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עובד אדמתו ישבע לחם... (משלי י"ב: י"א)

EKONOMİ

Dünya ekonomileri arasında uzun yıllar en hızlı GSYH 
büyüme oranlarından birine sahip olduktan sonra, 
İsrail hemen hemen bütün ekonomik faaliyetlerde 
iki yıl süren belirgin bir yavaşlamanın ardından 2003 
yılında başlamış olduğu ekonomik toparlanmayı 
sürdürmektedir. Bu trend tüm ekonomik parametrelere 
göre 2007 yılında devam etti. 2006-2007 yıllarında, 
İsrail’in gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH), % 0,7 
oranında geçici bir kayba sebep olan İkinci Lübnan 
Savaşına rağmen, 2006’da yüzde 5,1’e ulaşarak hızlı 
büyümesine devam etti. Çabuk toparlanma ve hızlı 
büyümenin devamına yine ticaret sektörü öncülük 
etti. Bu sektör yüzde 6,4 oranında büyüdü. Sonuç 
olarak, 2006 yılında kişi başına GSYH rakamı 20.138 
Amerikan Dolarına ulaştı.

Toprağı işleyen adam ekmeğe doyacaktır…
(Süleyman’ın Meselleri 12:11)
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2006-2007 yıllarında, İsrail başlıca makroekonomik 
hedeflerini gerçekleştirmeye devam etti: çok düşük, 
hatta bazen negatif bir enflasyon oranı, çok düşük bir 
bütçe açığı ve kamu harcamalarında sınırlı bir artış. 
Aynı zamanda, İsrail yabancı yatırımları çekmeye 
devam etti ve ihracatında hızlı bir büyüme ve ilk 
defa olarak bir dış ticaret fazlası yaşadı. Bu trendler 
2007’nin ilk yarısında devam etti ve yılın tamamında 
enflasyonsuz ekonomik büyümenin, düşük bir bütçe 
açığının ve tüm cephelerde ekonomik istikrarın 
devam edeceği tahmin ediliyordu. 7 milyonu aşkın 
nüfusuyla İsrail yıllar boyunca, özellikle tarım ve 
agroteknoloji, sulama, güneş enerjisi ve birçok ileri 
teknoloji sanayileri ve yeni ürünlerde olağanüstü 
başarılarıyla dünya çapında tanınmıştır. Geleneksel 
sanayilerde bile, yoğun AR-GE çalışmalarına dayalı 
olarak, İsrail bugün sadece süt ve bal diyarı değil aynı 
zamanda, yazılım, iletişim, biyoteknoloji, eczacılık 
ürünleri ve nanoteknoloji dahil olmak üzere, yüksek 
teknolojilerin diyarıdır.

Son otuz yıl içinde ABD, Avrupa Birliği ve çeşitli Latin 
Amerika ülkeleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, 
İsrail’in mal ve hizmet ihracatının – 2006 yılında 60 
milyar Amerikan Dolarını aşmıştır – genişlemesini 
ve bundan başka ülkenin hızlı büyümesine katkıda 
bulunmuş olan milletlerarası ticari işletmelere İsrail’in 
katılmasını kolaylaştırmıştır.
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ZORLUKLAR
VE BAŞARILAR
Son dönemdeki başarılar
• 2000 yılında, ülkenin ekonomi tarihinde ilk defa olarak, 
hem sıfır enflasyon oranı, hem de dış ticaret açığında 
önemli bir azalma gerçekleşti. Dış ticaret açığı daha 
da azalarak 2005 yılında 0,7 milyar Amerikan Dolarına 
geriledi ve 2006’da 0,9 milyar Amerikan Doları tutarında 
bir dış ticaret fazlası elde edildi.
• İsrail on yılda 1,2 milyona yakın göçmen kabul etti. 
Bu göçmenler, ülkenin sivil işgücünün 1990’da 1,65 
milyondan 2006’da 2,8 milyona çıkmasını sağladı.
• Enflasyon yenilgiye uğratıldı. 1984’te yıllık % 445 
olan enflasyon 1989’da % 21, 2000’de % 0 seviyelerine 
geriledi. 2005 yılında yüzde 2,4’e çıktıktan sonra 2006’da 
sıfırın altına inerek % - 0,1 oldu.
• 1985 yılında GSYH’nin 1,6 katı olan dış borçlar, 1995 
yılında GSYH’nin % 25’ine, 2000 yılında % 3’ten azına 
ve 2003 yılında sıfıra indirilerek tasfiye edildi. İsrail o 
zamandan bu yana borçlu değil alacaklı durumdadır
(yani, dünya ekonomisinin İsrail’e borcu İsrail’in dünyaya 
olan borcundan daha fazladır).
• İstikrarlı biçimde artan yabancı yatırımlar, GSYH 
artışını ve ihracatın hızla büyümesini destekledi. 1987’de 
175 milyon Amerikan Doları seviyesinde olan yabancı 
yatırımlar 1997’de 5,8 milyar Amerikan Dolarına, 2005’te 
10,7 milyar Amerikan Dolarına ve 2006’da 25,2 milyar 
Amerikan Dolarına yükseldi.
• Sanayi ihracatı son 20 yılda neredeyse altı kat büyüyerek 
1985’te 6 milyar Amerikan Dolarından 2005’te 35,6 
milyar Amerikan Dolarına ve 2006’da 38,1 milyar 
Amerikan Dolarına yükseldi.
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Tarihi zorluklar
İsrail’in en çarpıcı ekonomik başarısı, bir yandan yüksek 
bir oranda gelişirken, diğer yandan aşağıdaki son derece 
masraflı zorluklarla uğraşması olmuştur:

•

•

Milli güvenliğin korunması: İsrail bugün GSYH’sinin 
yüzde 8 civarında bir kısmını (1970’li yıllarda % 
25’ten fazlasını, 1980’de % 23’ünü) savunma için 
sarf etmektedir. Nispi sükûnet dönemlerinde bile, 
İsrail güçlü bir caydırma kabiliyetine sahip olmak 
zorundadır.
Büyük sayılarda göçmenin kabul edilmesi: “Sürgünlerin 
ülkede toplanması” pratikte Yahudi devletinin 
varlık sebebidir. Kurulduğu günden bu yana, İsrail 
3 milyondan fazla göçmen almıştır. Bu sayı, 1948 
yılında bağımsızlığını kazandığı tarihte ülkede yaşayan 
Yahudilerin sayısından beş kat daha fazladır. Sadece 
ilk dört yılda, çoğunluk itibariyle savaş sonrası Avrupa 
ülkeleri ve Arap devletlerinden sığınmacılar olmak 
üzere, 700.000 göçmenin ülkeye gelmesiyle İsrail’in 
nüfusu iki katından fazla arttı. 1990’dan sonra, 1,2 
milyonluk bir başka göçmen dalgası (sadece eski 
Sovyetler Birliğinden 940.000) bu insanların fiziksel 
ve sosyal bütünleşmesi için çok büyük harcamalar 
gerektirdi. Ancak, önceki göç dalgalarından çok daha 
büyük bir oranda, bu yeni gelenler kısa zamanda GSYH 
büyümesinin hızlanmasına katkıda bulundular. İşsizlik 
oranı 1992 yılında geçici olarak yüzde 11,2 oranına 
çıkmakla beraber, 2006 sonunda tedricen yüzde 7,6 
seviyesine geriledi.
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•

•

Modern bir ekonomik altyapı oluşturulması: 1948’de, 
karayolları, ulaştırma, liman tesisleri, su, elektrik ve 
iletişim alanlarında temel altyapı şebekeleri mevcut 
olsa da, bunlar yeterli olmaktan uzaktı. Bunları 
geliştirmek ve genişletmek için büyük miktarlarda 
harcama gerekiyordu. İletişim ve ulaştırma 
altyapılarında bu muazzam yatırım olmaksızın, 
ekonominin hızlı büyümesi gerçekleşemezdi.
Yüksek seviyede kamu hizmetleri (sağlık, eğitim, 
refah, vs.) temin edilmesi: İsrail (toplumdaki 
daha güçsüz kesimler için özel bir alaka ile) kendi 
nüfusunun refahını sağlamaya kararlı olduğundan, 
ülke kaynaklarının devamlı olarak büyüyen bir kısmı 
bu yükümlülükleri karşılamaya ayrılmıştı. Yakın 
dönemde uygulanan acil ekonomi politikaları bu 
tahsisatın kısılmasını gerektirmiş olmakla beraber, 
2006 ve 2007 devlet bütçeleri bu konuda bir düzeltme 
hareketinin başlamasını sağladı.
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BÜYÜK REFORMLAR

Kambiyo Liberalizasyonu
Yeni İsrail Şekeli (YİŞ) günümüzde bir “sert” paradır, 
bütün milletlerarası para piyasalarında serbestçe alınıp 
satılmaktadır. İkinci Dünya Savaşından sonra birçok 
ülkede olduğu gibi, ekonominin ayakta durması ve 
büyümesi için zaruri olan kambiyo kontrolüyle geçmiş 
uzun yılların ardından, bu durum nispeten yeni bir 
gelişmedir.

