העשור היוצא :הכפלנו את הכלכלה
שלנו אך לא חצינו את סף הקבלה
למערב אירופה
מאת ד”ר גיא בכור
כמידי סוף דצמבר ,זו השנה השלישית באתר ,אנו בוחנים כיצד נראים
פניו הכלכליות של המזרח התיכון ,תוך ניתוח נתוני השבועון
“אקונומיסט” לחודש דצמבר של כל שנה .אלא שהפעם זהו סיכום מיוחד,
הבוחן את העשור הראשון של שנות האלפיים כולו.
זה היה עשור שבו הכפילה ישראל את כלכלתה ,הישג חשוב ,והתקרבה
יותר מאי פעם בעבר לנתונים המערב -אירופיים של תמ”ג )תוצר מקומי
גולמי( לנפש ,אך המשבר הכלכלי העולמי השפיע גם עלינו .המיתון של
השנה אחרונה קטע את גל ההתקדמות המהיר שלנו מאז פרוץ אנתיפאדת
 ,2000ובכך בלם את התקרבותנו לנתוני מערב אירופה .למרות הצמיחה
היפה ,לא הצלחנו לחצות מעולם את סף  30,000דולר לנפש ,שהוא כרטיס
שמדינות
סף
אירופה,
למערב
הכניסה
מזמן</ xml:namespace prefix = o?>.
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אלא שבאופן פרדוקסלי ,אותו מיתון היכה באירופים יותר מאיתנו,
ולכן דווקא קירב אותם אלינו ,אך עדיין אנחנו בשוליה של אירופה
המערבית .הגרף הבא משווה בין נתוני התמ”ג לנפש ,נכון לשנות העשור
הזה ,במספר מדינות:

בשנת  2008כמעט ונגענו בקו ה 30,000 -דולר ,שהוא כרטיס הכניסה
למועדון המערב אירופאיות ,כלומר שנת  2008היתה שנת שיא בפעילות
הכלכלית ובהישגים שלנו ,אך בשל המיתון ,והריסון המלאכותי של שער
השקל ,נסוגנו מחדש ,ל 26,300 -דולר לנפש.

נתוני התמ”ג הישראלי בעשור היוצא:

 114 :2001מליארד

 105 :2002מליארד )הנסיגה בשל האינתיפאדה(

 120 :2003מליארד

 122 :2004מליארד

 132 :2005מליארד 18,680 ,לנפש

 150 :2006מליארד 20,870 ,לנפש

 172 :2007מליארד 23,520 ,לנפש

 209 :2008מליארד 28,120 ,לנפש

 199 :2009מליארד )נסיגת המיתון הנוכחי ,ריסון השקל ומלחמת עזה(,
 26,300לנפש.
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התיכון ,התקשה מאוד להתפתח ,ונשאר על רמות נמוכות מאוד של תמ”ג
לנפש ,למשל הרשות הפלסטינית ,שממשיכה להתבוסס עם נתונים של 3-4
מליארדי דולרים תמ”ג ,ובסביבות  1,000דולר לנפש )נתונים אלה אינם
מופיעים באקונומיסט ,שאינו טורח להתייחס אליה כלל ,בשל שוליותה(.
או ירדן ,שהתמ”ג שלה לנפש עומד כיום על  3,590דולר 23) ,מליארד
דולר תמ”ג( ,ומצרים ,על  2,500דולרים לנפש ,לעומת  26,300לישראל.
רק שנבין עד כמה עמוק הוא הפער בין המדינות הערביות עצמן בשל
הנפט ,התוצר לנפש באיחוד הנסיכויות הערביות עומד על  ,48,280כמעט
פי שניים מזה הישראלי ,עם תמ”ג
הנסיכויות יש  5.6מליון תושבים(.
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ועדיין ,מצרים הזניקה את התוצר שלה ,קודם כל בשל הנפט והגז שהיא
מוכרת ,ואשר היא מקבלת עליו מחירים גבוהים .מבחינת מצרים מדובר
בנס של ממש ,והיא
הנתונים המצריים:

 69 :2004מליארד דולר

102 :2005

116 :2006

145 :2007

184 :2008
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 212 :2009מליארדי דולרים.

אלא שבמצרים יש כיום כמעט  85מליון אזרחים ,והריבוי העצום מונע
כל אפשרות ממשית להעלות את התוצר לנפש .הילודה העצומה היא המכה
הכלכלית של המדינה.

סעודיה ,שהתברכה בכמויות עצומות של נפט ,ואשר הרוויחה בשיא מחירי
הנפט כמליארד דולר ביום ,מביאה את הברכה שלה לידי ביטוי ,אם כי
אפשר היה לצפות להרבה יותר.

 301 :2005מליארד 11,930 ,לנפש

 369 :2006מליארד 14,250 ,לנפש

 401 :2007מליארד 15,950 ,לנפש

 393 :2008מליארד 15,230 ,לנפש

 472 :2009מליארד 18,020 ,לנפש

השנה הכלכלית היוצאת היתה הטובה ביותר לסעודיה ,מזה שנים רבות.

ולבסוף ,איראן ,אשר ההחרמות הכלכליות הבינלאומיות אינן משפיעות
יותר מידי על הכלכלה שלה ,כל עוד היא ממשיכה למכור את הנפט שלה
ברחבי העולם ,אם כי קיימת בלימה בעליית התוצר לנפש.

 2,9430 :2005דולר לנפש

 3,560 :2006דולר לנפש

 3,900 :2007דולר לנפש

 5,310 :2008דולר לנפש

 5,530 :2009דולר לנפש 415 ,מליארד דולר תוצר כולל ,פי שניים
ויותר מישראל.

ישראל נימצאת בעמדת זינוק טובה לשנת  ,2010לחצות לראשונה את קו
 30,000דולר תוצר לנפש ,זה לא צריך להיות קשה מאוד מבחינתנו ,וזה
חייב להיות המבחן שלנו לעשור הקרוב :להתבסס בעוד עשר שנים לפחות
על  40,000דולר לנפש ,ובכך להשוות את רמת החיים בארץ למדינות
המערביות המפותחות .להם זה לקח מאות שנים ,לנו 70 ,שנים לא קלות
של איומים ומלחמות .זה אפשרי ,וזה תלוי קודם כל בנו.

שנה אזרחית טובה ומוצלחת למדינה שלנו ,ולנו.

והשקל הקטן שלנו ממשיך לשאוג .קברט ,לייזה מינלי ,ג’ואל גריי,
.1972

◄אני מבקש באופן אישי ,ממי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לא לשכוח ,ולחדש אותו .כדי לחדש את המנוי יש
להכנס לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,יש להירשם לשירות
המאמרים בתשלום .Gplanet Prime ,קוראים את כל המאמרים בתשלום
שכבר פורסמו ,וממשיכים לחודש ,לחצי שנה ,או לשנה-במחיר מבצע.
זיכרו ,החברות שלכם תומכת באתר.
ניתן להירשם – כ א ן.
◄אם ברצונכם לשלוח את המאמר
הכפתור “המלץ לחבר” ,כאן למטה.
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◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כאן.

