
 עצימות נמוכה:ב מלחמהעת כלכלה ב
 בחינה מחדש של הדילמה "תותחים או חמאה"

 יעקב ליפשיץ

עצימות בנתונה ישראל במלחמה  2000מאז הרבעון האחרון של שנת 
נמוכה עם הפלסטינים. בה בעת, בד בבד עם ההידרדרות במצב הביטחוני, 

קו (. חל1חלה גם תפנית לרעה בביצועים הכלכליים של המשק )לוח 
למצב אותן הראשון של המאמר מציג התפתחויות כלכליות שניתן לייחס 

הביטחוני, אם כי יש לומר כי פעלו גם גורמים נוספים, אקסוגניים 
ואנדוגניים, שתרמו להרעה במצב הכלכלי, וקיים קושי לבודד בין 

ה של הקצאת יההשפעות השונות. הדיון העיקרי בהמשך מוקדש לסוג
 ל רקע הנסיבות הביטחוניות והכלכליות שנוצרו.מקורות לביטחון עה

דורש העימות המתמשך עם הפלסטינים  ,מצד אחד, לפי הדעה הרווחת
להגדיל את הוצאות הביטחון, ואילו מצד אחר, צמיחה כלכלית נמוכה, 

מגבילים את  ,ואפילו שלילית, כמו גם שיקולים של יציבות כלכלית
 יטחון. היכולת להקצות משאבים גדולים יותר לב

 . ההתפתחויות הכלכליות הקשורות למצב הביטחון1

 השלכות כלכליות של מלחמה בעצימות נמוכהא. 

שונה מקודמותיה בכמה מובנים  2000המלחמה שהחלה בשלהי שנת 
חשובים, לכן גם השלכותיה הכלכליות בעלות אופי שונה. לענייננו, יש 

  להדגיש את ההיבטים הבאים: 
צרות והתרחשו בחזיתות מוגדרות, לרוב מחוץ המלחמות בעבר היו ק .1

המלחמה הנוכחית ממושכת ומתפשטת בכל . ולעומתן לשטח המדינה
 מרחב המדינה.

 ,אין מדובר במלחמה קונבנציונלית בין צבאות סדירים של מדינות .2
פועלים בשיטות לחימה דומות ומפעילים אמצעים דומים, אלא ה
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לתי סדירים מפעילים סימטרי שבו כוחות פלסטינים ב-בעימות א
 צורות שונות של טרור נגד אוכלוסייה ויעדים אזרחיים בישראל.

באופן ההתנהלות של המלחמה יש מידה רבה של ספורדיות: עוצמת  .3
 האירועים ופגיעתם עולה ויורדת, מיקומם משתנה ותכיפותם בלתי

 צפויה.
ההבדלים בהשלכות הכלכליות לא פחות משמעותיים. מחירן הכלכלי 

, כלל שלושה מרכיבים בעבר המלחמות, שבהן היתה ישראל מעורבתשל 
עיקריים: עלויות שוטפות של ניהול המלחמה, אובדן תוצר כתוצאה 

 ת הציודמגיוס חיילי מילואים ועלויות שנדרשו לשיקום הצבא, החזר
לכשירות והשלמת מלאים בעקבות המלחמה. היות שהמלחמות היו 

נה, ללא מעורבות ממשית של העורף התנהלו מחוץ לשטח המדיו קצרות
ומבלי שנגרמו נזקים פיזיים לרכוש, ההשלכות הכלכליות העקיפות היו 

ו י: אמנם גם עכששוניםמצומצמות יחסית. במלחמה הנוכחית הדברים 
נדרשה הגדלה של הוצאות הביטחון, אך דווקא ההשפעות העקיפות של 

-גבוהה של איהמלחמה בולטות יותר. המלחמה הנוכחית יוצרת רמה 
 בשל משבשים ופוגעים בפעילות הכלכליתהוודאות וסיכונים -ביטחון, אי

. המשק הישראלי מתמודד לא רק עם הצורך להגדיל שהוזכרוהסיבות 
את המקורות המופנים לביטחון, אלא גם עם ההשלכות השליליות של 

 חוסר ביטחון.
ההשלכות הכלכליות העקיפות של המלחמה הנוכחית מתחלקות 

  מספר קטגוריות ראשיות: ל
נובעות מהנתק הכלכלי בין המשק הישראלי ובין שטחי ההשלכות   (א)

הרשות הפלסטינית בצד הביקוש )ירידה חדה בהיקף היצוא של 
סחורות ושירותים מישראל לרשות הפלסטינית בעיקר( ובצד ההיצע 
)הפסקה מוחלטת כמעט של מעבר עובדים משטחי הרשות הפלסטינית 

 קר(.לישראל בעי
נובעות משינויים בדפוסי ההתנהגות של פרטים וחברות ההשלכות  (ב)

 בישראל )ראו להלן(. 
השלכות על קשרי החוץ הכלכליים של ישראל ועל מאזן התשלומים  (ג)

 ,ספק ללא ,היא ,בהקשר זה ,של המשק. התופעה הבולטת ביותר
ירידה  –תיירים לישראל, ועקב כך של הירידה התלולה בכניסות 

ל ענף התיירות למרכיביו השונים. נוסף לכך, ייתכן שנפגע בהכנסות ש
נמנעים נציגים של , גם יצוא אחר. מתוך חשש לביטחונם האישי

עובדה זו מקשה ופוגעת . חברות זרות וקניינים מביקורים בישראל
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בקשירת עסקות. כמו כן, היות שמעריכים כי עלולים להיות שיבושים 
ופוטנציאליים לסמוך פחות על באספקות, נוטים קונים מסורתיים 

מקורות חליפיים בארצות  והם מחפשים להם יצרנים ישראליים
 ,של היחס העוין לישראל גם ההשפעה לכך אחרות. מתווספת

מעין "חרם צרכנים" על סחורות  - שהתפתח בשוקי יעד מסוימים
איומים בסנקציות כלכליות נגד ישראל מצד ממשלות וה - ישראליות

