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إصالح أنظمة االستيراد والتسويق في إسرائيل
وآثارها المحتملة على االقتصاد الفلسطيني

يصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) بشــكل دوري مجموعــة مــن الدراســات
التطبيقيــة والعلميــة المفصلــة ،باإلضافــة الــى مجموعــة مــن األوراق المختصــرة ضمــن سلســلة ســنوية
لجلســات الطاولــة المســتديرة تتنــاول موضوعــات حيويــة ذات أبعــاد اقتصاديــة تهــم الجمهــور وصنــاع
القــرار .لتعميــم وتعظيــم االســتفادة مــن هــذه السلســلة ينشــر هــذا الملخــص السياســاتي ألبــرز توصيــات
هــذه األنشــطة العلميــة الحواريــة.
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أقــرّ الكنيســت اإلســرائيلي ،إثــر جلســة ماراثونيــة صبــاح  4تشــرين أول  ،2021القــراءة الثالثــة لبيــان الموازنــة الحكوميــة
للعــام  .2022ويشــتمل بيــان الموازنــة الســنوية لحكومــة إســرائيل علــى وثيقتيــن؛ األولــى هــي الموازنــة التــي تحتــوي علــى
جــداول مفصلــة عــن إيــرادات ونفقــات كل مؤسســة وهيئــة حكوميــة خــال العــام .الوثيقــة الثانيــة ،والتــي تعــرف باســم
«قانــون التســويات» ( ،)Arrangements Billتشــتمل علــى اإلجــراءات والتعديــات المؤسســاتية الضروريــة لتحقــق جــداول
اإليــرادات واإلنفــاق الــواردة فــي الموازنــة .ويمثــل قانــون التســويات أكثــر الوثائــق داللــة علــى الخيــارات واألولويــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة التــي ســوف تعتمدهــا الحكومــة خــال فتــرة حكمهــا.
احتــوى قانــون التســويات للعــام  2022علــى مــا يمكــن اعتبــاره أهــم إصالحــات اقتصادية/اجتماعيــة وإجرائيــة تشــهدها إســرائيل
منــذ ثالثــة عقــود .ال بــل أن بعــض المعلقيــن اإلســرائيليين ذكــروا أنهــم لــم يتوقعــوا أن يتــم تبنــي مثــل هــذه التعديــات فــي
النظــم واإلجــراءات خــال حياتهــم .ونظــرا ألهميــة هــذه اإلجــراءات وانعكاســاتها علــى االقتصــاد الفلســطيني ســوف نســعى هنــا
إلــى تقديــم عــرض ســريع لهــا وإلــى إلقــاء نظــرة عامــة علــى آثارهــا المتوقعــة علــى اقتصــاد الضفــة والقطــاع.
•تصاريح ذبائح وطعام الكوشر
خضــع إصــدار الوثائــق التــي تثبــت أن الطعــام (المحلــي والمســتورد) وأماكــن بيــع المأكــوالت والمطاعــم تفــي بمتطلبــات
الشــريعة اليهوديــة إلــى احتــكار مــن قبــل جهــة حاخاميــة واحــدة منــذ قيــام إســرائيل .ولقــد دعمــت األحــزاب الدينيــة فــي
كل الحكومــات الماضيــة اســتمرار هــذا النظــام المغلــق والمتــرع بالفســاد والمحســوبيات .ترمــي التعديــات التــي جــاءت
فــي برنامــج الحكومــة الجديــدة إلــى إعــادة هيكلــة النظــام والقضــاء علــى احتــكار الحاخاميــة لــه عبــر تخصيصــه .إذ ســيتم
الســماح للشــركات الخاصــة بإصــدار تصاريــح الكوشــر علــى ضــوء المعاييــر العامــة التــي ســتضعها الحاخاميــة الحكوميــة.
