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  امللف
  

  خالد عايد ترجمة وإعداد:
  

  تأثيرات االنتفاضة والركود العاملي
  يف االقتصاد اإلسرائيلي

  
يمر االقتصاد اإلسرائيلي، منذ نحو عامين، بـ"ركود قاس"، األمر الذي جعل أحد   

قرب انهيار مؤسسات اقتصادية، إذا مل حتزم احلكومة أمرها املعلقين ينذر بخطر 
وتستخلص العبر وتتخذ اإلجراءات املالئمة، مثل استقطاعات إضافية من ميزانية سنة 

(دافيد ليبكين، "حلظة قبل االنهيار"، "معاريف"، طبعة اإلنترنت،  ٢٠٠٢
ل ما أصدرته ). وسنعرض أدناه التطورات االقتصادية األخيرة، من خال٢٨/١/٢٠٠٢

  جهات رسمية من معطيات، وال سيما تقريرين لبنك إسرائيل (املركزي).
يتناول التقرير األول هذه التطورات يف األشهر الستة املمتدة من نيسان/ أبريل   

حتى أيلول/ سبتمبر من السنة املاضية، ويفصّل تعمّق الركود كما تظهره املؤشرات 
ووضع االقتصاد، والصادرات، واإلنتاج الصناعي، جميعاً الناجت احمللي اإلجمايل، 

وعائدات التجارة واخلدمات، التي انخفضت كلها بنسبة أو بُأخرى، يف حين استمر 
االرتفاع يف نسبة البطالة. ويعزو التقرير السبب إىل عاملين أساسيين: االنتفاضة 

  املتجددة، واألزمة العاملية يف قطاعات التكنولوجيا العالية.
التقرير الثاين فيتضمن النتائج األساسية للمسح الذي أعدته دائرة األبحاث أمّا 

يف بنك إسرائيل، بناء على تقارير الشركات يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي. 
، كما أنه يكمله ٢٠٠١وهو يكمل، زمنياً، التقرير األول، إذ يغطي الربع األخيرة من سنة 

له االقتصاد اإلسرائيلي يف الفترة املعنية، وجلهة جلهة رسم اجتاه التراجع الذي سج
  .٢٠٠٢توقُّع استمرار هذا االجتاه يف الربع األول من سنة 

كذلك ندرج أدناه بياناً صحافياً للنطاق باسم بنك إسرائيل يتناول، حصراً، ما 
 :أشار إليه التقرير األول كواحد من عاملين يقفان وراء الركود يف االقتصاد اإلسرائيلي
االنتفاضة الفلسطينية. وجتدر اإلشارة إىل أن التقديرات الواردة يف التقرير إنما تتعلق 
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بتأثير االنتفاضة املباشر، وال تأخذ يف االعتبار التأثير غير املباشر يف االستهالك 
  اخلاص واالستثمار (كما يلحظ التقرير نفسه).

ي اإلسرائيلي بشأن وندرج أخيراً جدوالً صادراً عن مكتب اإلحصاء املركز
. ٢٠٠١ – ١٩٩٧تطور الناجت احمللي اإلجمايل يف فترة السنوات اخلمس األخيرة، 

ويتضح من اجلدول أن السنة األخيرة سجّلت، أول مرة يف هذه الفترة، انخفاضاً سلبياً 
) قياساً بسابقتها، كما سجلت تراجعاً ملحوظاً يف الكثير من %٠٬٥-يف الناجت (

)، %٨٬٩-االقتصادي، كاالستثمار يف األمالك غير املنقولة (جماالت النشاط 
)، إلخ. ولعل %١٣٬١-)، وتصدير السلع واخلدمات (%١٥٬٨-وخصوصاً بناء املساكن (

االستثناء البارز كان جمال "االستيراد األمني" الذي ازداد بأعلى نسبة له منذ سنة 
  ).٢٠٠٠قياساً بسنة  %١١٬٦( ١٩٩٧

لرسمية، كالً بمفرده وبتقاطعها بعضاً مع بعض، بصورة تظهر هذه املعطيات ا
قاتمة لالقتصاد اإلسرائيلي وإىل جانب هذه املعطيات، هناك بيانات وأرقام متعددة، 

  منها ما يؤكد هذه الصورة، ومنها ما يخفف قتامتها.
فهناك، من جهة، "دالئل أوىل على االنتعاض"، أقله يف بعض فروع النشاط 

ويبدو أن القطاع الذي سيكون بمثابة قاطرة لهذا االنتعاش هو الصناعة االقتصادي. 
التصديرية، التي أخذت تنمو جمدداً منذ تشرين الثاين/ نوفمبر املاضي (أبراهام طال، 

). وتقدّر ١٤/٢/٢٠٠٢"تخفيض الشيكل ال يعني تخفيض االقتصاد"، "هآرتس"، 
لقيمة الشيكل إزاء الدوالر  "مؤسسة التصدير اإلسرائيلية" أن التخفيض األخير

 Greggاألميركي سيزيد الصادرات اإلسرائيلية بنحو مليار دوالر لهذه السنة (

Gardner, Jerusalem Post, internet edition, January 24, 2002 وأفاد تقرير .(
صادر عن أحد مراكز األبحاث االقتصادية بأن االستثمارات يف الشركات الناشئة يف 

