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  משקל הבטחון בישראל ובעולם

  

נציג ,  תקציב המדינה הכולל הגדלת הנתח הבטחוניעל רקע המצב בעולם ופרסומו של

ייצורו וייבואו המבוססים על , להלן נתונים השוואתיים על פריסתו של הנשק בעולם

יש לציין כי ההוצאה הצבאית . SIPRIi -מאגרי הנתונים של מכון השלום בשבדיה 

ומאז , -1998בעולם הגיעה לרמתה הנמוכה ביותר בתקופה שלאחר המלחמה הקרה ב

 -798 היא עמדה על כ2000בשנת ,  בהוצאה זו במונחים ריאליים-5%חלה עלייה של כ

  . דולר לנפש-130כלומר ממוצע עולמי של כ, מיליארד דולר

  

 החברות 100iiנן שבע חברות הנמצאות ברשימת בישראל יש, 1כפי שניתן ללמוד מלוח 

התעשייה : להלן מסודרות לפי היקף המכירות, הגדולות המייצרות נשק בעולם

 1999בשנת . iiiאופ-פדרמן ואל, כור, אלביט, התעשייה הצבאית, רפאל, האווירית

תחומי הייצור של . הייתה ישראל המדינה השביעית בגודלה בעולם במכירות נשק

נשק קל , טילים, נשק אלקטרוני, מטוסים, חברות הנשק הישראליות הם ארטילריה

כור שעוסקת במגוון רחב של למעט (בשבע החברות האלה . וכלי רכב משוריינים

 -27,000הועסקו כ)  בלבד מסך המכירות-12%תחומים ולפיכך מכירות הנשק מהוות כ

 מסך כוח 7.1% העובדים שהם iv אלף-170כ מועסקים בתעשיית הנשק כ"סה. עובדים

  . העבודה האזרחי

  

   המדינות יצרניות הנשק הגדולות בעולם12: 1' לוח מס

  
מכירת נשק 
vבמיליוני דולר

מספר חברות הנשק הנמצאות 
בין מאה החברות הגדלות 

  בעולם לייצור נשק

   מדינה
  

שיעור מכירות
  הנשק מהתוצר

  ישראל  3.93%  3,540  7
  בריטניה  2.24%  25,760  17
  סינגפור  1.55%  1,440  3
  ב"ארה  1.26%  93,470  40
  צרפת  1.18%  18,140  13
  שבדיה  0.84%  1,910  3
  איטליה  0.57%  6,540  3
  הודו  0.51%  1,830  3
  גרמניה  0.50%  11,790  10
  ספרד  0.33%  1,850  3
  יפן  0.14%  7,000  10
  קנדה  0.13%  740  3

  
Steering Committee 
Dr. Yossi Beilin, Chair 
Mr. Michael Eitan, MK 
Mr. Yossi Katz, MK 
Dr. Winfried Veit 
 
Former members of the 
steering committee 
Former Chair, 
The Late President  
Chaim Herzog  
Former Chair, 
Mr. Haim J. Zadok  
Dr. Yehuda Lankry, 
Ambassador 
 
Sponsor: 

  קרן פרידריך אברט
  :בחסות

  

ר יהודה "השגריר ד
  לנקרי

. מר חיים י, ר שני "יו
  צדוק

  ל "הנשיא חיים הרצוג ז
  ,ר ראשון"יו

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  
  ר וינפריד וייט"ד
  כ יוסי כץ"ח
  כ מיכאל איתן"ח

  צוות ההיגוי
  ר"יו, ר יוסי ביילין"ד

  58-029-643-2' מס) ר"ע(חברתיים ובנושאים מדיניים - עמותה להפקת ניירות מידע ומחקרים בנושאים כלכליים- סנאט



, מעניין לציין כי בעוד שישראל היא בין יצרניות הנשק הגדולות בעולם היא גם בין יבואניות הנשק הגדולות ביותר

 ייבאה נשק בהיקף של -2000 ל1996יבואניות הנשק הקונבנציונאלי לאחר שבין ונמצאת במקום האחד עשר בין 

  .  מיליארד דולר-2.9כ

  

, תורכיה ומצריים, במזרח התיכון ישנן שלוש מדינות המייבאות יותר נשק מאשר מדינת ישראל והן ערב הסעודית

באמצעות חברה אחת , סיתאך בין שלושתן רק בתורכיה מתקיים ייצור נשק בתוך המדינה בהיקף נרחב יח

(MKEK) 1999 מיליון דולרים בשנת -480 היקף מכירותיה עמד על כ- המייצרת נשק קל.  

   

   במדינות המזרח התיכון-2000 ל1996יבוא נשק בין : 2' לוח מס

שיעור בתוצאה הבטחונית   מדינה
  מהתוצר

 1996-2000יבוא נשק 
  )מיליוני דולרים(

 -1999אחזקת נשק כבד ב
  )במספרים(

  4,904  8,362  13.2  ערב הסעודית
  10,806  5,664  5.4  תורכיה
  11,030  3,619  2.7  מצרים

  1,302  2,983  3.2  נסיכות האמירויות
  15,926  2,890  8.1  ישראל
  707  2,063  8.3  כווית
  5,526  805  2.7  איראן
  11,600  805  5.6  סוריה
  430  625  10.1  עומאן
  675  565  5.0  בחריין
  3,253  433  10.0  ירדן
  2,994  149  5.6  תימן

  1,759  2  3.6  )חיזבאללה(לבנון 
  

יחד עם זאת בהשוואה לתחילת העשור . 2000 בשנת -8%סך ההוצאה הצבאית הרשמית במזרח התיכון גדל ב

 1995מאז .  היתה זאת איראן שתרמה באופן משמעותי לעלייה זו2000בשנת . -14%ירידה ריאלית של כמדובר ב

  .הירידה בהוצאה הצבאית נבעה בעיקר מהקטנת הוצאות הצבא של ישראל ושכנותיה

  .במטרה לבנות חיל אוויר מודרני, -9% הגדילה סוריה את תקציב הבטחון שלה ריאלית ב2000בשנת 

  

  סיכום

התרומה של המגזר הבטחוני , ל מלמדים על מידת התלות של המשק הישראלי בתעשייה הבטחונית"ים הנהנתונ

ישראל תצטרך לפתח יכולת , בהיעדר שווקים חדשים. לגידולו של התוצר ועלייה ברמת החיים לטווח ארוך

הנסיון בעולם , אתיחד עם ז. להעביר חלק מהתשומות מהתעשיות הבטחוניות לענפי משק יצרניים אלטרנטיביים

ולכן יהיה צורך ) למעט מקרים בודדים(מלמד כי הסבת משאבים מהתעשייה הבטחונית לאזרחית אינה עולה יפה 

טק -להפנות את הפוטנציאל התעסוקתי לענפים חדשים בתמיכה ממשלתית כדוגמת התפתחותו של ענף ההיי

 ממש ללא צורך בפיתוח מואץ של אמצעי שנים בהן הייתה קיימת תקווה של, בישראל בראשית שנות התשעים

  . לחימה בעתיד

  

  

                                                           
i SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute 
ii חברות3 לדוגמא מדורגות -13כך שבמקום ה, מספר החברות עולה על מאה מאחר שחברות בת אינן נספרות כחברה עצמאית  ,

 .'בנות'ושתי ' אם'אחת חברת 
iiiחברת בת של פדרמן . 
iv1999 הנתון מעודכן ל-. 
v 1999י קרן המטבע העולמית" לפי שער החליפין שנקבע לצרכים סטטיסטיים ע. 
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