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 1רקע ונתונים כלליים  

 (257)מתוך  1קמ"ר ) 17,098,242: שטח

 (257מתוך  152קמ"ר )  22,072ישראל      

 מיליון תושבים 144: אוכלוסייה

 : מוסקבהעיר בירה

 פדרלי נשיאותי למחצהמשטר: 

 ולדימיר פוטיןנשיא מכהן: 

 מישוסטין מיכאילראש ממשלה: 

 : רוסיתשפה רשמית

 *US$ =  72 ₽ (RUB) 1 :מטבע

  , בה התנודתיות הייתה גבוהה.2020*ממוצע לשנת 

אזורי זמן  11רוסיה הינה המדינה הגדולה בעולם בהפרש ניכר. המדינה מתפרשת על פני גאוגרפיה : 

אוקראינה, בלרוס  מדינות כשגבולותיה הכי ארוכים הם עם קזחסטן, סין, מונגוליה, 15-וגובלת ב

 ופינלנד.

מיעוטים אתניים. למרות גודלה  200-המדינה מורכבת מיותר משמונים מחוזות ומכילה קרוב ל

 הרב, מרבית האוכלוסיה חיה במערב המדינה, בחלקה האירופאי.

מדינה עצומה שמרכיב מרכזי בכלכלתה הוא ייצוא סחורות ומשאבי טבע חייבת להיות מרושתת 

-נתיבים מרכזיים: המסילה הטרנס 3-דבר נכון מאוד לרוסיה וניתן לתמצת לבדרכי תובלה. ה

מהסחורות שעוברות ברוסיה בין אירופה ואסיה.  50%-סיבירית )הארוכה בעולם( שמובילה קרוב ל

נתיב שהתאפשר ומתפתח בשנים האחרונות המקצר את זמן הנסיעה בים לאסיה  –דרך הים הצפוני 

שמגיע בסופו של דבר גם להודו )דרך הים הכספי(. בנוסף, רוסיה בונה בחצי. הנתיב מצפון לדרום 

נתיבים במזרח הרחוק ומחדשת את נמליה במטרה לאפשר חיבור הדוק אפילו יותר לסין כחלק 

מהסחר העצום שצומח בין המדינות ומהתוכנית הסינית לייצר חגורת מסחר, בה רוסיה מהווה 

 נדבך עיקרי.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1CIA The World Factbook, The World Bank  
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 2 2020כליים מרכזיים לשנת אינדיקטורים כל

 

 ישראל רוסיה אינדיקטור

 תמ"ג נומינלי 
GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

1,474 403 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 
Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

27,903 40,547 

 שיעור הצמיחה הכלכלית 
real GDP growth 

2020 – %-3.1 

2019 – %2.0 

2018 – 2.8%  

2020 – -2.4% 

2019 – 3.4% 

3.5% – 2018 

 שיעור האינפלציה
Inflation rate, average 

consumer prices 

3.4% -0.6% 

 קלות עשיית עסקים 
כאשר ציון נמוך  1-190דירוג בין 

 מבטא תוצאה טובה

28 35 

 מדד התחרותיות 
 0-100 -ציון מ

 הציון הטוב ביותרמבטא את  100

66.7 76.7 

 -S&P BBB- AAדירוג אשראי 

 

  

                                                           
2IMF, The World Bank, World Economic Forum  
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 רקע כללי /כלכלי

לאחר התפרקות ברה"מ ותחת הנהגתו של ילצין, התאפיינו שנות התשעים ברוסיה בחוסר יציבות 

ולא הביאו את השגשוג המיוחל כשהרבה מעושרה ומשאביה של המדינה עברו לידיים פרטיות. מאז 

הן היציבות השלטונית והן המצב  ,2000ולדימירוביץ' פוטין לשלטון בשנת עלייתו של ולדימיר 

זכה פוטין  2018-הכלכלי של המדינה במגמת שיפור )כמעט כל מדד כלכלי מצביע על כך(. בבחירות ב

