نظرية 

التطلعات العقالنية »Rational Expectations« والتي مبوجبها يقوم 

اجلمهور بتخمني نس���بة التضخم املرتقبة وبحسبها يقوم اجلمهور 

العريض بتقرير عملياته وتصرفاته االقتصادية.  

حاولت احلكومة كبح جماح التضخم ظنًا منها أن نسبة التضخم 

والت���ي وصلت إل���ى 80%، ُيعزى نصفها إل���ى توقعات اجلمهور، 

والنص���ف اآلخر يقف من ورائه العجز الهائل في امليزانية، ولذلك 

حاول���ت احلكومة من خالل خطة ال� 5% أن ُترّوض هذه التطلعات 

ولكنها لم تنجح في ذلك، ال بل ساهمت اخلطة في انكسار سقف 

نسبة التضخم ال�تي وصلت إلى حد 80% في العام 1981، وُيعزى 

ذلك الفش���ل إلى السبب الرئيس لتفاقم األسعار، أال وهو مشكلة 

العجز في امليزانية.

ومن أهم األس���باب التي أدت إلى تفاقم العجز في سنوات ال� 

70 ه���و ارتفاع فاتورة األمن وخاصة بعد العام 1973، وارتفاع 

أسعار النفط بعد حرب أكتوبر ووصول األسعار إلى قمم قياسية 

إبان الثورة اإليرانية، واندالع احلرب العراقية اإليرانية.  كل هذه 

األس���باب خلقت جّوًا عسيرًا على االقتصاد منعه من النمو بشكل 

كاٍف.  ف���ي العام 1984 وص���ل احتياط النقد للعملة الصعبة إلى 

مستويات حرجة كانت على وشك أن تهوي باالقتصاد إلى مستنقع 

اإلفالس.  ولذلك علت في تلك األثناء أصوات من وزارة املالية ُتنادي 

بدولرة )Dolarization( العملة، أي ربط الشيكل بشكل تام بالعملة 

األميركية، وكان مراد من نادى بهذه الفكرة عمليًا أن يدفع احلكومة 
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إلى الكف عن خلق العجز وطباعة النقود لتمويل العجز. في نهاية  

املطاف لم تخرج هذه الفكرة إلى حّيز التنفيذ.

نسبة التضخمالسنة

1980%133

1981%102

1982%132

1983%191

1984%445

1985%185

1986%19.65

1987%16.13

ه���ذه األمور دفعت إلى جتميد النم���و االقتصادي واإلنتاجية 

االقتصادية، كما أن عدم االلتزام بحل جذري ملشكلة العجز الذي 

أدى إل���ى خل���ق التضخم دفع إلى أزمة انهي���ار البنوك في العام 

1983 وتأميمها بعد ذلك إلى حني.

وإن ُخضن���ا في أزمة انهيار أس���عار أس���هم البنوك احمللية، 

جند أن السبب الفني هو أن البنوك اصطنعت لنفسها قوى طلب 

ألس���همها في سوق األوراق املالية وذلك بواسطة دفع املستثمرين 

الكبار والصغار إلى ش���راء أس���هم البنوك.  وإضافة لذلك، كان 

لدى البنوك ش���ركات تابعة لها تدير بعض أموال العامة في إطار 

صناديق استكمال أو صناديق تقاعد وهي بدورها شركات ساهمت 

في تأجيج الطلب والضغط لرفع س���عر أسهم البنوك منذ اواسط 

السبعينيات من القرن املنصرم.  أما السبب اجلذري النتهاج هذه 

السياس���ة وجذب أموال العامة لالس���تثمار في أسهم البنوك فهو 

املنافسة الشديدة بني قطاع البنوك من جهة واحلكومة ذات العجز 

من جهة أخرى على مصادر التمويل.

