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 המתיחות בגבול רוסיה לאוקראינה – ניתוח תרחישים והשפעה על היצוא הישראלי לאזור

 

 :הקדמה

 הלכה וגברה מתיחות צבאית בגבול רוסיה אוקראינה בשל דרישה תקיפה ת החודשים האחרונים במהלך שלוש

לעבות כוחות  פוטין חברה בברית נאט"ו. במהלך תקופה זו החליטכלאי הצטרפותה של אוקראינה של רוסיה 

 24-בוהכריז פוטין כי הוא מכיר בחלקים של אוקראינה כרוסיים  2022לפברואר  22-ברוסיים סביב אוקראינה. 

מדינות המערב ובראשם ארצות הברית הטילו כתגובה, פלשו כוחות צבא רוסיים אל אוקראינה.  2022בפברואר 

 סנקציות כלכליות משמעותיות על הרוסים.

 

 
 ל הכוחות הרוסיים אל אוקראינה.מפת הפלישה ש
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 . נכון לשנתהינה רוסיהאוקראינה שותפת הסחר הגדולה של , נתוני סחר ממקורות שוניםלמרבה האירוניה, לפי 

 1הינן כלקדמן: ומייצאת אליה  , הסחורות העיקריות שאוקראינה מייבאת מרוסיה2020

 יבוא אוקראינה מרוסיה

 .מיליארד דולר 2.59 -דלק  .1

 .מיליון דולר 343 –מכונות וציוד  .2

 .מיליון דולר 217 –פלסטיק  .3

 .מיליון דולר 172 –ברזל ופלדה  .4

 יצוא אוקראינה לרוסיה

 מיליון דולר. 554.90 -כימיקליים לא אורגניים ותרכובת מתכה  .1

 .מיליון דולר 467.43-מכונות וציוד  .2

 מיליון דולר. 466.04 –ברזל ופלדה  .3

 ולר.מיליון ד 154.1 –פלסטיק  .4

 מיליון דולר. 148.83 -פריטים מברזל ומפלדה  .5

  2)סחורות ושירותים( נתוני יבוא ויצוא של ישראל עם אוקראינה
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 United Nations COMTRADE database on international trade   מקור:  

https://tradingeconomics.com/ukraine/exports/russia 

https://tradingeconomics.com/ukraine/imports/russia 
2
 הלמ"ס מקור:  

 מכון היצואעין העסקי, מכון היצוא ייחידת המוד :ניתוח ואומדן   
 וההנחה  2021, הרכב היבוא והיצוא של הסחורות והשירותים הינו על בסיס יצוא הסחורות לשנת 2021עבור שנת הערה:    
 (.מהלמ"ס הנתונים הכי עדכניים שיש) 2020היא שיצוא ויבוא השירותים העסקיים הינו על בסיס הנתונים של    
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 213   218  
 200  
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 (במיליוני דולרים)יצוא סחורות ושירותים מישראל לאוקראינה

 218  

 150   146  
 163  

 183   181  
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 (במיליוני דולרים)יבוא סחורות ושירותים מאוקראינה לישראל

https://tradingeconomics.com/ukraine/exports/russia
https://tradingeconomics.com/ukraine/imports/russia
https://tradingeconomics.com/ukraine/imports/russia
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 :)סחורות בלבד, כולל יהלומים( של ישראל עם אוקראינהנתוני סחר 

)יצוא  3ולרמיליון ד 381.7-של כ היקף הסחר בין ישראל לאוקראינה עומדעל פי נתוני הלמ"ס, , 2021ת נכון לשנ

 . מיליון דולר( 184.4 –מיליון דולר; יבוא  197.3 –

 נתונים אלה מסווגים על פי ארץ הקנייה )ולא ארץ מקור(. 

בהרבה  היקף היבוא מאוקראינה הינו גבוה יותר ועומד על סך גבוה ארץ מקור הסחורהמניתוח נוסף על פי 

 מיליון דולר )דהיינו, רב היבוא מאוקראינה נעשה דרך מדינה אחרת(. 751-המסתכם ב

עיקר היצוא לאוקראינה הינו של מוצרים כימיים, פלסטיק, מכונות וציוד, פירות ואגוזים ושמנים. עיקר היבוא 

 מאוקראינה הינו של דגנים, מוצרי מזון וכן ברזל ומתכות.