قياساً بالربع  ٢٠٠١يف الربع األخير من سنة  %٢٣التكنولوجيا العالية ارتفعت قطاع 
  ).(Zev Stub, Jerusalem Post, internet edition, January 27, 2002الذي سبقه (

ومن جهة أُخرى، ليس هناك ما يشير إىل بدايات انتعاش مماثلة يف القطاعين   
الركود الذي ضرب االقتصاد اإلسرائيلي سنة األكثر تضرراً (السياحة والبناء) جرّاء 

. كما أن بعض ١٩٩٩ – ١٩٩٧، وكان أعمق من الركود الذي شهدته فترة ٢٠٠١
املظاهر االجتماعية املرافقة لألزمة االقتصادية ال يزال يتفاقم. فالبطالة  تزداد من 

لعمل، شهر إىل آخر، وتبلغ معدالت وأرقامًا غير مسبوقة. (وصل عدد العاطلين عن ا
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يوسي غرينشتاين، "معاريف"،  –شخص  ٢٥٩٬٠٠٠لدى كتابة هذه السطور، إىل نحو 
  ).١٩/٢/٢٠٠٢طبعة اإلنترنت، 

ال بدّ هنا من بعض كلمات يف حماولة لتفسير التفاوت اجلاري يف مدى   
التراجع الذي أصاب خمتلف القطاعات االقتصادية، ويف مدى قدرتها على اخلروج من 

ونحن نعتقد أن سبب هذا التفاوت يعود إىل تفاوت تأثرها بواحد أو الركود احلايل. 
بآخر من العاملين الرئيسيين اللذين يقفان وراء ركود االقتصاد اإلسرائيلي. 

فالصناعات املتقدمة، وخصوصاً ذات التكنولوجيا العالية، إنما تأثرت أساساً باألزمة 
اجع حدة هذه األزمة، بدأ شيء من العاملية التي أملّت بمثل هذه الصناعات، ومع تر

االنتعاش يعود إىل الصناعات التصديرية اإلسرائيلية. أمّا القطاعات التي تأثرت 
باالنتفاضة أساساً، كالسياحة والبناء، فال يتوقع لها أن تخرج من الركود، ما دامت 

  االنتفاضة مستمرة ومؤثّرة.
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  تطورات االقتصاد اإلسرائيلي،
  ٢٠٠١أيلول/ سبتمبر  –ان/ أبريل نيس

  
  التطورات األساسية

(فيما يلي: الفترة املعنية)،  ٢٠٠١أيلول/ سبتمبر  –خالل فترة نيسان/ أبريل   
: بعد انخفاض  تعمق اجتاه الركود كما تبدى يف جميع املؤشرات االقتصادية تقريباً

وانتعاش طفيف يف الربع  ٢٠٠٠الناجت [احمللي اإلجمايل] يف الربع الرابع من سنة 
من الناجت (بتعابير  %١٬٣، سُجل يف الربع الثاين انخفاض قيمته ٢٠٠١األول من سنة 

سنوية) يعكس تباطؤ للنشاط يف قوس واسع من القطاعات؛ انخفض املؤشر املركّب 
؛ انخفض تصدير البضائع (من دون السفن %٤لوضع االقتصاد خالل الفترة املعنية 
قياساً بنصف السنة الذي سبقها؛ كان  %١١والطائرات واألملاس) يف هذه الفترة 

من نصف السنة  %٥٬١آب/ أغسطس أقل بـ  –ة نيسان/ أبريل اإلنتاج الصناعي يف فتر
. وتشير %٢الذي سبقها، وانخفضت عائدات التجارة واخلدمات يف األشهر ذاتها بنحو 

 %٨٬٩يف األشهر األخيرة، وبلغت نسبتها  %٠٬٢معطيات اجتاه نسبة البطالة إىل زيادة 
  يف آب/ أغسطس.

ناط االقتصادي بدءاً من الربع الرابع هناك عامالن أساسيان أحلقا الضرر بالش  
  من السنة املاضية.

(أ) أضرت االنتفاضة املتجددة باالقتصاد، سواء على صعيد الطلب أو على   
يف  %٥٠صعيد العرض. فعلى صعيد الطلب، أدت االنتفاضة إىل انخفاض يزيد على 
 العائداتنسبة دخول السياح إىل إسرائيل، األمر الذي جتسد يف انخفاض مماثل يف 

املتأتية من السياحة.كما جتسد الضرر الالحق بالسياحة يف انخفاض عائدات 
قياسًا  %١٠آب/ أغسطس بنسبة  –خدمات الضيافة واملأكل يف األشهر نيسان/ أبريل 

بالفترة املقابلة من السنة املاضية. وساهم عدم اليقين األمني يف انخفاض عمليات 
على االستثمارات يف االقتصاد. وعلى صعيد الطلب احملليةن وخصوصاً الطلب 

، يف عدد عمال املناطق الذين %٨٠العرض، أدت االنتفاضة إىل انخفاض حاد، نحو 
يعملون يف إسرائيل. ونتيجة ذلك حلق ضرر شديد بقطاعي البناء والزراعة، اللذين كان 