 . 12%-מהקולות כשלמועמד הבא היו פחות מ 77%-ב

-שעיכבו את צמיחתה. בהשנים האחרונות מספר משברים כלכליים  20-עם זאת, רוסיה ידעה ב

+ על מחירו, OPEC, למרות הנפילה במחיר הנפט והמאבק שניהלה רוסיה מול חלק ממדינות 2020

הפגיעה הייתה חזקה אך פחות ממרבית מדינות אירופה וזאת בשל דגש שהרוסים שמים על הניסיון 

ת הלקחים שנלמדו לייצב את המטבע והכלכלה תוך שימוש ברווחי הנפט והגז. זאת, בין היתר בעקבו

שהיכה בכל העולם אך ברוסיה באופן קשה במיוחד ובעקבות  2008ממשברי עבר ובפרט המשבר של 

. ממשבר זה רוסיה עוד לא לחלוטין החלימה, והוא פרץ בגלל שני גורמים עיקריים: 2014המשבר של 

ת, הסנקציות (, שני2015-ב 35$-עד ל 2014-לחבית ב 100$-ראשית, ירידה חדה במחירי הנפט )מ

שהטילו מדינות המערב על רוסיה בעקבות סיפוח חצי האי קרים והתערבותה הצבאית באוקראינה 

 באותה שנה.

אישים או חברות עם השנים הלכו הסנקציות ותפחו אך בגדול ניתן לחלקן לסנקציות כנגד 

יהם, ספציפיים, סנקציות על שיתוף פעולה בסקטורים ספציפיים, ובפרט קידוחי נפט למינ

וסנקציות על אזור קרים. גם האיסורים עצמם משתנים, איסור על הלוואות, על עסקים משותפים 

 ומכירת טכנולוגיות וגם הסנקציות עצמן משתנות. 

רוסיה בתורה הטילה סנקציות נגד, כולל על יבוא מזון מהמדינות המשתתפות בסנקציות. משבר זה 

שלתית לתמוך בייצור המקומי. זה בא לידי ביטוי חידד והאיץ בשנים האחרונות את המגמה הממ

מפתח בכלכלה הרוסית והן בחוקי  תחומיהן בהשקעה מאסיבית ותוכניות נשיאותיות לפיתוח 

 ועוד.  IT"תחליפי יבוא" שנותנים העדפה ליצרנים מקומיים במכרזים לציוד רפואי, 

יה, החל מאישים פוליטיים באופן כללי, ניתן להגיד שהממשל מאוד מעורב בסקטור הפרטי ברוס

שהם בעלי עסקים, עבור בכך שסקטורים מסוימים נשלטים על ידי הממשל שבבעלותו חברות 

)אנרגיה, בנקים, מוסדות רפואיים, יהלומים ועוד( וכלה בהשפעה הרבה, גלויה ונסתרת שיש לממשל 

 על העולם העסקי ברוסיה.
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 3מאפייני הכלכלה המקומית 

 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 במיליארדי דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 במיליארדי דולרים

 מאזן מסחרי
 

2020 322 240 82 

2019 420 255 65 

2018 444 249 195 

 

)כלומר, היא טרם שבה  287מיליארדי $ וייבאה  498, טרום משבר קרים, ייצאה רוסיה 2014-*ב

 לרמתה דאז(.

 

 

  2020 4לשנת הגדולות הסחר שותפות

 

 יצוא

 יצוא 

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 המדינה

 מאזן מסחרי

 במיליארדי דולרים

 -4.7 11 39 סין

 *(23) 8.1 28 הולנד

 -7.3 5.8 20 גרמניה

 (6) 5.4 19 בלרוס

 (4.5) 4.5 15 ארה"ב

הסחורות הרוסי עובר בה בדרכו למדינות ולאירופה וחלק נכבד מיצוא  -*הולנד מהווה שער כניסה ויציאה לסחורות מ

 אחרות )ובהן גם ישראל(

 

  מוצרי היצוא העיקריים הם:

נפט גולמי, נפט מזוקק וגז  -אנרגיה  50%-רובו ככולו של היצוא הרוסי מבוסס על משאבי טבע. כ

ם, ובנוסף מחצבים, יהלומים, מתכות, כימיקלים ופחם. כמו כן, יש יצוא חקלאי, חיטה, תירס, שמני

  מוצרי מזון ועץ. מלבד משאבי ומוצרים מן הטבע, לרוסיה יצוא תעשייתי וצבאי.