 . 4( בהתפלגות ענפיתארץ מקור הסחורהלהלן נתוני היבוא המלאים )על פי 
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 כולל יהלומים.  

4
 IHS Markitמקור:   

 יחידת המודיעין העסקי, מכון היצוא ניתוח ואומדן:   

 

 יצואסחורה/ היקף 
 )במיליוני דולרים(

2016 2021* 

 90 79 מוצרים כימיים שונים

 22 16 פלסטיק

 12 1 דשנים

 9 4 מכונות וציוד

 9 2 פירות ואגוזים

 8 3 אופטיקה צילום

 6 4 מכשירים וכלי מדידה אופטיים

 5 10 ציוד אלקטרוני

 5 1 כימיקלים לא אורגניים

 4 2 סבון

 3 0 תמציות שיזוף או צביעה

 3 8 מוצרי פארם

 3 1 תכשירים מירקות, פירות ואגוזים

 3 3 תכשירים שונים  למאכל 

 2 1 רהיטים ומזרונים

 2 1 ירקות, שורשים ופקעות

 2 1 פריטים מגבס, אבן ומלט

 1 1 סכו"ם וכלי חיתוך

 1 2 חוטים וסיבים)טקסטיל(

 7 17 שאר הסחורות

 198 157 סה"כ

)במיליוני  יבואסחורה/ היקף 
 דולרים(

2016 *2021 

 248 234 דגנים

 180 151 ברזל ופלדה  

 74 60 שאריות ופסולת מזון

 38 14 עץ ומוצריו  

 36 1 ירקות, שורשים ופקעות

 24 4 שמנים ושומנים מצמחים ובע"ח  

 19 3 ביצים ודבשחלב, 

 16 4 משקאות וכהלים  

 14 13 ציוד אלקטרוני

 13 3 פריטים מברזל ופלדה  

 12 4 מכונות וציוד

 7 5 מוצרים כימיים שונים

 6 3 מוצרי דגנים, קמח, עמילן או חלב

 6 1 רהיטים ומזרונים

 6 3 קקאו ומוצריו

 53 107 שאר הסחורות

 751 609 סה"כ
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 יצוא ויבוא של שירותים: -אוקראינה 

)בעקבות  2015לאחר ירידה קלה ביבוא השירותים מאוקראינה הינו נרחב יותר בהשוואה להיקף יצוא השירותים. 

. יצוא 2020מיליון דולר בשנת  78-משבר חצי האי קרים( התאושש יבוא השירותים מאוקראינה והגיע ל

 .2020יליון דולר בשנת מ 65השירותים לאוקראינה הגיע ל

 :העיקרי מאוקראינה העיקרי ביבוא שירותיםנתח המהווים את  –שירותי תכנות, יעוץ ומחשבים 

בתחום  )מיקור חוץ(עיקר השירותים העסקיים אשר מיובאים בשנים האחרונות מאוקראינה הינם שירותי תכנות 

  מאשר כוח האדם המקומי בישראל.יותר  טכנולוגי וזולהאוקראיני הינו כוח העבודה  .המחשבים ושירותים אחרים

העברת עבודות  – offshoring, אוקראינה היתה היעד המרכזי לפעילות 2019לפי דו"ח של רשות החדשנות מ

היא בתחום  offshoringמפעילות ה 67%מפעילות זו מועברת לאוקראינה כאשר  41%למדינות אחרות. 

בשנים האחרונות וחל גם גידול  )שבשנים האחרונות  מפגינים יציבותקראינה אומשירותי המו"פ יבוא התכנות. 

המספק שירותים אלה מדובר בהון אנושי איכותי  ההנחה היא כיהתייצב( בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים. 

 בעלויות נמוכות.