  عمال املناطق يشكلون نحو ربع جمموع العاملين فيهما.
                                                            

    مترجم عن العبرية من موقع البنك يف اإلنترنت: ٩٥تقرير بنك إسرائيل رقم ،http://www.bankisrael.gov.il  
  ويشتمل املصدر على جداول ورسوم بيانية مل نوردها هنا.
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العاملية يف قطاعات التكنولوجيا العالية إىل انهيار مؤشرات (ب) أدت األزمة   
أسعار أسهم التكنولوجيا على أنواعها، وإىل انخفاض حاد يف عمليات الطلب على 

املنتوجات كثيفة التكنولوجيا الكثير من الدول يف العامل، وعلى رأسها الواليات 
لعالية ضرراً شديداً بقدرة املتحدة. وأحلق انفجار فقاعة أسعار أسهم التكنولوجيا ا

-Startالشركات اإلسرائيلية على جتنيد رؤوس املوال، وخصوصاً الشركات الناشئة [
ups يف  %٣٠]. ويف الربع الثاين من السنة، سُجل انخفاض بنسبة تزيد على

االستثمارات فيها قياساً بالربع األول، بعد أن كانت هذه االستثمارات ساهمت يف 
. إن الضرر الذي أصاب قدرة الشركات الناشئة على جتنيد %٢بنحو  ٢٠٠٠النمو سنة 

األموال استلزم إغالق الكثير منها، وأوجد ردات فعل سلبية متسلسلة يف االقتصاد. 
وأضرّ االنخفاض يف عمليات الطلب على املنتوجات كثيفة التكنولوجيا بالصادرات 

من  %٥٠نولوجيا (نحو الصناعية املصنفة أنها تصدير ملنتوجات عالية التك
قياساً بنصف السنة  %١٨الصادرات الصناعية)، وهي انخفضت يف الفترة املعنية 

 ٢٠٠٠السابق لها. وكذلك توقفت تماماً صادرات الشركات الناشئة، التي بلغت سنة 
وأدى التباطؤ يف اقتصاد الواليات   ١مليون دوالر. ٤٥٠متوسطاً يف ربع السنة مقداره 

اقتصادات كثيرة أُخرى إىل انخفاض التجارة العاملية، بما يُتوقع أن املتحدة ويف 
. ويعكس جزء من ٢٠٠٠سنة  %١٢٬٤، يف مقابل ٢٠٠١سنة  %٤يبلغ نموها ما نسبته 

تباطؤ التجارة انخفاض الطلب على املنتوجات كثيفة التكنولوجيا العالية، لكن أيضاً 
.  على ما يبدو انخفاضاً عاماً يف عمليات الطلب،   يعسّر تصدير منتوجات أُخرى أيضاً

بحسب الفوارق يف الشدة والتوقيت اخلاصين بردة فعل خمتلف القطاعات،   
يمكن االفتراض أنه خالل الفترة املعنية كان التباطؤ العاملي وانخفاض عمليات 

الطلب على املنتوجات كثيفة التكنولوجيا العالية هما السبب وراء استمرار االنخفاض 
جممل النشاط [االقتصادي]. وقد جتسد هذا األمر أساساً يف االنخفاض احلاد يف يف 

تصدير املنتوجات املتطورة يف الربعين الثاين والثالث من السنة يف مقابل استمرار 
نشاط معتدل، لكن من دون تدهور آخر ذي شأن يف االستثمارات يف قطاعي البناء 

تفاع الذي سُجل يف األشهر األخيرة يف حصة والسياحة. وما يعزز هذا االفتراض االر
  من جمموع طالبي العمل. %١٬٥طالبي العمل األكاديميين والذي يقارب 

                                                            

ح العائدة للمستثمرين اخلارجيين من صادرات الشركات كان التأثير يف احلساب اجلاري أقل، ألنه يجب إزالة األربا  ١ 
  الناشئة.
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وفيما عنى السياسة املالية، وصل العجز احمللي (باستثناء التسليفات املقدمة   
 ٦٬٨، إىل نحو ٢٠٠١الصافية)، يف الفترة بين كانون الثاين/ يناير وأيلول/ سبتمبر 

ارات شيكل. وعلى أساس أداء امليزانية يف األشهر التسعة األوىل من السنة، ُقدر أن ملي
من الناجت [احمللي  %٢٬٩العجز العام (باستثناء التسليفات املقدمة) سيبلغ هذه السنة 

عن الهدف احملدد. وتنعكس زيادة  %١اإلجمايل]، األمر الذي يمثل انحرافاً بأكثر من 
 %٥٥٬١، الذي يصل إىل ٢٠٠١جت يف اإلنفاض العام املقدّر لسنة النفقات على نمو النا

. وارتفعت عائدات ٢٠٠٠على ما كان عليه سنة  %٢٬٥من الناجت، أي ما يزيد بنحو 
الضرائب، بما فيها عائدات الضمان االجتماعي، بأسعار ثابتة، يف الفترة املعنية 

وهذه وتيرة تعكس حال  فقط قياساً بالفترة املقابلة من السنة املاضية؛ %٠٬٧
يف عائدات الضرائب من  %١٥االقتصاد. وأدى انخفاض الربحية إىل انخفاض قيمته 

يف عائدات الضرائب على الشركات يف  %٤٬١أصحاب املهن احلرة، وانخفاض قيمته 
  الفترة نفسها.

