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 ملحق خاص
 

  اقتصاد األمن القومي يف إسرائيل
  يف مواجهة التحديات األمنية واالجتماعية

  
  ڤينشموئيل إ                                                                                                  

  
املاضية، مقارنة بالدول املتطورة  ةاخلمس عوامرائيلي يف األأظهر االقتصاد اإلس

نضمام إسرائيل إىل منظمة التعاون ااألخرى، نمواً واستقراراً ملحوظين تتوجا ب
ذلك، يواجه من رغم وعلى ال.  2010مايو /يف أيار OECDاالقتصادي والتنمية 

على ون لها تداعيات االقتصاد اإلسرائيلي، على املدى الطويل، حتديات قاسية قد تك
مكانة على و ،الستقرار الداخليوعلى اقدرة الدولة على تمويل إنفاق أمني مرتفع، 

كل رأس آيف ت ،أخرى من جملة أمور، وتكمن هذه اخملاطر أساساً. إسرائيل يف العامل
، ويف عدم استقرار االقتصاد )بسبب تراجع مستوى التعليم(املال البشري يف إسرائيل 

ويف الوقت ذاته، تتوافر إلسرائيل فرص لتحقيق النمو  .ويف الوضع األمنيالعاملي، 
وعليه، يعرض هذا البحث الوضع االقتصادي يف إسرائيل يف إطار . السريع واملستمر

  .ةاألمن القومي بداللته املوسع
  
  

                                                 
  هَْعرَخاه " (يم استراتيجي إلسرائيلوتق"، )ناشرون(عنات كورتز وشلومو بروم : املصدر

  ،2011) إستراتيجيت ليسرائيل
  ilhttp://www.inss.org. :جامعة تل أبيب-، معهد دراسات األمن القومي164-147ص   

   بعدما ترك اجليش برتبة ين، أسس الدكتور إڤ. معهد دراسات األمن القوميباحث كبير يف
وهو خبير يف . ٪ من أسهمها100التي يمتلك ) مستشارون" (مالتي كونسبت ليمتد"كولونيل، شركة 

 اقتصادات عنوله دراسات  ،االقتصاد اإلسرائيليباالستراتيجيا والعلوم االقتصادية، وخمتص 
. دول منطقة الشرق األوسط، وميزانية األمن، وسوق النفط العاملي، وعامل االستخبارات واإلرهاب

جتاهات، اإىل أين؟ حتاليل، و -عامل االستخبارات اإلسرائيلي: "شارك يف الكتب التالية
إىل جتاهات، ودالالت بالنسبة امفاهيم،  - لكتروينحروب الفضاء اإل"؛ )2009"(ومقترحات

  ).2011("إسرائيل
  .يوال البطل: ترجمة عن العبرية -
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  بداللته املوسعة تعريف األمن القومي

قدرة الدولة على الدفاع عن : كالتايل" األمن القومي بداللته املوسعة"يمكن تعريف 
 تيف جماال -)١(على األقل يف حدها األدنى –حتقيق أهدافها القومية  نفسها وعلى

عن تعريف  هلتمييز ، وذلكاألمن، والسياسة اخلارجية، واجملتمع، واالقتصاد، والعلوم
. األمن القومي باملعنى الضيق املتمحور حول العالقات اخلارجية واألمن فحسب

للواليات " استراتيجيا األمن القومي"لى تطبيق هذا التعريف الواسع يف وثيقة ويتج
، التي حتدد أربع 2010مايو /املتحدة األميركية، الصادرة عن البيت األبيض يف أيار

القيم و ،)prosperity(االزدهار و ،)security(األمن : جماالت رئيسية، وهي
values)(،  والنظام العاملي)international order.(  األهداف " االزدهار"ويشمل

تعزيز رأس املال البشري والتعليم الذي يخدم األمن القومي؛ تطوير العلوم : التالية
والتكنولوجيا واالبتكار؛ حتقيق النمو االقتصادي املستقر واملتوازن؛ استغالل ناجع 

ى هذه الوثيقة وقد علّقت وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون عل. ألموال دافعي الضرائب
بقولها إنها املرة األوىل التي يجري فيها التركيز على املوضوع االقتصادي، وعلى 

الدين العام للواليات املتحدة األميركية، وإنه تغيير جوهري وبعيد املدى عن مقاربات 
  )٢(.اإلدارات األميركية السابقة

ديدات التي تواجه يتيح تعريف األمن القومي بداللته املوسعة نقاش مروحة الته
يم أخطار ووهكذا، على سبيل املثال، يمكن تق. الدولة يف إطار موحد إلدارة اخملاطر

يم اخلطر على االستقرار الداخلي الناجم عن املشكالت واحلرب يف موازاة تق
وتسمح الرؤية املوسعة بإجراء تفاعل فيما بين اجملاالت . االقتصادية واالجتماعية

غرافيا، التطور ود، العالقات اخلارجية، السياسة االجتماعية، الديماالقتصا(املتعددة 
نظر الرسم ا(وباستغالل الفرص من منظور رؤية شامل  ،)التكنولوجي، األمن، وما إليه

                                                 
. الذي دونه يكون أمن الدولة وسيادتها ومستقبلها عرضة للخطرواحلد األدنى من األهداف،  )١(

خطراً على األمن القومي، يف حين أن نسبة بطالة بطالة ٪ 8 نسبةشكل توعلى سبيل املثال، ال 
  .  رار الداخليقلى االستاستمرت طويًال، خطراً عما ٪ تشكل، إذا 16قدرها 

يف " معهد بروكنغس للسياسة االجتماعية"كلينتون يف خطاب ألقته يف  هيالري ) ٢(
استراتيجيا أمن قومي جديدة للواليات املتحدة "غاري فيوبرغ، : املصدر. 27/5/2010

  .Epoch Times"، 15/6/2010"، "األميركية
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إن تعريف مفهوم األمن القومي، ومؤشرات حتقيقه، مشوب بالذاتية ألن فمع ذلك، ). ١
  ]...[. لكل حكومة رؤيتها وأهدافها

 بما يف ذلكيف إسرائيل هيئة واحدة تعنى باألمن القومي بداللته املوسعة،  ال توجد
وحدها وزارة املالية، و. جملس األمن القومي املسؤول عن مواجهة هذا التحدي

، مسؤولة عن إعداد امليزانية العامة للدولة، قادرة على تكوين صورة شاملة صفتهاب
وهي غير مسؤولة عن حتليل اخملاطر املالية ترى األمور بمنظار معين،  إالّ إن

  .االستراتيجية غير االقتصادية

  :ما يليإن أهم واجبات الدولة ومؤسساتها على صعيد االقتصاد هي 

 إدارة االقتصاد بالطريقة األمثل، من خالل إطالق حرية احلركة لقوى السوق  .أ 
وهذا . من ناحية أخرى اخلير العام صلحة، والتدخل يف السوق ملمن ناحية

يشمل بلورة سياسة اقتصادية، وإيجاد الظروف املالئمة للنمو االقتصادي 
  .املستمر وللعمالة الكاملة

األمن، التعليم، (األهداف القومية  من أجل حتقيقتوفير موارد للقطاع العام   .ب 
  .، والسعي الستخدامها الناجع)الرعاية الصحية، الرفاه، العلوم، الثقافة

 ةواالجتماعي ةاالقتصادي اتة الضرورية للنشاطتطوير وإدامة البنى التحتي  .ج 
  .).الطاقة، الغذاء، املواصالت، املال، إلخ(

استقرار األسعار، وسوق العمل، والنظام (احلرص على االستقرار االقتصادي   .د 
  ).املايل واملصريف