وعلــى ضــوء هــذه المعاييــر العامــة يتوجــب علــى كل شــركة خاصــة اإلعــان عــن المعاييــر المفصلــة لشــهادات الكوشــر التــي
تصدرهــا .ويمكــن للشــركات إصــدار شــهادات بمعاييــر دينيــة أقــل تشــددا حالمــا تتمكــن مــن الحصــول علــى موافقــة ثالثــة
مــن حاخامــات البلديــات .ويتيــح هــذا النظــام للمنتجيــن والمســتهلكين اختيــار درجــة صرامــة الشــعائر الدينيــة المتعلقــة
بالطعــام التــي يرغبــون االلتــزام بهــا .أي أن المســتهلكين أنفســهم ســوف يقــررون فــي نهايــة المطــاف ،نجــاح أو فشــل
تصاريــح الكوشــر التــي تصــدر عــن الجهــات المختلفــة.
•تحرير المنتجات الزراعية
مــن المعلــوم أن القطــاع الزراعــي فــي إســرائيل يتمتــع تاريخيــا بدرجــة عاليــة مــن الحمايــة .وتتنــوع أشــكال الحمايــة ،بــدءا
مــن التعرفــة الجمركيــة العاليــة علــى المســتوردات الزراعيــة (مثــل البيــض) ،مــرورا بالحظــر الكامــل الســتيراد منتجــات
معينــة خــال فتــرات موســمية محــددة (مثــل بعــض أنــواع التــوت البــري وفاكهــة النكتاريــن) ،وانتهــا ًء بتطبيــق نظــام الكوتــا
علــى زراعــة معظــم المنتجــات المحليــة (مثــل األفــوكادو) .وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف المعلــن لهــذه اإلجــراءات هــو ضمــان
دخــل مرتفــع للمزارعيــن إال أن الغايــات األمنيــة لضمــان توفــر إنتــاج محلــي للغــذاء واســتغالل األراضــي لعبــت دورا مهمــا فــي
اســتمرار تطبيــق الحمايــة والدعــم منــذ قيــام الدولــة .وتتضمــن اإلجــراءات المســتجدة تقليــص عــدد المنتجــات التــي تخضــع
زراعتهــا إلــى الكوتــا ،إلــى جانــب إجــراءات أكثــر أهميــة تتمثــل فــي تخفيــض كبيــر ومتــدرج فــي التعرفــة الجمركيــة علــى
المســتوردات الزراعيــة خــال فتــرة  5ســنوات .وينــص القانــون علــى إلغــاء آنــي للتعرفــة الجمركيــة على عــدد مــن المنتجات،
مــن بينهــا البيــض واألفــوكادو واألنانــاس والثــوم والبــازالء والفــول والتمــر والخرشــوف .ترمــي هذه اإلجــراءات إلى الســيطرة
علــى ارتفــاع أســعار الخضــروات والفاكهــة فــي الســوق اإلســرائيلية ،والتــي بلغــت  80%خــال الســنوات األخيــرة تبعــا لوزيــر
الزراعــة .ومــن المتوقــع أن يحقــق المســتهلكون توفيــرا فــي ســلة مشــترياتهم مــن الخضــروات والفاكهــة بقيمــة  2.7مليــار
شــيكل ســنويا نتيجــة برنامــج اإلصــاح هــذا ( 840شــيكل لــكل عائلــة بالســنة)((( .ولتعويــض المزارعيــن عــن خســارتهم
ينــص القانــون علــى توفيــر برنامــج دعــم مباشــر لهــم علــى أســاس المســاحة المزروعــة (تعويــض بقيمــة  100شــيكل
لــكل دونــم بالســنة ،أي مــا يعــادل  420مليــون شــيكل مقابــل مســاحة األرض المزروعــة والتــي تبلــغ  4.2مليــون دونــم).