إن ازدياد اخلطر األمني يف إسرائيل، إىل جانب االنخفاضات احلادة يف مؤشر   
وصعوبة إصدار أسهم يف اخلارج، أدى يف الفترة املعنية إىل انخفاض قيمته ناسداك 

يف  %٧٥يف  االستثمارات املباشرة اآلتية من اخلارج، وانخفاض قيمته  %٧٠
استثمارات السندات اآلتية من اخلارج يف إسرائيل قياساً بالفترة املقابلة من السنة 

مويل بالعملة األجنبية، وتدهور احلساب املاضية. كما أن الضرر الذي حلق بمصادر الت
اجلاري يف ميزان املدفوعات، ضغطاً يف اجتاه تخفيض قيمة الشيكل بالنسبة إىل 

  خالل الفترة املعنية. %٤الدوالر، بما يزيد جمموعه على 
، ٢٠٠١سينمو اإلنتاج العاملي، بحسب تقديرات صندوق النقد [الدويل] يف سنة   
ويعكس هذا االنخفاض تباطؤاً  ٢يف السنة املنصرمة. %٤٬٧يف مقابل  %٢٬٦بنسبة 

يكاد يشمل جميع الدول املتطورة وتسبب بانخفاض عمليات الطلب العاملية. 
وملواجهة هذا التباطؤ، تم تبني سياسة نقدية تتضمن قيوداً أقل، بل تشجع على 

 ضالتوسع، جتسدت يف تخفيض معدالت الفائدة يف دول كثيرة يف العامل. فقد خف
بحيث  %٤البنك املركزي يف الواليات املتحدة معدل فائدته األساس، منذ بداية السنة، 

. وخفضت البنوك املركزية يف بريطانيا  بلغ أدنى مستوى له منذ نحو أربعين عاماً
على التوايل. وخفض  %١٬٠و %١٬٥واالحتاد األوروبي معدل الفائدة يف الفترة نفسها 

                                                            

  .٢٠٠١أيلول/ سبتمبر  ١١وُضعت هذه التقديرات قبل الهجمات اإلرهابية يف الواليات املتحدة يف  ٢ 
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. ونتيجة ذلك، ازدادت فجوة معدل %١٬٩منذ بداية السنة بنك إسرائيل معدل الفائدة 
  .%٢الفائدة على الشيكل بالنسبة إىل الدوالر أكثر من 

، وهو أعلى ارتفاع %٢٬٥لقد ارتفع مؤشر األسعار للمستهلك يف الفترة املعنية   
. وكان تخفيض الشيكل بدءاً من حزيران/  يقع خالل نصف سنة منذ عامين تقريباً

لذي أدى إىل ارتفاع األسعار بأكثر مما كان يُقدَّر يف بداية الفترة. يف يونيو هو ا
املقابل، ازدادت خالل الفترة املعنية توقعات التضخم احملسوبة على أساس السوق 

يف أيلول/ سبتمبر. وسُجل تطور مماثل  %٣٬٢ووصلت إىل  %١٬٥املالية أكثر من 
  لتوقعات التضخم يف قطاع الشركات أيضاً.

ى أساس نماذج تم تطويرها يف بنك إسرائيل، وتوقعات لهيئات خاصة، وعل  
وتبعاً للتطورات األخيرة، يبدو أن مسار التضخم عاد خالل الربع الثالث إىل إطار 
الهدف احملدد له، بعد فترة طويلة كان التضخم خاللها دونه. يف اجلزء األول من 

، حين كانت تقديرات التضخم دون نهاية تموز/ يوليو) –الفترة (نهاية آذار/ مارس 
. وخالل آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، %١٬٢الهدف، جرى تخفيض معدل الفائدة 

، ظل معدل الفائدة ٢٠٠٢ويف ظل تقديرات بأنه سيخطَّط النحراف عن الهدف يف سنة 
من دون تغيير وساهم انخفاض معدل الفائدة االسمي يف استمرار انخفاض معدل 

سواء لألمد القصير أو لألمد الطويل، الذي كان بدأ منذ الربع األول من  الفائدة الفعلي،
السنة. ويف الربع الثالث بلغ معدل الفائدة الفعلي، املستمد من توقعات تضخم لألمد 

  مما كان عليه يف بداية السنة. %٢؛ وهو مستوى أدنى بأكثر من %٣٬٦القصير، 

  القطاعات االقتصادية
خلاص بتفحص حال االقتصاد، الذي يقدم صورة حمدَّثة إن املؤشر املركّب ا  

للتطورات احلقيقية، انخفض يف الربعين الثاين والثالث من السنة (كل ربع يف مقابل 
، على التوايل. وهذان االنخفاضان هما األكبر خالل أكثر من %١٬٧و %٢٬٤سابقه) 

اضة املتجددة عقد، ويعكسان الركود الذي سيطر على االقتصاد يف أعقاب االنتف
  واألزمة العاملية يف قطاعات التكنولوجيا العالية.