يف سبيل تأمين موارد اقتصادية تسمح بتلبية  هتنفيذ االستثمار وتشجيع  .ه 
، واحلد من االلتزامات التي تشكل عبئاً على قبلةامل وامعالدولة يف األ حاجات

  .موارد األجيال القادمة
  .العامل دولاالستفادة من فرص توسيع العالقات التجارية واالقتصادية مع   .و 
تقليص االرتهان للخارج يف اجملاالت التي من شأنها أن تشكل قيوداً ضاغطة   .ز 

، الدين ومصادر الطاقة على سبيل املثال(على االقتصاد واألمن القومي 
  ). اخلارجية
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  الناجت احمللي اإلجمايل والنمو االقتصادي

يعتمد األمن القومي املستدام إلسرائيل بدرجة كبيرة على الناجت احمللي اإلجمايل 
الذي يشكل املصدر الرئيسي لالستهالك املدين، واالستهالك ) الناجت: وفيما يلي(

 811,4، بلغ الناجت احمللي اإلجمايل إلسرائيل 2010 سنةفي ف. األمني، واالستثمارات
شيكل  105,000، وبلغ الناجت للفرد ]مليار دوالر أميركي 217,8[مليار شيكل 

يف ٪ 4,6") النمو("معدل الزيادة احلقيقية للناجت  ت نسبةوبلغ  )٣(.)دوالر 27,700(
مو بنسبة بتراجع عن معدل ن( 2009 يف سنة٪ فقط 0,8 كانت، بعد أن 2010 سنة
متوسط معدل النمو يف  ت نسبةوعلى سبيل املقارنة، بلغ  )٤(.)2008 سنة٪  يف 4,2

. )٢نظر الرسم ا( 2010 سنة ٪ يفOECD 2,8منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
أقل ) دخل الفرد على أساس القوة الشرائية(مع ذلك، بقي الناجت للفرد يف إسرائيل و

  .يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ٪ من الناجت للفرد16بنسبة 

بلغت قيمة الصادرات  فقد. خلارجإىل اإن االقتصاد اإلسرائيلي موجه نحو التصدير 
، 2010 سنة يف] مليار دوالر 80,54[مليار شيكل  300اإلسرائيلية من سلع وخدمات 

 290، و2009 سنة مليار شيكل يف 266 ، وكانت بلغت٪ من الناجت37 أي ما يوازي
 283يف املقابل، بلغت قيمة الواردات من سلع وخدمات . 2008 سنة مليار شيكل يف

 سنة مليار شيكل يف 247 كانت، بعد أن 2010 سنة يف] مليار دوالر 76[مليار شيكل 
  .2008 سنة مليار شيكل يف 301، و2009

عاملية لتصدير تُظهر هذه األرقام اعتماد االقتصاد اإلسرائيلي الكبير على األسواق ال
ولتحقيق النمو، والستيراد املواد اخلام والوسيطة والسلع االستهالكية  ،جاتهومنت

م هذا االرتهان على إسرائيل احلفاظ على قدرتها التنافسية يف تّويح. واخلدمات
األسواق العاملية، وتكيّف اقتصادها دينامياً مع املتغيرات البنيوية يف السوق 

  . ةاملعومل
  

    

                                                 
مليون نسمة، وبلغ سعر صرف  7,695حو ، قُدّر عدد سكان إسرائيل بن31/12/2010يف  )٣(

  .شيكالت للدوالر الواحد 3,549الشيكل جتاه الدوالر 
  .10/3/2011تاريخ باملكتب املركزي لإلحصاء يف إسرائيل، بيان للصحافة  ) ٤(
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  الة وسوق العملالعم

لسوق العمل تأثير كبير على األمن القومي، ألن القوة العاملة هي أهم عامل إنتاج يف 
 تولّدوعلى سبيل املثال، . االقتصاد، وألن العمالة ضرورية لالستقرار االجتماعي

ارتدادات منظومية سلبية واسعة النطاق، ) ٪10أكثر من (معدالت البطالة املرتفعة 
انكماش الناجت احمللي اإلجمايل، : ن بين أمور عديدة أخرى، يف التايلوهي تتجلى، م

  .االجتماعية على حساب الضرورات القومية األخرى للحاجاتوحتويل موارد إضافية 

أفضى النمو السريع يف إسرائيل إىل انتعاش سوق العمل، فانخفض معدل البطالة وقد 
٪ يف منطقة 10 بـ، مقارنة 2010 سنة ةيف نهاي) املدنية(٪ من القوة العاملة 6,6إىل 

ويتوقع بنك إسرائيل ). ٣نظر الرسم ا(٪ يف الواليات املتحدة األميركية 9,6اليورو، و
 سنتي٪ يف 5,9ثم إىل ، ٪6,1إىل  يف إسرائيل املركزي أن ينخفض معدل البطالة

  .على التوايل 2012و 2011
القوة العاملة يف إسرائيل،  من جهة أخرى، طرأ حتسن على نسبة مشاركة السكان يف

٪ 57,3وصوالً إىل  2007 سنة ٪ يف56,3إىل  2003 سنة ٪ يف54,5فارتفعت من 
وترافقت هذه الظاهرة مع تغييرات إيجابية إضافية يف سوق العمل، . 2010 سنة يف

مثل انتقال املستخدَمين من قطاع اخلدمات إىل قطاع األعمال، وزيادة عدد الوظائف 
ويُعزى هذا املنحى اإليجابي ). زاد عدد الوظائف بدوام جزئي بنسبة أقل(بدوام كامل 

تخذتها احلكومة خلفض استخدام اإىل حتسن احلالة االقتصادية، وإىل اإلجراءات التي 
العمال األجانب، وملنح إعفاءات ضريبية، ولرفع سن التقاعد، األمر الذي ساهم يف 

وعلى الرغم من كل هذه اإلجنازات، . العاملة زيادة مشاركة البالغين املسنين يف القوة
يف  مما هي عليهال تزال نسبة مشاركة السكان يف القوة العاملة يف إسرائيل أقل بكثير 

نسبة القوة " تفوقيف الواليات املتحدة األميركية، على سبيل املثال،  -الدول املتطورة 
   .٪65عدل م )الفئات العمرية القادرة على العمل" (العاملة للسكان

يُعزى تدين معدل انخراط السكان يف القوة العاملة يف إسرائيل، أساساً، إىل ضعف و
٪ من جمموع 30أي  –) احلريديم(مشاركة كل من القطاع العربي واملتزمتين دينياً 

ويُالحظ حتديداً تدين مشاركة النساء يف القطاع العربي،  ،يف القوة العاملة -السكان



 

7 
 

يتميز هذان القطاعان، مقارنة بسائر فئات و  )٥(.تزمتين دينياًوالرجال اليهود امل
يف حين أن  ،السكان، بمعدل تكاثر طبيعي سريع، وبمستوى منخفض من اإلنتاجية

  .من التأمينات االجتماعية اًمرتفع اًلهاتين الشريحتين نصيب
لتالمذة " التوزع القطاعي"ويمكن استشراف مستقبل سوق العمل من خالل تطور 

يف  الذين يدرسونأن تصل نسبة التالمذة ، 2014 سنة يف ،إذ يُتوقع ،إسرائيل
٪ من جممل التالمذة يف إسرائيل، 50مؤسسات التعليم العربي واحلريدي جمتمعة إىل 

ومل يكن هذا املنحى . ٪ يف مطلع القرن احلايل34كانت تبلغ هذه النسبة  يف حين
، والتحصيل العلمي األساسي املؤهِّل "كاملنهاج املركزي املشتر"مصحوباً بتطبيق 

