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  تقرير املصرف املركزي اإلسرائيلي
  بشأن التطورات االقتصادية 3002لسنة 

  وتأثير االنتفاضة فيها

[.......]  
  خطوط التطور األساسية) 1(

، 2002ســــنة  %0,8، قياســــاً بانخفاض قيمته %1,3ارتفع الناجت احمللي اإلجمايل 
نمركَّب النمو: يف الســــنة املاضــــية، كان العامل الوحيد الذي ســــاهم يف ارتفاع  كما حتســــّ
الناجت هو االســـــــتهالك العام، الذي جنم عن ارتفاع النفقات األمنية. أمّا يف هذه الســـــــنة، 
فإن االســـــتهالك اخلاص والتصـــــدير هما اللذان دعما التوســـــع االقتصـــــادي، يف حين أن 

لعام تقلص بعض الشــــــــيء. وعليه، فإن التغير يف إنتاج قطاع األعمال هو االســــــــتهالك ا
مؤشـــــر أفضـــــل من الناجت اإلجمايل فيما يتعلق بتحفيز النشـــــاط االقتصـــــادي. فقد ارتفع 

ســـــــنة  %1,8، بعد انخفاض %2,2إنتاج قطاع األعمال (باســـــــتثناء الشـــــــركات الناشـــــــئة) 
م مرحلـــــ2002 ة بلورة املنعطف يف النشـــــــــــــــاط . ومن التطورات اإليجـــــابيـــــة، التي تَســـــــــــِ

. كذلك ازدادت مردودية %1,5االقتصــــــــــــادي، بروز ارتفاع يف مردودية العمل بنســـــــــــبة 
؛ إذ أدى تخفيض 2000اإلنتــاج، ألول مرة خالل العقــد األخير، وألول مرة منــذ ســـــــــــنــة 

تكلفــة عمــل وحــدة اإلنتــاج إىل ازديــاد عــائــدات رأس املــال يف قطــاع األعمــال بنســـــــــــبــة 
قاب انخفاضــــــها يف بداية فترة الركود. وازدادت مردودية العمل يف معظم ، يف أع4,5%

يف القطــاعــات الصـــــــــــنــاعيــة، ويف  %2الفروع االقتصــــــــــــاديــة، وتم تســـــــــــجيــل زيــادة تفوق 
  .الكهرباء واملياه، ويف املواصالت واالتصاالت

مع ذلك، فإن االنتعاش مل يشـــــــــــمل االقتصـــــــــــاد بأكمله بعد، وال يزال بعض الدالئل 
ة عامة للخروج من الركود مفقوداً: االســـــــــــتثمار يف الفروع االقتصـــــــــــادية ما زال املرافق

يواصـــــل التقلص؛ قطاعا الصـــــناعة والتجارة غير جمهزين باخملازن التي كان يُفترض 
وجودها عشــــية انتعاش الطلب؛ ســــوق العقارات يســــودها اجلمود؛ جمود طاقة العمل يف 

                                                            

)(  :مقتطفات ترجمها خالد عايد عن العبرية من موقع املصرف يف اإلنترنت املصدر:  
  http://www.bankisrael.gov.il 
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اد فرص عمـــل جـــديـــدة وازديـــاد نســـــــــــبـــة قطـــاع األعمـــال، إىل جـــانـــب وتيرة بطيئـــة إليجـــ
املشـــــــــــتركين [يف ســـــــــــوق العمل]، من شـــــــــــأنها أن تؤدي إىل مزيد من التوســـــــــــع يف دائرة 

  .العاطلين عن العمل
[.......]  

بتحول يف الوضــــع األمني: فهي بدأت بشــــن املعركة العســــكرية  2003تميزت ســــنة 
، مع أن "الهدنة"علنت على العراق وبســـــــيرورة هذه املعركة. ويف أواخر حزيران/يونيو، أُ

العمليات اإلرهابية القاســـــــــــية جتددت منذ آب/أغســـــــــــطس، وفشـــــــــــلت يف أواخر الســـــــــــنة 
حماوالت التوصــــــــــــل إىل وقف جديد إلطالق النار. وقد ُقدّرت األضـــــــــــرار االقتصــــــــــــادية 