هــذا إلــى جانــب تعويــض لمنتجــي البيــض ،الــذي يتوقــع أن تنخفــض أســعاره بمقــدار  ،25%مــع أولويــة لمزارعــي منطقــة
الجليــل فــي الشــمال .ويتضمــن البرنامــج أيضــا ســماحات ضريبيــة علــى االســتثمار الرأســمالي للمزارعيــن ،واســتثمار 2
مليــار شــيكل لرفــع اإلنتاجيــة فــي الزراعــة والصناعــة .وســوف يــؤدي إلغــاء التعرفــة الجمركيــة علــى العلــف والمبيــدات
وغيرهــا مــن المدخــات إلــى تقليــص تكاليــف اإلنتــاج الزراعيــة وتعويــض جزئــي للمزارعيــن.
•إصالح جذري في شروط المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة
لطالمــا ّ
شــكت منظمــة التجــارة العالميــة مــن أن إســرائيل تســتخدم شــروط المواصفــات الصارمــة ،وإجــراءات تطبيقهــا

(((

هناك إجراءات متعددة أخرى منها وضع ضريبة عالية على المشروبات التي تحتوي على السكر (لمحاربة استفحال مرض السكري) وعلى األدوات البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة مما سيؤدي إلى
مضاعفة سعرها الحالي.
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المعقــدة ،كأداة حمائيــة لمنتجاتهــا المحليــة وتمييزيــة ضــد المســتوردات مــن الخــارج .إذ يتوجــب علــى كافــة المســتوردات
بــدءا مــن األدوات الدقيقــة ومنتجــات االســتهالك وانتهــاء بالمكائــن الكبيــرة والمفروشــات ،أن تفــي بمواصفــات قياســية
وصحيــة فريــدة خاصــة بهــذه الدولــة الصغيــرة .وكان مكتــب المقاييــس يشــترط أن يتــم فحــص المنتجــات فــي الموانــئ
بعــد اســتيرادها وبعــد تحمــل تكاليــف شــحنها .وغالبــا مــا تنتظــر الحاويــات أســابيع طويلــة فــي الموانــئ قبــل فحصهــا
مــن مكتــب المقاييــس وإنهــاء إجــراءات االســتيراد العويصــة والمكلفــة .وكل هــذا كان ينعكــس طبعــا علــى األســعار التــي
هــي فــي إســرائيل أعلــى بالمتوســط مــن األســعار فــي أمريــكا واإلتحــاد األوروبــي .ينــص القانــون الجديــد علــى إلغــاء
كافــة معامــات مكتــب المقاييــس علــى الغالبيــة العظمــى مــن المنتجــات ،واإلقــرار أوتوماتيكيــا بــأن البضائــع التــي تفــي
بالمقاييــس والشــروط األوروبيــة أو األمريكيــة يمكــن اســتيرادها تلقائيــا دون الحاجــة إلــى تراخيــص مســبقة .وســيتم
االســتعاضة عــن نظــام الفحــص والمطابقــة فــي الموانــئ بنظــام رقابــة مفاجئــة علــى محــات البيــع لضمــان تطبيــق
المعاييــر الصحيــة ومعاييــر الســامة مــع إمكانيــة فــرض غرامــات علــى المخالفيــن .وتتوقــع وزارة الماليــة أن يــؤدي هــذا
اإلصــاح إلــى انخفــاض أســعار المســتوردات فــي إســرائيل إلــى المســتوى التــي هــي عليــه فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة.

االنعكاسات المحتملة لإلجراءات الجديدة على اقتصاد الضفة والقطاع
ســيكون لإلجــراءات المســتجدة انعكاســات مهمــة ومتنوعــة علــى االقتصــاد الفلســطيني نظــرا الرتباطــه بمــا يشــبه اإلتحــاد
الجمركــي مــع االقتصــاد اإلســرائيلي .وســيتولد عــن هــذه االنعكاســات أطــراف رابحــة وأخــرى خاســرة.