فمن جهة تستحوذ احلكومة على قدر كبير من صناديق التقاعد 

النقابي���ة وغيرها والتي بدورها تقدم الق���روض املتوالية والفورية 

للحكومة، وذلك بواسطة إصدار سندات دين ذات نسبة فائدة عالية 

ومرتبطة بجدول غالء املعيش���ة في ُجلِّه���ا.  وباملقابل هناك ُقطاع 

البنوك الذي يخلو من النفوذ السلطوي حلمل أي مؤسسة إلقراضه، 

ولذلك يعاني من ش���ح املوارد بعد أن قامت احلكومة باالستحواذ 

على هذه املوارد. إذن تدور الدائرة وتعود إلى أن نواة األزمة هي 

تظاهرة في حيفا: السوق حّر... الشعب مستعبد
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العج���ز في امليزانية والذي يخلق التضخم، والذي يؤدي إلى خنق 

املوارد االستثمارية للبنوك وللقطاع اخلاص بشكل عام.

بعد انهيار أس���هم البنوك مت إيقاف التعامل في أسهم البنوك 

مدة أس���بوع في سوق األوراق املالية إلى أن مت رسم خطة انقاذ 

مبوجبها تؤمم الدولة أس���هم البنوك، وذلك بواس���طة سندات دين 

تصدرها احلكومة وبعد 10 س���نوات تق���وم احلكومة بخصخصة 

البنوك مجددًا. 

خطة االستقرار االقتصادية- 1985

في العام 1985 مت االتفاق على تطبيق خطة اقتصادية طويلة 

األمد ُس���ميت بخطة االستقرار االقتصادية.  وضعت هذه اخلطة 

أول مرة على طاولة احلكومة العام 1981، إال أن خالفات سياسية 

حالت دون تبنيها. 

ترأس ه���ذه  اخلطة أكادمييون إس���رائيليون وأميركيون مثل 

البروفسور ميخائيل برونو والبروفسور ستانلي فيشر والذي يشغل 

اليوم منصب محافظ بنك إسرائيل - البنك املركزي.

تخلل هذا اإلصالح نوعان من اخلطوات: خطوات على صعيد 

امليزاني���ة، وخطوات على صعيد السياس���ة النقدية.  فعلى صعيد 

امليزاني���ة نصت اخلطة على أن توازن احلكومة نفقاتها بحس���ب 

مدخولها من الضرائب.  إضافة لذلك مت سن قانون مينع خلق عجز 

أو متويله بواسطة طباعة النقود.  ومت أيضا بناء ُأطر وقواعد لنمو 

سليم في نفقات احلكومة وقواعد إلدارة مديونية الدولة. 

مت على صعيد السياسة املالية بناء خطة تعمل على تذويب املثلث 

اخلالق للتضخم.  هذا املثلث يتركب من ثالثة أضالع: )1( سعر 

صرف الدوالر؛ )2( األسعار؛ )3( رواتب مستخدمي الدولة وغيرهم. 

مت منذ أوائل س���نوات السبعني ربط األجور في بعض املرافق 

االقتصادية مبؤشر جدول غالء املعيشة.  هذا الربط أحدث دوامة 

ال نهائية من التضخم.  ففي كل مرة ارتفعت فيها األجور مس ذلك 

بأرباح الشركات املوّردة )مصدر العملة الصعبة( فتأتي احلكومة 

على أثر ذلك وترفع سعر صرف العملة، فيدفع ذلك أسعار السلع 

املس���توردة إلى االرتفاع ومن ثم إلى ارتفاع مؤش���ر جدول غالء 

املعيش���ة ومن ثم ارتفاع األجور وهكذا دواليك. ولذلك كان ال بد 

من الس���يطرة على إحدى هذه األضالع واتخاذها مرس���اة متنع 

سائر األضالع من االنفالت وخلق التضخم. 

ومن أجل كس���ر هذا املثلث مت تبني س���عر الصرف كمرساة 

للسياس���ة املالية.  بذلك س���يظل س���عر الصرف للعملة الصعبة 

ثابتًا ويترتب على احلكومة ضخ أو شراء العملة الصعبة من أجل 

احملافظة على سعر الصرف ثابتا. 

وفي س���بيل كسر العالقة الثالثية مت فرض الرقابة املؤقتة على 

األسعار ملنع ارتفاع غير مبرر في األسعار ومت أيضا التعاقد مع 

النقابة العامة للعمال )الهس���تدروت( عل���ى منح فترة من الهدوء، 

متتنع مبوجبه النقابات من املطالبة بتلقي عالوات أجور فورية إذا 

ارتفعت األسعار. 