-להחלטות מחייבות(. לבסוף, איעדיין אם לא תורגמו באירופה )גם 
את הסיכון  מגביריםיציבות הביטחונית והשלכותיה הכלכליות ה

למעשה, אם לא  -פוגעים הם הישראלי בעיני משקיעים ומלווים זרים, 
וגורמים לצמצום משמעותי  רוג האשראי של ישראליבד -להלכה 

ירו. במקביל, רמת סיכון בכניסת הון זר לארץ וכנראה גם לעלייה במח
 ידי-עלגבוהה יותר מעודדת צורות שונות של יצוא הון לחו"ל 

 ישראלים.
רבנות ונזקי גוף ורכוש. בשנתיים האחרונות גבתה המלחמה מאות ק  (ד)

ואלפי פצועים. מבחינה כלכלית יבשה, אובדן חיים ונכות הם בגדר 
ף לכך, פוגעת בתוצר העתידי של המשק. נוסהשחיקה של הון אנושי 
מהווים פגיעה ה –בעיקר מבנים וכלי רכב  –נגרמו נזקים לרכוש 

 במלאי ההון הפיזי. 
נובעות משינויים תכופים במדיניות הכלכלית של הממשלה ההשלכות   (ה)

ובנק ישראל. עם פרוץ המאורעות לא ערכה הממשלה התאמות 
בתקציבה, ואילו בהמשך, כאשר ננקטו צעדים, הם היו הססניים 

מן הסתם, את  ,פקים. הממשלה לא העריכה נכוןובלתי מס
התמשכותו והעמקתו של העימות, ולא כל שכן את השלכותיו 
הכלכליות, וביססה את תכניותיה התקציביות על הנחות מוטעות. 
למעשה, הממשלה נגררה אחרי ההתפתחויות, ונוכח הצורך להגדיל 

צד את הוצאות הביטחון, מצד אחד, והירידה בהכנסות ממסים, מ
אחר, הכריזה מדי מספר חודשים על "תכניות כלכליות" חדשות 

המשיך  ,מצדו ,במאמץ להגביל את הגירעון התקציבי. בנק ישראל
תקופה ארוכה במדיניות מוניטרית מרחיבה והפחית את הריבית 
במשק, ורק כאשר גברו הסימנים להתערערות היציבות בשוקי ההון 

שיעורים חדים. השינויים ומטבע החוץ חזר והעלה את הריבית ב
עדר שליטה, כרסמו באמינותה יהתכופים יצרו בציבור תחושה של ה

 וודאות הגדולה בלאו הכי.ה-של המדיניות הממשלתית, והוסיפו לאי
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 הכלכלית  השפעת ה"החיים עם טרור" על דפוסי ההתנהגותב. 

ביטחון, שצדה האחר הוא גידול בהסתברות למות ה-עליית מפלס אי
, מחוללת שינויים בדפוסי ההתנהגות של פרטים וחברות במשק. ולהיפגע

או מקטינה את  ראשית, היא מגדילה את ההסתברות לאובדן הכנסות
תוחלת ההכנסות העתידיות. בנוסף, ההווה נעשה חשוב יותר )"אכול 
ושתה כי מחר נמות"(, והשינוי בהעדפות הזמן מתבטא בשיעור היוון 

ד, ככל שמדובר בפרטים במשק, הירידה סובייקטיבי גבוה יותר. ביח
בתוחלת ההכנסות והעלייה בשיעור ההיוון הסובייקטיבי מקטינים את 
הערך הנתפס של הכנסתם הפרמננטית. התוצאות עשויות להיות 

לכת: אמנם העדפת ההווה )השפעת התחלופה( עשויה לעודד -מרחיקות
ורמת תצרוכת, אך הירידה בהכנסה הפרמננטית )השפעת ההכנסה( ג

להקטנת הביקוש לתצרוכת. בחשבון כולל, היות שהירידה בביקוש 
לתצרוכת צפויה להיות בסדר גודל דומה לירידה בהכנסה הפרמננטית, 

ביטחון של פרטים גדלה ירד ה-אפשר להניח כי במשק שבו תחושת אי
הביקוש לתצרוכת, ועקב כך תרד רמת הפעילות הכלכלית והתוצר של 

 .המשק יהיה נמוך יותר
שנית, משיקולים דומים יש להניח כי תהיה ירידה גם בהשקעות. 

ביטחון )ענף התיירות, ה-מעליית מפלס אי באופן ישירבענפים שנפגעו 
הסיכון הכרוך גם ועמה  הוודאות לגבי הכנסות עתידיות-גדלה אי למשל(

בהשקעות חדשות. בנסיבות אלו, חברות נוטות לבטל או לדחות תכניות 
ם אחרים ובכלל המשק, עליית ההסתברות לנזקי רכוש השקעה. בענפי

מקטינה בממוצע את תוחלת התשואה על השקעות, וממילא את כדאיותן 
ירידה בהשקעות מעמיקה את המיתון בפעילות ההכלכלית. בטווח הקצר, 

הכלכלית, ואילו לטווח ארוך, היא פוגעת בפוטנציאל הצמיחה הכלכלית 
 של המשק.