، يظهر استمرار الركود، ٢٠٠١من معطيات معدَّلة فصلياً للربع الثاين من سنة   
يف الربع  %٢٬٥الذي كان بدأ يف الربع الرابع من السنة السابقة. إذ بعد ارتفاع قيمته 

، وإذا %١٬٣ي اإلجمايل] يف الربع الثاين األول (بتعابير سنوية)، تقلص الناجت [احملل
فقط. بل إن إمعان  %١٬٢عُدّل ألخذ الشركات الناشئة يف احلسبان فإنه يكون ازداد 
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قياساً بالربع السابق، وال تغيير  %٣٬٦النظر يُظهر صورة أشد قتامة: انخفاض بنسبة 
ن عن اثنين م لدى أخذ الشركات الناشئة يف احلسبان، وقد جنم االنخفاض يف اإلنتاج

، والصادرات التي %١٬٦االستعماالت: االستثمار اإلجمايل احمللي، الذي انخفض 
ويف املقابل، استمر   ٢٠٠٠.٣نسبة إىل الفترة املقابلة من سنة  %٩انخفضت بنحو 

  .%٣٬٠االستهالك اخلاص يف الزيادة بوتيرة سنوية قدرها 
ة األخيرة: االستثمار يف يف انخفاض االستثمارات، يبرز تأثير حوادث السن  

، بسبب االنتفاضة أساساً، واالستثمارات يف الشركات الناشئة %١٧اإلسكان انخفض 
(قياساً بالفترة املقابلة من السنة السابقة)، كنتيجة مباشرة  %٢٠انخفضت بما يفوق 

لألزمة العاملية يف قطاعات التكنولوجيا العالية. وانخفاض االستثمارات يف 
بالنسبة إىل الربع  %٣٠ –ناشئة يبرز بصورة خاصة يف الربع الثاين الشركات ال
. وقد جنم االنخفاض يف %٦وانخفض االستثمار يف اآلالت واملعدات  –السابق له 

التصدير عن حوادث خارجية أساسًا، ويبرز يف الصادرات املتقدمة وصادراتالشركات 
صادية احمللية، كسعر الصرف الناشئة [....] ويبدو أن تأثير العوامل املاكرواقت

. وكما هو متوقع ألسباب تتعلق بصقل االستهالك  احلقيقي واألجور، كان قليالً نسبياً
اخلاص، فإن تأثير الركود يف االستهالك اخلاص، وخصوصاً يف االستهالك اجلاري، 

، يف حين انخفض االستهالك %٤كان معتدالً: ارتفع االستهالك اجلاري يف الربع الثاين 
  ).٢٠٠٠(قياساً بالربع املقابل من سنة  %٥٬٥الثابت 
تشير مؤشرات الصناعة بوضوح إىل تدهور يف النشاط االقتصادي مؤشر   

، انخفض يف ٢٠٠٠اإلنتاج الصناعي، الذي بدأ باالنخفاض يف الربع الرابع من سنة 
قياساً بالربع األول. وانخفض مؤشر  %٤٬٦آب/ أغسطس  –فترة نيسان/ أبريل 

، يف مقابل انخفاض %١٠عات التكنولوجيا العالية يف الربع الثاين بما يقارب صنا
يف اإلنتاج الصناعي للقطاعات املصنفة تقليدية. وتدل الفجوة  %١٬١معتدل مقداره 

يف اإلنتاج الصناعي بين القطاعات املتطورة والتقليدية على أن تأثير العوامل 
  من تأثير احلوادث احمللية.اخلارجية يف اإلنتاج الصناعي كان أقوى 

إن قطاع السياحة هو املتضرر الرئيسي من نشوب االنتفاضة. فقد انخفض   
قياساً بالفترة املقابلة  %٦٠عدد ليايل املبيت يف الفنادق، يف الفترة املعنية، أكثر من 

                                                            

  املقارنة مع الفترة املقابلة من السنة السابقة هي بمعطيات أصلية (غير معدَّلة). ٣ 
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من السنة السابقة. وأدى االنخفاض الدرامي يف السياحة إىل انخفاض األسعار، وتبعه 
  بقليل. %١٠اع يف عدد ليايل مبيت اإلسرائيليين يف الفنادق بنسبة فاقت ارتف

ومع التباطؤ يف سائر قطاعات االقتصاد، تواصل التباطؤ يف قطاع البناء.   
وكان الضرر الذي حلق بهذا القطاع ناجماً يف األساس عن االنتفاضة، التي أثرت على 

عرض، كان النخفاض عدد صعيدي العرض والطلب على حد سواء. فعلى صعيد ال
من القوة العاملة يف هذا القطاع قبل  %٢٥العاملين الفلسطينيين، الذين شكلوا نحو 

االنتفاضة، تأثير حاد يف قدرة االقتصاد على البناء، أقله يف األمد القصير. وعلى 
صعيد الطلب، أضر عدم اليقين األمني بالطلب على املساكن؛ إذ من املعقول االفتراض 

ألفراد الذين كانوا يخططون لشراء مسكن يف مناطق ازداد فيها اخلطر أصبحوا أن ا
يفضلون تأجيل الشراء إىل حين اتضاح تأثير االنتفاضة البعيد األمد. وهناك تأثير 