أما على صعيد السوق املالية فقد مت اتخاذ عدة خطوات أهمها:

 حترير الس���وق املالية من س���طوة احلكوم���ة وهيمنتها.  . 1

وم���ن أجل ذلك على احلكوم���ة، كما ُذكر آنفًا، أن تقلص 

من نفقاتها وعجزها، األمر الذي يؤدي الحقًا الى تقليص 

دور احلكومة كمقترض عمالق في سوق املال، وُيتيح ذلك 

مكان���ًا للقطاع اخلاص، ال بل ويؤدي  إلى هبوط س���عر 

الفائدة على اإلقراض،

 كس���ر القيود امللقاة عل���ى القطاع البنكي والوس���اطة . 2

والسمسرة املالية،

 حترير تدريجي لسوق العملة الصعبة،. 3

 خصخصة الشركات احلكومية. . 4

ومن وراء الكواليس قدمت حكومة الواليات املتحدة الدعم لهذه 

اخلطة شريطة أن تقوم احلكومة بتنفيذ كل هذه اخلطوات. 

ضنا في أزمة انهيار أسعار أسهم البنوك المحلية، نجد أن السبب الفني هو أن 
ُ

وإن خ

البنوك اصطنعت لنفسها قوى طلب ألسهمها في سوق األوراق المالية وذلك بواسطة 

دفع المستثمرين الكبار والصغار إلى شراء أسهم البنوك.  وإضافة لذلك، كان لدى البنوك 

شركات تابعة لها تدير بعض أموال العامة في إطار صناديق استكمال أو صناديق تقاعد 

وهي بدورها شركات ساهمت في تأجيج الطلب والضغط لرفع سعر أسهم البنوك منذ 

اواسط السبعينيات من القرن المنصرم.
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تبنت احلكومة خطوات أخرى لم ُتْدرج في إطار خطة  االستقرار، 

للح���د من تأثي���ر الدوالر على التضخم، ومنها االنتقال من س���عر 

الصرف األحادي العملة )شيكل - دوالر( إلى سعر صرف متعدد 

العمالت )سلة عمالت 1987( والذي يعكس بشكل صحيح أكثر قوة 

الشيكل مقابل العمالت األخرى استنادا إلى تكوين امليزان التجاري.

مت في العام 1989 االنتقال من سعر صرف ثابت للعملة الصعبة 

إلى س���عر صرف متذبذب داخل حزام مائل يسمح لسعر صرف 

العملة بالتذبذب بنس���بة 3% + وفي حال اس���تفحال الذبذبة يقوم 

البنك املركزي بالتدخل كبائع أو كش���اٍر للعملة الصعبة.  أما ميل 

هذا احلزام فقد تقرر أن يكون  الفرق بني نسبة التضخم احمللية 

 Real  ونسبة التضخم العاملية على أن يظل سعر الصرف احلقيقي

Exchange rate   ثابت���ًا.  وم���ع جني ثمار اخلطط لوحظ انخفاض 

التضخم في الس���نوات األولى التي تلت اخلطة إلى أقل من %20 

للسنة الواحدة. 

ومع اإلصالحات املوازية في سوق العملة الصعبة التي كسرت 

قيود االقتراض من خارج البالد وسمحت باالنتقال السريع لألموال، 

مت اإلعالن في 2005/6/9 عن االلغاء التام للحزام الذي س���مح 

في تلك اآلونة بالتذبذب حتى 60%+. وبذلك مت االنتقال إلى سعر 

صرف حّر كليا. 

هذا التاريخ ُيّعد مناسبة ُتسطر في تاريخ االقتصاد اإلسرائيلي 

الذي سادته البلبلة والتضخم لعشرات السنوات. 

ف���ي الع���ام 1992 تبنت احلكومة كغيرها م���ن احلكومات في 

الغرب سياس���ة اس���تهداف التضخم Inflation Targeting  وهي 

سياسة تبنتها أغلب دول العالم الصناعية G-7 وأثبتت جدارتها 

في استقرار األسعار. 