  )٦(.لدمج خريجي هذين القطاعين يف سوق العمل يف املستقبل

إىل إن النمو السريع لعدد السكان احملتاجين : وينطوي هذا املنحى على اخلطر التايل
شبكة احلماية االجتماعية من جهة، وصعوبة جباية إيرادات إضافية من الفئات 

دخالً من جهة أخرى، من شأنهما إعاقة النمو، وخفض مستوى  االجتماعية األعلى
معيشة جمموع السكان، ال بل دفع ذوي الكفاءات واإلنتاجية العالية إىل الهجرة، 

يف املقابل، من شأن تطوير الفئات . إبان ازدهار االقتصاد العاملي يف وخصوصاً
إىل  الناجت احمللي وزيادة يفإىل املدعومة حالياً وإيجاد فرص عمل لها، أن يفضي 

  .تقليص الفقر
  

  الفجوات يف الدخل

 كبير من سكان دولة إسرائيل على الرغم من حتسن معدالت العمالة والنمو، بقي قسم
  )٧(.خارج دائرة النمو، يعاين من مستويات أجور ومداخيل منخفضة نسبياً املوجودين

دي أوضاع الفئات العشرية األجور وترهذه الفوارق يف األجور ناجمة عن جمود إذ إن 
                                                 

ألف، كما يزيد عدد الرجال اليهود احلريديم  211يزيد عدد النساء العربيات غير العامالت على  ٥
البطالة تنخفض، لكن هناك مليون عاطل عن "سامي بيريتس، : املصدر. ألف 64على غير العاملين 

  . 3/9/2010، "ذي ماركر"، "العمل
  .2012-2011 لسنتيوزارة املالية، مشروع قانون امليزانية العامة : املصدر )٦(
شرة يف بثته القناة العا" (ماركت ووتش"وفق استطالع للرأي أجرته شركة  ،على سبيل املثال )٧(

، "هل تشعر بآثار النمو يف إسرائيل؟" :التايل سؤالال ن، وأجاب فيه املستطلَعون ع)3/3/2011
نعم " :٪ منهم فقط7، وأجاب "أشعر بها جزئياً " :٪ منهم18، وأجاب "ال أشعر بها" :٪ منهم75أجاب 

  ".أشعر بها
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من ناحية، وعن جدارة وتميز العاملين، من ذوي ] يف الهرم التراتبي للسكان[الدنيا 
الطلب على  نتيجة ة،الفئات العشرية العليا املؤهلين للمنافسة يف السوق املعومل

لكن يوجد شريحة كبيرة من املدراء الذين يحصلون على . ، من ناحية أخرىكفاءاتهم
مساهمتهم املتواضعة يف الناجت القومي ويف االقتصاد من رغم على الرتفعة، أجور م

، اخلاص بتوزع املداخيل، إىل تفاوت كبير يف الدخل ١ رقم ويشير اجلدول. اإلسرائيلي
اجتماعي خطير  -فيما بين اإلسرائيليين، والذي يشكل سبباً رئيسياً لتقاطب اقتصادي

  .يهدد االستقرار االجتماعي
  
  

  ١ جدول
  توزع املداخيل وعبء ضريبة الدخل على السكان يف إسرائيل

  

  توزع السكان حسب
  الفئات العشرية

نسبة دخل كل فئة جململ 
  )٪(املداخيل يف إسرائيل 

نسبة ضريبة دخل كل فئة 
جململ  ضريبة الدخل يف 

  )٪(إسرائيل
  0,0 1,0 ٪10) الفئة العشرية األدنى( 1
2                                10٪ 2,0 0,0  
3                                 10٪ 3,1 0,0  
4                                 10٪ 4,3 0,0  
5                                 10٪ 5,5 0,2  
6                                 10٪ 6,8 1,0  
7                                 10٪ 8,6 2,4  
8                                 10٪ 11,2 6,1  
9                                 10٪ 16,1 15,6  

  74,7 41,4 ٪10)   الفئة العشرية العليا(  10
): نسمة(جمموع السكان 

7,695,000  
100,0  100,0  

  )٨(.وزارة املالية، مديرية الواردات وضريبة الدخل :املصدر
 

                                                 
 /، صادر يف حزيران2010 وزارة املالية، مديرية الواردات وضريبة الدخل، التقرير السنوي )٨(

  .2011يونيو 
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العمود  التي تشكل هر هيكلية الدخل القومي يف إسرائيل انسحاق الطبقة املتوسطةتُظ
إن فوعلى سبيل املثال، . الفقري للدولة يف جماالت القوة العاملة واجملتمع واألمن

تشمل كالً من الفئة العشرية الثالثة، والرابعة، (حصة الفئات العشرية املتوسطة 
٪ 40تبلغ ) ٪ من السكان60والثامنة، والتي تمثل واخلامسة، والسادسة، والسابعة، 
وحدها الفئة العشرية الثامنة، تُظهر تساوياً بين و ،فحسب من جممل الدخل القومي

  ].٪11,2[ونصيبها من الدخل القومي ] ٪10[نسبتها من جمموع السكان 

٪ من السكان فقط يدفعون ضريبة الدخل، ألن دخل 50 أن 1 رقم ويبين اجلدول
كما يُظهر اجلدول . اآلخر أدنى من عتبة الدخل السنوي املُعفى من الضريبةالنصف 

٪ من إيرادات 75اعتماد خزينة الدولة على الفئة العشرية العليا التي هي مصدر نحو 
ضريبة (٪ من إيرادات الضرائب املباشرة 65نحو مصدر ضريبة الدخل يف إسرائيل، و

مع ذلك، ). زائد ضرائب الرعاية الصحيةالدخل زائد مدفوعات التأمين االجتماعي 
األخيرة، نسبة الضرائب املباشرة، وزيدت نسبة الضرائب غير  عوامخُفضت، يف األ

التي ) وما إليه البنزين والسجائر ائبالضريبة على القيمة املضافة، ضر(املباشرة 
رة ، جتاوزت إيرادات الضرائب غير املباش2010 سنةويف . تطاول جميع فئات السكان

وحتتل إسرائيل اليوم املرتبة . ٪ من جممل العائدات الضريبية50يف إسرائيل نسبة 
الثالثة من حيث العبء الضرائبي غير املباشر يف جمموعة دول منظمة التعاون 

  )٩(.OECDاالقتصادي والتنمية 
  

  التعليم

إن رأس املال البشري هو رصيد إسرائيل األساسي، وهو يشكل حمرك النمو 
إىل  يدعو تراجع مستوى التعليم يف إسرائيل فإنوعليه، ، ادي واالجتماعياالقتص

صادر يف ، OECDويشير تقرير ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية . القلق الشديد
، إىل أن مستوى طالب املرحلة الثانوية يف إسرائيل، وال 2010يناير /كانون الثاين

                                                 
، "ذي ماركر"، "لن يبقى يف إسرائيل من يدفع ضريبة الدخل"ميراف أرلوزوروف،   )٩(

11/4/2011.  
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دول ، هو دون مستوى نظرائهم يف السيما يف فروع الرياضيات والقراءة والعلوم
  )١٠(.املتطورة

  :ما يلي 2012-2011 لسنتيجاء يف مقدمة مشروع قانون امليزانية العامة  ذلكك
إن مستوى إجنازات طالب إسرائيل، ومن ضمنهم املوهوبين، هو دون املستوى 

تقدم ظاهرة  فضالً عنكل، تآاليف إجنازات التعليم العايل آخذة  كذلك فإن .املطلوب
أعضاء الهيئات التعليمية يف العمر، والتحاق أكاديميين إسرائيليين بمعاهد أبحاث 

، "رأس املال اخملاطر"ويعوّق انخفاض االستثمار يف قطاع  .وجامعات يف اخلارج
خصوصاً أن هذا واملنافسة، قدرةَ هذا القطاع على النمو املستمر،  دولاملتنامي يف ال