•مكاسب للمستهلكين
فــي حــال انتقــل االنخفــاض فــي أســعار المــواد الغذائيــة فــي إســرائيل إلــى الضفــة والقطــاع فــإن المســتهلك الفلســطيني
ســوف يحقــق مكاســب .ال بــل أن مكاســب المســتهلكين فــي الضفــة ،وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص ،يمكــن أن تكــون أكبــر
مــن مكاســب المســتهلك اإلســرائيلي نظــرا ألن حصــة المــواد الغذائيــة فــي ســلة االســتهالك فــي الضفــة الغربيــة تبلــغ 28%
وفــي قطــاع غــزة  33%مقارنــة مــع  18%فقــط فــي إســرائيل.
•خسائر للمزارعين
ســيؤدي انفتــاح الســوق اإلســرائيلية أمــام اســتيراد الخضــروات والفاكهــة والبيــض مــن الخــارج إلــى انخفــاض أســعارها
وإلــى منافســة قويــة للمنتجــات الفلســطينية فــي كل مــن الســوق اإلســرائيلية والســوق المحليــة .وعلــى عكــس الحــال فــي
إســرائيل لــن يتوفــر للمزارعيــن الفلســطينيين برنامــج مســاعدات متكامــل لتعويــض خســارتهم .ولكــن هــذه الخســائر
يمكــن أن تعــوض جزئيــا نتيجــة عامليــن ،أولهمــا االنخفــاض المتوقــع فــي أثمــان العلــف والمبيــدات وغيرهــا مــن المدخــات
الزراعيــة المســتوردة ،وثانيهمــا اعتمــاد إســرائيل للمواصفــات األوروبيــة وهــو ما يمكــن أن يســاعد المزارعين الفلســطينيين
علــى تســويق المزيــد مــن منتجاتهــم فــي الســوق اإلســرائيلية.
•احتماالت مفتوحة أمام المنتجات الفلسطينية األخرى
ســتواجه المنتجــات الفلســطينية منافســة أعلــى وانخفاضــا فــي األســعار فــي كل مــن الســوق المحليــة والســوق اإلســرائيلية.
ولكــن التســهيالت المتوقعــة علــى االســتيراد مــن الخــارج ،خصوصــا للمعــدات والمدخــات ،يمكــن أن تنعكــس إيجابيــا،
وبشــكل جزئــي فقــط ،علــى تكاليــف وتقنيــات اإلنتــاج .أيضــا يتوقــع أن يــؤدي تخفيــف شــروط طعــام الكوشــر إلــى خلــق
فــرص جديــدة أمــام الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية فــي الســوق اإلســرائيلي.
•تقليص عجز الميزان التجاري مع إسرائيل
يمكــن أن ينتــج عــن تســهيل عمليــات االســتيراد مــن الخــارج وتبنــي المواصفــات األوروبيــة انخفــاض فــي اســتيراد الضفــة
والقطــاع مــن إســرائيل مقابــل ارتفــاع فــي المســتوردات المباشــرة مــن الخــارج .وهــذا ســوف ينعكــس فــي تخفيــض عجــز
الميــزان التجــاري مــع إســرائيل .كمــا أن فتــح المجــال أمــام االســتيراد مــن مصــادر متنوعــة يمكــن أن يخفــض مــن أســعار
المســتوردات وينعكــس بشــكل إيجابــي علــى الميــزان التجــاري الكلــي لفلســطين.
ولكــن تبقــى كل هــذه االحتمــاالت مفتوحــة أمــام السياســات الفعليــة التــي ســتطبقها إســرائيل تجــاه المنتجــات والمنتجيــن
الفلســطينيين .إذ أن االســتمرار فــي الفحــص والتفتيــش األمنــي للمســتوردات والصــادرات الفلســطينية ســوف يقضــي علــى
جــزء كبيــر مــن اآلثــار اإليجابيــة المحتملــة لإلجــراءات الجديــدة .ويكفــي أن نشــير هنــا إلــى القــرار اإلســرائيلي األخيــر الــذي ينــص
علــى أن تصديــر المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية للســوق اإلســرائيلية يجــب أن يتــم مــن قبــل مســوّق معتمــد مســجل لــدى
وزارتــي الصحة والزراعــة اإلســرائيليتين .ويتوجــب علــى المســوق اإلســرائيلي إدخــال المنتوجات الــواردة إلــى مخــزن تبريــد
ألخــذ عينــة منهــا وإرســالها إلــى مختبر جــودة المحصــول .وفــي حــال تبيــن أن المنتوجــات ال تفــي بالمعايير الالزمــة ســيتم
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إرجــاع المنتوجــات إلــى المــزارع أو إتالفهــا .هــذا فــي الواقــع يعنــي تطبيــق النظــام القديــم للمقاييــس الــذي تفاخــر الحكومــة
اإلســرائيلية بأنهــا قضــت عليــه.