Devletin ilk yıllarındaki şiddetli döviz yetersizliği, esas 
olarak, ithalatın ihracattan çok daha fazla olmasına 
bağlıydı. Bu şartlar altında, gıda, yakıt ve savunma 
teçhizatı gibi sadece çok temel ihtiyaçlar için döviz 
tahsis edilmesi gerekiyordu. Daha sonra, bu listeye 
üretim makineleri ve hammaddeler ilave edildi. Bunun 
ardından da, yurtdışına seyahat için kişi başına sadece 
10 dolarlık küçük bir imkân sağlandı.

1950’lerin sonuna doğru, birçok “lüks” malın 
ithalatına müsaade edildi ve İsrail vatandaşlarına 
yurtdışında seyahat için 100 Amerikan Doları döviz
tahsisatı yapıldı. 1960’larda ithalat kısıtlamaları biraz 
daha gevşetildi ve 1970’lerde tamamıyla kaldırıldı 
(ithalatı kısıtlama görevi çok yüksek gümrük vergilerine 
devredildi). Avrupa Birliği ve ABD ile yapılan serbest 
ticaret anlaşmalarıyla, gümrük vergileri de büyük 
oranda azaltıldı; 1980’lerde yurtdışına seyahat için 
şahsi döviz tahsisatı kademeli olarak 500 Amerikan 
Dolarından 3.000 Amerikan Dolarına çıkarıldı. Yurt 
dışında banka hesapları ve yatırımlar için ilk 
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müsaadelerin verilmesi bunu takip etti ve 1990’ların 
ikinci yarısında kambiyo kontrolleri tamamıyla 
kaldırıldı.

Döviz Kuru
Şekel döviz kuru, günümüzde, her türlü kambiyo 
kontrollerinin kaldırılmasından sonra, milletlerarası 
para piyasasında belirlenmektedir. Durum her 
zaman böyle değildi. İkinci Dünya Savaşından sonra 
bütün ekonomilerde olduğu gibi, İsrail’in döviz kuru 
sabitlenmişti ve zaman zaman hükümet kararıyla 
değiştiriliyordu.

1948 yılında, İsrail lirası (o tarihte 4 Amerikan Doları 
değerinde olan) bir İngiliz sterlinine eşitti. 1949’da 
sterlin ile birlikte 2,80 Amerikan Dolarına devalüe 
edildi. O zamandan beri, İsrail parası birçok defa 
devalüasyona uğramıştır (1954’te Amerikan Doları 
başına 1,80 lira, 1962’de 3 lira, 1971’de 4,20 lira, 
1974’te 6 lira). Bunun amacı, ekonomi politikasına 
uygun olarak, ithalat ve ihracat arasındaki açıklığı 
daraltmak ve daha önceki devalüasyonun ardından 
biriken yerel enflasyon oranına karşı dış ticareti 
dengelemekti.

1975’te İsrail, her ay % 2’ye kadar devalüasyona 
müsaade eden bir “yavaşça ilerleyen devalüasyon” 
politikasını benimsemek suretiyle OECD ülkelerindeki 
politika değişikliğini izledi. Bu sistem, ilk liberalleşme 
adımı atılıncaya kadar, iki yıl sürdü. O zamandan bu 
yana, döviz kuru, piyasa hareketlerine uygun olarak, 
İsrail Merkez Bankası tarafından günlük bazda tespit 
edilmektedir.
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1980 yılında, 10 İsrail lirası 1 şekele dönüştürüldü ve 
1985’te 1,000 şekel bir Yeni İsrail Şekeli (YİŞ) oldu. 
Temmuz 2007’de YİŞ ortalama döviz kuru 0,24 
Amerikan Doları seviyesindeydi.

Milli Bütçenin Kısıtlanması
Devletin kurulmasından sonraki ilk on-yirmi yılda 
esas olarak hükümetin ön ayak olduğu İsrail’in 
ekonomik büyümesinin olağandışı şartları nedeniyle, 
GSYH rakamlarına kıyasla büyük bir devlet bütçesine 
sahip ülkeler arasında İsrail üst sıralarda yer alıyordu. 
Bütçenin GSYH’den bile daha yüksek olduğu durumlar 
vardı, fakat bütçe 1980’de % 95’e, 1990’da % 64’e, 
2005’te % 49’a ve 2006’a % 40 civarına geriledi. Ayrıca, 
ilk yıllarda bütçe açığına (vergiler ve yerel krediler 
yoluyla finanse edilmeyen kısım) sadece “kalkınma” 
(yani, yatırım) amaçlarıyla müsaade edilirken, daha
sonra, savunma harcamalarının artan yüküyle, 
“olağan” bütçe açıkları rutin bir şey haline geldi.

1990’lı yıllarda bu açıkların kısılmasına büyük önem 
verildi. Bütçe açığı/ GSYH oranını Batılı gelişmiş 
ekonomilerdeki seviyelere indirmek hedeflendi. Söz 
konusu oranı 1990’ların başındaki seviyesinin dörtte 
birine indiren bu politika gerçekten de başarılı oldu. 
Bütçe açığı, 2001 yılında önemli bir artış gösterdikten 
sonra, 2003’te % 6, 2004’te % 5, 2005’te % 3,2 ve 
2006’da % 1,8 seviyesine çekildi.
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Hükümetin 2003 yılında başlattığı ekonomik 
reform programı, bütçeyi (ve ayrıca vergileri) daha 
da indirmeye ve ekonomiyi iyileştirmeye devam 
etmektedir.

Özelleştirme
Hükümet ekonomik girişimleri teşvik etmeye devam 
mecburiyetinde olsa da, 1990’lı yıllardan beri izlenen 
politika devletin ekonomiye dolaysız müdahalesini 
azaltmakta başarılı oldu. Böylece, temel malların 
fiyatlarını destekleyen sübvansiyonların hemen hemen 
tümüyle kaldırılması ve yabancı yatırımları ve ihracatı 
teşvik etmeye yönelik sübvansiyonlara hak kazanma 
şartlarının sıkılaştırılması yanında, hükümet yüzlerce 
kamu şirketinin mülkiyetini satmaya yönelik büyük bir 
özelleştirme hamlesi başlattı.

Bu politikanın ilk on yılında, çok sayıda küçük işletme 
özelleştirilirken, son birkaç yılda, bankalar, El Al İsrail 
Havayolları, Zim (denizcilik) ve Bezek (iletişim) gibi 
çok daha büyük işletmelerin satışından 3 milyar 
Amerikan Doları tutarında gelir elde edilmesiyle süreç 
hızlandırılmıştır. Sırada petrol sanayi bulunmaktadır. 
Hükümet bazı hizmetleri özel sektöre devretmeyi de 
planlamaktadır.
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‘BİR EKONOMİK MUCİZE’

İsrail devletinin ilk 25 yılında, kitle 
halinde göç dalgalarını kabul ederken, 
neredeyse sıfır noktasından modern 
bir altyapı ve ekonomi inşa ederken, 
dört savaş yaparken ve güvenliği temin 
ederken, İsrail ekonomisi yıllık yüzde 
10’a yakın çarpıcı bir ortalama GSYH 
büyüme oranı gerçekleştirdi. Bu olay 
bir ‘ekonomik mucize’ olarak görüldü. 
Gerçekte ise, göçmenlerin süratle ve 

üretken bir biçimde ekonomiye dâhil edilmesinde 
sağlanan başarıyla birlikte, yıllarca büyük miktarlarda 
sermaye malları ithalatının verimli kullanılmasına, 
özellikle de üretim araçlarına çok büyük çapta yatırım 
yapılmasına bağlanmalıdır.