                                                           
 WTOהלמ"ס,  3
4The World Bank  

https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/RUSSIA
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 יבוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מוצרי היבוא העיקריים הם:

היבוא הרוסי מגוון הרבה יותר מאשר היצוא וכולל תרופות וציוד רפואי, מכונות )ציוד תעשייתי, 

 אלקטרוני ועוד( ומכוניות, מוצרי צריכה ומזון.

 

 סקטורים מרכזיים בכלכלה 

רוסיה הינה מפיקת הגז הגדולה בעולם ובשנים האחרונות תפסה את ההובלה גם בתפוקת  – אנרגיה

 הנפט. 

עם זאת, ייצור ותעשיית האנרגיה ברוסיה אינם מוגבלים לנפט וגז ויש שימוש נרחב גם בפחם 

 אלקטריות ובאנרגיה גרעינית.-)רוסיה משופעת במכרות(, בתחנות הידרו

וצרכיהן, עוסקות בשפע של נושאים. כך לדוגמה, בבעלות גזפרום חברות האנרגיה, מפאת גודלן 

 אחד הבנקים המובילים במדינה, קרן פנסיה, רשת טלוויזיה, חברת חקלאות ועוד.

לסקטור חשיבות אסטרטגית לכלכלת המדינה, לממשל ולמדיניות החוץ, והיחס ותשומת הלב 

 שהוא מקבל מהממשל הינם בהתאם. 

     

דלה של המדינה, ישנם הבדלים גדולים במזג האוויר והקרקעות באזורים מעצם גו – חקלאות

גידול ומכירת עץ,  :השונים ובהתאם גם בגידולים ובענפים החקלאיים. בין הענפים המרכזיים

תפוחי אדמה, חיטה ועוד. בנוסף יש גידול נרחב של בעלי חיים. בעשורים האחרונים מתרחש תהליך 

חר והענף ברובו מיושן, לוקה ביעילות נמוכה ולכן יש יתרון לגודל של קונסולידציה בחקלאות מא

בשילוב עם איסור יבוא  ,ולאפשרות לגייס משאבים ולהכניס שיטות וטכנולוגיות חדשות. עובדה זו

המזון ממדינות המערב המשתתפות בסנקציות דחפו את הממשל לשורה של צעדים בניסיון לקדם 

שות ולסייע במימון. ניתן לראות חברות ישראליות רבות את הענף, להכניס טכנולוגיות חד

 משתלבות בתהליך זה, בהקמת חממות, רפתות ומכירת ציוד וטכנולוגיות מתקדמים.   

 

זה אמנם שם מאוד כוללני לסקטור כלכלי אך לא ניתן להתעלם ממפעלי הענק ברחבי  – תעשייה

ים )הרבה מאוד מפעלים של חברות רוסיה, חלקם ירושה מברית המועצות וחלקם חדשים ואף זר

רכב זרות, מפעלים פרמצבטיים, כימיים ועוד(. גם התעשייה החקלאית ברוסיה סובלת מיעילות 

נמוכה וגם פה בשנים האחרונות יש ניסיונות לעשות התייעלות ולהכניס יותר טכנולוגיות ייצור 

 מתקדמות. 