ُتظه���ر النقلة النوعية ف���ي االقتصاد اإلس���رائيلي ُمنذ العام 

1985 بش���كل يأبى التأويل على أن مفاهيم ش���يكاغو )اجلامعة( 

باتت مس���يطرة على سير احلياة االقتصادية في إسرائيل.  ومن 

املعروف أن قس���م االقتصاد في جامعة ش���يكاغو األميركية ميثل 

أكثر من أي جامعة أخرى ش���غف املنظرّين إلى »حترير« السوق 

وكبح جماح االحتكار وفتح جميع األسواق للمنافسة وخصخصة 

القطاع العام.  كما أسلفنا الذكر فإن واضعي اخلطط االقتصادية 

للحكومة مثل ستانلي فيشر ويعقوب فرانكل وغيرهما ميثلون خط 

التحرير  االقتصادي – خط شيكاغو. 

برزت مع تسلم بنيامني نتنياهو وزارة املالية العام 2003 مجددا 

امليول الشديدة الس���تمرار تطبيق »تعاليم« السوق احلرة املتمثلة 

في تشجيع فتح األسواق احمللية للمنافسة مع اخلارج وباألخص 

تقليص دور القطاع العام وإعالء ش���أن القطاع اخلاص في دفع 

العجلة االقتصادية لكونه قطاعا أكثر ليونة وجناعة.

إن أحد معالم تطبيق هذه التعاليم هو تقليص متواصل لنفقات 

احلكومة، وتقليص مواز لنسب الضرائب املفروضة على الشركات 

)من 36% العام 2001 إلى 24% العام 2011( وعلى األفراد.

وامللفت لالنتباه أن تخفيض نَِس���ب الضرائب زاد من عائدات 

الضرائب في نهاية املطاف، األمر الذي ساهم في تقليص املديونية 

العامة إلى ما يقارب 70% من الناجت القومي على مدى السنني. 

كانت نسبة الدين املنخفضة شهادة تقدير لإلدارة االقتصادية 

ف���ي البالد من جهة وكاالت التصنيف االئتماني، بل وكانت عامال 

مس���اعدا في عبور أزمة الرهن العقاري العاملية العام 2008 مع 

أدنى األضرار مقارنة بدول أخرى.  

عل���ى الرغم من النج���اح في حتقيق أه���داف اقتصادية مثل 

استقرار األسعار، وزيادة الصادرات، وخفض الدين العام، ورفع  

الناجت احمللي اإلجمالي للفرد ملستوى سمح للدولة باالنضمام إلى 

البلدان OECD املتقدمة، إال أنه في صيف العام 2011 خرج 300 

أل���ف من املتظاهرين إلى امليادي���ن العامة في جميع أنحاء البالد 

لالحتجاج على ارتفاع أس���عار املعيشة. ورفع املتظاهرون أواني 

طبخ معدنية فارغة في إش���ارة إل���ى عمق األزمة. وقد دفعت هذه 

االحتجاج���ات رئيس احلكومة إلى إنش���اء جلنة حكومية وظيفتها 

دراسة واقتراح حلول لضائقة ارتفاع أسعار املعيشة في إسرائيل. 

أوصت اللجنة بسلس���لة من خطوات اإلصالح طالت مجاالت 

عانت لس���نوات طويلة من اإلهمال أو الالمباالة منها: الضرائب، 

اجلمرك، التعليم، اإلس���كان، النقل الع���ام، هرم االحتكار، قطاع 

السيارات وقطاع الغاز. 

إذا أخذن���ا على س���بيل املثال توصيتني م���ن قائمة طويلة من 

التوصيات جند مثال: 

 إعفاءات ضريبية وجمركية للطبقة الوسطى وزيادة الضرائب 

عل���ى األغني���اء ذوي الدخل املرتف���ع ورفع نس���بة الضريبة على 

الشركات. 

بناء وحدات س���كنية للش���راء وللتأجير بأسعار رخيصة معدة 

ألسر الطبقة املتوسطة.

 تشير هذه التوصيات وغيرها بوضوح إلى فشل »اليد اخلفية« 

إل���ى حّد ما في ترتيب الش���ؤون االقتصادية، بل وتدعو احلكومة 

إلى التدخل حلل املشاكل الناجمة. وهذه التوصيات ليست أقل من 

ضربة لدعاة السوق احلرة - أتباع املدرسة الكالسيكية.