 ,טרורה הביטחון איננה אחידה.-ה במפלס אישלישית, השפעת העליי
 –יחפש לפגוע במקומות הומים מאדם  ,מכוון נגד אוכלוסייה אזרחיתה

בשווקים ובמרכזי קניות, במסעדות ובמקומות בילוי אחרים, במערכות 
 ועקב כך משתנים הרגלי הצריכה של הציבור. –הסעה המונית וכדומה 

על המחירים היחסיים של שינויים מעין אלו משפיעים לאורך זמן 
כרוכות במידה לא המוצרים ושירותים, ודורשים התאמות מבניות 

ירידה ביעילות הכלכלית  היאנמנעת  מבוטלת של חיכוך. התוצאה הבלתי
עלול התוצר של המשק  .( מואצת של הוןobsolescenceוהתיישנות )

 להיות נמוך יותר גם בשל כך, לפחות בטווח הקצר. 
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ינוי בהרגלי צריכה, שראוי להתייחסות מיוחדת, קשור סוג אחד של ש
שבמרכזו עומדות פעולות טרור נגד  ,סימטרי-בשירותי אבטחה. בעימות א

אוכלוסייה אזרחית, האפשרות לנקוט אמצעי סיכול והגנה איננה מוגבלת 
לצבא ולכוחות ביטחון ממלכתיים אחרים. הביטחון חדל אפוא להיות 

 שירותי אבטחה פרטיים.לביקוש והיצע ים ומתפתח מוצר ציבורי טהור
בשנתיים האחרונות חלה כנראה התרחבות ניכרת בענף של שירותי 

כלכלית של התופעה החדשה יחסית -אבטחה פרטיים. המשמעות המקרו
טעונה בחינה תיאורטית  –זמנית -אספקת ביטחון ציבורית ופרטית בו –

ת מהוות תחליף ואמפירית נוספת. מצד אחד, הוצאות ביטחון פרטיו
להוצאות ביטחון ציבוריות, ואילו מצד אחר, ההוצאה הציבורית לביטחון 
נקבעת בתהליך פוליטי מחוץ לשווקים, וספק אם היא מתחשבת ברמת 
ההוצאות הפרטיות לביטחון. לא מן הנמנע אפוא שהנתח הכולל של 

ויבוא על  מופנה לביטחון יהיה גדול מאופטימליהמקורות כלכליים 
 ן הקטנה של שימושים אחרים.חשבו

 2000ההתפתחויות הכלכליות מאז הרבעון האחרון של שנת ג. 

 2000הביצועים הכלכליים של המשק מאז הרבעון האחרון של שנת 
 של הידרדרות כלכלית, אם כיכללית . מתקבלת תמונה 1מוצגים בלוח 

 המלחמה ובין גורמים אחרים, חיוביים מבחינה בין השפעותהיא איננה 
ניסיון לבודד בין נערך ושליליים, שפעלו באותה תקופה. בבנק ישראל 

 ולהציג את ההשפעה הספציפית של המלחמה על התוצר הגורמים
ועד  2000חמשת הרבעונים הראשונים של העימות, דהיינו מאוקטובר ב

. לפי האומדן, הפער בין התוצר העסקי הפוטנציאלי ובין 2001סוף שנת 
(, או 2000מיליארד ש"ח )במחירי  12-בכהסתכם  התוצר העסקי בפועל

. בעבודת המשך, 1אחוזי תוצר לאומי( 2.7-כאחוזי תוצר עסקי ) 4-בכ
שהניחה כי התמשכות המלחמה בעוצמה זהה מרחיבה ומעמיקה את 

 3.5-5 עלולה להתווסף פגיעה בשיעור של 2002השפעתה, העריכו כי בשנת 
ישראל צפויה אם כן, האומדנים, , לפי בסך הכולל. 2אחוזי תוצר לאומי

אחוזי תוצר לאומי  6.5-7.5 2002להפסיד מתחילת המלחמה ועד סוף שנת 
 בהשוואה לתוצר שהיה קיים אלמלא המלחמה.

להתפתחות זו משמעות  ראוי להדגיש שאין מדובר בשינוי של מה בכך.
דרך אחת להמחיש את  אסטרטגית שאי אפשר לזלזל בחשיבותה.

                                                           
1
 .10-9, 2001בנק ישראל, דין וחשבון   

2
 .21-18, 2002המכון הישראלי לדמוקרטיה, הכלכלה והביטחון,   
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נוגעת למיקומה של ישראל במדרג העולמי של ארצות משמעות השינוי 
תפסה ישראל מקום  פי גודלו של התל"ג לנפש. בשלהי שנות התשעים-על

בעקבות אולם בעשירון השלישי והקדימה כמה מדינות מפותחות במערב, 
המלחמה והפסד התוצר שהיא גורמת, עלולה ישראל לסגת לעשירון 

מפותחות בעולם -מדינות בלתיבשכנות לומיקומה יהיה  החמישי בלבד
השלישי. עם כל כובד משקלם של שיקולים אחרים, חשוב שקברניטי 
המדינה יהיו מודעים למחיר הכלכלי שגובה המלחמה הנוכחית עם 
הפלסטינים, ויביאו אותו בחשבון בקביעת האסטרטגיה הכוללת של 

 ישראל.

 )אחוזים(   אינדיקטורים להתפתחות המשק* .1לוח 

 1999 2000 2000 2001 2002 

  Iרבעון IVרבעון IIIרבעון IIרבעון Iרבעון IVרבעון     

 -1.1 -9.9 -6.6 -6.2 0.4 -15.2 3.0 6.1 תוצר עסקי
  -8.4 -10.1 -14.1 -5.0 -4.2 4.5   7.2 ייצור תעשייתי

מסחר קמעונאי 
 -2.2 1.2 0.9 4.9 -3.2  10.2  מאורגן

 - לות בנייההתח
  דירות

18.6  13.1- 20.8- 5.4 7.6  
השקעות בענפי 

  -37.1 -0.1 -22.0 9.7 6.5 4.5 2.1 המשק
  2.5 -11.8 -18.0 -18.3 7.3 13.0 18.1 יצוא סחורות
  -38.5 -27.3 -61.8 -10.3 -71.8 -38.1 36.3 יצוא תיירות

 -0.4 -15.6 -12.1 -12.9 -6.5  3.7  כניסת תיירים
  10.2 9.6 8.8 8.6 8.8 8.8 8.9 יעור אבטלהש

 9.8 -2.3 3.6 6.6 -1.9 -1.9 0.0 1.3 ינפלציהא שיעור
  -4.2 -10.1 -5.9 -3.4 1.9 5.1 4.1 המדד המשולב

עונתיות  שיעורי שינוי מנוכה –השיעור בתקופה; שאר האינדיקטורים  –* אבטלה 
 באחוזים, כל תקופה לעומת קודמתה, במונחים שנתיים.

 וההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים, 2001 , דין וחשבוןבנק ישראלמקור: 
 .2002אפריל 
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 הקצאת מקורות כלכליים לביטחון. 2

 א. ההתפתחויות העיקריות

, הוחלט 2001ערב המלחמה, במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנת 
לאחר מכן כבר מיליארד ש"ח. חודשיים  1-בכעל קיצוץ תקציב הביטחון 

ח ההידרדרות במצב הביטחוני הוסיפו לתקציב ולנוכ התהפכו היוצרות
מיליארד ש"ח, חלקם בפריסה על פני  5.5-כהביטחון, במועדים שונים, 

מיליון דולר  60-בתקציב הביטחון גדל מדי שנה , שלוש שנים. זאת ועוד
שנתי עם ממשלת ארה"ב להחלפת סיוע כלכלי -בעקבות ההסכם הרב

התוספות לא מכסות את העלויות בסיוע ביטחוני. לטענת משרד הביטחון, 
 3-4-בכ 2003והוא תובע הגדלה של תקציבו לשנת  השוטפות של המלחמה

כלכליים, משרד האוצר דורש -מיליארד ש"ח. מנגד, משיקולים מקרו
 להקטין את תקציב הביטחון בסכום דומה.

הדילמות הקשורות להקצאת מקורות לביטחון אינן חדשות במציאות 
כללי. יחד עם זאת, ההיבטים הספציפיים שלהן באופן , הישראלית

נוכח התנאים למשתנים בהתאם לנסיבות הביטחוניות, מצד אחד, ו
 הכלכליים, מצד אחר.

ויכוח הנוכחי על גודלן של הוצאות הביטחון מתקיים לאחר תקופה וה
ארוכה של ירידה כמעט רצופה במשקלה היחסי של הצריכה הביטחונית 

נטלה הצריכה הביטחונית  שנות השמונים(. בתחילת 2במשק )לוח 
מכלל המקורות )התוצר  ההכנסה הגולמית של המשק מןכחמישית 

צדדיות מחו"ל(, ואילו בפתח שנות -הלאומי הגולמי ועוד העברות חד
 נקודות 12-בכאחוזים בלבד. משקלה היחסי ירד אפוא  8-כ –האלפיים 

יטחונית אחוז. באותה עת ירד גם משקלה היחסי של הצריכה הב
אחוזים. עם זאת, חשוב להדגיש  6.8-ל 13.5-מ –המקומית בתמ"ג לחצי 

במשקל היחסי של הצריכה הביטחונית הכוללת והמקומית  הכי היריד
נשמרה פחות  למרות שהרמה המוחלטת הריאלית שלהןה במשק התרחש
עמדו  2001(. במהלך השנים היו עליות וירידות, אך בשנת 2או יותר )לוח 

הביטחונית הכוללת והצריכה הביטחונית המקומית על אותה  הצריכה
. הירידה במשקלה היחסי של הצריכה 1980רמה ריאלית כמו בשנת 

תוצאה של צמיחת התוצר והגידול  ,עיקרהב אם כן,, הביטחונית היתה
 במקורות הכלכליים של המשק, ולא של קיצוצים בהוצאות הביטחון.
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 ומשקלה היחסי במשק, *יתהתפתחות הצריכה הביטחונ :2לוח 
 קובץ נפרד.  1980-2001     
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היבט חשוב נוסף לצורך הערכת ההשפעות של הגדלת ההקצאה של 
נוגע לשימוש שנעשה במקורות  מקורות לביטחון בשנים הקרובותה

שהשתחררו מביטחון בשני העשורים האחרונים. סוגיה זו נבחנת להלן 
     הציבורי  המגזר ורמת( 3המשק הלאומי )לוח  תבשני מישורים: רמ

 (. 4)לוח 
שנות  ראשיתשנות השמונים ועד  מראשית - המשק הלאומי לגבי

שהשתחרר מצריכה ,האלפיים, החלק היחסי מתוך המקורות של המשק 
הופנה כולו לצריכה אחרת, בעיקר לצריכה פרטית, ובמידה  ,ביטחונית

ל היחסי של המשק כלומר,קטנה יותר גם לצריכה ציבורית אזרחית. 
הנתח היחסי של המקורות שהופנו ו סכון מתוך המקורות לא השתנהיהח

לשיפור  ולא שימש)למעשה, חלה בו ירידה מסוימת(  הוגדללהשקעה לא 
החשבון השוטף של מאזן התשלומים. אפשר לתאר את ההתפתחויות גם 
כדלקמן: היות שהצריכה הביטחונית נותרה קבועה במונחים מוחלטים, 

הביטחון לא השתתף בחלוקת המקורות שנוספו למשק, הנהנים כלומר 
העיקריים מתוספת המקורות היו הצריכה הפרטית והצריכה הציבורית 

סכון )ואת השימושים שהוא אפשר(, יהאזרחית. אמנם הגדילו גם את הח
כל אך לא מעבר לשיעורו הממוצע בתחילת התקופה. הדברים נכונים ל

שנות השמונים ושנות גבי סוימים גם לתקופה הנדונה, ובהבדלים מה
נוגע לנהנים מהירידה  התשעים בנפרד. ההבדל העיקרי בין שני העשורים

בחלקה היחסי של הצריכה הביטחונית במקורות: בשנות השמונים עלה 
חלקה היחסי של הצריכה הפרטית במקורות במקביל לירידה בביטחון, 

ן ובין צריכה ציבורית בשנות התשעים היתה התחלופה כולה בין ביטחוו
 אזרחית.