 شهدتحاملي شهادات العلوم والهندسة، يف الوقت الذي املنحى مصحوب بتضاؤل عدد 
  )١١(.النامية تطوراً متسارعاً يف هذه احلقول العلمية بالذات دولالعديد من ال فيه

إذا تواصل منحى تراجع مستوى التعليم العلمي والتكنولوجي، سينجم عنه فوعليه، 
قدرة االقتصاد  نسبة إىلالذي يعد أمراً حيوياً بال كل رأس املال البشري إلسرائيلآت

ويف معدل نمو  ،كل انخفاض يف الصادراتآوسيلي هذا الت. اإلسرائيلي على املنافسة
عالوة على ذلك، ستتضرر قوة إسرائيل العسكرية، ألنها تعتمد أكثر فأكثر على . الناجت

وبالتايل، فإن اإلصالح املطلوب يف قطاع التعليم ليس سهالً  ،التكنولوجيا الفائقة
  .نه ممكن، وضروري ألمن إسرائيل القوميلك
  

  استقرار النظام املايل واألسعار

إبان األزمة املالية العاملية يف أظهر القطاع املايل واملصريف اإلسرائيلي تماسكاً 
بالقطاع املايل واملصريف يف كل من الواليات املتحدة  ةمقارن )2008سنة (األخيرة 

املركزي اإلسرائيلي، حتسنت وضعية املؤسسات وبحسب املصرف . األميركية وأوروبا
قد املالية، ومن ضمنها املصارف، بفضل الدروس املستخلصة من األزمة العاملية، و

 اتأسواق العقار وتعدّ. تعزيز هيكلية أموال املصارف اخلاصةيف جتلى هذا التحسن 
البيوت  مالّكيف عجز  إذ يكمن خطرها ،أبرز عوامل اخلطر على القطاع املايل من

                                                 
، "إسرائيل تتسم بالفقر وبعدم املساواة" ،OECDتقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  )١٠(
  .19/1/2010، "هآرتس"
، السياسة االقتصادية 2012-2011 لسنتيع قانون امليزانية مشرو –ميزانية الدولة  )١١(

  .40، ص 2010أكتوبر /، تشرين األول2012-2011 تيناملالي نتينوسياسة امليزانية للس
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السكنية وشركات البناء عن سداد تسليفات املصارف، مثلما جرى يف الواليات 
، التي شهدت ركوداً يف أسواق العقار، وحتى 2008 سنة بداية ذفمن. املتحدة األميركية

حمسوبة (٪ 39، ارتفعت أسعار الشقق السكنية يف إسرائيل بنسبة 2010 سنة نهاية
قروضاً رهنية كبيرة، بعضها بالفائدة املتحركة  كالّوأخذ امل ،)باألسعار احلقيقية

ذلك، وجراء أزمة السكن يف إسرائيل، أصدر املصرف  إثريف و). اآلخذة يف االرتفاع(
  .اتاملركزي واحلكومة اإلسرائيلية تعاميم وإجراءات لتهدئة أسواق العقار
وهذا ما  ،القتصاديهدد التضخم، أي ارتفاع األسعار الذي ال يمكن التحكم به، استقرار ا

بلغ معدل التضخم خالل  ، إذعانت منه إسرائيل يف مطلع ثمانينيات القرن املاضي
٪، 4,2، نسبة 2011يونيو /وحزيران 2010يونيو /ثني عشر شهراً، أي بين حزيرانا

ال يشكل التضخم يف إسرائيل، اليوم، و). ٪3(متجاوزاً السقف الذي وضعته احلكومة 
جات واألساسية، كاملنت اجاتالقتصاد، لكن ارتفاع أسعار احلخطراً على استقرار ا

بانفجار  االغذائية واملساكن وغيرها، بالتضافر مع فجوات الدخل العميقة، تسبب
  .2011 أواسط سنةحركة االحتجاج االجتماعي العارمة يف 

٪ يف 0,5ويف إطار مكافحة التضخم، رفع املصرف املركزي معدل الفائدة النقدية من 
لكن الفائدة احلقيقية ( 2011يونيو /٪ يف حزيران3,25إىل  2009سبتمبر /لولأي

وأدى الفارق بين معدالت الفائدة يف كل من إسرائيل والعامل، وفائض ). بقيت سلبية
، إىل تدفق )2010 سنة مليار دوالر يف 6,7نحو (ميزان املدفوعات اإلسرائيلي 

الشيكل جتاه الدوالر األميركي وسائر الرساميل إىل إسرائيل، وإىل حتسن سعر صرف 
إالّ ومع أن الشيكل القوي يجسد ثقة األسواق العاملية باالقتصاد اإلسرائيلي، . العمالت

ملنشآت اإلسرائيلية التنافسية، سواء يف األسواق العاملية أو يف امسيء لقدرة  إنه
املالية  ويف موازاة ذلك، وضع كل من املصرف املركزي ووزارة. ةالسوق احمللي

  .ضوابط خلفض جدوى االكتتاب األجنبي بسندات اخلزينة اإلسرائيلية قصيرة األجل
من جهة، : وبالتايل وجد املصرف املركزي نفسه يناور يف أداء مهمتين متناقضتين

يف سبيل ) يحسن سعر صرف الشيكل األمر الذي(رفع بنك إسرائيل معدالت الفائدة 
للحفاظ على (ل يف سوق القطع األجنبي شارياً ومن جهة أخرى، تدخ ،كبح التضخم
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وعليه، وصلت موجودات املصرف املركزي   )١٢(.)استقرار سعر صرف الشيكل
، يف 2011يونيو /مليار دوالر أميركي يف حزيران 77 ،ذروةالبالعمالت األجنبية إىل 

ر شيكل للدوال 3,50نحو (حين بقي سعر صرف الشيكل جتاه الدوالر منخفضاً نسبياً 
ويعتبر املصرف املركزي أن هذه األرصدة تعزز قدرة االقتصاد على مواجهة ). الواحد

إبان يف اخملاطر اجليوسياسية، ألنها تسمح بتمويل االستيراد لفترة طويلة 
 ،يقول منتقدو هذه السياسة إنها تتعارض مع قوى السوق يف املقابل،  )١٣(.األزمات

  .وإن تكاليفها باهظة
  

  كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمايلالدين العام 

وهو يعكس إضعاف  ،إن الدين العام هو حاصل العجز املتراكم يف ميزانية الدولة
نسبة الدين العام اإلجمايل للناجت "وتعتبر . احلكومات السابقة ملوارد األجيال القادمة

انعكاسات على  كما أن لهذا املؤشر، درجة استقرار القطاع العامعلى مؤشراً " احمللي
منخفضة نسبياً، تستطيع الدولة " نسبة الدين للناجت"القطاع األمني، ألنه عندما تكون 

يف حين أن عبء الدين العام الثقيل يرهن . تأمين األموال ملواجهة الضرورات األمنية
وهذا يتم على حساب استعماالت  ،جزءاً كبيراً من موارد الدولة خلدمة فائدة الدين

  .ن ضمنها الضرورات األمنيةأخرى، وم

أفضل من أوضاع دول " نسبة الدين العام للناجت"إن وضع إسرائيل اليوم على صعيد 
٪ 76,3  الدين العام نسبة ، إذ بلغاألخيرة عوامسيما أنه شهد حتسناً يف األوال أخرى، 

 ٪ يف79,3، بعد أن كان وصل إىل 2010 سنة من الناجت احمللي يف إسرائيل يف نهاية
ويتوقع املصرف املركزي أن تنخفض . 2003 سنة ٪ يف99، وقبلها إىل 2009 سنة

