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ECQNOQOUNIA DE ISRAEL

. EM 1948 - TRES FINALIDADES BASÍVAS ..

1) Prover capita: para os imigrantes

2) Dar emprogo

3) Aumentar o nível educaional dos imigrantese

RARAS DA INDEPENDÊNCIA gu.

1)“nocessidado do governo centralizar a bussa de cáisiinão

2) aumento da, desigualdade sociale

3) altos invostimentos om habitações saude o educação

1º PERIODO DE , AUSTERIDADE ו

1948-'1
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2Rara tomadas t=

1) Érograma de austeridade

controlo nos preços, para dar condições mínimas à וי

2) altos investimentos públicos -

para dar omprego e habitação para todose

Campos mais desenvolvidos s-

a) povbações agrícolas

b) expansão da agricultura tara suprir as negessidades,natas,

ec) política do espalhar o povo em regiões abanadonadass

8( construção = 504000 casas abandonadas pelos árabos 0

e abrigo para 1 milhão. de imigrantes!

Problemas Não Resolvidos 1-

a) desemprego 1/5 da população»

b) falta de reserva de moeda estrangeira. |

c) falta de experiência da administração pública

d) mercado negro - estrutura de preços irreais

52 - 9

diminuição do desemprêgo preocupação pela industuslizaçãoo

reparações da Alemanha fundação de cidades de desenvolwimento
dispersar a populaçãã

Guerra do Sinai e a vinda de 70.000 imigrantess *
tônus

/ 59- 64

Período de prosperidade e sem desemprego,

a) Deficit nas importações b) excesso fe protecionismo atrapalhando u=
U$ 500 milhões ma economia realista,

65- 66

2521060 do Mittui -6 .

aJdiminuíção dos gastos públicos tb) diminuição do oréasto P/parte Benky ferael.
c) diminuição das importaçõeso
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Princirsis Instituições e

1)
Atuação

Dinâmica

1) 48-51

2) 52-55

3)56-57

4) 58-60
5) 61-64
6º 55-66

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Govêrno 2) Histadruth 3) Agência Judaios
i= desenvolveram o setor não privado,55% dos investimentos s

compraram terras
colonização agrízola

da Imigração 1-

- : imigração em massa 170.000 p/ ano,
22.000 imigrantes por ano,

63.000 imigrantes por anos,
24.000 ו""ו

50.000 “ " n

20.000 " ו"

220312148 58 289199118 1

Concentração de grandes industrias com poucas possibilidades de
exportação | | |

Procura de industrias que exigiam uma rápida mecanização e que não
davam poucas possibilidades de amortização.
Excegso de industrias que não aproveitavam o "know how" da mito de

obrao .

Excesso de financimanto por parte do govêrnos
Exoesso de Monopólios que não arrimoravam a qualidade dos סוג
Expansão econômica a custa dy baixo preço do trabalho
Pouco aproveitamento do potencial intelotual dos imigrantes «
Desomprego de inteleotuais,

Diversidade esquecida das regiões p-poder centralizador 86 1

Aviv e regiões sem tecnicoss

O POR QUE DO DESEMPRRGO .
 

diminuição das possibilidades no mercado,
mudanças nos tipos de investimentos jno qual o trabalho vale menos ל
desemprego estrutural , quando mesmo havendo pleno emprego , uma

certa percentagem continua sem emprego.

existência de empregos de um período 4-4 horas de trabalho 614210 (
1) mal planejamento dos investimentos ,com capital artificial

e sem muito mercados

2) mecanização sem justificativas econômiras,
3) existência de empregados desclassificados economicamente,

sem possibilidade em acompanhar as exigências de aptidões.

JXISTÊNCIA DE MONOPÓLIOS ;..

25%

bjo4
1%

da produção em mãos de monopólios completose

em estâgios monopolfticoss

livre de competição.
 



BLQONOMIA BEM NENEROS

Renda per cápita 4- 1,086 dôlares
Estrutura da Economia 3- agrioultura - fd

comercio - 18%
governo e ser-

viços pubs 19,5%
industria 25%

Deficit nas importações  s 450 milhões de dólares

COMERCIO EXTERIOR4

Total de exportações :- 518 milhões de dólares
0/ turismo - total 9168 " de dólares

Participação na exportação 4- 81% industria
15% frutas oítrioas
4% produtos? agrícolas diversos,

'GRICUITURAq.

Superficie Cultivada %- 440,0008
dos quais 164,000 por יי

Alimentos Produzidos no país :- 96% das frutas
100% das hortaliças
90% dos pesoados
2 dps ovos
94% das carnes

MOVIMENTOS DE COLONIZAÇHO

Kibutz Artzi - Hashomer - 4 kibutzim - 33.008 he
Kibutz Hameuchad -Achdut Avodá - 58 kibutzim - 24,008 h
Ichud Hakvutsot Vehakibutzim - 28,000h 80 kibutzim,
Kibutz Dati - lo kibutzim - 4,000 ho

Tnuat Hamoshavim - 220 moshavim - 85,000 h
Hapoel Hamizrachãi - 62 moshavim  - 25,000 hs

INDUSTRIAS +-
Numero de empregados %- 250000“operários.
Produção em délares :- 608 milhões 1968

“MINERAIS 4
Potássio - 514.000 toneladas
Bromo - 7.600 "
Cobre | - 10,000 "

Petróleo - 12,5% dos gastos - 8540008

CONSTRUQUO4 .
353,000 ת188868 660

COMUNICAÇÕES |.

estradas de ferros :- 464 kms total
estradas de rodagens :- 3.918 kms. total  
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1( LEI DA EDUCAÇÃO COMPULSORIA ..
obrigatório de 5- 14 anoss 0

14 -18 במסה - 08%0088 64 6% E

50% das crianças começam a satudar 46869 864

2) TIPOS DE ESCOLA qu

1) oficial 2 ) reconhecido 3) excentos - mes recebem spodf do govêrnas

1) escolas privadas 2) escolas religiosas 3) estatais,

3) DIVIS£O POR IDADE,-

Jardim - 3 - 6 anoge

Elementar=- 6 - 145

Secundária 145 17 מסג

4( ESCOLAS p:CULDSBIAS = 14 - 1" 8

não compulsória - - descontos o bolsas para quem não possa pagar:

a) Acadêmicas 42% à) Yeshivot %

b) Vocacionais 17.0%

o) Agrícolas 745%

Examo Pinal i- BAGRUS matérias += Idarétura , 20714 , Inglês ו

4108 6 2

Percentagens t- dos 100 que começam a estudar o elementar 35 passam ny

Bagrut 0
1/5 dos quais são orientais +

5) ENSINO RELIGIOSO.

356% da população.

Caracteristicas - judeus ortodoxos - professores com cenvioçãos

2% dos rapazes que fazem sxoundário -fazem yeshivêts

Caracteristicas das Yeshivot =

a) internos b) materias religiosas demanhã 0) curr-íoulos integra-

dos à) dispensa da Teavã,

6) ESCOLAS AGRICOIAS 4.

30 Escolas com cerca de 8,000 alunos,

a) Crianças de aldeias b) crêanças com vocação» 6) inctapases de passar em

exames d) enviadas pelas agências sociaise

7) ALIAT HANOAR q

Dividem- se em a) Escolas Agrícolas 30% db) Instituições Internas 25%

6) Kibu£fzim |25% 4) Centros Juvenis 1%

o) Escolas Especiais %.  