 

  

 פילוח יצוא השירותים העסקיים )במיליוני דולרים(

  
ייצור מחשבים, מכשור 

 אלקטרוני ואופטי

תכנות  ,שירותי תקשורת
וייעוץ בתחום המחשבים 

 ושירותים אחרים

תכנות וייעוץ בתחום 
המחשבים ושירותים 

 אחרים
 סה"כ שירותים עסקיים ענפי שירות אחרים

2013 9 6 0 24 39 

2014 9 6 0 5 20 

2015 6 5 2 0 13 

2016 2 4 1 6 13 

2017 1 4 34 0 39 

2018 1 4 41 1 47 

2019 1 5 49 0 55 

2020 1 4 60 0 65 
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 פילוח יבוא השירותים העסקיים )במיליוני דולרים(

  

תכנות וייעוץ 
בתחום 

המחשבים 
 ושירותים אחרים

 מחקר מדע ופיתוח

רותים מקצועיים, י ש
ם י מדעיים וטכני

נבחרים, ושירותי ניהול 
ותמיכה למשרדים 

 ולעסקים

הפקה והפצה של סרטים 
טלוויזיה ומוזיקה, ותכניות 

שידורים ברדיו ובטלוויזיה  
ופעילויות תרבות, ספורט, 

 בידור ופנאי

ענפי שירות 
 אחרים

סה"כ שירותים 
 עסקיים

2013 16 0 12 0 13 41 

2014 31 0 2 0 9 42 

2015 13 10 0 1 10 34 

2016 31 13 3 3 5 55 

2017 47 11 5 2 4 69 

2018 51 12 6 2 3 74 

2019 53 12 6 2 4 77 

2020 54 12 6 2 4 78 

 

 5)סחורות ושירותים( נתוני יבוא ויצוא של ישראל עם רוסיה
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 הלמ"ס מקור:  

 יחידת המודיעין העסקי, מכון היצוא ניתוח ואומדן:   
 וההנחה  2021, הרכב היבוא והיצוא של הסחורות והשירותים הינו על בסיס יצוא הסחורות לשנת 2021עבור שנת הערה:    
 (.מהלמ"ס הנתונים הכי עדכניים שיש) 2020היא שיצוא ויבוא השירותים העסקיים הינו על בסיס הנתונים של    

 1,071   1,073  

 790  

 985  

 1,334  

 886  

 683  

 534  

 804  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 (במיליוני דולרים)יבוא סחורות ושירותים מרוסיה לישראל

 1,188  
 1,143  

 783  
 721  

 883  

 780  
 834   811  

 923  
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 (במיליוני דולרים)יצוא סחורות ושירותים מישראל לרוסיה
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 :)סחורות בלבד, כולל יהלומים( נתוני סחר של ישראל עם רוסיה 

 עומד עלו 6מזה של אוקראינההיקף הסחר בין ישראל לרוסיה גדול יותר על פי נתוני הלמ"ס, , 2021 נכון לשנת

 .דולר( מיליון 688 -יבוא ; מיליון דולר 784 -)יצוא  מיליארד דולר 1.472-כ

 )ולא ארץ מקור(.  ארץ הקנייהנתונים אלה מסווגים על פי 

היקף היבוא מרוסיה הינו גבוה יותר ועומד על סך גבוה בהרבה המסתכם  ארץ מקור הסחורהמניתוח נוסף על פי 

 מיליון דולר )דהיינו, רב היבוא מרוסיה נעשה דרך מדינה אחרת(. 2,290-ב

שמקורו עיקר היבוא , פירות ואגוזים. ירקות ציוד אלקטרוני וכן ,מכשירים וכלים אופטייםהינו  לרוסיהעיקר היצוא 

 .אבנים יקרות, דגנים וברזל ופלדה דלקים,הינו של  רוסיהב

 . 7( בהתפלגות ענפיתארץ מקור הסחורהלהלן נתוני היבוא המלאים )על פי 
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 לעיל. 3ראה הערה   

7
 IHS Markitמקור:   

 יחידת המודיעין העסקי, מכון היצוא ניתוח ואומדן:   