מחקר  ללאהעובדות כשלעצמן לא מאפשרות להרחיק לכת בפרשנות 
נוסף. לכאורה, יש פיתוי לומר כי הקפאת הצריכה הביטחונית לא נוצלה 

ולא להאצת הצמיחה  כראוי, היות ששימשה להעלאת רמת החיים
ע הכלכלית או להקטנת תלותו של המשק בחו"ל. מנגד, יכולה להישמ

הטענה כי הקפאת הצריכה הביטחונית היא שאפשרה לשמור על שיעורו 
אם היתה  –סכון מתוך המקורות ללא שינוי, ואלמלא כן יהממוצע של הח

היתה נרשמת פגיעה בהשקעות, בצמיחה הכלכלית  –מתרחשת בו ירידה 
לענייננו, רק ככל  תורםובמאזן התשלומים של המשק. הניתוח ההיסטורי 

ל ההתפתחויות שעשויות להתלוות להגדלת המקורות שהוא מלמד ע
 לביטחון בעתיד, ואנו דנים בכך בהמשך.
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המגזר הציבורי, היות שהיבוא הביטחוני ממומן ברובו ממענקי  לגבי
ירידה ה שלסיוע שמקבלת ישראל מארה"ב, יש עניין להתמקד בהשלכות 

 , הירידה בצריכה1980-2001בהוצאות הביטחון המקומיות. בשנים 
הביטחונית המקומית היתה שווה בקירוב לירידה בגירעון המקומי 

, בראשית התקופה, בעיקר באותה העתתוצר(.  ))במונחים של אחוזי
הקטנת הגירעון המקומי של הממשלה )בהגדרה רחבה( היתה בלי ספק 
מטרה חשובה, שהצדיקה צעדים שונים, לרבות הקטנה של הוצאות 

לה מלאה בין שתי ההתפתחויות לוקה הביטחון. עם זאת, הטענה להקב
בפשטנות יתר, מה גם שהירידה העיקרית בגירעון הקדימה את הירידה 
בצריכה הביטחונית המקומית. באופן כללי יותר ניתן לתאר את 
ההתפתחויות כדלקמן: כמחצית מהירידה במשקלה היחסי של הצריכה 

של  הביטחונית המקומית אפשרה להגדיל ביקושים מקומיים אחרים
המגזר הציבורי, והיתרה, ביחד עם הגידול במשקל היחסי של המסים 

 נטו, אפשרו להקטין את הגירעון המקומי. 

: הפניית מקורות מביטחון לשימושים אחרים במשק הלאומי, 3לוח 
 מקורות(ה )אחוזים מתוך הכנסות המשק מכלל, 1980-2001

 
צריכה  השנה

 ביטחונית
צריכה 
 פרטית

צריכה 
ציבורית 
 אזרחית

 -סך
הכל 

 צריכה

סכון יח
לאומי 
 גולמי

השקעה 
 גולמית

החשבון 
השוטף נטו 

במאזן 
 התשלומים

1980 19.9 46.6 15.6 82.1 17.9 20.2 2.3- 
1985 17.1 48.8 12.7 78.7 21.3 16.4 5.0 
1990 12.0 55.2 15.0 82.2 17.8 17.8 0.0 
1995 8.4 53.7 18.3 80.4 19.6 24.7 5.1- 
2001 8.3 54.7 19.0 82.0 18.0 19.5 1.5- 

 אחוז השינוי בנקודות
1980-1985 2.8- 2.2 2.9- 3.4- 3.4 3.8- 7.3 
1985-1990 5.1- 6.4 2.3 3.5 3.5- 1.4 5.0- 
1990-1995 3.6- 1.5- 3.3 1.8- 1.8 6.9 5.1- 
1995-2001 0.1- 1.0 0.7 1.6 1.6- 5.2- 3.6 
1980-1990 7.9  8.6 0.6- 0.1 0.1- 2.4- 2.3 
1990-2001 3.7- 0.5- 4.0 0.2- 0.2 1.7 1.5- 
1980-2001 11.6- 8.1 3.4 0.1- 0.1 0.7- 0.8 

 .נספח סטטיסטי: 2001המקור: דוח בנק ישראל 
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 : הפניית מקורות מביטחון לשימושים אחרים במגזר הציבורי, 4לוח 
   )שנים נבחרות, אחוזי תמ"ג( 1980-2001            

 
צריכה  השנה

ביטחונית 
מקומית 

 נטו

ביקושים 
מקומיים 

 *אחרים

תשלומי 
העברה 

 **נטו

מסים בניכוי  מסים
תשלומי 

 העברה נטו

הוצאות 
מקומיות 

אחרות 
 ***נטו

גירעון 
 ומימק

1980 13.5 19.9 19.7 41.4 21.7 0.2- 11.5 

1985 12.0 17.3 15.9 42.4 26.5 3.7 6.5 

1990 10.1 19.3 13.5 37.6 24.1 2.3 7.6 

1995 7.5 23.6 12.8 38.9 26.1 0.6 5.6 

2001 6.8 22.9 14.3 40.3 26.0 1.3 1.5 

 אחוז השינוי בנקודות

1980-1985 1.5- 2.6- 3.8- 1.0 4.8 3.9 5.0- 

1985-1990 1.9- 2.0 2.4- 4.8- 2.4- 1.4- 1.1 

1990-1995 2.6- 4.3 0.7- 1.3 2.0 1.7- 2.0- 

1995-2001 0.7- 0.7- 1.5 1.4 0.1- 0.7 0.6- 

1980-1990 3.4- 0.6- 6.2- 3.8- 2.4 2.5 3.9- 

1990-2001 3.3- 3.6 0.8 2.7 1.9 1.0- 2.6- 

1980-2001 6.7- 3.0 5.4- 1.1- 4.3 1.5 6.5- 

* ביקושים מקומיים אחרים כוללים צריכה ציבורית אזרחית והשקעות הממשלה 
  הרחבה

  ירות והטבות אשראי** תשלומי העברה נטו כוללים תמיכות יש
*** הוצאות מקומיות אחרות נטו כוללות את תשלומי הריבית הנקובה לציבור בניכוי 