آخر يف الطلب على املساكن هو االنخفاض امللموس يف عدد املهاجرين إىل البلد، 
السنة (حتى تموز/ يوليو)، وصل إىل إسرائيل للسنة الثاين على التوايل. فمنذ بداية 

على  ١٩٩٩و ٢٠٠٠يف سنتي  ٣٧٬٠٠٠و ٣٢٬٠٠٠مهاجر، يف مقابل  ٢٤٬٠٠٠
التوايل. وإىل جانب هذه العوامل، عمل انخفاض معدل الفائدة على القروض العقارية، 

وخطة احلكومة لتشجيع الطلب على املساكن اجلديدة يف مناطق خمتارة، على 
ئياً عن انخفاض عمليات الطلب يف العرض والطلب انخفاضاً بنحو التعويض جز

، قياساً ٢٠٠١، سواء يف بدايات البناء أو يف إنهاءاته يف الربع الثاين من سنة %٣٥
. وهناك مؤشر آخر يدل على تراجع النشاط يف هذا القطاع يتمثل ٢٠٠٠بمعدل سنة 

اء مساكن يف األشهر السبعة يف عدد الصفقات التي عُقدت لشر %١٠يف انخفاض بنحو 
  .٢٠٠٠األوىل من السنة، قياساً بمتوسط سنة 

إن تقارير الشركات التي تقع يف إطار مسح الشركات الذي يجريه بنك إسرائيل   
تدل على أن االنخفاض املتتايل يف نشاط قطاعات االقتصاد األساسية جميعها قد 

البناء، والنقل واالتصاالت، تواصل يف الربع الثالث: يف الصناعة، والتجارة، و
والفنادق، وخدمات قطاع األعمال. وبحسب املسح، كانت االنخفاضات يف خمتلف 

، ١٩٩٩القطاعات أكثر حدة من التي سُجلت يف الركود السابق، الذي انتهى سنة 
باستثناء قطاع البناء. ففي الصناعة انخفضت املبيعات عامة، سواء للسوق احمللية أو 

 الفنادق انخفضت ليايل املبيت انخفاضاً بارزاً (قياساً بالربع املقابل للتصدير؛ ويف
من السنة املاضية)؛ ويف البناء انخفض بناء املباين والبنى التحتية على حد سواء؛ 

ويف النقل انخفض نشاط النقل البري والنقل البحري، يف حين ازداد النقل اجلوي 
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ود على زيادة اإلنتاج يف القطاعات الرئيسية واالتصاالت. كما يظهر من املسح أن القي
  كلها تأتي أساساً من جانب عمليات الطلب.

تتوافق مؤشرات العائدات مع صورة التباطؤ يف االقتصاد. فقد انخفض مؤشر   
بالنسبة إىل  %٣آب/أغسطس،  –عائدات التجارة واخلدمات، يف فترة نيسان/ أبريل 

 %١٠وجاء هذا االنخفاض نتيجة انخفاض قيمته الفترة املقابلة من السنة السابقة. 
بسبب انخفاض  –يف عائدات قطاع خدمات الضيافة واألكل يف الفترة نفسها 

يف عائدات خدمات قطاع األعمال. ولعل  %٨ونتيجة انخفاض بنحو  –السياحة 
مصدر االنخفاض يف عائدات خدمات قطاع األعمال هو انخفاض يف إنفاق الشركات 

نولوجيا املعلومات، وتقليص جتنيد العاملين على أيدي شركات القوة على خدمات تك
  البشرية.
  [.......] 

 
 

  مسح الشركات وقطاع األعمال للربع الرابع
  : النتائج األساسية٢٠٠١من سنة 

)٢٠/١/٢٠٠٢(  

   
يظهر من تقارير شركات الصناعة أن انخفاض إنتاجها استمر يف الربع الرابع   

، وهو الربع اخلامس على التوايل، يف أعقاب فترة طويلة من النمو. ٢٠٠١من سنة 
وصورة التقلص التي تظهر من اإلجابات لكل الفروع شاملة: للقطاعات الفرعية كافة، 

عن االنخفاض يف اإلنتاج، تضمنت  وللمجموعات بحسب احلجم واحلداثة. وفضالً
تقارير الشركات انخفاضاً يف املبيعات، سواء للتصدير أو للسوق احمللية خاصة. كما 
أشارت هذه التقارير إىل استمرار تقلص اخملزون االحتياطي، وتقليل تسجيل العمال. 

 وكما يف الربع السابق، استمرت الشركات يف احلديث عن قيود تتعلق بالطلبن على
توسيع النشاط من البلد ومن اخلارج؛ وكذلك عن انخفاض يف الطلبيات للربع املقبل، 

  إن من السوق احمللية أو من اخلارج.