 יצואסחורה/ היקף 
 )במיליוני דולרים(

2016 2021* 

 164 32 מכשירים וכלי מדידה אופטיים

 108 132 ירקות, שורשים ופקעות

 81 48 ציוד אלקטרוני

 54 48 פירות ואגוזים

 51 48 פלסטיק

 32 25 תכשירי בישום וקוסמטיקה

 31 29 מכונות וציוד

 29 25 סכו"ם וכלי חיתוך

 24 6 מוצרים כימיים שונים

 23 7 רהיטים ומזרונים

 17 65 מוצרי פארם

תכשירים מירקות, פירות 
 17 18 אגוזים

 14 13 מוך, לבד ובדים לא ארוגים

 7 48 פנינים, מתכות ואבנים יקרות

 7 5 דשנים

 7 1 סבון

 6 0 מוצרי קרמיקה

 6 4 כימיקלים לא אורגניים

 5 3 כימיקלים  אורגניים

 4 5 מלח; גפרית; אדמות ואבן

 4 9 תכשירים למאכל

 92 33 שאר הסחורות

 783 604 סה"כ

 2021* 2016 )במיליוני דולרים( יבואסחורה/ היקף 
 649 826 דלקים ושמנים מינרליים )לרבות זיקוקם(

 524 626 פנינים, אבנים ומתכות יקרות

 344 47 ברזל ופלדה

 186 129 דגנים

 87 25 עץ ומוצריו

 78 17 מלח; גפרית; אדמות ואבן

 56 65 אלומיניום ומוצריו

 54 4 פלסטיק

 40 16 דשנים

 28 16 מוצרים כימיים שונים

 28 11 משקאות וכהלים

 20 14 נייר וקרטון

 197 112 שאר הסחורות

 2,290 1,909 סה"כ 
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 יבוא ויצוא שירותים לרוסיה )לפי הלמ"ס(

מיליון דולר  115.7-מיליון דולר ו 139-, היקף היבוא והיצוא של סחורות ושירותים מרוסיה ואליה עומד על כ2020נכון לשנת 

 בהתאמה.

 עיקר היבוא והיצוא הינם בתחומים הבאים:

 מיליון  33.5 –מיליון דולר; יבוא  51 –תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים )יצוא  -

מיליון  75.6 –שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים נבחרים, ושירותי ניהול ותמיכה למשרדים ולעסקים )יצוא  -

 מיליון דולר( 61 –דולר; יבוא 

 פוח חצי האי קרים( :מדינות אלה )סיעם השפעת המשבר הקודם על הסחר 

הכריזה רוסיה כי חצי  2014ניצת המשבר בין רוסיה לאוקראינה על חצי האי קרים, באמצע שנת  2014בפברואר 

חצי האי קרים, הטילו ארצות הברית ואירופה סנקציות כלכליות על  ת סיפוחהאי קרים ישאר כשטח רוסי. בעקבו

 .2015בשנת  30%-והיצוא לרוסיה ב 53%קראינה באוהיצוא הישראלי ל קטןבעקבות משבר זה,  רוסיה. 
 

בהשוואה לרבעון  2015ברבעון הראשון של  -2.2% -התוצר המקומי הגולמי ירד ב .למיתון נכנסה רוסיה 2015-ב

 2014. בנוסף, ההשפעה המשולבת של הסנקציות והירידה המהירה במחירי הנפט בשנת 2014הראשון של 

אילצו את  הפיננסיותהון מרוסיה. במקביל, הסנקציות  ובריחת על ערך הרובל ץ משמעותי כלפי מטהגרמה ללח

 . רוסיה להשתמש בחלק מיתרות המט"ח שלה כדי לתמוך בכלכלה

כמו כן, הצמיחה  את שיעורי הריבית. והעלהלתמוך בערך הרובל  הפסיקהבנק המרכזי של רוסיה  כתוצאה מכך,

 אפסית. הייתה 2016בשנת 

 

 :)בדגש על יצוא( םוכלכלי  םפוליטי -גיאו של המשבר הנוכחי בהיבטים על ישראל ה אפשריתהשפע

 בנמלי  מסעלאוקראינה והמנעות מעגינה של אניות  בינלאומיותביטול של טיסות ל  הובילצבאי הקונפליקט ה

 לחימה בין רוסיה לאוקראינה.הבשל המדינה 

  ,איחוד האירופי סגרו את המרחב האווירי שלהן לטיסות של מטוסים רוסיים, החברות במדינות  מספרבנוסף

רוסיה בתגובה הודיעה כי היא לא תאפשר מעבר בשטח האווירי שלה לחברות תעופה של מדינות אשר סגרו 

להתייקרות התובלה האווירית לאזור הקונפליקט  זה יובילדבר  –את המרחב האווירי שלהן למטוסים רוסים 

 שמסביבו. אחרים םי ולאזור

בבוקר שעון  9:05, שעה 24/2/22מפת תנועות המטוסים והאוניות באיזור נכון ליום פרוץ הסכסוך ) על פי 

 ישראל( נראה שיתוק מוחלט של תנועת מטוסים אזרחיים.