Ancak, sonraki altı yılda, 1973 ve 1979 arasında, 
büyüme oranı (1973/4 ve 1979/80 petrol krizlerine 
bağlı olarak, sanayileşmiş ülkelerin çoğunda olduğu 
gibi) yılda ortalama yüzde 3,8 seviyesine geriledi. 
1980’lerde, daha da azalarak yüzde 3,1 oldu. 
1990’larda, GSYH’nin ortalama yıllık büyüme oranı 
yüzde 5’i geçti (hatta 2000 yılında yüzde 7,7’ye 
ulaştı), 2005’te yüzde 5,2’ye geriledi ve 2006’da buna 
yakın oldu. Kişi başına GSYH, yirminci asrın son on 
yıllık döneminde % 60’tan fazla büyüyerek, 2005’te 
18.700 Amerikan Dolarına yakın bir seviyeye, 2006 
yılında ise 20.138 Amerikan Doları seviyesine ulaştı.
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2006 yılında İsrail’in ekonomik büyüme oranı başka 
gelişmiş ülkelerdeki büyüme oranına kıyasla nispeten 
yüksekti. 30 OECD ülkesindeki ortalama GSYH büyüme 
oranı 2006’da % 3,2 oldu ve bu rakam İsrail’in büyüme 
oranından % 1,9 daha azdı.
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MİLLİ EKONOMİ SAHNESİ

Ödemeler Dengesi

Yakın tarihlere kadar devam etmiş olan dış ticaret 
açığı problemi, İsrail’in hızlı büyümeyi sağlarken 
başka alanlardaki önemli ülke sorunlarıyla başarılı
bir şekilde uğraşabilme mucizesi için ödemek zorunda 
kaldığı yüksek bedel olmuştur. Yüksek seviyede ithalat 
ve bir hayli daha küçük miktarda ihracat arasındaki 
bu yıllık fark dış kaynaklara ekonomik bağımlılığı 
gösteriyordu. Böylece, her hükümetin başlıca politika 
hedefi, “ekonomik bağımsızlığı” sağlamak, yani 
ihracatın bütün ithalatı karşılamasıyla bu açığın yok 
olacağı noktaya varmaktı. Bu hedefe, en nihayet, 
yakın bir tarihte varılmıştır.

İsrail’in varlığının ilk 48 yılında, bu açık sürekli olarak 
büyüdü. Cari fiyatlarla, 1949 yılında 222 milyon 
Amerikan Dolarından 1996’da 10,1 milyar Amerikan 
Dolarına çıkarak 45 kat arttı. Ancak, ticaret açığı bu 
dönemde nispi olarak düzenli bir şekilde azaldı, yani 
problem tedricen çözülüyordu: 1950 yılında ihracatın 
ithalatı karşılama oranı sadece yüzde 14 iken, 1960
yılında yüzde 51 ve 1996 yılında yüzde 79 seviyelerine 
yükseldi. Bundan sonra, dış ticaret açığı mutlak 
anlamda gerilemeye başladı. 2001’de 4,7 milyar 
Amerikan Doları, 2005’te 0,7 milyar Amerikan Doları 
seviyesine düştü. Böylece, mal ve hizmet ihracatının 
bütün ithalatı karşılamasıyla, bir miktar fazlalık ortaya 
çıktı.
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1949 263 41 220

1955 443 139 304

1960 694 352 342

1965 1,269 749 520

1970 2,657 1,374 1,283

1975 8,038 4,022 4,016

1980 13,382 10,099 3,733

1985 15,138 11,223 3,915

1990 24,217 18,868 5,349

1996 37,576 29,386 8,190

2000 46,514 45,179 1,335

2005 57,384 56,623 761

2006 61,600  62,600  1,000

Ödemeler Dengesi: * 1949-2005
(cari fiyatlarla milyon ABD doları)

Yıl Açıkİthalat İhracat

* Mallar ve hizmetler dâhil, cari hesap

Geçen 59 yıl içinde, İsrail tüm yıllık ticaret açıklarını 
kapatmak için (cari fiyatlarla) 176 milyar Amerikan Doları 
civarında mali kaynağa ihtiyaç duymuştur. Bu toplam açığın 
üçte ikiye yakın kısmı, göçmenlerin yanlarında getirdikleri 
fonlar, yurt dışından gelen emekli maaşları, yurt dışındaki 
Yahudi fon toplama kuruluşlarının İsrail’deki sağlık, eğitim 
ve sosyal hizmet kurumlarına yaptıkları bağışlar ve yabancı 
hükümetlerden, özellikle ABD hükümetinden alınan hibeler 
gibi tek taraflı transferler yoluyla karşılandı. Geriye kalan 
kısım ise, bireylerden, bankalardan ve yabancı devletlerden 
alınan kredilerle finanse edildi. İsrail bu kredileri ilk yıllarından 
beri geri ödemiştir.
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1954 356

1960 543

1970 2,223

1975 6,286

1980 11,344

1985 18,051

1990 15,122

1995 20,788

2000 7,353

2002 0

2005 -23,173

2006 - 31,480

Bu nedenle, milli dış borçlar 1985 
yılına kadar her yıl arttı. İlk defa olarak 
o yılda borçlanmayı aşan miktarda 
geri ödeme yapıldı. Bu olumlu trend 
birkaç yıl devam ettikten sonra net dış 
borçlar 1995 yılında tekrar yükselerek 
20,8 milyar Amerikan Doları seviyesine 
çıktı. Geçen on yıllık dönemde, ciddi 
ölçüde azalarak sonunda sıfıra indi. 
2002 yılından bu yana, net dış borç 
seviyesi negatif olmuştur; yani İsrail 
alacaklı konuma geçmiştir. 2006’da 
dünyanın İsrail’e borcu İsrail’in dünyaya 
borcundan 31 milyar Amerikan Doları 
daha fazladır.

Dış Ticaret
Küçük bir ekonomiye ve nispeten sınırlı 

bir yurtiçi piyasaya sahip olan İsrail’in 
büyümesi esas olarak ihracatının 
büyümesine bağlıdır. Ülkenin 

kaynaklarının çoğu sanayi ihracatının arttırılmasına 
tahsis edilmiştir. Sanayi ihracatının değeri, 56 yıl içinde 
(cari fiyatlarla) neredeyse 3.000 kat artarak 1950’de 
13 milyon Amerikan Dolarından 1955’te 52 milyon 
Amerikan Dolarına, 1975’te 1,4 milyar Amerikan 
Dolarına, 1985’te 5,6 milyar Amerikan Dolarına, 
2000’de 30,8 Amerikan Dolarına ve 2005 yılına göre 
% 7,5’lik bir artışla 2006’da 39,4 Amerikan Dolarına 
yükseldi.

Net Dış Borçlar:
1954-2005 (cari fiyatlarla
milyon ABD doları)

Yıl
Toplam Net

Dış Borç
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Son yıllarda, bütün mal ithalatının – 2006’da 47,2 
milyar Amerikan Doları – yüzde 85’ten fazlası üretim 
girdileri ve yakıt olmuştur; bu rakamın yüzde 54’ü 
Avrupa’dan, yüzde 17’si Kuzey ve Güney Amerika’dan, 
yüzde 16’sı Asya’dan, geri kalan yüzde 13’ü başka 
ülkelerden gelmiştir. Aynı yılda, İsrail’in mal ithalatının 
– 36,6 milyar Amerikan Doları – yüzde 33’ü Avrupa’ya, 
yüzde 40’ı ABD’ye, yüzde 19’u Asya’ya, geri kalan 
yüzde 8’i başka ülkelere yönelmiştir. 1990’lı yılların 
büyük kısmında, İsrail’in ABD’ye ihracatı bu ülkeden 
yaptığı ithalatı aşmıştır ve 2000 yılından bu yana, 
elmas ihracatı dışta bırakıldığında bile, aynı durum 
geçerlidir.