  הכנסות מרכוש, בלאי וזקיפת הפנסיה

 .נספח סטטיסטי – 2001מקור: דוח בנק ישראל 

 
ראשית, : נותנת ביטוי מספיק לשני עניינים איננההתמונה הכללית 

במחצית השנייה של שנות השמונים היו הבדלים בין תקופות משנה. 
ובמחצית הראשונה של שנות התשעים התקיימה תחלופה ברורה בין 
צריכה ביטחונית מקומית ובין ביקושים מקומיים אחרים של המגזר 
הציבורי, ואילו בשתי תקופות המשנה האחרות ירד המשקל היחסי של 

ירידה שני הרכיבים במקביל. במחצית הראשונה של שנות השמונים, ה
במקביל מבטאת את המאמץ להקטין את הגירעון המקומי ולהחזיר את 
המשק ליציבות כלכלית. במחצית השנייה של שנות התשעים, לעומת 
זאת, נועדה הירידה בצריכה הביטחונית ובביקושים מקומיים אחרים של 
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המגזר הציבורי לאפשר הגדלה של תשלומי העברה מבלי להגדיל את נטל 
 ואת הגירעון.המסים הכולל 

לקשר בין הקטנת הוצאות הביטחון לבין הגדלת  ההערה השנייה נוגעת
הגדלת ההוצאות החברתיות של לו תשלומי ההעברה לפרטים בפרט

(. מתחילת שנות השמונים ועד תחילת שנות 5הממשלה בכלל )לוח 
האלפיים, הקטנת חלקן היחסי של הוצאות הביטחון בהוצאה 

 7-באחוז ושל הוצאות אחרות  נקודות 17-בוב( הממשלתית )ללא פירעון ח
אחוז, אפשרה להגדיל את חלקן היחסי של ההוצאות החברתיות  נקודות

היחסי של תשלומי ההעברה  םאחוז ולהכפיל ויותר את חלק נקודות 24-ב
הקשורים להבטחת הכנסה. אפילו אם אין קשרים סיבתיים ישירים בין 

הביטחון לא נועדה במתכוון ההתפתחויות, דהיינו הקטנת הוצאות 
לנקודת המוצא הרי שלהגדלת ההוצאות החברתיות של הממשלה, 

שנוצרה יש חשיבות בהערכת ההשלכות שעשויות להיות להגדלת הוצאות 
 הביטחון בשנים הקרובות.

 2001-1980: הרכב ההוצאה הממשלתית )ללא פירעון חוב(, 5לוח 
 )אחוזים(

 
 -סך השנה

 הכל
הוצאות 
 ביטחון

  הוצאות חברתיות
הוצאות 

 אחרות
-סך

 הכל
שירותים 

 ישירים
תשלומי 

 העברה
1980 100.0 39.5 31.7 22.0 9.7 28.8 
1985 100.0 40.2 32.1 18.9 13.2 27.7 
1990 100.0 31.1 45.2 28.9 16.3 23.5 
1995 100.0 24.6 52.4 34.5 17.9 23.1 
2001 100.0 22.5 55.6 33.6 22.0 21.9 

 הקצאת משאבים לשירותים (, 2001): המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, מקור

 לוחות נספח., 2001חברתיים            

כסיכום ביניים של הדיון עד כה, במסגרת השיקולים הקשורים 
יש להביא בחשבון  ,להקצאת מקורות נוספים לביטחון בשנים הקרובות

  את העובדות הבאות: 
של ירידה, משקלה היחסי של הצריכה הביטחונית  לאחר כשני עשורים (א

אחוזים מהכנסות המשק מכלל  8-כ -הכוללת במשק נמוך יחסית 
 המקורות;
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הירידה במשקלה היחסי של הצריכה הביטחונית היתה פועל יוצא  (ב
מגידול המקורות של המשק, בעוד שגודלה המוחלט עומד, בפתח שנות 

הוא לת שנות השמונים, והאלפיים, על אותה רמה ריאלית כמו בתחי
 עולה על הרמה שהיתה ברוב השנים מאז;

היחסי של  ןבזמן שחלקה היחסי של הצריכה הביטחונית ירד, חלק-בו (ג
הצריכה הפרטית ושל הצריכה הציבורית האזרחית מתוך המקורות 

סכון )ושל השימושים ישל המשק עלה, ואילו הנתח היחסי של הח
 שהוא מאפשר( נותר ללא שינוי;

רידה בהוצאות הביטחון המקומיות סייעה להקטין את הגירעון הי (ד
המקומי בחשבונות המגזר הציבורי. עם זאת, היא גם אפשרה לחולל 
שינוי מרחיק לכת בהרכב ההוצאה הממשלתית: בתחילת שנות 

מסך הוצאות הממשלה  אחוז 40-כהשמונים נטלו הוצאות הביטחון 
פתח שנות האלפיים תופסות והיו המרכיב הגדול ביותר שלהן, ואילו ב

אחוז מסך  55-מההוצאות החברתיות את הבכורה ומהוות למעלה 
 .הוצאות הממשלה

לביטחון,  המופניםלכאורה, אם יש צורך להגדיל את המקורות 
נקודת המוצא שנוצרה היא נוחה  ,בעקבות ההתפתחויות שנסקרו למעלה

 ,כביכול ,פשרשנים וא 35יחסית. נטל הביטחון הוא הנמוך ביותר מזה 
להפוך את היוצרות: להגדיל את משקלה היחסי של הצריכה הביטחונית 
ולהקטין את משקלה היחסי של הצריכה האחרת, שנהנתה תקופה ארוכה 

רגיעה הביטחונית, כמו גם להגדיל את חלקן היחסי של הוצאות המ
הביטחון מתוך סך ההוצאות הממשלתיות על חשבון ההוצאות 

ממדים גדולים ביותר. אולם מבלי לגרוע מן החברתיות שצמחו ל
ההידרדרות , הרי המשמעויות החיוביות של תנאי פתיחה נוחים יחסית