 

  טק הישראלי )שירותי ההיילתעשיית  שירותי מיקור חוץלבשנים האחרונות אוקראינה מהווה מקור נרחב

חברות ו נפגעו באופן מהותי בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינההמשך שירותים אלה . בעיקר(תכנות 

מהיר לשירותי מיקור חוץ שכאלה או פתרון אחר שיאפשר ניוד של חלק חלופי  מקורמציאת ל  ההיטק ידרשו

 בעולם.  מכוח האדם באוקראינה לאזור אחר
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 אוקראיינים וספקים)לקוחות חברות הפעילות באזור זה להעביר ולקבל כספים מאזור זה כולת של פגיעה בי 

ומחסור בכסף ותזרים מזומנים בצד האוקראיני שיוביל אפשרית[ העסקאות עקב הלחימה ] עלולים לבטל

 לפגיעה בתשלומים.

 

  ירידת שערים, שעות בודדות לאחר שהמתקפה הרוסית החלה, הבורסות בעולם החלו ליפול  בצורה של

-השערים במוסקבה ירדו ב מניות, מדדים וחוזים עתידיים. במקביל, מחירי הזהב; הגז; הפחם והנפט זינקו.

, נרשמה התאוששות בכל הבורסות המבטאות ציפייה של 25/02/2022אולם, ביום שישי,  .31%

 המשקיעים לסיום מהיר של פעילות הלחימה.

 

 התחזקות משמעותית של הדולר מול האירו ומטבעות אחרים בשיעור  במקביל, ביום פרוץ הקרבות, נרשמה

 .1%-, אך כבר למחרת נרשמה התאוששות של האירו ויתר המטבעות מול הדולר בלמעלה מ2%-של כ

 

  חלופותלמרות שקיימים מלאים ו .השפעה על מחירי הדגנים )והחיטה בפרט( בארץ ובעולם הינורב חשש 

דבר זה עלול להוביל מהן ישראל מייבאת חיטה.  מקורות היבוא המרכזיותרוסיה ואוקראינה הן –בארץ 

דבר היכול להשפיע על מחירי הבשר,  -להתייקרות של מחירי הלחם וכן מחירי המספוא והמזון לבעלי החיים

 –העופות והביצים. רוסיה ואוקראינה הינם מקור יבוא מרכזי לביצים, בעיקר בתקופה בה הביקושים גבוהים 

 ופסח. חגים

 :ניתוח השפעה על הסחר של ישראל עם מדינה זו -הטלת העיצומים על רוסיה 

  מצד ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי על רוסיה, כפי שהיה במשבר הקודם בו  סנקציות ואמברגוהטלת

 ולירידה בהיקף להשפיע לרעה על יחסי המסחר בין ישראל לרוסיהעשוי  ,סיפחה רוסיה את חצי האי קרים

 .2015כפי שקרה ב הישראלי אליהיצוא ה

 

  עדין מהווה יעד יצוא מוביל לתוצרת חקלאית כגון תפוחי  היאבשנים,  לרוסיהלמרות הירידה ביצוא החקלאי

מאי קבלת תשלום על סחורה  באופן מיידי ישראלים בתחום זה עלולים להיפגעיצואנים אדמה וגזר. 