Avrupa Topluluğu ile sanayi ürünleri için (1975) ve 
ABD ile bütün ürünler için (1985) bir serbest ticaret 
alanı kurmak yanında, Tarifeler ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına katılmak İsrail ihraç mallarının rekabet
kabiliyetini arttırmıştır. Böylece, İsrail malları 
gümrüksüz olarak hem Avrupa Birliğine (AB), hem 
de ABD piyasasına girebilmektedir. Bu durum, İsrailli 
üreticilerin yurtiçi piyasadan neredeyse 110 kat daha
büyük olan bir piyasayı hedef alarak üretim 
yapmalarını mümkün kılmakta ve ürünlerini Avrupa’ya 
gümrük vergisiz ihraç etmek isteyen yatırımcıları 
ülkeye çekmektedir. İsrailli yatırımcılar özel sanayi 
bölgelerinde Ürdünlü ve Mısırlı işletmelerle ortak 
girişimler de kurmuşlardır. Bu sayede, ürünlerin 
gümrük vergisiz olarak ABD ve AB’ye ihraç edilmesi 
mümkün olmaktadır.
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Başarı şanslarını arttırmak için, yerel İsrailli işletmeler, 
milletlerarası ticarette kendileri için uzmanlık nişleri 
açmaya müsait kısımlar belirlemeye çalışmışlardır. 
Yabancı sanayi firmalarıyla ortak girişimler 
kurulmasında, çoğu zaman, yerel yenilikler ile geniş 
ölçekte yabancı üretim ve piyasa girişlerinin bir 
karışımından yararlanılmıştır. Elektronik, yazılım, 
tıbbi cihazlar, basım işleri ve bilgisayarlı grafik gibi 
alanlarda ortak projeler başlatılmıştır. İlgili devletler 
tarafından desteklenen, aşağıdaki çift-ülkeli gelişme 
araştırma işbirliği vakıfları gibi çerçeveler yoluyla 
ortak girişimler için sermaye temin edilmesinde bu 
ortak projelerin birçoğuna yardım edilmektedir: ABD 
ile (BIRD); Kanada ile (CIIRDF); Singapur ile (SIIRD); 
Britanya ile (BRITECH); Kore ile (KORIL-RDF) ve Victoria/
Avustralya ile (VISTECH).

Mal İhracatı ve İthalatı (elmas hariç)

İthalat İhracat
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EKONOMİK TABLO

Enflasyonu Dizginlemek
Başlangıcından 2000 yılına kadar, İsrail ekonomisi 
yükselen fiyatlarla karşı karşıya oldu. Ancak, bir 
bağlantı mekanizması insanların bunun sonuçlarıyla 
yaşamasına bir parça yardım etti. Tüm mali taahhütler, 
maaşlar, kiralar, tasarruf hesapları, hayat sigortası 
poliçeleri, gelir vergisi dilimleri ve benzerleri (yabancı 
para veya tüketici fiyat endeksi gibi) daha istikrarlı bir 
değere bağlandı, böylece enflasyonun acısı hafifletildi. 
İsrailliler, yıllık enflasyon oranı (1950’lerin ortasından
1960’ların sonuna kadar) tek haneli de olsa, 
(1970’lerde) iki haneli de olsa, (1980’lerin ilk yarısında) 
üç haneli de olsa, hayat standartlarını yükseltmeyi 
başardılar. Fakat elbette ki, ekonomi enflasyondan 
zarar gördü (örnek olarak, yatırım eğiliminde 
azalış meydana geldi). Yukarıda anlatılan bağlantı 
mekanizması enflasyonu büyük ölçüde besliyordu. En 
sonunda, 1980’lerin ortalarında durum kritik bir
noktaya vardı.

1985 yazında, enflasyon oranı 1983’teki yüzde 191 
seviyesinden 1984’te yüzde 445 seviyesine fırlayıp 
1985’te dört haneli rakamlara ulaşma tehlikesini 
yarattıktan sonra, maliye bakanı koltuğunda Likud 
üyesi İzak Modai’nin oturduğu, İşçi Partisinden 
Şimon Peres başkanlığındaki milli birlik hükümeti, 
sendikaların çatı örgütü olan Histadrut ve İşverenler 
Koordinasyon Komitesi ile işbirliği halinde, köklü bir 
olağanüstü istikrar programı uygulamaya başladı. 
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Enflasyonoranı 1985’te yüzde 185’e ve 
1989’da yüzde 21’e geriledi. O tarihten 
bu yana, daha da gerileyerek, 1997’de 
yüzde 7’ye ve 2000’de ilk defa olarak 
sıfıra düştü. 2003 yılında yüzde – 1,9’luk 
negatif bir enflasyon oranıyla bir başka 
ilk yaşandı ve fiyatlar mutlak anlamda 
geriledi. 2005’te enflasyon yüzde 2,4 
oldu, 2006’da tekrar % 0,1 oranında 
bir negatif enflasyon gerçekleşti.

Kamu Sektörü
Yüksek seviyedeki kamu tüketimi, 
özellikle bundan dolayı devlet 
bütçesinde oluşan büyük açık, her 
zaman, İsrail’in yüksek enflasyon 
oranının temel bir nedeni oldu. 
Bütçeyi finanse etmek için hükümetin 
bulabildiği tüm kaynaklar (yurtiçi ve 
yurt dışı kaynaklar, halktan alınan 
borçlar, dolaysız ve dolaylı vergiler) 
harcama miktarını karşılamak için yeterli 
olmadı ve hükümet sık sık enflasyonist 
finansman yollarına müracaat etmek 
zorunda kaldı. Kamu sektörünün bu 

ağır yükü esas olarak muazzam savunma giderlerine 
ve iç ve dış borçları geri ödeme ihtiyacına bağlıydı. 
Savunma giderleri ve borç geri ödemeleri ancak son 
birkaç yılda devlet bütçesinin üçte ikisinden yarısına 
inebilmiştir.

İsrail’in para birimi olan 
şekel (Temmuz 2007’de 
0,24 Amerikan Doları de-
ğerindeydi) altın ve gümüş 
şeklinde ödeme araçları 
için bir ağırlık birimi ola-
rak İ.Ö. ikinci binyıl kadar 
erken çağlarda biliniyordu. 
Kutsal Kitap’ta İbrahim’in 
Makpela’da (Hebron) bu-
lunan bir tarlanın ve ora-
da yer alan bir mağaranın 
satın alınmasını şu sözlerle 
müzakere ettiği kayıtlıdır: 
“Tarla için sana para vere-
ceğim; onu benden al, ve 
ölümü orada gömeceğim. 
Toprak sahibi Efron şöy-
le karşılık verdi: toprağın 
kıymeti dört yüz şekel gü-
müştür... ve İbrahim dört 
yüz şekel gümüşü tacir 
indinde geçen akçe olarak 
Efron’a tarttı.”
(Tekvin 23:13, 15-17)



223

Ekonomik istikrarın sağlanması için, aynı zamanda, 
enflasyon dizginlen mesi, ödemeler dengesi açığının 
azaltılması ve hızlı ekonomik büyümenin sürdürülmesi 
gerekiyordu. Bütün bunlar ise, son yıllarda meydana 
gelmiş yüksek kamu harcamalarının kısıtlanmasını 
gerektiriyordu. Kamu harcamalarının GSYH’ye 
oranı, 1980 yılındaki yüzde 95 seviyesinden (devlet 
bütçesinin 60 milyar Amerikan Doları tutarında 
olduğu) 2006’da yüzde 49’una çekilerek yarı yarıya 
azaltıldı. 2006 yılında ödemeler dengesi bir fazla verdi 
ve bütçe açığı GSYH’nin % 0,9’una indirildi.

Hükümet özel sektördeki ekonomik girişimleri teşvik 
etmeye devam etmekle beraber, devletin ekonomideki 
varlığını özelleştirme yoluyla azaltma politikası başarılı 
oldu. 2005 yılında 3 milyar Amerikan Dolarına yakın 
özelleştirme geliri elde edildi.

