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ضربات اقتصادية متالحقة
* العائالت العربية االكثر تضررا .ونسبة العائالت العربية حتت خط الفقر تزداد *ارتفاع حاد بأسعار
البنزين والوقود .سعر لتر بنزين سيصل الى  8.10بتعبئة ذاتية و  8.26بتعبئة عادية *ارتفاع اسعار
اخلبز واحلليب والبيض واخلضراوات والدجاج واللحوم *العائلة العربية حتتاج الى 5000-6000
شيكل مصاريف للعيد وافتتاح السنة الدراسية * عائلة مستورة :سنشتري الوالدنا مالبس للمدرسة
لكي يستعملوها في العيد ايضا * رحلة استجمام تعتبر حلما بالنسبة لنا *مختصون يتوقعون ازمة
اقتصادية عاملية في حالة نشوب حرب مع ايران وارتفاع حاد في اسعار البنزين

رفع نسبة ضريبة القيمة املضافة بـ  1٪لتصل الى  17٪وارتفاع بقيمة الدوالر

املختص االقتصادي د.سامي ميعاري :حان الوقت لكي توقف احلكومات االسرائيلية االنفاق على املستوطنات وحتويلها الى الطبقات الفقيرة
تقرير:زيدان خاليلة
الضربات االقتصادية تتوالى واالسعار ترتفع بشكل كبير ،واملواطن لم يعد
يستطيع ان يتابع او يعرف ما يجد به كل يوم ،فقبل اسبوعني فقط مت رفع
اسعار البنزين واحملروقات بحوالي  40اغورة ،وهو ارتفاع حاد قفز معه
سعر لتر البنزين الى حوالي  7.80اغورة ،وتبعه ارتفاع في السلع املختلفة،
ولكن ما كاد الناس يستوعبون االرتفاع الكبير السابق ،حتى مت االعالن عن
قرب ارتفاع جديد في اسعار البنزين واحملروقات ،وهذه املرة ايضا بنسبة
عالية قد تصل الى  40اغورة للتر.
وكان سعر اخلبز قد ارتفع قبل ايام بنسبة  7٪في اعقاب ارتفاع اسعار
احلبوب واحلنطة ،واعلنت وزارة الزراعة ايضا عن ارتفاع في اسعار احلليب
ومنتوجاته وكذلك رفع اسعار البيض والدجاج.
هذه االرتفاعات في االسعار رافقها ارتفاع بضريبة القيمة املضافة بنسبة
 ، 1٪وفي اعقاب موجة االرتفاعات السابقة في االسعار من املتوقع املزيد
من هذه االرتفاعات في جميع املوارد االستهالكية املعتمدة على البنزين ،اما
سعر البنزين فمن املتوقع ان يرتفع الى  8.10بتعبئة ذاتية و  8.26بتعبئة
عادية ،ويشمل رفع الضريبة على البنزين املعروفة"بضريبة البلو" دون

ان يتمكن رئيس احلكومة من التدخل لتقليص هذه الضريبة كما في املرة
السابقة.
ومن املتوقع زيادة اسعار احلليب ومنتوجاته بنسبة  13٪الدجاج واللحم
بنسبة  14٪والبيض  17٪واخلضراوات والفواكة بنسبة . 15٪
هذا وستقع هذه الضربات االقتصادية املتالحقة على عاتق العائالت الفقيرة،
والتي معظمها من اجلمهور العربي ،وه��ي عانت وم��ا ت��زال من اوضاع
وصعوبات اقتصادية شديدة ،وحسب االحصائيات فان نسبة العائالت
العربية التي تعيش حتت خط الفقر تزيد عن . 50٪
كما تأتي هذه الزيادات احلادة في اسعار النفط والبنزين واحملروقات في ظل
ارتفاع وتيرة احلديث عن حرب محتملة قد تشنها اسرائيل على ايران ووقوع
ازمة عاملية في تزويد النفط اذا ما تعرضت ايران لهجوم اسرائيلي.
وتتزامن هذه االزمة االقتصادية واالرتفاع في االسعار مع مناسبتني  ..على
الوسط العربي هما رمضان وعيد الفطر وافتتاح السنة الدراسية ،ويقدر
املختصون سلة املشتريات للعائلة العربية املكونة من  4اوالد للمناسبتني
ب �ـ  6000-5000شيكل ،اح��دى ال�ع��ائ�لات امل�س�ت��ورة ق��ال��ت :ف��ي السنة
املاضية تزامن العيد مع افتتاح السنة الدراسية ايضا ولم نتمكن من شراء
املالبس واالغذية واحللويات فاختصرنا جدا واشترينا الوالدن��ا مالبس

للمدرسة،استعملوها للعيد ايضا ،وهذا ما سنفعله هذه السنة ايضا.
املختص االقتصادي د .سامي ميعاري علق قائال":الضربات االقتصادية
اثرت على السوق االسرائيلي ،فهناك ازدياد في العجز املالي وتراجع في
تصدير السلع ،التصدير هو احد اهم مؤشرات النمو االقتصادية ،وكذلك
ازدي��اد البطالة ،وهناك تأثير ملا يحدث لعاملني االول االزم��ة االقتصادية
العاملية،والثاني االنفاق في السياسة املالية حلكومة اسرائيل واملوازنات.
حكومة اسرائيل عليها زيادة االنفاق في كافة الوزارات من اجل زيادة عملية
االنتاج والنمو االقتصادي ،التوقف عن االنفاق على املستوطنات وحتويل
امليزانيات النعاش االقتصاد الداخلي وبالتالي انعاش الطبقات الضعيفة.
تأثير هذه الضربات على العرب كبير،ال سيما وان اكثر املواطنني العرب
يعيشون حتت خط الفقر ،وهناك تآكل باالجور وارتفاع بنسبة البطالة،
وزي��ادة اسعار املنتوجات االساسية سيقلص سلة املشتريات للمواطن
العربي،ولن أتفاجأ اذا ما طرأ ازدياد كبير على عدد الفقراء ونسبة البطالة
عند العرب في تقرير الفقر املقبل.
اخبار على موقع العرب
www.alarab.net

* ميزانية االمن  60مليار شيكل واحلديث عن احلرب مع ايران يشجع احلكومة على تخصيص املزيد من امليزانيات