من الناجت، قياســـاً  %1,8-  %0,7بما نســـبته  2003الناجمة عن االنتفاضـــة خالل ســـنة 
  .2002الناجت بسبب استمرار االنتفاضة خالل سنة  من %3,8 - %3,1بنسبة 

[.......]  
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  ج) تأثير االنتفاضة يف الناجت
كانت احلوادث األمنية، التي نشــــــــــبت يف املناطق [الفلســــــــــطينية احملتلة]، يف الربع 

، من األسباب الرئيسية للركود االقتصادي الذي شهدته إسرائيل 2000األخير من سنة 
منذ ذلك احلين. فخالفاً للصــــراعات العنيفة يف املاضــــي، يلحق الصــــراع احلايل الضــــرر 
بتجمعات الســـــــكن والعمل اخلاصـــــــة بالســـــــكان املدنيين ولفترة من الزمن، ويغير أنماط 

الســـياحة الوافدة وبالتصـــدير إىل حياتهم. يف البداية، أحلقت االنتفاضـــة الضـــرر بحركة 
املناطق، وبالتايل بتشـــــغيل عمال املناطق يف إســـــرائيل؛ وهو ضـــــرر انعكس على نشـــــاط 
قطاعي الزراعة والبناء. ويقدَّر الضرر الذي أصاب هذين القطاعين منذ بداية االنتفاضة 

  ...][.من الناجت %2مليار شيكل جديد، أي نحو  12,2بما قيمته  2001حتى نهاية سنة 
مع تصــــاعد املواجهة، انتشــــرت أضــــرارها إىل عدة جماالت أُخرى، وخصــــوصــــاً إىل 
االســـــتثمارات واالســـــتهالك اخلاص. واســـــتوجبت مواجهة اإلرهاب، طبعاً، زيادة املوارد 
اخملصــصــة للمؤســســة األمنية بمختلف أجهزتها، وســاهمت بذلك يف زيادة ملموســة يف 

الركود والعجز املرتفع يف ميزانية الدولة اتخاذ  اإلنفاق على االستهالك العام. واستلزم
إجراءات زادت يف صــعوبات النشــاط االقتصــادي، وترافقت مع التأثير الســلبي للحوادث 

 %3,1[....] بين  2002األمنية. وتراوحت خســــــــارة الناجت بســــــــبب االنتفاضــــــــة يف ســــــــنة 
الهامشـــية الناجمة من الناجت. [....] وجتســـد هذه اخلســـارة األضـــرار االقتصـــادية  %3,8و

عن اســــتمرار االنتفاضــــة عاماً آخر؛ وهي ال جتســــد أضــــرارها التراكمية، وال مســــار النمو 
. والفجوة بين التقديرات التراكمية بحســــب الذي كان يمكن أن يتطور لو مل تنشــــب أصــــالً

ضــــــــــة، كما يظهر يف الرســــــــــم هاتين املقاربتين آخذة يف االتســــــــــاع مع اســــــــــتمرار االنتفا
  .8 - البياين أ

                                                            

)(  ) االنعكاســـات املاكرو اقتصـــادية لإلرهاب: النظرية ")، 2003بحســـب تقديرات تســـفي آكشـــطاين وداين تســـيدون
إلجمايل بســـبب االنتفاضـــة (حتى الربع الثالث من ســـنة ، تزيد اخلســـارة التراكمية يف الناجت احمللي ا"وحالة إســـرائيل

 .%11) على 2003
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من خالل مقارنة  2003جرى تقدير خسارة الناجت بسبب استمرار االنتفاضة سنة 
. ونحن نقدم نماذج 2002الوضع القائم بوضع توقفت فيه االنتفاضة يف نهاية سنة 

لهذا الوضع يف سيناريوهين يتناوالن املسار املمكن للتطور االقتصادي يف أعقاب 
والفارق بين هذين السيناريوهين يجسد اختالفاً يف انتهاء الصراع مع الفلسطينيين. 

تقدير االنعكاسات االقتصادية الناجمة عن انتهاء الصراع على هذا النحو أو ذاك. 
 - %0.7بسبب االنتفاضة تبلغ  2003وبحسب تقديراتنا، فإن خسارة الناجت يف سنة 

  ). [....]6-(اجلدول أ 1.8%
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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  
 