                                                            

   من موقع البنك يف اإلنترنت: بريةإعداد دائرة األبحاث يف بنك إسرائيل. مترجم عن الع  
    http://www.bankisrael.gov.il    

  ويشتمل املسح على جداول ورسوم بيانية مل نوردها هنا.
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ويبدو من تصنيف الشركات بحسب حداثتها، بانتمائها إىل جمموعات قطاعية   
أن ضرراً حلق بالنشاط يف اجملموعات القطاعية كلها:  –تقليدية ومتقدمة وخمتلطة  –
نخفض اإلنتاج واملبيعات، سواء احمللية أو إىل اخلارج، وحتى الطلبيات انخفضت ا

. ويف هذا الربع، يمكن مالحظة توافق سلبي بين مستوى الشركات التقني ومدى  أيضاً
انخفاض إنتاجها: فالشركات التقليدية أفادت عن انخفاض كبير يف إنتاجها، يف 

. وهذا خالفاً للربع حين أن الشركات املتطورة أفادت عن انخف اض بنسبة قليلة نسبياً
  السابق، حين كانت العالقة بين مستوى الشركات التقني وانخفاض إنتاجها عكسية.

ويتضح من تصنيف الشركات بحسب عدد العاملين فيها، أن النشاط تراجع يف   
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة. فقد تضررت املبيعات فيها  –الشركات من كل احلجوم 

جميعاً، سواء احمللية أو إىل اخلارج، وسُجل انخفاض يف الطلبيات؛ وسُجلت 
االنخفاضات األكثر حدة يف نشاط الشركات الصغيرة نسبياً؛ ويف املقابل سُجل يف 

  جمال التصدير انخفاضات لدى الشركات الكبيرة واملتوسة فقط.
نتاج ويف ويف قطاعات الصناعة جميعاً، أفادت الشركات عن انخفاض يف اإل  

املبيعات إىل السوق احمللية وإىل اخلارج. وكانت االنخفاضات البارزة يف هذه الفترة 
يف األملاس، ويف املأكوالت واملشروبات، ويف األوراق والطباعة، ويف قطاعي املعادن 

  والسيارات.
أما تقارير شركات التجارة فتدل على استمرار انخفاض املبيعات، الذي بدأ   

من عام، يف أعقاب فترة طويلة من النمو املتواصل. ويستمر توقّع قبل أكثر 
. ويف هذا الربع، ازداد حديث  انخفاضات يف الربع املقبل أيضاً، لكن بنسبة أكثر اعتداالً

  التقارير عن قيود على زيادة املبيعات، وظل القيد األساسي نقص الطلب.
ال بناء استمر يف االنحسار. ويبدو من تقارير شركات البناء أن نطاق تنفيذ أعم  

وكذلك استمرت التقارير تتحدث عن انخفاض يف األسعار (بحسب الدوالر). ويتوقع 
معظم الشركات استمرار انخفاض النشاط، وإن بنسبة أكثر اعتداالً مما كان عليه يف 

الربع السابق. ويُنتظر أن يكون ثمة انخفاض، تقريباً يف مراحل البناء كافة، ويف 
التحتية (لكن بمعدل منخفض نسبياً)، ويف حجم بدايات البناء ونطاق  البنى

اإلنهاءات. بل إن الشركات الكبيرة واملتوسطة أفادت أيضاً عن توقع استمرار 
  االنخفاض يف الربع املقبل.

وجاء يف تقارير معظم شركات البناء حديث عن قيود على توسيع النشاط يف   
رة، كانت عمليات الطلب املنخفضة القيد الرئيسي. مع البناء. وكما يف السنوات األخي
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ذلك، فإن نسبة ذات شأن من الشركات الصغيرة يف القطاع أفادت أيضاً عن قيد على 
  العرض، وال سيما صعوبات تمويلية، ونقص يف عدد العاملين.

ويظهر من تقارير شركات النقل واالتصاالت استمرار الصورة السلبية: استمر   
يف بيع خدماتها لإلسرائيليين، بل أكثر من ذلك لألجانب، وقلّت بقايا االنخفاض 

: البري والبحري  املعدات. وشمل االنخفاض يف هذه الفترة جماالت النقل جميعاً
واجلوي. أمّا يف االتصاالت، فقد برز استقرار يف النشاط، يف أعقاب ازدياد مبيعات 

شركات النقل تتوقع استمرار انخفاض  اخلدمات لإلسرائيليين. ويظهر من التقارير أن
  النشاط يف الربع املقبل أيضاً، يف حين تتوقع شركات االتصاالت استقراره.

وواصلت شركات قطاع الفنادق اإلشارة يف تقاريرها إىل انخفاض يف النشاط   
(قياساً بالربع املقابل من السنة السابقة) للربع اخلامس على التوايل، بعد عدة أرباع 

لنمو. كما أنها كلها تقريباً أفادت عن انخفاض يف عدد ليايل مبيت السياح. وهذا من ا
احلديث عن انخفاض الطلب على خدمات الفنادق يتالءم مع احلديث عن انخفاض 

العائد املتوسط للغرفة الواحدة. وأفادت الفنادق كلها تقريباً عن انخفاض الطلبيات 
  يف الربع املقبل.