ن إوتقول احلكومة اإلسرائيلية . 2012٪ يف سنة 75,2إىل " الناجت/ نسبة الدين"
تضافر  ، األمر الذي يتطلب2020 سنة٪ بحلول 60هدفها هو خفض هذه النسبة إىل 

  .تسارع النمو وكبح اإلنفاق العام: ، هماعاملين

                                                 
كبح (، على أن مهمته الرئيسية هي استقرار األسعار 2010 سنةينص قانون بنك إسرائيل ل )١٢(

 ى كالنمو وتقليص الفجوات االجتماعية، على أالّ وهو مكلف بدعم أهداف اقتصادية أخر ،)التضخم
  .البنك املركزي مسؤول عن االستقرار املايل ذلك، فإنك. تتعارض مع استقرار األسعار

  .6/2/2011بنك إسرائيل، بيان للصحافة،  )١٣(
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  أمن الطاقة

إن إسرائيل، يف جمال الطاقة، على مشارف عصر جديد يتصف باالنتقال من استهالك 
قد بلغ استهالك الغاز الطبيعي ف. النفط إىل استخدام الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة

 سنة شيكل، يف اتمليار 3مليار متر مكعب، بقيمة مقدارها  5يف إسرائيل معدل 
وقود معامل  خليط٪ من 37 يف السنة نفسهاز الطبيعي كما شكل الغا ،2010

ومن املتوقع أن يزداد استهالك الغاز الطبيعي ضعفين على األقل خالل العقد . الكهرباء
   )١٤(.القادم

أبرز مستهلكي الغاز الطبيعي يف  منحمطات توليد الطاقة واملصانع  تعدّويف حين 
معظم و  )١٥(.ضم إىل هؤالء يف املستقبلن قطاع املواصالت سينإإسرائيل اليوم، إالّ 

الغاز املستهلك مصدره حقول الغاز الطبيعي يف شرق البحر األبيض املتوسط، ويتم 
ويتيح استخدام الغاز خفض فاتورة الطاقة والتلوث البيئي . استيراد الباقي من مصر

ستكون له  وعندما يبدأ تدفق الغاز الطبيعي من حقول الغاز اإلسرائيلية،. يف آن معاً
زيادة حجم االستثمارات يف و  )١٦(،عائدات كبيرة خلزينة الدولة: مزايا إضافية، وهي

حتقيق  ويمكن. عتماد على الطاقة املستوردةنمو الناجت احمللي، وتقليل االوإسرائيل، 
ويف هذا . هذا التطور بفضل اكتشاف حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطىء إسرائيل

  )١٧(:رة إىل ثالثة معامل رئيسيةاإلطار جتدر اإلشا

 يف الفترةاكتشاف حقول الغاز الطبيعي البحرية قبالة شاطىء عسقالن   .أ 
التي تزود االقتصاد و، )اخلزانات اجليولوجية يام تطيس( 1999-2000

                                                 
تقرير جلنة شيشنسكي املكلفة دراسة السياسة الضرائبية املطبقة على مصادر النفط والغاز يف  )١٤(
ويتوقع معدو التقرير أن يصل استهالك الغاز الطبيعي يف . 2011يناير /سرائيل، كانون الثاينإ

  .2020 سنةمليار متر مكعب بحلول  17، وإىل 2015 سنةمليار متر مكعب بحلول  10إسرائيل إىل 
الغاز  املركبات التي تعمل على الكهرباء املولدة من الغاز الطبيعي، واملركبات التي تعمل على )١٥(

  .الطبيعي مباشرة
بناء على توصيات  30/3/2011الذي أقره الكنيست يف ، بموجب قانون ضرائب أرباح النفط )١٦(

٪ من وارداتها من 67٪ و52بين  نسبة تتراوحجلنة شيشنسكي، يتوقع أن حتصل الدولة على 
  .31/3/2011، "ذي ماركر": املصدر. مداخيل بيع الغاز الطبيعي

، صادر يف 2010، التقرير املرحلي لسنة "ير للتنقيب عن النفط والغازأفن"شركة  )١٧(
31/3/2011 .   
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جرى استخراج وقد . 2004فبراير /اإلسرائيلي بالغاز الطبيعي منذ شباط
اقتصاد الغاز حتى يبدأ إنتاج الغاز من القسم األكبر منه، والباقي معد خلدمة 

  .2013 سنة يف" تمار"حقل 
 ،غرباً ،كلم 90، على مسافة نحو "تمار"اكتشاف حقل الغاز الطبيعي البحري   .ب 

حتياطي الغاز الطبيعي يف حقل اويقدّر . 2009 سنةمن شاطىء حيفا، يف 
ومن . بليون متر مكعب 247بليون متر مكعب و 184بما يتراوح بين " تمار"

قليلة، املزود الرئيسي  أعواماملتوقّع أن يصبح هذا احلقل، يف غضون 
شف كتُ او. قبلةثالثة املالالعقدين أو العقود وال لالقتصاد بالغاز الطبيعي، ط

 ،غرباً ،كلم 60، على بعد نحو "دالِت"حقل الغاز الطبيعي  2009 سنة أيضاً يف
بليون متر  14حتياطي الغاز الطبيعي فيه بنحو اويقدر . من شاطىء اخلضيرة

  .مكعب فقط، األمر الذي يجعل تطويره غير جمد
غربي حقل " حيلار"و" عميت" حقال" (نيتاڤَلِ"اكتشاف الغاز الطبيعي يف حوض  .ج 

 320حتياطي الغاز الطبيعي فيه بما يتراوح بين ار دويق ،2010سنة") تمار"
" نيتاڤَلِ"وسيتيح تطوير حقول . بليون متر مكعب 450بليون متر مكعب و

  . إلسرائيل تصدير الغاز الطبيعي على نطاق واسع

تخفف اكتشافات الغاز الطبيعي من ارتهان إسرائيل لوقود الطاقة املستوردة، أقله و
املطلوب هو فإن مع ذلك، . جات شركة الكهرباء الوطنية والقطاع الصناعيحالسد 

طبيعي، واإلبقاء على بدائل أخرى يف حال طرأ ضمان إنتاج وإمداد منتظم للغاز ال
  .عطل يف اإلنتاج أو انقطاع يف اإلمداد

جدوى معامل حتلية مياه البحر، وبالتايل، فهو  يفاستخدام الغاز الطبيعي  ويزيد
يساهم يف إيجاد حل ملعضلة املياه يف إسرائيل، ويف احلد من خطر املواجهات 

وهذا خير دليل على مساهمة رأس . تقاسم املياه بشأناإلقليمية الناجمة عن اخلالف 
  .املال يف تخفيف التوتر السياسي

إلسرائيل مصلحة يف مواصلة استيراد  فإن وعلى الرغم من اكتشافات الغاز الطبيعي،
عنصراً مهماً يف العالقات الثنائية بين البلدين، وألن  صفتهالغاز من مصر، ب

وهذا املصدر ضروري أيضاً . أي مكون آخر املضمون االقتصادي للتطبيع يفتقر إىل
غير أن توقف إمداد الغاز املصري جراء . لإلبقاء على املنافسة بين شركات الغاز
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الهجمات اإلرهابية على خط أنابيب الغاز يف سيناء من جهة، واجلدل الداخلي يف 
 إسرائيل من جهة أخرى، يجسدان خطر الركون إىل هذاإىل تصدير الغاز  بشأنمصر 

  .املصدر
  

  اقتصاد إسرائيل واملؤسسة العسكرية

على إسرائيل األمر ينطبق هذا و ،حتتل القوة العسكرية صدارة خمطط األمن القومي
 ضرورة وجودية لذا، فإن القوة العسكرية ،بالذات ألن الهزيمة العسكرية تهدد كيانها