מלווה את המלחמה הנוכחית מאז הרבעון האחרון של שנת ה ,הכלכלית
מאיימות על יציבותו הובעיקר האטת הצמיחה הכלכלית והסכנות , 2000

ואת  ון של הממשלהמגבילים את מרחב התמר, שני אלה של המשק
 להגדיל את הקצאת המקורות לביטחון. היכולת

מיתון בפעילות הכלכלית מגדילים את האבטלה ההאטת הצמיחה ו
שהשפעתן חורגת מעבר לתחום הכלכלי במובן  ויוצרים מצוקות חברתיות

הצר. יתר על כן, ההשפעות הולכות ומתחזקות ככל שנמשכת המלחמה 
-לתנאים של חוסר ביטחון ואיתאמו שהוודפוסי פעילות והתנהגות 

וודאות גבוהה הופכים לקבועים. לכן, מלחמה ממושכת, גם אם היא 
מתנהלת בעצימות נמוכה, ובמיוחד כאשר צד אחד נוקט בפעולות טרור 
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כלכלי לא פחות ממבחן -נגד אוכלוסייה אזרחית, מהווה מבחן חברתי
 צבאי. 

, באמצעות כלכלי נדרשת הממשלה-כדי לעמוד במבחן החברתי
תקציבה ובדרכים נוספות, לעודד את הפעילות הכלכלית ולסייע להחזרת 
המשק לתוואי של צמיחה כלכלית. עליה להימנע מהגדלת נתח המקורות 
שהיא מפקיעה משימושו של המגזר העסקי, אין היא יכולה להגדיל את 

בזמן עליה גם להגדיל את -נטל המסים או את הגירעון התקציבי, ובו
עות בתשתיות ובפיתוח במישרין ובעקיפין. במגבלות אלו, הגדלת ההשק

הוצאות הביטחון, אם היא דרושה, מחייבת להנהיג קיצוצים עמוקים 
בהוצאות אחרות של הממשלה, בראש ובראשונה בהוצאות החברתיות, 
ולו רק משום משקלן המכריע בסך הוצאות הממשלה. לא ברור אם 

מבחינת יכולת ההכרעה הפוליטית  אפשרייםמהלכי קיצוץ מעין אלו 
נוסף לכך, המשמעויות ארוכות הטווח שלהם, במיוחד במונחים של בו

 משקל. שוויון, עלולות להיות כבדות-פערים חברתיים ואי
ן החשש המגבלות על מרחב התמרון של הממשלה נובעות גם מ

הידרדרות במצב הביטחוני מעוררת תמיד חששות . ליציבות הכלכלית
אלא שבמלחמה הנוכחית הדברים מטבע הדברים, כלכלית,  ליציבות

שונים מאלו שהתקיימו בעבר. מאמצע שנות  ומאפיינישמתרחשים במשק 
הדריכו את המדיניות הכלכלית של ישראל תפיסות של  השמונים

שנועדו לפתוח את המשק ולשלבו בכלכלה  ,רגולציה-ליברליזציה ודה
פתיחות וחשיפה   וק על היתרונות,העולמית בעידן הגלובליזציה. בלי לחל

גם מגדילים את פגיעותו של המשק. בנסיבות של הידרדרות ביטחונית 
ונסיגה בביצועים הכלכליים, עלולים להתפתח בריחה של הון והעברה של 
עסקים לחו"ל תוך סיכון יציבותה של המערכת הפיננסית של המשק. כדי 

סי, על הממשלה לנקוט למנוע זעזועים שעלולים להתגלגל למשבר פיננ
מדיניות כלכלית אחראית ושקולה, ובפרט לגלות נחישות בשמירת 
המסגרת התקציבית וגודלו של הגירעון התקציבי. אם כן, גם מסיבות 
אלו, הגדלת הוצאות הביטחון, אם היא דרושה, לא יכולה להיעשות בדרך 

של  קיצוצים עמוקים בהוצאות אחרות מחייבתשל הגדלת הגירעון, אלא 
 הממשלה. 
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 הצורך בהקצאת מקורות נוספים לביטחוןב. 

על  ,למרות העימות המתמשך עם הפלסטינים, יש מקום לבחון ביסודיות
רקע כל האמור לעיל, אם אין מנוס מהקצאת מקורות נוספים לביטחון. 

 נוכל רק לציין כמה עובדות ושיקולים שראוי להתחשב בהם.בעניין זה 
יקף הריאלי של הצריכה הביטחונית השתווה כאמור, הה ,2001בשנת 

והיה גדול יותר מזה שהתקיים ברוב  לזה של תחילת שנות השמונים
ובמהלכה.  2002השנים מאז. על כך נוספו סכומים שאושרו לקראת שנת 

ולפני  לרשות מערכת הביטחון עומדים אפוא מקורות כלכליים גדולים
ת לתת מענה מניח את שמקצים מקורות נוספים יש לבחון את האפשרו

ידי שינויים בסדרי העדיפויות -הדעת לבעיות הביטחון השוטפות על
 הפנימיים.

 לאורך השנים, החלק הארי של הוצאות הביטחון הופנה לבניית סדר
כוחות ולהתכוננות לקראת מלחמות קונבנציונליות בין צבאות סדירים ה

ת האיומים של לאורך גבולות המדינה. בעשור האחרון, בעקבות התגברו
קרקע(, הוקצו משאבים -התקפות מרחוק )בעיקר, באמצעות טילי קרקע

גם להתמודדות עם סכנות אלו. העימות הנוכחי עם הפלסטינים מכתיב 
שנתי של פרוייקטים -כן, בגלל האופי הרב-פי-על-קדימויות אחרות. אף

מאפיינת ארגונים צבאיים הביטחוניים, ולא פחות מכך בשל אינרציה 
לפיתוח והצטיידות  גם ולים, ממשיכים להוציא סכומים גדוליםגד

ציוד שנועדו לענות על תרחישים ודרישות מבצעיות בלחימה ו באמצעי
מסורתיות. אמנם צודקים הטוענים כי האיומים הצבאיים 