ير الشركات يف قطاع خدمات األعمال استمرار انخفاض كذلك يبرز من تقار  
النشاط، وأجاب معظمها مفيداً أيضاً عن انخفاض يف عدد العاملين والطلبيات للربع 

املقبل. ومن الالفت للنظر اإلفادة عن استقرار يف بيع اخلدمات إىل اخلارج، والطلبيات 
  ذه العناصر.من اخلارج يف الربع املقبل، بعد عام من االنخفاض يف ه

  [.......]  
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  التأثير املباشرة للحوادث األمنية
 يف الناجت احمللي اإلجمايل لقطاع األعمال

 

بحسب تقدير أجرته دائرة األبحاث يف بنك إسرائيل، تبلغ خسارة الناجت 
[احمللي اإلجمايل] املباشرة نتيجة احلوادث األمنية التي بدأت يف تشرين األول/ 

 %٤تشكل  –مليار شيكل جديد  ١٣] نحو ٢٠٠٢حتى اآلن [مطلع سنة  ٢٠٠٠أكتوبر 
ل. وقُدّر الضرر الذي حلق بنسبة نمو تقريباً من الناجت احمللي اإلجمايل لقطاع األعما

، من املستوى املنخفض الذي بلغه االقتصادج يف ٢٠٠١ناجت قطاع األعمال سنة 
كما أفاد بنك إسرائيل بأن الضرر الذي أصاب الناجت هو  %٣، بنحو ٢٠٠٠أواخر سنة 

 يف أعلة من ذلك أيضاً، ألن هذه التقديرات ال تأخذ يف االعتبار التأثير غير املباشر
االستهالك اخلاص واالستثمار الناجم عن االنخفاض يف دخل الفرد يف أعقاب 

  انخفاض الناجت.
لقد تسببت االنتفاضة، بصورة مباشرة، بانخفاض حاد يف نشاط عدد من 

السياحة والتصدير إىل املناطق [احملتلة] والبناء والزراعة؛ وهذا فضالً  –القطاعات 
ني يلحق الضرر بمناخ قطاع األعمال. وتعكس أم –عن إيجاد عدم يقين سياسي 

التقديرات خسارة القيمة املضافة املباشرة يف هذه القطاعات وغير املباشرة من 
خالل عمليات الشراء احمللية من قطاعات أُخرى، أو بكالم آخر، إنتاج هذه القطاعات 

  بعد إلغاء عنصر االستيراد (جدول تأثير االنتفاضة).
ن حلق بهما أشد الضرر جراء احلوادث األمنية هما السياحة إن القطاعين اللذي

من القيمة املضافة لهذين  %٤٥إذ بلغ نحو  –والتصديير إىل املناطق [احملتلة] 
القطاعين. ووقع الضرر بالسياحة يف أعقاب االنتعاش املثير لإلعجاب الذي طرأ على 

ويف ضوء السلوك يف حتى الربع الثالث.  ٢٠٠٠وسنة  ١٩٩٩هذا القطاع خالل سنة 
املاضي والطاقة السياحية الكبيرة املوجودة يف إسرائيل، كان يمكن توقع استمرار 

هذا املستوى، وذلك على الرغم من التباطؤ اجلاري يف االقتصادات املتطورة يف العامل 
. إن االنخفاض احلاد يف دخول السياح ومبيتهم يف الفنادق الذي بدأ يف ٢٠٠١سنة 

أيضاً يف موازاة تفاقم  ٢٠٠١، وتواصل خالل سنة ٢٠٠٠ل/ أكتوبر تشرين األو

                                                            

    مترجم عن العبرية من موقع البنك يف ١٣/١/٢٠٠٢(املركزي) صادر يف بيان صحايف للناطق باسم بنك إسرائيل ،
  اإلنترنت:

      http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/020113/020113a.htm 
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أيلول/ سبتمبر يف  ١١باستثناء الربع األخير الذي تأثر بشدة جرّاء هجوم  –احلوادث 
يبرز بصورة مباشرة الضرر الذي أحلقته احلوادث األمنية بتطور  –الواليات املتحدة 

فيما عنى التجارة مع مناطق احلكم  هذا القطاع. ويمكن التوصل إىل استنتاج مماثل
الذاتي الفلسطينية، التي تقلصت بعد حوادث تشرين األول/ أكتوبر من خالل انخفاض 
  حاد، سواء يف تصدير البضائع إىل مناطق السلطة الفلسطينية، أو يف استيرادها منها.

من  %٨ويف قطاع البناء أيضاً يتجسد تأثير احلوادث األمنية بانخفاض نحو 
قيمة املضافة للقطاع. وجتسد إضرار االنتفاضة بالبناء أساساً يف تقليص عرض ال

عامل. وقد أبرز هذا االنخفاض  ٤٥٬٠٠٠عمل العمال الفلسطينيين، الذي تقلص بنحو 
الضرر الذي حلق بجانب العرض اخلاص بالبناء، وال سيما بعدد بدايات البناء. ومن 

لى أساس أن جزءاً كبيراً من الضرر الذي حلق املهم التأكيد أن هذا التقدير يحتسب ع
بقطاع البناء ينبع من جانب الطلب، على خلفية الركود يف االقتصاد. وينبع هذا 

الركود أيضاً من عوامل إضافية، بينها تباطؤ التجارة العاملية يف أعقاب الركود يف 
تأثير الطلب، يف االقتصادات املتطورة يف العامل. ويمكن أن جمد دليالً مباشراً على 

انخفاض أسعار السكن، وهو ما يدل على أن النقص يف العمال مل يكن العامل احلاسم 
يف سوق الشقق السكنية (إذ إن هذا العامل يف حد ذاته كان يُفترض أن يتسبب برفع 

  األسعار).
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