يف قدرة  ،رةاألمنية، مباش/ويؤثر حجم املوارد اخملصصة للمؤسسة العسكرية. لها
الدولة وسيادتها يف مواجهة أخطار احلروب واإلرهاب واألعمال  على حمايةاملؤسسة 

ردع األعداء وبالتايل منع احلروب واألعمال  تها علىويف قدر ،العدائية األخرى
اجلهوزية  ال حتدو. على تقصير مدة احلرب وتقليل أضرارها ، كذلك يف قدرتهاالعدائية

. من خسائر االقتصاد القومي أيضاً من اخلسائر البشرية فحسب، بلالعسكرية واألمنية 
يف املقابل، تلحق زعزعة األمن لفترة طويلة ضرراً كبيراً باالقتصاد، على غرار ما 

  .نتفاضة الثانيةإبان اال يف جرى
  

  اإلنفاق األمني

إن األخطار احملدقة بإسرائيل حتتم عليها بذل جمهود أمني استثنائي يتجلى يف 
ويعكس اإلنفاق األمني املرتفع تركيبة . النفقات األمنية املرتفعة مقارنة بدول أخرى

حمدودية القدرة البشرية إىل اجليشِ اإلسرائيلي التي تستخدم رأس املال بكثافة، نظراً 
حساسية اجملتمع للخسائر البشرية، إىل ألعدائها، و بالقدرة البشرية إلسرائيل قياساً

احلروب الالمتكافئة التي  ضاعفتوقد . ولوجي واالقتصاديالتكنإىل تفوقها و
الالتكافؤ ) إرهاب، حرب عصابات، صواريخ وأسلحة غير تقليدية(تخوضها إسرائيل 

. ضد هذه التهديدات وتكاليف شن هجوم عدائي املالية جات الدفاعحاالقائم بين 
نفسها من خطر إنفاق أموال طائلة لتدافع عن إىل وهذا معناه أن إسرائيل حتتاج 

وينطوي خمزون رأسمال عالٍ يف اجليش اإلسرائيلي [. هجمات ال تكلف منفذيها الكثير
الذي يضاف إىل ) depreciation(على قدر من االستهالك املادي والتكنولوجي 

  ].التكاليف املرتفعة
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مليار  50,9نحو  2010يف سنة   )١٨(على االحتياجات األمنيةبلغت قيمة اإلنفاق 
 43,9نحو   )١٩("االستهالك األمني احمللي"، وبلغ ]مليار دوالر أميركي 14,5[ شيكل 

االستهالك األمني "وهبط مؤشر العبء األمني، أي . ]مليار دوالر 12,5[مليار شيكل 
ن أ، بعد 2010 سنة ٪ يف5,4كنسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمايل، إىل " احمللي

منحى تطور  ٤ويُظهر الرسم . 1990 سنة٪ 9,7، وإىل 2000 سنة٪ 6,2وصل إىل 
. العبء األمني على االقتصاد، وعودته إىل معدله يف مطلع ستينيات القرن املاضي

وخالفاً للمستويات العالية التي بلغتها ميزانية األمن يف سبعينيات القرن املاضي 
ر االقتصاد، ، ال يؤثر املستوى احلايل مليزانية األمن جوهرياً يف استقراهوثمانينيات

وعلى الرغم من االنخفاض احلاد يف   )٢٠(.أنه مكون كبير من اإلنفاق احلكومي مع
العبء األمني، ال تزال إسرائيل تتصدر قائمة الدول من حيث نسبة اإلنفاق األمني 

  .للناجت

غير وأعاله، التكاليف غير املباشرة،  وصوفإلنفاق األمني املإىل اينبغي أن نضيف 
قيمة العمل : وهي ،ات احلسابات القومية أو يف امليزانية العامةءإحصا امللحوظة يف

الذي كان يمكن أن يزاوله اجلنود الذين هم يف اخلدمة العسكرية اإلجبارية، 
املدفوعات اإلضافية التي يتكبدها املشغِّلون تعويضاً عن غياب املستخدَمين الذين و

ون حلالة الطوارىء، وتكاليف بناء تكاليف احلفاظ على خمزوحتياط، يخدمون يف اال
وبناء لتقديرات املكتب املركزي لإلحصاء يف أسرائيل، بلغت قيمة هذه . املالجىء

وإذا أضفنا هذا الرقم إىل  )٢١(.2009 سنة مليار شيكل يف 11,3التكاليف نحو 

                                                 
املستخدم وأحد مفاهيم احلسابات القومية يف إسرائيل،  على االحتياجات األمنية، هو اإلنفاق) ١٨(

 ؛األمنية/مدفوعات األجور يف املؤسسة العسكرية: ويشمل التايل ،يف قياس اإلنفاق األمني املباشر
  ).املكتب املركزي لإلحصاء يف إسرائيل(ضرائب اإلنتاج ؛ شراء السلع واخلدمات

املساعدة (اإلنفاق األمني اإلجمايل ناقص االستيراد األمني  ، وهواالستهالك األمني احمللي )١٩(
  ). العسكرية األميركية

اإلنفاق األمني "، شموئيل إفين: نظراالعبء األمني يف إسرائيل،  عنمن أجل دراسة مستفيضة ) ٢٠(
، كانون 4، عدد 12، جملد "عدكان استراتيجي" ، معهد دراسات األمن القومي،"يف إسرائيل

  .2010يناير /الثاين
، املكتب املركزي لإلحصاء يف 2009- 1950 يف الفترة اإلنفاق األمني يف إسرائيل: ملصدرا) ا٢١(

  .2011يونيو /إسرائيل، حزيران
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كلفة األمن "مليار شيكل، يتضح لنا أن  48,6االستهالك األمني املباشر البالغ نحو 
   )٢٢(.]مليار دوالر 17أي [مليار شيكل  60بلغت يف تلك السنة نحو " شاملةال

اجليش العسكرية واألمنية، يساهم اجليش اإلسرائيلي بصورة  اتباإلضافة إىل مهم
ومن األمثلة على هذه املساهمات، نذكر ما . غير مباشرة يف دعم االقتصاد واجملتمع

تخريج أصحاب   )٢٣(؛ارات القيادة والتميزتعلم االنضباط يف العمل واكتساب مه: يلي
املساهمة  ؛)وال سيما يف قطاعي التكنولوجيا واالتصاالت(ومبادرين   ومدراء كفاءات

العديد من االكتشافات التكنولوجية ذات االستعمال املدين (يف التطوير التكنولوجي 
. إلخ ؛لتربيةاملساهمة يف الدمج االجتماعي ويف ا ؛)كان مصدرها اجليش اإلسرائيلي

 همساهمتتقدر ال و ،تدريب ، يُعتبر اجليش اإلسرائيلي مدرسة ومركزومن نواح متعددة
  . بثمن يف االقتصاد املدين

  
  االقتصاد ومفهوم األمن

الردع، اإلنذار : املعروف بمكوناته الثالثة(يرتكز مفهوم األمن اإلسرائيلي التقليدي 
وظيفة فإن من هذا املنظار، . واالقتصادعلى الترابط بين اجليش ) املبكر، احلسم

الوقت " اإلنذار املبكر"يعطييف حين . مالكمنع احلروب وإنقاذ األرواح واألهي " الردع"
الالزم لنقل املوارد البشرية واألموال إىل املؤسسة األمنية، بهدف حتويلها إىل قوة 

البشرية بسرعة إىل  ضروري إلنهاء احلرب، ولعودة املواردفهو " احلسم"أمّا . عسكرية
يسمح  ، إذتتجلى هذه املقاربة يف االحتياطو. االقتصاد، لتمكينه من استعادة عافيته