שהועברה. חלק מיצואנים אלה דיווחו על החזרת המשלוחים שבדרכם ליעד זה וכי הם עומדים להגיע למצב 

 דבר שייצור הפסדים מהותיים. –בו מלאי התוצרת שיועדה לרוסיה תיוותר ללא קונים 

 

 ל רוסיה ממסלקת הסוויפט נכון לכתיבת סקירה זו, מדינות האיחוד האירופי אשר התנגדו לניתוקה ש 

המערכת חלק מהבנקים הרוסיים )בשלב זה( מניתוק  – המשמעות היא העולמית הסירו את התנגדותם,

ניתוק  .הבנקאית העולמית וכתוצאה מכך, יהיה קושי רב בהעברה או הוצאת כספים לרוסיה וממנה

מהמערכת הבנקאית ישפיע על יצואנים מרחבי העולם )וביניהם ישראל( על היכולת להמשיך בפעילות 

 עסקית עם ספקים, נותני שירותים ויבואנים מרוסיה. 
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השלכה אפשרית: שימוש נרחב יותר של אזרחי רוסיה במטבעות קריפטוגרפיים )קושי להתחקות אחרי 

ית זריזה ומיידית על ידי רוסיה לצורך הזרמת "כסף למדינה" )אם פעילות זו( ואולי אף אסדרה משפט

 ות דיגיטליים ככסף שנוי במחלוקת ועשוי ליצור קשיים טכניים רבים(.הגדרות מטבע  כי

 

 מהגז הטבעי  50%-רוסיה מהווה ספקית גז משמעותית לחלק ממדינות האיחוד האירופי. גרמניה תלויה ב

. ישנן מדינות אירופאיות אשר להן וא הגז האיטלקי גם הוא מגיע מרוסיהמיב 46%-והרוסי כמקור לאנרגיה 

עדין, אין בכך לראות כחסם מרכזי להטלת סנקציות  ד.נקדוניה, בוסניה ופינל לות מלאה בגז הרוסי כגון מת

מצב מתמשכות על רוסיה כיוון שמדינות אלה יכולות למצוא מקורות חלופיים לגז הטבעי, אולם, יקרים יותר. 

גוון מוצרים מעבר להתייקרות במ גל התייקרות נוסףעלול להשפיע על מחירי האנרגיה העולמיים ולהוביל ל  זה

 שכבר חווינו בשנה האחרונה.
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 :תובנות וסיכום

 

  ימנע לחימה דבר שרוסיה תגבור על אוקראינה במהירות, שצפו ש 8ניתוחים של אנליסטים אזורייםלמרות

על אוקראינה והפיכתה למדינת חסות רוסית  השתלטות של רוסיה .הדברים כרגעאלו פני לא . ממושכת

סנקציות כאלה עשויות אף להמשך זמן רב עד להגעה . עלולה להוביל להימשכות הסנקציות על רוסיה

אירופי על גורלה של אוקראינה וכלל הערכות כוחות נאט"ו יה לארצות הברית והאיחוד הלהסדר בין רוס

 .במזרח אירופה

 

 מהמערכת הבנקאית ישפיע על יצואנים מרחבי העולם )וביניהם ישראל( על  בנקים רוסייםשל  םניתוק

קושי שילך ויגדל ככל  היכולת להמשיך בפעילות עסקית עם ספקים, נותני שירותים ויבואנים מרוסיה.

 שיורחב הניתוק לבנקים רוסיים נוספים.

 

  ( עלולה לפגוע בחברות 2014-גופים מרוסיה )כפי שקרה בהטלת סנקציות נוספות  על סחר עם חברות או

 ישראליות שיחששו להפר את הסנקציות האמריקאיות והאירופאיות.

 

  אין ספק שההתרחשויות יגרמו לפגיעה בסחר העולמי הכולל. כידוע, קיימת קורלציה בין היקף הסחר העולמי

 .היצוא מישראל , ולפיכך תהה לכך השפעה שלילית על סךלהיקף היצוא הישראלי 

 

  בשוליים, גם הזדמנויות לחברות ישראליות מסוימות שיוכלו להכנס  נו,יתככמו במשבר הקודם, גם הפעם

ת יאלצו לצמצם או להפסיק פעילותן, כתוצאה מאיסורים לתחומים בהן חברות אמריקאיות ואירופאיו

 והגבלות שיוטלו עליהן.

 

  

                                                           
8 https://valdaiclub.com/a/highlights/ukraine-three-scenarios/ 

 