 יבוא  

במיליארדי 

 דולרים

אחוז מסך 

היבוא של 

 המדינה

 מאזן מסחרי

 במיליארדי דולרים

 -4.7 20 44 סין

 -7.3 12 27 גרמניה

 (6) 5.7 13 בלרוס

 (4.5) 4.9 11 ארה"ב

 (4.1) 4.1 9 איטליה
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הרמה האקדמית המצוינת ובפרט במקצועות ההנדסה, המתמטיקה  – הייטק וטכנולוגיה

והפיסיקה, כמו גם ניסיון של הממשל, בין אם הפדרלי ובין אם המקומי, לקדם את הנושא, הולידה 

חברות מספר חברות רבות בתחום. עם זאת לחברות הרוסיות קשה לפרוץ לשוק הבינ"ל ואמנם קמו 

 העולמי. ואינן משחקות תפקיד משמעותי בשוקאך רוב החברות עדיין קטנות  ,ענק

 

 

 הסכמים בילטרליים משמעותיים של רוסיה עם יתר מדינות העולם

 אסייתי )רוסיה, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, קירגיזסטן(-גוש סחר: איחוד המכסים האירו

 גונים בינ"ל:אר

- OECDלא : 

- WTO (2012: כן )אוגוסט 

 

 מדינות שאיתן לרוסיה יש הסכם סחר: 

 אסייתי )ורוסיה במסגרתו( הסכמי אזור סחר חופשי במתכונות שונות עם:-לאיחוד האירו

(. עם סין נחתם 2022ווייטנאם, סינגפור, סרביה ואירן )הסכם זמני שאמור להפוך לקבוע בסוף 

 בשנה שעברה הסכם שת"פ מסחרי משמעותי )לא אס"ח(.

 כמו כן, מתנהל מו"מ עם מצרים, הודו וכמובן ישראל. 

 

 יוזמות מרכזיות של ממשלת רוסיה בשנתיים האחרונות:

ות הגדולות בעולם, אך לממשל ברור שבקצב צמיחת התמ"ג רוסיה שואפת להפוך לאחת הכלכל

 הנוכחי זה לא ייתכן וחייבים להעלות את קצב הצמיחה והפריון. 

לצורך כך, שם הממשל דגש על התייעלות תעשיות באמצעות דיגיטליזציה, בפרט בחקלאות, רפואה, 

ת. מדובר ברפורמה חינוך, תעשייה, בנייה, תחבורה, שירותים פיננסים, אנרגיה וערים חכמו

 פדראלי, מחוזי ופרטי.  -שנים וכרוכה בהשקעת הון רב 5-שמתוכננת ל

מעבר להתייעלות של מה שקיים, רוסיה שואפת גם להפוך למעצמת הייטק, מה שבא לידי ביטוי 

החל מהקטנת מיסים לחברות הייטק ועד קידום לימודים ומחקר ספציפיים,  -במספר תוכניות

. השאיפה המרכזית של רוסיה היא להקטין את התלות בסחורות ומשאבי למשל בינה ממוחשבת

 הטבע שהיא מייצאת. 

אמנם הדבר מהווה הזדמנות עבור חברות ישראליות, אך צריך לזכור שבשנים האחרונות רוסיה 

הוציאה מספר לא מבוטל של הוראות הנוגעות ב"תחליפי יבוא" שבגדול מקשות על חברות זרות 

 הבולטים שבהם(. –מכרזים ממשלתיים במספר תחומים )מחשוב ורפואה בהתמודדותן על 
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 רוסיה -יחסי סחר ישראל 

באופן טבעי, טיב היחסים בין המדינות מגדיר גם את טיב יחסי המסחר ביניהן. בשנים האחרונות 

יחסים אלו נמצאים ברמתם הגבוהה ביותר ועל כך מעידים, בין היתר, תכיפות המפגשים )טרום 

הקורונה( בדרגים הגבוהים ביותר, תדירות התכנסות הועדה הכלכלית המעורבת, הקשרים, 

ונים המתנהלים בין המדינות ובראשם המשא ומתן על הסכם אזור סחר חופשי בין ההסכמים והדי