Vergi Sistemi
İsrail’in büyük kamu harcamalarının finansmanı, yıllar 
boyunca, vatandaşların taşımak zorunda kaldıkları 
ağır bir vergi yükü gerektirdi. Bu, dünyadaki en yüksek 
vergi yüklerinden biriydi. Devletin ilk on yılında, 
vergiler GSMH’nin sekizde birine eşitti; 1960’larda, 
dörtte birine ulaştılar; 1970’ler ve 1980’lerde yüzde 
30 ve 40 arasında değiştiler; 1990’larda ortalama 
yüzde 40’tan daha küçük oldular ve 2000 yılında 
yüzde 40,3 seviyesine geldiler. 2003 yılında İsraillilerin 
toplam vergi yükü GSYH’nin yüzde 39,3’üne indi, 
2006’da daha da azalarak yüzde 38’e geriledi – bu 
oran OECD ülkelerinin 2004 ortalaması olan yüzde 
37,4 seviyesine yakındı.
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Dolaylı vergiler esas olarak % 15,5 oranında bir 
Katma Değer Vergisinden (KDV) oluşmaktadır. 
Buna ek olarak, motorlu taşıtlar, akaryakıt ve sigara 
üzerinden bir satın alma vergisi tahsil edilmektedir. 
Avrupa Birliği ve ABD’den ithalat gümrük vergisiz 
olup başka ülkelerden ithalat üzerine gümrük vergileri 
uygulanmaktadır.

Gelir ve servet üzerindeki dolaysız vergiler 1950’lere 
kadar tüm vergi gelirlerinin dörtte birinden daha 
azdı, 1970’lerin başında yaklaşık üçte bir seviyesine, 
1980’lerin başında yarısına yükseldi ve 1986’da yüzde 
45’ine ulaştı. O zamandan bu yana, dolaysız vergilerin 
ağırlığı 1995’te yüzde 39’a geriledi ve bu oran ile 
2006’da yüzde 42 arasında değişti.

Son yıllarda, İsrail’i küresel ekonomiyle daha sağlam 
bütünleştirmek için vergi sisteminde yeni değişimler 
kabul edildi. Bu politikanın bir parçası olarak, gümrük 
vergileri ve ithal mallar üzerindeki satın alma vergileri
azalmaya devam etmektedir. Kurumlar vergisi oranı 
kademeli olarak indirilmek suretiyle 2007 sonunda 
yüzde 30’a indi ve 2010’da yüzde 25’e inecektir. Gelir 
vergisi oranı da kademeli olarak 2010 yılında yüzde 
44’e düşürülecektir.

Özel Tüketim ve Tasarruflar
Özel tüketim harcamaları 1950’den bu yana hemen 
hemen kesintisiz olarak artmıştır. Bunların yıllık 
ortalama büyümesi 1960’dan sonra yüzde 6 oldu 
(1994 yılında kişi başına yüzde 9,6’dan 2000 yılında 
yüzde 6,6’ya ve 2006’da yüzde 4,9’a geriledi).
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Özel tasarruflar ise her zaman önemli miktarlarda 
oldu. 1950’lerin sonuna kadar, özel tasarrufların 
özel kullanılabilir gelire ortalama 
oranı hiçbir zaman yüzde 29’un altına 
inmedi; 1960’ların başında yüzde 21’e 
düştü fakat 1972’de tekrar yükselerek 
yüzde 38’e çıktı. 1981’de yine aynı 
orandaydı. O zamandan bu yana 
düzenli olarak gerileyip 2006’da yüzde 
28,8’e indi.

Yatırımlar
Yüksek tasarruf oranı hızla büyüyen 

ekonominin çok hacimli yatırımlarını 
(genellikle tüm mevcut kaynakların 
yüzde 20-30’u tutarında) desteklemek için yeterli 
değildi. Bunun sonucunda, yatırımların önemli 
bir kesimini yurt dışından özel ve kamu sermayesi 
transferiyle ve doğrudan doğruya kamu sektörü eliyle 
finanse etmek gerekiyordu. Geçen on yılda, toplam 
yatırımlar 1995’te 17 milyar Amerikan Dolarından 
22,8 milyar Amerikan Dolarına yükseldi ve daha 
sonra arka arkaya üç yıl boyunca azaldı. 2005’te 
yine artarak 22,1 milyar Amerikan Doları seviyesine 
çıktı (bu rakamın yüzde 49’luk kısmı, yani 10,8 
milyar Amerikan Doları, yurt dışında yaşayan İsrail 
vatandaşlarının yatırımlarından oluşuyordu).
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2006 başlarında, İsrail ekonomisi bakımından tümüyle 
yeni olan tarafların yabancı sermaye yatırımlarında çok 
önemli bir sıçrama meydana geldi. Bu yeni yatırımlar 
İsrail ekonomisine yönelik ilgi ve güven derecesinde 
artış olmasına bağlıydı. 2006 yılında, yurt dışında 
yaşayan İsrail vatandaşlarının yatırımları 24,386 

milyar Amerikan Doları seviyesine ulaştı 
ve 2007’de artmaya devam etti.

Devlet girişim ve teşvikleriyle, hem 
yurtiçi, hem de yabancı menşeli, 
birçok özel yatırımlar da yapılmıştır. 
Yatırımların Teşviki Kanunu yoluyla 
hükümet (indirimli faiz oranlarıyla) uzun 
vadeli destekleme kredileri, toplam 
yatırımın bir yüzdesi olarak dolaysız 
hibeler ve ayrıca AR-GE finansmanı 
temin etmek suretiyle yatırımcıları 
çekmiştir. Bu teşvik ve yardımlar, yıllar 
içinde çeşitli tadillerden geçmiş olan 
söz konusu kanunda yer almaktadır.

Aynı maksat ile, nüfusun dengeli 
dağılımı, ihracatın teşvik edilmesi 
ve benzeri ekonomik politikaların 
uygulanmasına yapılan katkının 
derecesine göre tahsis edilen vergi 
muafiyetleri ve indirimleri de sunuldu. 
Bu yardımlar, 1980’lerde, sermaye 
stoğunun (üretim kapasitesi) GSYH 
büyümesini aşan bir oranda artmasını 
temin eden faktörlerden biriydi. 

Histadrut – Genel Sen-
dikalar Federasyonu 1920 
yılında ülke işçilerini temsil 
etmek ve üyelerine istih-
dam sağlayacak sanayi-
ler kurmak için kuruldu. 
Zaman içinde, İsrail’in en 
büyük işverenlerinden biri 
haline geldi ve ülkenin kal-
kınmasında mühim bir rol
oynadı.

Bugün, 700.000 üyesiy-
le Yeni Histadrut, işçilerin 
yerel örgütlenmesiyle uğ-
raşan, toplu iş sözleşme-
leri imzalayan ve bunların 
uygulanmasını gözeten 78 
sendikayı bir araya getir-
mektedir.
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Bazı sektörlerde, bu fazla üretim kapasitesi 
1990’lardaki hızlı gelişmeyi kolaylaştırdı.

Ücretler ve Çalışma Şartları
İsrail’de ücretler esas olarak üç taraf 
arasındaki müzakereler yoluyla tespit 
edilmektedir: devlet (ülkenin en büyük 
işvereni olmaya devam eden devletin 
ücret skalası ekonominin bütün 
kesimlerini etkiler); Histadrut (Genel 
Sendikalar Federasyonu); ve özel 
sektör işverenleri örgütü. Müzakereler 
sonucunda varılan anlaşmalar 
ekonominin farklı sektörleri için ücret 
skalaları çerçevesi oluşturmakta ve, 
zaman zaman yapılan değişiklikler 
ile, enflasyonun etkisini telafi etmeye 
yönelik bir hayat pahalılığı zammının 
otomatik olarak ödenmesini de 
öngörmektedir. Böylece, ücret yapısı, 
özellikle skalanın alt ucunda, hayli 
katıdır. İsrail’de işsizlik oranındaki 
artışlar ücretlerde önemli bir azalışa 
yol açmamıştır; emek talebinin daha 
keskin olduğu işgücü yetersizliği 
dönemlerinde ise, ücretler daha büyük 
bir esneklik derecesiyle yükselmektedir. 
Haziran 2006’da ortalama aylık ücret 
7.759 YİŞ (yaklaşık 1.843 Amerikan 
Doları) seviyesindeydi.