اإلنذار املبكر باستدعاء االحتياط، وباحلسم، بغية إنهاء احلرب بسرعة وعودة 
  .االحتياط إىل االقتصاد

كانت طبيعة  شكل هذا املنطق أساساً لتبلور مفهوم األمن القومي التقليدي حينوقد 
ا اليوم، فيُطلب أيضاً من املؤسسة األمنية الدفاع أمّ. لجبهة الداخلية خمتلفةلالتهديد 

                                                 
  ). شاباك، موساد، الشرطة اإلسرائيلية(يزانية األجهزة األمنية ال يشمل هذا الرقم م) ٢٢(
، إن "ند غانبل إسرائيلأبروكتر "على سبيل املثال، تقول صويف بلوم، الرئيسة التنفيذية لشركة ) ٢٣(

يخضع جميع الشباب للفحص عند بلوغهم ، إذ إسرائيل تتميز بالدمج اجليد بين الثقافة والتدريب
جبارية مهارات القيادة واجملازفة أولئك الذين يجندون للخدمة العسكرية اإلويتعلم . عاماً 17

  .9/5/2011، "غلوبس: "نظرا .والنضوج
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، التي تشمل البنى التحتية لالقتصاد، يف )اجلبهة الداخلية(املدنية  بهة اخللفيةعن اجل
مواجهة التهديد الذي يشكله سقوط الصواريخ والقذائف الصاروخية بصورة متزايدة 

ويشكل هذا التحدي جزءاً من مكون الدفاع يف مفهوم األمن  ،)كميتها ودقتهاجلهة (
إبان احلرب هي  يف إن التحديات التي تواجه االقتصاد اإلسرائيليفوعليه،   )٢٤(.احلايل
تأمين املوارد البشرية واملالية الضرورية للمجهود احلربي، كما فعل يف : التالية

. لفترة طويلة، قدر املستطاع" حتت النار"العادية  تااملاضي، ومواصلة القيام باملهم
خالل األحداث األمنية احملدودة  ،بسهولة نسبية ،وتكفل االقتصاد بهذه املهمات

الرصاص "، وعملية 2006 سنةزمنياً، ورقعة، وكثافة، على غرار حرب لبنان الثانية 
احلروب  بيد أن سيناريوهات .2009-2008 سنتي يف قطاع غزة خالل" املصبوب

تشمل هجمات على اجلبهة الداخلية، التي من املتوقع أن تكون رقعتها  قبلةامل
وقد أفضى تنامي خطر تهديد اجلبهة الداخلية   )٢٥(.وخسائرها االقتصادية أكبر بكثير

إىل تكريس موارد ملحوظة لبناء منظومات دفاعية ضد الصواريخ والقاذفات 
مكونات االستراتيجيا األمنية  من ن واحدمكو لكن الدفاع ليس سوى. الصاروخية

ا أمّ. يتمكن اجليش اإلسرائيلي من القضاء على التهديد إىل أن هدفه كسب الوقت
الضروري الثاين، من زاوية االقتصاد، فهو القدرة على حسم املواجهات  املكون

  . يلةحتواء قدرة العدو على تعطيل االقتصاد لفترة طواالعسكرية بسرعة، أو على األقل 
         

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
تعديل مفهوم األمن، بشأن إن مكون الدفاع هو املكون الرابع يف مفهوم األمن، بموجب اقتراح ) ٢٤(

قتراح يف احلكومة بسبب مل يقر االو. ، جلنة برئاسة دان مريدور2006أبريل /قدمته يف نيسان
  .يف الواقع يف مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي موجودمكون الدفاع  إالّ إنتباين يف الرأي، 

 اًطن 50يف احلرب القادمة، سيسقط يف إسرائيل : وزير الدفاع، إيهود باراك"بيني ليس، : املصدر) ٢٥(
  . 11/7/2011 ،"هآرتس"، "من املواد املتفجرة يف اليوم
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  2جدول 
  مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية إلسرائيل

  
 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009  2010  

  7.695  7.552  7.419  7.243 7.116 6.990 6.869 6.748  )باملاليين(عدد السكان 
              الناجت احمللي اإلجمايل

  813.6  768.3  725.1  690.1 651.4 602.5 568.6 540.7  )بمليارات الشيكالت(الناجت
معدل النمو احلقيقي للناجت 

  )٪(احمللي
1.5  5.1  4.9  5.7  5.3  4.2  0.8  4.6  

معدل النمو احلقيقي للناجت 
 )٪(للفرد

 -0.3  3.3  2.7  3.8  3.4  2.4   -1.1  2.7  

معدل النمو احلقيقي لناجت 
  ) ٪(قطاع األعمال 

2.1  6.9  5.8  7.0  5.9  4.7  0.1  5.1  

  ر أسعار االستهالكمؤش
 2010السنة القياسية  

=)100( 
87.0  86.6  87.8  89.6  90.1  94.2  97.4  100.0  

  سعر صرف الشيكل
جتاه الدوالر األميركي  
  )شيكل/1$(

  )سنةيف نهاية ال(         

4.687  4.528  4.361  4.665  4.155  3.553  4.188  3.713  

              سوق العمل
  2,938  2,841  2,777  2,682 2,574 2,494 2,401 2,330  )باآلالف(عدد األُجراء 

معدل املشاركة يف القوة 
  )  ٪(العاملة

54.5  54.9  55.2  55.6  56.3  56.5  56.9  57.3  

  6.6  7.5 6.1  7.3 8.4 9.0 10.4 10.7  )٪(معدل البطالة 
) اجلاري(األجر املتوسط  

 بالشيكل
6,908  7,050  7,219  7,467  7,628  7,921  7,973  8,238  

معدل التغير احلقيقي يف 
  )٪(األجور

 -3.0  2.5  1.0  1.3  1.6   -0.7   -2.6  0.9  

              مؤشرات امليزانية
عجز ميزانية الدولة كنسبة 

مئوية من الناجت احمللي 
  )٪(اإلجمايل

5.2  3.5  1.8  1.0  0.0  2.1  5.2  3.7  
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اإلنفاق األمني كنسبة 
مئوية من الناجت احمللي 

  )٪(اإلجمايل
8.6  7.7  7.6  7.6  7.1  6.8  6.3  6.3  

الدين العام كنسبة مئوية 
من الناجت احمللي اإلجمايل 

)٪( 
99.0  97.4  93.5  84.5  77.8  77.1  79.3  76.3  

التقرير السنوي ملديرية واردات (املكتب املركزي لإلحصاء، وبنك إسرائيل، ووزارة املالية  :املصدر
 ).الدولة

  
  الدالالت

املاضية كاقتصاد قوي ومستقر، كما  ةاخلمس األعوام ليجتاز االقتصاد اإلسرائيا
مع ذلك، يواجه . مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسيةاملتعلق ب ٢ رقم يتضح من اجلدول

االقتصاد حتديات وخماطر شديدة على املدى البعيد، قد تكون لها انعكاسات خطيرة 
اد، وإىل انفتاحه على وتُعزى هذه التحديات إىل صغر حجم االقتص. على األمن القومي

االقتصاد العاملي وتقلباته، وإىل التهديدات األمنية، وأيضاً إىل الفجوات االجتماعية 
ومن . ، والتي قد تتسبب بزعزعة داخليةعوامالعميقة التي نشأت يف إسرائيل على مر األ

 املنظور االقتصادي، يعتمد األمن القومي إلسرائيل بدرجة كبيرة على النمو السريع
ويعتمد نمو . يشكل حتدياً مركزياً على املدى البعيد ، األمر الذيواملستمر للناجت احمللي