ال يبــدو أن الســلطات اإلســرائيلية تشــاورت مــع الســلطة الفلســطينية قبــل صياغــة هــذه التعديــات المهمــة فــي سياســتها
التجاريــة كمــا ينــص بروتوكــول باريــس .ومــن الضــروري اآلن إجــراء دراســات مفصلــة لتقييــم اآلثــار المحتملــة لهــذه اإلجــراءات
علــى االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام والقطــاع الزراعــي بشــكل خــاص .وعلــى ضــوء هــذه الدراســات يتوجــب علــى أصحــاب
القــرار تطبيــق السياســات المالئمــة والممكنــة للحــد مــن التبعــات الســلبية للقــرارات اإلســرائيلية األحاديــة.

توصيات عاجلة
يمكــن للجانــب الفلســطيني مطالبــة الجانــب اإلســرائيلي الســماح للمنتجيــن الفلســطينيين بتصديــر منتجاتهــم الــى إســرائيل
وفــق المعاييــر األوروبيــة (بحســب ترتيبــات االســتيراد الجديــدة فــي إســرائيل) ،وعــدم تطبيــق معاييــر مزدوجــة (تشــمل كل
مــن المعاييــر اإلســرائيلية واألوروبيــة) علــى المنتجــات الفلســطينية.
كمــا يمكــن للدوائــر والــوزارات المختصــة (الماليــة ،االقتصــاد ،الزراعــة) فــي الســلطة الوطنيــة تكثيــف وتنســيق جهودهــا فــي
التواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة فــي القطــاع الخــاص مــن أجــل التعريــف بتفاصيــل الترتيبــات الجديــدة ،وتســهيل عمليــة
تقليــل االســتيراد المباشــر مــن إســرائيل ،واســتبداله باســتيراد مباشــر مــن الخــارج فيمــا يتعلــق بالســلع التــي وافقت إســرائيل
علــى إعفائهــا مــن المعاييــر اإلســرائيلية (خاصــة المــواد الغذائيــة ومســتحضرات التجميــل) ،لمــا لــه مــن دور مهــم فــي تعزيــز
خطــة الحكومــة لالنفــكاك االقتصــادي عــن إســرائيل وأيضــا رفــد خزينــة الســلطة الفلســطينية مــن الدخــل المتأتــي مــن
المقاصــة ،ألن العوائــد الضريبيــة المتحصلــة مــن االســتيراد مــن الخــارج (جمــارك وضريبــة قيمــة مضافــة) أعلــى مــن العوائــد
الضريبيــة المتحصلــة عنــد االســتيراد مــن إســرائيل (فقــط ضريبــة القيمــة المضافــة).
ثــم علــى الجهــات الحكوميــة تجهيــز خطــة دعــم للمزارعيــن الفلســطينيين خاصــة فــي شــمال الضفــة الغربيــة التــي تعتبــر
المصــدر الرئيســي لتصديــر منتجــات الخضــار الــى إســرائيل ،حيــث إنــه مــن المتوقــع ان يتضــرروا بشــكل كبيــر نتيجــة
لتخفيــض المعاييــر علــى اســتيراد المنتجــات الزراعيــة إلــى إســرائيل مــن الخــارج واالنخفــاض المتوقــع ألســعار الخضــار فــي
إســرائيل.
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