
 

 ערב עיון בנושא טרור וכלכלה נערך במרכז הבינתחומי הרצליה

ערב עיון בנושא טרור בית ספר טיומקין לכלכלה ומכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה ערכו 

קשר שבין , אשר דנו בלקחו חלק מומחים מהאקדמיה, מהמגזר העסקי ומתחום התקשורת ערב העיוןב. וכלכלה

 . , ברמה המקומית והעולמיתשל הטרור על הכלכלה והשפעות משמעויותבטרור ופעולות מימון ב וכלכלה,טרור 

דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים ובית ספר טיומקין לכלכלה  פרופ' צבי אקשטיין,בדברי הפתיחה לכנס אמר 

 וראש מכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה: 

זוהי מטרתו. בהיבט הכלכלי זה מתבטא בכך שהפרטים מעדיפים את ההווה על  –"טרור יוצר אי ודאות גדולה 

העתיד, שכן מידת הסיכון עולה משמעותית לגבי החלטות צריכה והשקעות. זה גורם לירידה דרסטית בפעילות 

 הכלכלית במשק כולו. 

יטחון וההנהגה המדינית ליצור באופן מיידי תחושת ביטחון על מערכת הב מהטרור כדי למנוע ככל שניתן נזק כלכלי

פוליטי, -בקרב הציבור. עלויות הלחימה בטרור הן גבוהות, אך יש להן ערך כלכלי גבוה ביצירת שיווי משקל גיאו

של החשש מפעולות האיבה. לגדר ההפרדה שנוצרה בעקבות  –בהפחתה של פעולות האיבה ולא פחות חשוב מזה 

השנייה למשל היה החזר כלכלי גבוה ומהיר מאוד. בכל זאת, בתקופות של טרור תהיה תמיד פגיעה האינתיפאדה 

 כלכלית כי הוצאות הביטחון מקטינות את ההשקעה בהון אנושי וכך הלאה. 

אנחנו קוראים לא מעט בעיתונים על מאבקים נגד היקף הוצאות הביטחון אך יש לזכור שתחושת הביטחון היא 

 ות הכלכלית. בסך הכל אני סבור שבשנים האחרונות ישראל יודעת לשמור על האיזון בין השניים". קריטית ליציב

 

, ראש הועד המנהל במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי הרצליה ולשעבר ראש המוסד מר שבתי שביט

 אמר: 

להפרשי כמקרה בוחן  בספטמבר 11-כשמדברים על הקשר בין כלכלה לטרור קשה שלא להתייחס למתקפת ה"

לכן ומגדלי התאומים סימלו את העוצמה הכלכלית של ארה"ב כמעצמה מספר אחת בעולם העלויות בין הצדדים. 

המגדלים  הנזק הישיר לאמריקאים מנפילתמהווה בפני עצמה נזק כלכלי שקשה מאוד להעריך.  כסמל הפגיעה בהם

התגובה . דולר בלבד 10,000-בצע של המפגעים מדבר על כמיליארד דולר. לעומת זאת, חישוב עלות המ 7 -היה כ

, בדומה לתגובה שאנו רואים היום בצרפת ובבלגיה, הייתה הטלת מצור על למתקפה האמריקאים המיידית של

כל ליון דולר לימשל כהפסד מה שהביא לנזק כלכלי נוסף שהוערך בהפסקת הטיסות, העברת סחורות וכו',  -עצמם

 כמובן שיש להוסיף לכך את העלויות האדירות של המלחמה באפגניסטן ובעיראק שהגיעו לאחר מכן.  שעת ייצור.

היא התקפית. כל מה שתעשה בתחום ההגנה יכול במקרה התשובה הנכונה להתמודדות מול הטרור לפי הערכתי, 

יש דרך איתה אפשר  לצמצם את הנזקים אך לא לפתור את הבעיה. אם טוב להוריד את סף הפעילות של האויב,ה

 ."לפתור את הבעיה או לפחות לצמצמה לרמה שאפשר לחיות איתה זה רק בשיטות התקפיות

 

, דיקן בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה וראש המכון למדיניות נגד טרור במרכז פרופ' בועז גנור

 אמר: הבינתחומי הרצליה

הוא הגיע לזה על ידי השתלטות על בנקים, שדות נפט, חטיפה של דעא"ש הוא ארגון הטרור העשיר ביותר בעולם ו"

מערביים ודרישת סכומי כסף אדירים ככופר ועוד. במחקר שערכנו במכון למדיניות נגד טרור לפני שלוש שנים גילינו 

 שארגוני טרור ובמיוחד חיזבאללה עוסקים גם בזיוף תרופות בהיקף של מיליוני כדורים ביום. 

קשורות ישראל ציה ללגיטימ-על ידי אלה המנסים לעשות דההמושמעות והטענות   BDSחרםה גם תנועת

בה כבישים מיוחדים לפלסטינים, תוצאה  כי יש מדינת אפרטהיידהם טוענים שישראל היא התמודדות עם טרור. ל



ם לענות על צורך ים, שלטענתם הם 'הרג ללא משפט', נועדו גם הממוקדה יםסיכול. הלמניעת טרור של צורך בטחוני

 ".באופן מיידי חיי אדם בטחוני, לעיתים כזה שמציל -מבצעי

לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה סיפר על מחקר שערך  מקיןמרצה וחוקר בבית ספר טיופרופ' רפי מלניק, 

 :בתחום

ארגוני הטרור מצליחים להגיע לאחוזי תשואה אדירים כל כך,  כיצדואני חשבנו על דרך למדוד  אלדור רפיפרופ' "

כמה היה עולה  לשם כך בדקנובהשקעה קטנה יחסית. לקורבנות הטרור שמסתכמים בגרימת נזק כלכלי גדול מאוד 

בבדיקה שערכנו על פי סיקור  .במונחי פרסום לארגון טרור לקבל את החשיפה התקשורתית שהוא מקבל בחינם

 ₪. חצי מיליארד כ, הגענו לאומדן של 2002פארק בפסח  הפיגוע במלון

אלא  טרור פיגועגורם שמה שחשוב ומשפיע על הכלכלה הוא לא בהכרח הנזק שמהמחקר היא המסקנה שעלתה 

לאמצעי שוק ההון. הבורסה והשפעה שלילית על  יותר . ככל שכותבים יותר על פיגועים ישמה כותבים עליו

בסיקור גבוה. לכן בסוף יבחרו  כל הצדדים' סביב האם וכמה לפרסם ובדרך כלל ת אסירדילמ'מין  התקשורת נוצרת

 נרוויחכולנו , צריכים להיפגש ולהגיע למעין אמנה משותפת לסיקור מאוזן יזיהוטלוהעיתונים והורכי אני חושב שע

 ."מזה

יובל לקחו חלק גם מר  ,הנחו סטודנטים בבית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה, אותו בפאנל

 , ראש דסק חדשות ב'כלכליסט'.נעמה סיקולר, מנכ"ל קבוצת עזריאלי וגב' ברונשטיין

 

 