İsrail ekonomisindeki çalış-
ma alanlarının çoğu temsil 
edilmektedir: gıda, tekstil, 
otel ve turizm sektörleri, 
devlet ve kamu sektörü 
işçileri, büro çalışanları, 
teknisyenler, hemşireler, 
emekliler ve daha başkala-
rı. Bazı meslekler bağımsız 
sendikalarca temsil edilir: 
mühendisler, hekimler, 
akademisyenler, öğret-
menler ve gazeteciler.

İşçiler gitgide daha faz-
la oranda alt-yükleniciler 
yoluyla veya kişisel akit-
ler kapsamında istihdam 
edildikleri için, Histadrut 
geçmişte olduğu kadar 
kuvvetli değildir.
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Ülkenin değişik ekonomik sektörlerindeki işçilerin 
ücretleri ve çalışma şartları işverenler ve çalışanlar 
arasında müzakere edilen sözleşmelerle tespit 
edilmektedir. Ancak, kanunda öngörülen asgari 
şartlar arasında, en fazla 47 saatlik bir çalışma haftası 
(ticaret sektöründe ortalama çalışma haftası 2006 
yılında 40 saatin altındaydı), asgari ücret (2006 yılında 
3.585 YİŞ, yaklaşık olarak 780 Amerikan Doları; asgari 
ücretin 2008 başında 3.785 YİŞ seviyesine çıkarılması 
programlanmıştır), fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı, 
ücretli tatil ve hastalık izni bulunmaktadır.
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EKONOMİNİN SEKTÖRLERİ

Sanayi
İsrail sanayileşmiş bir ülkedir. Geleneksel alanların 
birçoğu dahil, imalat sanayisinin çoğu ileri ve yoğun 
araştırma-geliştirme çalışmalarına ve yüksek teknoloji 
süreçleri, aletleri ve makinelerine dayanır. Bu durum 
çok hızlı ve yoğun gelişmenin sonucudur.

Bugünün dinamik, çok çeşitlenmiş sanayi sektörü, 
tarım aletleri imal etmek ve tarım ürünlerini işlemek 
için 19. asrın sonlarından itibaren kurulmaya başlanan 
küçük imalathanelerden gelişmiştir. Bu imalathanelerin 
daha modern fabrikalara dönüşmeye başlaması iki 
faktörün teşvikiyle oldu – 1930’larda Almanya’dan 
girişimciler ve deneyimli mühendislerin göç etmesi 
ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında (1939-45) bölgedeki 
Müttefik kuvvetler, başta giyim eşyası ve konserve gıda 
olmak üzere, çeşitli mallara ihtiyaç duyduklarından ve
savaş nedeniyle Avrupa’dan ithal edilmesi imkanı 
kalmayan ürünlere bölgede genel olarak ihtiyaç 
olduğundan, sanayi ürünlerine yönelik talebin 
artması.

1970’lere kadar, geleneksel sanayiler – gıda işleme, 
tekstil ve moda, mobilya, gübre, zirai ilaçlar, eczacılık 
ürünleri, kimyevi maddeler, kauçuk, plastik ve metal 
ürünler – ülkenin sanayi üretiminin çoğunu sağlıyordu. 
Bu dönemde kaynakların çoğu tarımın geliştirilmesine, 
gı da üretimi ve işlemesine, altyapının kurulmasına 
ve vasıfsız göçmenler için süratle istihdam temin 
edilmesine yöneltildi.
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Sanayileşmenin bundan sonraki safhası ülkenin 
savunulması için gereken silahların geliştirilmesi ve 
imal edilmesi üzerinde yoğunlaştı. Yeni doğmuş olan 
devletin varlığını tehlikeye sokan silah ambargoları 
nedeniyle bu safha hızlandırıldı. Uçak ve silah 
sanayilerine yapılan büyük yatırımlar, İsrail’in benzersiz 
ileri teknoloji sanayilerinin temelini oluşturan, tıbbi 
cihazlar, elektronik, bilgisayar yazılımı ve donanımı, 
telekomünikasyon, vs. gibi yeni teknolojiler meydana 
getirdi. 1980’lerde, Silikon Vadisinde çalışmış olan 
İsrailliler ülkeye geri dönerek, Intel, Microsoft, IBM 
ve benzerleri gibi çok-uluslu şirketlerin geliştirme 
merkezlerini açtılar. 1990’larda, eski Sovyetler 
Birliğinden göç yoluyla gelen yüksek vasıflı bilim 
adamları, mühendisler, teknisyenler ve sağlık personeli, 
İsrail sanayisinin çeşitli ihraç ürünleriyle bugünkü 
gelişmişlik seviyesine yükselmesini kolaylaştırdı.

Tabii kaynaklar ve hammaddeler bakımından zengin 
bir ülke olmaması nedeniyle İsrail’in tek avantajı 
onun yüksek vasıflı işgücü, bilim kurumları ve AR-GE 
merkezleridir. Günümüzde İsrail sanayisi esas olarak, 
ülkenin kendi bilimsel yaratıcılığına ve teknolojik 
yeniliklerine dayalı ürünler geliştirmek yoluyla, yüksek 
katma değerli ürünler imal etmeye odaklanmıştır.
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Sanayide istihdam edilen insanların sayısının 
1990’ların başında aynı kaldığı veya azaldığı gelişmiş 
ekonomilerin çoğundan farklı olarak, İsrail’de sanayi 
istihdamı büyümeye devam etmektedir. İsrail’in 
sanayi büyüme oranı 2006 yılında gelişmiş ekonomiler 
arasında Güney Kore’den sonra en yüksek ikinci 
orandı.

Geçen yirmi yılda, tıbbi elektronik cihazlar, agro-
teknoloji, telekomünikasyon, ince kimyevi maddeler, 
bilgisayar donanımı ve yazılımı, elmas kesme ve 
parlatma alanlarında, sanayi üretimi dünya çapında 
ilerlemeler kaydetmiştir. 2005 yılında, imalat 
sanayisinde 413.000 kişi çalışmaktaydı (bunlar 
arasında yüksek öğrenimli olanların oranı ABD ve 
Hollanda’nın oranlarından hemen sonra geliyordu). 
2004 itibariyle, yarısından çoğu ihraç edilen 58 milyar 
Amerikan Dolarından fazla üretim değeriyle 13.000 
kadar sanayi tesisi vardı.
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Ekonomik Sektörler İtibariyle Başlıca 
Göstergeler (2006) (yüzde olarak)

YatırımSektör GSMH İşgücü İhracat

Sanayi   21,6  18  74  35

Tarım     2,5  1,7    3    3

İnşaat     7,1    5    1    3

Ulaştırma ve 
Haberleşme  10,2  6,8    8   32

Ticari,Mali ve 
Şahsi Hizmetler  31,1  35  24  13

Kamu Hizmetleri  25  34    -    14

Kaynak: Merkezi İstatistik Bürosu

İleri Teknoloji Sanayileri
En yüksek büyüme oranları (son dönemde yıllık 
ortalama yüzde 8) ileri teknoloji sektörlerinde 
bulunmaktadır. Beceri ve sermaye yoğunluğu fazla 
olan bu sektörler gelişmiş üretim teknikleri ve 
araştırma-geliştirme alanında önemli miktarlarda 
yatırım gerektirir. İsrail’in GSYH’sinin yüzde 4,4 kadarı 
araştırma ve geliştirme yatırımlarına gitmektedir (bu 
oran dünyadaki en yüksek oranlardan biridir). İsrail’deki 
bu AR-GE çalışmalarının kalitesi, BM uzmanlarına 
göre, dünyada ilk 10 arasında yer almaktadır. Temel 
AR-GE ve girişim sermayesinin büyük kısmını temin 
eden akademik araştırma kurumları bütün bunlara 
çok başarılı bir katkı yapmaktadır.
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1965 yılında sanayi üretimindeki payı sadece yüzde 
37 olan ileri teknoloji sektörlerinin payının artarak 
1985’te yüzde 58’e ve 2006’da yüzde 70 civarına 
yükselmesi bu sektörlerdeki büyümenin ne çapta
olduğunu gösterebilir.