אסייתי. כל אלו הביאו לגידול של מאות אחוזים בסחר בין המדינות -ישראל ואיחוד המכסים האירו

 וטיפוס מתון מאז המשבר הכלכלי של אותה שנה ברוסיה.  2014ועד  2000-מאז תחילת שנות ה

חרונות לבנות כלכלה מתקדמת ויעילה יותר ורואה בישראל שותפה רוסיה מנסה בשנים הא

פוטנציאלית בתהליך. התפיסה של ישראל כמקור לחדשנות, בנוסף לעמדתה הניטרלית בנושא 

 הסנקציות, משפרים את מעמדה בעיני השלטון והעם הרוסי ומביאים לחיזוק היחסים בין המדינות 

 בכלל ובפן הכלכלי בפרט.

היקף סחר 
יוני במיל

 דולרים

מאזן הסחר 
במיליוני 
 דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך היבוא 

 הישראלי

סכום היבוא 
במיליוני 
 דולרים

אחוז היצוא 
מתוך סך היצוא 

 הישראלי

סכום 
יצוא 

במיליוני 
 דולרים

 שנה

$2,592 -$1,351 3.00% $1,971 1.02% $621 2016 

$2,893 -$1,337 3.06% $2,115 1.27% $778 2017 

$5,348 -$3,997 6.10% $4,672 1.09% $675 2018 

$2,938 -$1,520 2.91% $2,229 1.21% $709 2019 

$2,020 -$758 1.98% $1,389 1.27% $631 2020 

 

 

 

רובו ככולו של היבוא הישראלי מרוסיה מורכב ממשאבי טבע )היתר אלו חיטה, כימיקלים ומעט 

 מאוד דברים נוספים( ובהתאם לכך נתון להשפעות של מגמות גלובאליות על הביקושים והמחירים.

 

-$6,000

-$4,000

-$2,000

$0

$2,000

$4,000

$6,000

2016 2017 2018 2019 2020

מיליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים
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אך רמתו עדיין רחוקה מאוד מזו  2016-באשר ליצוא, ניתן להבחין במגמה של עליה מתונה מ

כתוצאה מהקורונה  2020-מיליון $. )ב 965, טרום המשבר, אז עמד היצוא על 2014שהייתה בשנת 

 (.11%הייתה נפילה של 

 

 סקטורים עיקריים:

 

 

 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

33%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

21%

אחר
7%

גומי  
ופלסטיק

8%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

7%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

16%

מתכות בסיס
6%

מינרלים ודלקים
1%

מוצרי תחבורה
1%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

0%

2020תמהיל יצוא הסחורות 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

18%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

0%
אחר
6%

גומי  
ופלסטיק

1%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

0%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

5%
מתכות בסיס

15%

מינרלים ודלקים
33%

מוצרי תחבורה
0%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

22%

2020תמהיל יבוא הסחורות 
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, הן בשל הירידה בביקושים במהלך 60%-יבוא המינרלים והדלקים ירד בקרוב ל 2020בשנת 

יבוא המינרלים  2020והן בשל נפילת המחיר הדרסטית של הנפט. במרבית השנים עד  הקורונה

 מהיבוא מרוסיה לישראל וחלקן היחסי של יתר הקטגוריות פוחת בהתאם. 50%והדלקים הינו מעל 

 

 נתוני סחר בשירותים 

 שנה *2020 2019 2018 2017 2016

 $Mln USיצוא  147 135 125 111 102

 $Mln USיבוא  59 52 49 48 41

 

 

 מבוססים על הערכה 2020* נתוני 

 

 הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ורוסיה:

שנת חתימה  

 על ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף? 

 כן 2010 תוכנית מו"פ משותפת רשות החדשנות ורוסנאנו

 כן 1994 מניעת כפל מס

הסכם לשיתוף פעולה בין רשויות המכס )ומספר 

 (2016-מפרוטוקולים כשהאחרון 

 כן 1998

 

תחומי החקלאות, בם רבים בין משרדי הממשלה ובפרט ינטיווישנם הסכמים רלבנוסף, 

 התקשורת, הבנייה, פטור מויזות ועוד.