-הקונבנציונליות והבלתי הקונבנציונליים הקרובים והסכנות
אפשר להימנע  ף התגברו, ואיקונבנציונליות הרחוקות לא נעלמו, ואולי א

מהוצאות שאינן קשורות במישרין בעימות הנוכחי. עם זאת, אין להוציא 
דחייה או פריסה על פני זמן של תכניות כמו,  מכלל חשבון שינויים זמניים

מתפנים להתמודדות בעימות השוטף. הוהסטה של המשאבים  מסוימות
הון הצבאי שנצבר רובו של מלאי ה ,בהקשר זה, לא מיותר לציין כי

ואיננו בא לידי מתאים  איננו כתוצאה מן ההוצאות בשנים קודמות
עצימות נמוכה מהסוג שמתנהל בשנתיים ב בעימות תפעול/שימוש

והיא נשמרת  האחרונות עם הפלסטינים. העוצמה הצבאית לא נשחקת
 ברובה לקראת עימותים אחרים, אם יתרחשו.

ותם להתמודדות בעימות אפשרות אחרת לפנות משאבים ולהסיט א
השוטף קשורה להתייעלות בהוצאות הביטחון. יש להודות כי בעשור 

ונחסכו  האחרון נקטה מערכת הביטחון בצעדי התייעלות מסוגים שונים
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הוצאות בהיקף לא מבוטל. עם זאת, במערכות גדולות יש תמיד פוטנציאל 
קבוצות:  סכון נחלקים לשתיילהתייעלות נוספת. נושאי ההתייעלות והח

נושאים הקשורים לכוח האדם הצבאי, הכוללים שינויים ארגוניים, 
שינויים במערכת התגמול הצבאי, ו שיאפשרו צמצום במצבות כוח האדם,

שיפחיתו את העלות הממוצעת למועסק; ונושאים הקשורים למעבר 
מביצוע עצמי של משימות בתוך הצבא להתקשרויות, בתנאים תחרותיים, 

  (.OUTSOURCING)צוניים לביצוע אותן משימות עם גורמים חי
חלופות לגבי ההקצאה בתוך תקציב הביטחון, יש הבנוסף לבחינת 

על רקע העימות . להביא בחשבון שני שיקולים המתייחסים לגודלו הכולל
יש להביא לכן, כאמור, התפתח היצע פרטי של ביטחון. , עם הפלסטינים

ל ביטחון בקביעת גודלה של האספקה הפרטית שגודל בחשבון גם את 
לבחון חלוקת תפקידים יש ההוצאה הציבורית לביטחון, או בניסוח אחר: 

ם מסוימים יאפשרית בין המגזר הציבורי ובין המגזר הפרטי באספקת סוג
 של שירותי ביטחון. 

סימטרייה המאפיינת את העימות הנוכחי. -השיקול השני נוגע לא
-ידי יחסי תשומה-יים נשלטים עלסימטר-כלכלי, עימותים אהבמינוח 

מקובלים בהתמודדויות צבאיות קונבנציונליות. התפוקה שונים מאלו 
מנת להשיג תפוקות -ככלל, הטרור עושה שימוש בתשומות "קטנות" על

"גדולות", ובה במידה גם מלחמה יעילה בטרור איננה דורשת, בהכרח, 
ון הצבאי מדריכות את התכנהמשאבים גדולים. תפיסות מסורתיות 

-כוחות עדיפים שמכתיבה מרוץ-למשל, חתירה ליחסי –הקונבנציונלי 
סימטריים. אמנם גם העימות הנוכחי -זרות לעימותים א –חימוש וכדומה 

כרוך בעלויות לא מבוטלות, אך אין הן נמדדות במונחים בהם מורגלים 
 לגבי מלחמות קונבנציונליות.
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 הערות סיכום

נובע הי לפעילות כלכלית תקינה. חוסר הביטחון ביטחון הוא תנאי הכרח 
מהעימות המתמשך עם הפלסטינים גורם לשיבושים בפעילות הכלכלית 

בקביעת האסטרטגיה  ולנסיגה כלכלית מצטברת בממדים גדולים.
הכוללת של ישראל יש להעניק למחירו הכלכלי של העימות את המשקל 

 הראוי. 
וכחי עם הפלסטינים הוא מבחן פי טבעו, העימות הנ-זאת וגם זאת; על

כלכלי לא פחות ממבחן צבאי, ושכרו של חיזוק היכולת הצבאית -חברתי
עלול לצאת בהפסדה של היחלשות היכולת החברתית והכלכלית לעמוד 
בעימות. הממשלה נדרשת אפוא למצוא איזון עדין בין מרכיביה השונים 

 של יכולת העמידה.
ה של יבסוג אופן מובהקמתבטאת בהדילמה בה נתונה הממשלה 

הקצאת מקורות נוספים לביטחון. מימון הוצאות ביטחון נוספות 
באמצעות מסים עלול להחריף את הפגיעה בפעילות הכלכלית, ואילו 
החלופה של הגדלת הגירעון התקציבי עלולה לערער את היציבות 
הכלכלית ולחולל משבר פיננסי. הגדלת הוצאות הביטחון על חשבון 

יבוריות אחרות, בעיקר הוצאות חברתיות שגדלו בקצב מהיר הוצאות צ
בשנים האחרונות, היא הרע במיעוטו, אך גם היא איננה בלתי מוגבלת 

 ונזקיה בצדה.
אין אפוא מנוס מבחינה ביקורתית של הצורך בהגדלת הוצאות 

מבחינה של שינויים אפשריים בהרכבן. כל דיון ברמת  –הביטחון, ובפרט 
ן ובהרכבן כרוך בהערכת סיכונים, והסיכונים שיש הוצאות הביטחו

להתחשב בהם אינם מוגבלים לתחום הביטחוני בלבד. יש מקום לראייה 
 מתחשבת גם בסיכונים כלכליים וחברתיים.ה רחבה יותר