İleri teknoloji ürünlerinin % 80’e yakın kısmı ihraç 
edilmektedir; daha geleneksel, düşük teknolojili 
firmalar ise ürünlerinin yüzde 40 kadarını ihraç 
etmektedir. İleri teknoloji ürünlerinin ihracatı 1991’de 
3 milyar Amerikan Dolarından 2000’de 12,3 milyar 
Amerikan Dolarına ve 2006’da 29 milyar Amerikan 
Dolarına yükseldi (ayrıca 5,9 milyar Amerikan Doları 
tutarında ileri teknoloji hizmetleri ihraç edildi). 2001-
2 yıllarındaki ekonomik yavaşlamanın ardından, ileri 
teknoloji sektörü 2003 yılında pozitif bir büyüme 
oranıyla depresyonu ilk atlatan sektör oldu. 2006’da 
BİT (ileri teknoloji sektörünün önemli bir parçası olan
bilgi ve iletişim teknolojileri) üretimi 24 milyar 
Amerikan Doları oldu. İşletme sektörü GSYH’sinin 
yüzde 17’sini üreten bu sanayi dalında 185.000 
kişi çalışıyordu. Sivil AR-GE harcamaları 3,3 milyar 
Amerikan Dolarını geçiyordu ve ihracatı 16 milyar 
Amerikan Dolarına yakındı.

Devletin AR-GE bütçelerinin (2006’da 7 milyar 
Amerikan Doları) yüzde 90’dan fazlası ileri teknoloji 
sanayilerine tahsis edilmekte, bu tahsisatın çoğu ortak 
girişim sermaye fonları yoluyla kullandırılmaktadır.

Son yıllarda, devlet, yeni kurulan başarılı şirketlere 
verilen kredilerin geri ödemelerinden daha yüksek 
miktarlarda, bu fonlardaki hisselerin den dolayı ciddi 
miktarda temettü almıştır.



Ekonomi234

Daha önce belirtilen çift ülkeli altı vakfa ek olarak, 
AR-GE projelerinin ortaklaşa finansmanı için İsrail ile 
ABD, Kanada, İtalya, Belçika, Avusturya, Fransa, İsveç, 
Almanya, Hollanda, İrlanda, Portekiz, İspanya, Hong 
Kong, Hindistan, Türkiye ve Çin arasında anlaşmalar 
yapılmıştır.

Bilgi teknolojileri çağı (internet, elektronik ticaret, 
vs.) İsrail ekonomisini ve özellikle onun ileri teknoloji 
sanayilerini dünyada bu alanlardaki ilerlemenin ön 
saflarına yerleşti. Dünya çapında tanınmış bazı İsrailli
şirketler, birkaç milyar dolarlık muameleler 
çerçevesinde, çok büyük gruplarca satın alındı. Yeni 
kurulan işletmelerin sayısı, yüksek vasıflı işgücünün 
mevcut olması yanında, İsrail’deki olağanüstü yenilik
kabiliyetinden dolayı çok yüksektir. Wall Street ve 
Avrupa borsalarında İsrailli firmaların gitgide büyüyen 
varlığı İsrail ileri teknoloji sanayilerinin yüksek 
itibarının bir başka göstergesidir.

İsrail’in Elmas Sanayisi
İsrail dünya çapında önde gelen bir elmas imalat ve 
ticaret merkezidir. Bunun başlıca sebebi İsrail elmas 
sanayisinin kendi elmasları kadar çok yüzlü olmasıdır. 
İsrail elması itimat ve güvenilirliğin diğer adıdır; 
ihtilafa yol açmaz ve hakikidir.

Buna ek olarak, İsrail elmas sanayisi hem ileri 
teknolojilerde, hem de işçilikte dünya lideridir. 
İleri teknoloji ve yüksek işçilik seviyesi, işlenmemiş 
elmastan azami yontulmuş elmas verimi elde 
edilmesini mümkün kılar.
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İşlenmemiş ve işlenmiş halde gümrüksüz elmas ithalatı 
yanı sıra büyük miktardaki yerli üretim envanteri 
rekabetçi fiyatlar temin etmektedir. Her elmas alıcısının 
operasyonel fonksiyonları ve ihtiyaçlarını tek bir çatı 
altında toplayan İsrail Elmas Borsası, dünyadaki en 
büyük elmas alım-satım salonudur.

2006 yılında elmas ihracatı 13 milyar Amerikan Doları 
oldu. ABD en büyük alıcıydı (yüzde 63), ikinci sırada 
Hong Kong (yüzde 14) ve üçüncü sırada İsviçre (yüzde 
11) geliyordu. Takılarda kullanılan yontulmuş küçük 
taşlarda dünya üretiminin çoğunu İsrail yapmaktadır. 
Her boyutta ve şekilde elmas yontma işlerinin yüzde
40’ını da yapan İsrail, hem üretim açısından, hem 
de pazarlama açısından, dünyanın önde gelen elmas 
yontma merkezidir.

Tarım
En başta su ve işlenebilir toprak olmak üzere tabii 
kaynakların kıt olmasını aşmak ihtiyacından dolayı 
yoğun bir üretim sistemi İsrail’in tarım sektörünün 
temel özelliğidir. Araştırmacılar, ekiciler ve tarımla 
ilgili sanayiler arasında yakın işbirliği sayesinde tarım 
üretimi sürekli olarak artmaktadır. Bunlar hep birlikte 
bütün tarım dallarında yeni metotlar geliştirmekte 
ve uygulamaktadır. Sonuç, yarıdan çoğu çöl olan bir 
ülkede modern tarımdır.
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Zorlu bir ortamda ve sınırlı su kaynaklarıyla 
çalışmak durumunda olan İsrailli ekiciler ve bilim 
adamlarının tecrübeleri gelişmekte olan ülkeler için 
özellikle yararlı olabilir. İsrail’in bu alandaki başarısı, 
kendilerini verimli bir tarım oluşturmaya adayan, 
toprağın gerçek değerinin onun nasıl kullanıldığına 
bağlı olduğunu dünyaya gösteren ekiciler ve bilim 
adamlarının kararlılığı ve maharetinde yatar. AR-GE 
ve sanayi arasında yakın işbirliği, dünyanın her yerine 
agro-teknoloji çözümleri, özellikle su çözümleri ihraç 
eden, piyasaya yönelik bir tarıma dayalı sanayinin 
gelişmesini sağladı.

İsrail’de tarım, elverişsiz şartlara karşı uzun ve zorlu 
bir mücadelenin ve kıt olan toprak ve su kaynaklarını 
en verimli şekilde kullanmanın başarı hikayesidir. 
Tuzlu sudan tatlı su elde edilmesine yönelik modern 
teknoloji ihracatı çok başarılı olmuştur. Yahudiler 
19. asrın sonlarına doğru tarihi yurtlarında yeniden 
yerleşmeye başladıklarında, onların ilk çabaları – esas
olarak ideolojik sebeplerle – kısır toprağı verimli tarlalara 
dönüştürmeye yönelikti. İsrail’in tarımdaki başarısının 
sırrı çiftçiler ile devletçe desteklenen araştırmacılar 
arasındaki yakın etkileşimde bulunmaktadır. Teknolojik 
ilerleme, yeni sulama teknikleri ve yenilikçi tarım 
makine ve teçhizatı yanı sıra, bütün tarım kollarında 
sofistike metotlar geliştirmesi ve uygulanmasında 
çiftçiler ve araştırmacılar işbirliği etmektedir.
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İsrail 1948’de bağımsızlığını kazandıktan sonra, 
işlenen toplam alan 2,6 kat artarak 450.000 hektara 
çıktı. Sulanan tarım alanı ise 8 kat artarak 1980’lerin 
ortalarında 240.000 hektar civarına yükseldi; ancak,
yoğun şehirleşmeyle beraber, su kıtlığının artmasıyla 
bu rakam şimdi 200.000 hektarın altındadır. Geçen 
elli yıl boyunca tarım yerleşmelerinin sayısı 400’den 
750’ye çıktı, fakat buralarda yaşayan nüfusun oranı 
yüzde 12’den yüzde 5’in altına inmiştir.

