
 

 

Όπως ανακοίνωσε το ι/Υπουργείο Άμυνας, οι εξαγωγές της ι/αμυντικής βιομηχανίας το 2021 έφθασαν σε αξία τα 11,2 
δισ. δολ, με το 7% εξ αυτών να κατευθύνονται σε αραβικές χώρες, εταίρους του Ισραήλ στις «Συμφωνίες Αβραάμ». 
Πρόκειται για ρεκόρ εξαγωγών σε όρους αξίας κατά την τελευταία 20ετία (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2020 οι εν 
λόγω εξαγωγές έφθασαν τα 8,3 δισ. δολ. και το 2019 τα 7,2 δισ. δολ.), με την ι/αμυντική βιομηχανία να επιτυγχάνει 
για πρώτη φορά διψήφιο νούμερο και την ποσοστιαία αύξηση την τελευταία διετία να φτάνει στο 55%. Η αξία δε των 
συμβολαίων που υπεγράφησαν το 2021 ήταν αυξημένη κατά 30% σε σύγκριση με το 2020.  
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, περίπου 120 ι/εταιρείες υπέγραψαν συμβόλαια εξαγωγών, 
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων συμβολαίων, αξίας άνω του 1 δισ. δολ. Η ανακοίνωση έγινε δεκτή ως απτή 
επιβεβαίωση της ραγδαίας ανάπτυξης του αμυντικού βιομηχανικού τομέα στο Ισραήλ και της ηγετικής θέσης που 
καταλαμβάνει πλέον η χώρα σε αυτό το πεδίο.  
 
Με βάση τα αναλυτικότερα στοιχεία, οι εξαγωγές επιμερίζονται σε πυραύλους, ρουκέτες και αντιαεροπορικά 
συστήματα (20% το 2021 έναντι 10% το 2020), μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συστήματα αυτών (9% το 2021 
έναντι 6% το 2020), ραντάρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (9% το 2021 έναντι 16% το 2020), επανδρωμένα 
αεροσκάφη και συστήματα πλοήγησης (9% το 2021 έναντι 13% το 2020) κλπ. Το 41% των εν λόγω εξαγωγών 
κατευθύνθηκε στην Ευρώπη (έναντι 30% το 2020), το 34% στις ασιατικές χώρες του Ειρηνικού (πτώση 10% σε 
σύγκριση με το 2020), το 12% στη Βόρεια Αμερική (έναντι 20% το 2020) και το 7% στις αραβικές χώρες-εταίρους του 
Ισραήλ στις «Συμφωνίες Αβραάμ».  
 
Οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η φύση των οπλικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον θα αυξήσει έτι περαιτέρω τη ζήτηση για οπλικά συστήματα, στην ανάπτυξη των 
οποίων το Ισραήλ έχει ήδη εδραιώσει τη θέση του ως αξιόπιστος προμηθευτής, άποψη που συμμερίζεται και ο 
Υπουργός Άμυνας της χώρας κ. Gantz. Σημειωτέον ότι ήδη περισσότερο από το 70% του παραγόμενου αμυντικού 
υλικού στο Ισραήλ εξάγεται, ενώ η χώρα ανήκει στην κορυφαία δεκάδα παραγωγών και εξαγωγέων παγκοσμίως.  
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Εξαγωγές ύψους 11,2 δισ. δολ. το 2021 για την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία 
 