אסייתי וכן -על הסכם סחר חופשי בין ישראל לאיחוד האירוהמתנהל מו"מ חשוב לציין את ה

 .דיונים על שת"פ בין המכסים

102 
111 

125 
135 

147 

41 
48 49 52 

59 

-

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

2016 2017 2018 2019 2020*

מיליוני דולרים, סחר בשירותים עסקיים

יצוא יבוא
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 תובנות נספח

למרות דירוגה של רוסיה במקום טוב במדד קלות עשיית עסקים, השוק הרוסי איננו פשוט ודורש 

הבנה או לפחות שותף מקומי טוב. הדבר נכון במיוחד כשבאים למכור למגזר הציבורי ובפרט נכון 

לחברות בתחומי הרפואה, מחשוב, תקשורת, אבטחת מידע ואנרגיה. מלבד הכרות עם הוראות 

עסקי ובמידה ועובדים מול גוף שנמצא תחת -רצוי להבין את האקוסיסטם המדיניספציפיות, 

 סנקציות אז גם את ההשלכות של כך. 

למרות הנ"ל, מדובר בשוק גדול, עם המון פוטנציאל עבור חברות ישראליות בגלל שמה שיש 

רווחים, זה חדשנות, טכנולוגיות ופתרונות להגברת יעילות ומיקסום  –לתעשייה הישראלית להציע 

בדיוק מה שנחוץ כיום לרוסים )כמובן שבנוסף לתוצרת חקלאית, תרופות, כימיקלים ויתר היצוא 

 הקלאסי(.

כאשר חברה או  ,בישראל יש הרבה דוברי רוסית ומצד עולם העסקים הרוסי יש חיבה לישראל. לכן

עדיפות גבוהה, בעל אמצעים ברוסיה שוקלים להשקיע או לרכוש טכנולוגיה זרה, ישראל תהיה ב

במיוחד בשנים האחרונות שלמרות ניסיונות הממשל למנוע זאת, כסף רב זולג החוצה מרוסיה 

 בחיפוש אחר חוף מבטחים.   

אם מוסיפים לכך את היחס החיובי של הממשל כיום לשיתוף פעולה עם ישראל ואת התוכניות 

ת, רואים שלא רק שמדובר הממשלתיות לשדרוג ודיגיטליזציה של מרבית ענפי התעשייה הרוסי

 בשוק גדול וחשוב עבור החברות הישראליות אלא גם בתקופה מצוינת לחדור לשוק הזה.

 

רוסיה שבחמש השנים האחרונות נמצאת במסלול התאוששות איטי מהמשבר הקודם ספגה 

. השלכות הקורונה בשילוב עם מלחמה על מחירי הנפט הביאו לניצול של קרנות 2020-מהלומה ב

חי האנרגיה במטרה לבלום את נפילת המטבע ולשמור על יציבות כלכלית. כל זאת מרחיק את רוו

הכלכלות הגדולות אבסולוטית ואת האזרח  5רוסיה מהמטרה שהציב הנשיא פוטין להיות בין 

 הרוסי הממוצע מהשיפור המיוחל ברמת החיים. 

ה מקורה ביבוא המינרלים הביאה עמה ירידה משמעותית בסחר אך מרבית היריד 2020-כמובן ש

ליין דווקא הקל על עריכת -וניתן לנקוט באופטימיות זהירה באשר לעתיד. המעבר לעבודה באון

פגישות עסקיות, הגביר את העניין משני הצדדים, מה שגם בא לידי ביטוי במס' שיא של אירועים 

רגיש למחירים ועל  שערכה הנספחות. השנה הזאת גם הבליטה עוד יותר את העובדה שהשוק הרוסי

 כן מרבית ההצלחות הישראליות הן של חברות שיודעות להדגיש את החזר ההשקעה של הצד הרוסי. 