Günümüzde, İsrail’in gıdasının çoğu yurtiçinde 
üretilmekte ve buna ek olarak, en başta hububat, 
yağlı tohumlar, et, kahve, kakao ve şeker olmak üzere, 
gıda ithalatı yapılmaktadır. Tarım ihracatı ithalatından 
daha büyüktür. Çiftlik üretimi esas olarak sütçülük 
ve tavukçuluk ürünlerinden oluşur. Ayrıca, özellikle 
çiftçilere Avrupa piyasalarında turfanda avantajı veren 
ılıman bölgelerde, çeşitli meyve, sebze ve çiçekler 
yetiştirilir. Kış aylarında, kavun, domates, salatalık, 
biber, çilek, kivi, mango, avokado, çeşitli turunçgiller, 
uzun saplı güller ve dallı karanfiller ihraç eden İsrail 
Avrupa’nın serası gibidir.

Tarımsal üretimin GSMH içindeki payı 1950 ve 2006 
yılları arasında yüzde 11’den yüzde 1,5’e geriledi 
ve tarım ürünleri ihracatının toplam ihracata oranı 
yüzde 60’tan yüzde 2’nin altına indi. Bununla birlikte, 
yenilikçi tarım usullerinin geniş çapta uygulamaya 
konulması, modern sulama ve su arıtma teknolojileri 
ve ihracata yönelik tarım sayesinde, yıllık ihracat 
miktarı 1950’de 20 milyon Amerikan Dolarından 
2006’da 1 milyar Amerikan Dolarına çıkarak mutlak 
anlamda artmıştır.
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İnşaat
Devletin kurulmasını takip eden ilk yıllarda, konut 
inşaatı toplam inşaat üretiminin yüzde 84’ünü 
oluşturuyordu. Daha sonra, altyapı inşaatındaki artışa 
bağlı olarak, konut payı yüzde 70-75 arasında değişti. 
1991’de, yeni göçmenlerin taleplerini karşılamak 
için, konut inşaatı yeniden artarak yüzde 86’ya çıktı. 
Sonuçta, bir bütün olarak inşaat sektörünün iş hacmi 
1991 yılında hızla arttı; inşaatına başlanan yeni 
apartman daireleri sayısı zirveye çıkarak 83.500’e 
ulaştı. Daha sonra, bu rakam düzenli olarak gerileyip 
2004’te 29.000’e indi. İnşaatı tamamlanan yeni 
apartman daireleri sayısı 1992’de 70.100’lük rekor bir 
sayıya vardı; 2005’te ise 31.700’e geriledi. Geçmişte 
ekonominin önde gelen bir kolu ve ekonomik 
faaliyetin bir barometresi olarak kabul edilen inşaat 
sektörü, 1950’deki yüzde 30 seviyesinden inerek, 
2006’da GSYH’nin sadece yüzde 5’ini temin etti.

Başlangıçta tüm inşaat faaliyeti devlet girişimleri ve 
yatırımlarının sonucu iken, 1958 ve 1989 arasında 
devletin payı yüzde 67’den 16’ya geriledi. 1990’ların 
başında, yüz binlerce yeni göçmenin ani gelişiyle 
hızla artan talep özel sektörce karşılanamadığı için, 
devletin payı geçici olarak yükseldi.
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Son birkaç yılda, İsrail bakımından hayli yeni bir 
olgu, daha pahalı apartman dairelerinin fiyatlarının 
yükselmesi ve aynı zamanda
daha ucuz olanların fiyatlarının gerilemesi 
(İsrail’de artan yabancı emlak talebinden başka) 
hayat standardındaki genel artışın bir işareti gibi 
görünmektedir.

İsrail şirketleri, kapılar, pencereler, sıhhi tesisat, 
borular, demirbaşlar, aksesuarlar, vs. gibi metal yapı 
aksamı, prefabrike parçalar ve bileşenlerin tasarımı 
ve üretiminde dünya liderleri arasındadır. Bu ürünler 
dünyanın her yerinde başarıyla pazarlanmakta ve tüm 
kıtalarda büyük inşaat şantiyelerinde görülmektedir.

Ulaştırma ve İletişim
Hane halkları yanında ekonominin tüm diğer 
kollarına hizmet eden bir altyapı sektörü olarak 
ulaştırma ve iletişim sektörünün önemi ekonomi 
istatistiklerindeki küçük payını aşmaktadır. Bir üretim 
sektörü değil fakat bir hizmet sektörü olan ulaştırma 
ve iletişim, tüm modern ekonomilerde olduğu gibi, 
üretim sanayilerinden daha hızlı büyümektedir. 
Turizmdeki paralel bir artış sayesinde, son yıllarda 
bu sektörün havacılık kısmında dikkate değer bir 
büyüme gerçekleşmiştir, fakat iletişim sektörünün 
büyümesi daha da hızlı olmuştur.
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Ulaştırma ve iletişim 2006 yılında GSYH’nin yüzde 
7’sini temin etti, mal ve hizmet ihracatının yüzde 8 
kadarını oluşturdu ve ülkenin işgücünü yüzde 5’ini 
istihdam etti. Bu sektördeki hasılanın yüzde 36’sı 
karayolu ulaştırmasından, yüzde 20’si gemicilik ve 
havacılıktan, yüzde 39’u iletişimden, geri kalanı çeşitli 
hizmetlerden gelmektedir.

1950’lerin başından bu yana, deniz ticaret filosunun 
toplam gros tonajı on katından fazla büyürken, 
havayolu taşıyıcıları şimdi 100 katından fazla yolcu 
taşımaktadır. Aynı dönemde, karayollarının toplam 
uzunluğu iki katına çıktı, otobüslerin sayısı üç katından 
fazla arttı, kamyon sayısı on kat büyüdü.

Turizm
İsrail’in coğrafi çeşitliliği, arkeolojik 
ve dini yerleri, yılın her mevsiminden 
güneşli olması ve Akdeniz, Kinneret 
Gölü (Celile Denizi), Kızıl Deniz ve 
Ölü Deniz sahillerindeki modern tatil 
tesisleri çok sayıda turist çekmektedir. 
2000 yılında, şimdiye kadar en yüksek 
sayıda turist - 2,41 milyon – ülkeyi 
ziyaret etti (1950’de 33.000, 1960’ta 

118.000, 1970’te 441.000, 1980’de 1,18 milyon ve 
1990’da 1,34 milyon turist ziyaret etmişti). Bu rakam, 
siyasi şartlar nedeniyle 2001’de 1,2 milyona indi,

Eski Yafa:
Taş sokaklar
ve bir turist

•
Turizm Bakanlığı
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2006’da 1,84 milyona yükseldi 
ve 2007 sonunda 2,3 milyona 
ulaşmasıbekleniyordu. Bu turistlerin 
yüzde 57 kadarı Avrupa’dan, yüzde 
32’si Kuzey ve Güney Amerika’dan, 
yüzde 8’i Asya’dan gelmiştir.

Turizm sektörü 2006 yılında 2,8 milyar 
Amerikan Doları döviz, yani bütün 
ihracat gelirinin yüzde 5’ini ve hizmet 
ihracatının yüzde 16,8’ini temin etti.
Bu sektör GSMH’nin %3’ten azını teşkil etmekle 
beraber, yüzde 85’lik bir döviz katma değerine 
sahiptir (ülkenin ihracat sektörleri arasında en yüksek 
katma değer oranı) ve 80.000 kadar insan istihdam 
etmektedir. İsrail’in ekonomik büyüme planlarında çok 
önemli bir faktör olan bu sektörün geniş potansiyeli 
henüz tam olarak değerlendirilmiş değildir.

Kudüs:
Nahalat Şiva
mahallesinin
sokaklarında bir
müzik topluluğu
•
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