ويف سبيل . صغير ةسيما أن حجم السوق اإلسرائيليوال الناجت على زيادة الصادرات، 
زيادة التصدير، على اإلسرائيليين أن يطوروا قدرتهم التنافسية يف األسواق العاملية، 

، ودعم اإلجناز )بالتعليم والتدريب(أس املال البشري وتطويره من خالل رعاية ر
ومن شأن هذه اخلطوات، . العلمي والتكنولوجي، واحلث على املبادرة، وما إليه

باإلضافة إىل احلوافز احلكومية، أن تشجع الشركات األجنبية على االستثمار املباشر 
  .يف إسرائيل

  
  ي االجتماع – االستقرار االقتصادي

تصادي قاقتصادية اجليدة إلسرائيل ال تعكس التحدي اال - املؤشرات املكروإن 
الصعب الذي تواجهه، والذي جتسده االحتجاجات اجلماهيرية، وال سيما حركة 
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التحدي ناجم عن  إذ إن هذا. معاناتهم االقتصادية جرّاءاحتجاج جيل الشباب 
وهذا التفاوت الكبير يف ، رةالدول املتطو مقارنة بمعظمالفجوات العميقة يف الدخل 

املداخيل يف إسرائيل هو أحد آثار العوملة االقتصادية التي استفاد منها البعض يف 
، حين تضرر منها البعض اآلخر، كما أنه نتيجة عدم املساواة يف الفرص يف اجملتمع

 أنهم ال يقطفونبويشعر العديد من األُجراء يف إسرائيل . ثغرات يف األداء احلكوميو
رتفاع ااألساسية بسبب  حاجاتهمثمار النمو واالزدهار، وأنهم بالكاد يستطيعون سد 

أنهم يحملون عبئاً بمن ذوي الدخل املرتفع  كثيرونيف املقابل، يشعر . األسعار
وهذه حالة حبلى بالتوترات االجتماعية . اقتصادياً ثقيالً نيابة عن جمموع السكان

 بالنظر إىل التحدياتخصوصاً وع إسرائيل حتملها، وعدم االستقرار الداخلي، وال يس
  .التي تواجهها األمنية والسياسية

ويقوم أحد مكونات حل هذه املعضلة على إعطاء األولوية العليا للتحصيل 
والذي يطال جميع الفئات، مع التركيز على   )٢٦(،"املوجه نحو زيادة الدخل"العلمي

. نح األولوية لألطراف على حساب املركزالشرائح الضعيفة والطبقة املتوسطة، وم
ويتيح هذا النوع من التعليم لعدد أكبر من الشرائح السكانية زيادة مشاركتها يف القوة 

التحصيل "إن . العاملة، ويف املهن كثيفة العلوم، وبالتايل زيادة إنتاجيتها ومداخيلها
الفجوات يف اجملتمع مكوناً ضرورياً لتقليص ليس " العلمي املوجه نحو زيادة الدخل

ملتطلبات النمو السريع، ولرفد املؤسسة أيضاً هو ضروري  بلاإلسرائيلي فحسب، 
الكبيرة للتعليم  سبب األهمية هو وهذا ،األمنية بالقوة البشرية املاهرة التي حتتاجها

طويل األمد، وال يخفف الضائقة  هو لاحلهذا  إالّ إن. ألمن القوميإىل ابالنسبة 
يف غضون ذلك، على احلكومة اقتراح حلول بديلة لتخفيف . ة الضاغطةاالجتماعي

األزمة االجتماعية احلالية، مثل تأجيل تطبيق السياسة الضرائبية اجلديدة القاضية 
ويمكن استئناف تطبيقها يف املستقبل بعد تسارع نمو  ،بخفض نسبة ضريبة الدخل

  .الرعاية االجتماعية الناجت احمللي، وتضاؤل عدد احملتاجين إىل تعويضات

                                                 
بمساهمة  ينأي اكتساب تعليم وتدريب مصحوب -حتصيل علمي موجه نحو زيادة الدخل )٢٦(

وال  ،وهذا يعني رفع مستوى التعليم منذ مرحلة الطفولة. واضحة يف زيادة الناجت ومستوى الدخل
سيما يف جماالت العلوم الدقيقة، واللغات األجنبية، وتلقين قيم التميز واملبادرة وخدمة اجملتمع 

  .لةوالدو
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  حتديات األمن

يجوز اعتبار النفقات األمنية نوعاً من أنواع االستثمار هدفه تقليل مستوى األخطار 
. األمنية التي تهدد الدولة، وتقليص حجم اخلسائر يف حال حتققت هذه األخطار

ص يكمن يف استثمار فعال غايته تقلي قبلةامل عوامإن التحدي األمني لألفوعليه، 
التهديدات األمنية وتخفيف عدم اليقين األمني، على ضوء التقلبات احلادة التي 

إن تكاثر إذ   )٢٧(.تشهدها منطقة الشرق األوسط ومروحة التهديدات واألخطار الواسعة
أكثر من أي وقت  –على القطاع األمني  انالتحديات األمنية وزيادة عدم اليقين يحتم

بين إىل الصلة ، أقله على مستوى التخطيط، بالنسبة لحكومةلتوضيح األمور  –مضى 
على سبيل املثال، على ف .اإلنفاق األمني والناجت األمني املتوقع من املؤسسة العسكرية

املؤسسة العسكرية أن توضح ما هي سيناريوهات التهديد التي يمكن الرد عليها 
والتي من شأنها أن ترد  بالوسائل املتوفرة حالياً، وما هي كلفة بناء قدرات إضافية،

التهديدات، " قائمة"تعرض  كهذه ويف مقاربة. على سيناريوهات التهديد األخرى
تخاذ قرارات وجمازفات حمسوبة، ملحوظة يف ميزانية األمن، استتمكن احلكومة من 

لم يعد ف. يف سبيل تقليص ضرر التهديدات األمنية املتوقعة بأفضل طريقة ممكنة
سرائيل مقيِّداً لنمو االقتصاد اإلسرائيلي، وهذا يسمح بتوسيع العبء األمني يف إ

إن طيف التهديدات اجلدية، واالرتفاع احلاد يف ف مع ذلك،. مروحة احللول املمكنة
 ،)35، أو الطائرة املقاتلة أف "القبة احلديدية"من نوع (أسعار منظومات األسلحة 

  .   حللول األمنية البديلةإىل اة ستدعي قرارات صعبة بالنسبتوحمدوديات امليزانية، 

  
  

  

  

  

  
                                                 

نتفاضة ا ؛أعمال إرهابية ؛حرب شاملة: تضم تشكيلة التهديدات واألخطار احلاالت التالية ) ٢٧(
التعامل مع واقع حصول إيران على السالح ؛ تدهور العالقات السلمية مع الدول اجملاورة ؛ثالثة

  ).وحذو دول عديدة حذوها(النووي 
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 العوامل التي تؤثر يف األمن القومي
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  املتطورة والنامية  بالدول مقارنةمنحى نمو الناجت احمللي القائم يف إسرائيل 
 )نسب مئوية( 2010- 2000 يف الفترة

 

 

 

 30/3/201بنك إسرائيل املركزي، منحى زيادة الناجت الفصلية بالنسب املئوية،  :املصدر
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  املتطورة والنامية مقارنة بالدولنسبة البطالة يف إسرائيل 

  )نسب مئوية( 2010-2000يف الفترة 
 

  

  

  .30/3/2011تغيرات فصلية،  بنك إسرائيل املركزي، :املصدر
 

 إسرائيل                      الدول المتطورة                        الدول النامية
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  )نسب مئوية( 2010-1960 يف الفترةالعبء األمني يف إسرائيل 
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