
 
 מדינת ישראל

 הודעה לתקשורת
 6521340-02; פקס: info@cbs.gov.il; דוא"ל: www.cbs.gov.ilאתר: 

 כלכלה-אגף עסקים –ושמעון רוזנברג  דניאל רואש: כתבו
 02-6592666לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 

 טופס פנייה מקוון או באמצעות

______________________________________________________________________________ 
 ב, תשפ"באייר 'זירושלים, 

 2022, מאיב 8
146/2022 

 על העסקים בישראל המלחמה באוקראינההשפעת 
The Effects of the War in Ukraine on Israeli Businesses 

 ,בינויהלמנהלים במגזר העסקי בענפי התעשייה שבו פונים הוא סקר חודשי  בעסקים מגמותהערכת הסקר 
 המלונאות והשירותים.  ,המסחר הקמעוני

על השפעות המלחמה בין רוסיה סקר הבפרק המתחלף בשאלון המנהלים נשאלו  אפרילבמהלך חודש 
שאלות, ועסקים בענפי התעשייה נשאלו שאלה  3. מרבית העסקים נשאלו שלהם על העסקלאוקראינה 

 נוספת שרלוונטית יותר לתחומם.
 השאלות היו כדלהלן:

 עד כה? חברתכםשל פעילות פגעה במידה המלחמה בין רוסיה ואוקראינה  ובאיז .1
 לא / לא ידועאפשרויות התשובה: במידה רבה מאוד / במידה רבה / במידה מועטה / בכלל 

 ?חברתכםהעתידית של  פעילותתפגע במידה המלחמה בין רוסיה ואוקראינה  ובאיז .2
 אפשרויות התשובה: במידה רבה מאוד / במידה רבה / במידה מועטה / בכלל לא / לא ידוע

מחירי חומרי הגלם בהם חברתכם גרמה לעליית מידה המלחמה בין רוסיה ואוקראינה  ובאיז .3
 משתמשת?

 התשובה: במידה רבה מאוד / במידה רבה / במידה מועטה / בכלל לא / לא ידועאפשרויות 

 איזו עליית מחירים השפיעה ביותר על חברתכם: .4
 של הדלק / של החיטה / של המתכת / אחר, פרט / אף אחד מהם

  

https://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
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 פגיעה בפעילות הכלכלית של החברה עד כה
פגעה במידה רבה בפעילותם  לאוקראינהשהמלחמה בין רוסיה ציינו מהעסקים בתעשייה  9%-כ •

 עסקים אלו משתייכים בעיקר לענפי ייצור מזון וייצור מוצרי מתכת. .הכלכלית

במידה רבה " עד "במידה מועטה"במידה כלשהי (לרעה מהעסקים באוכלוסיית הסקר הושפעו  32%-כ •

 באירופה במהלך חודש פברואר.שהחל מהמצב המלחמתי  )"מאוד

לעומת עסקים  מועסקים) 100עד שבהם ( הכלכלית גבוהה יותר בעסקים קטניםהפגיעה בפעילות  •

 .מועסקים) 250-יותר משבהם ( גדולים

  פגיעה בפעילות הכלכלית העתידית
האפשרית בפעילות הכלכלית העתידית בגלל המלחמה בין  ההפגיעלגבי ניכר שיש חוסר ודאות גדול  •

גיעה בפעילות העתידית אינה סיית הסקר ציינו שהפומהעסקים באוכל 23%-כ .אוקראינהה ליסרו

מיובאות הסחורות השימוש ב(בגלל  . בענפי התעשייה המושפעים בחלקם ישירות ממצב זהידועה

 .הפגיעה בפעילות העתידית אינה ידועהבשלב זה שמהעסקים ציינו  34%-כ ,ממדינות אלו)

 על מחירי חומרי הגלם המלחמההשפעת 
חומרי הגלם של  םמחיריה עלוהמלחמה בעקבות באוכלוסיית הסקר דיווחו שמסך העסקים  29%-כ •

 .רבה מאודאו במידה  חברתם במידה רבה שבהם משתמשת

 ם שלמחיריה ציינו שבעקבות המלחמה עלומהעסקים  37%-בענפי התעשייה הבינוי והמלונאות יותר מ •

 רבה מאוד.או במידה  חברתם במידה רבהשבהם משתמשת חומרי הגלם 

 נוניים נפגעו יותר מעסקים גדולים.גם בנושא זה ניכר שעסקים קטנים ובי •

השפיעה  מהעסקים בענף התעשייה ציינו שעליית המחירים של המתכת והאלומיניום 35%-יותר מ •

(עליית המחירים של האלומיניום צוינה על ידי  על הפעילות הכלכלית של חברתם ביותר מורחהבאופן 

 .חלק מהמדווחים שענו "אחר")

 לשאלון הסקר

 פגיעה בפעילות הכלכלית של החברה עד כה
 היהבוה של עסקים שדיווחו על פגיעה במידה רבה מאוד, ניתן לראות בבירור כי השיעור הג 1בתרשים 

 . על פגיעה במידה רבה יורד המדווחיםככל שהעסק גדול יותר, שיעור  .העסקים הקטנים יותרקרב ב

פגיעה העסקים שדיווחו על מועסקים, שיעור  100-ל 50בין שבהם עם זאת, מעניין לראות כי בעסקים יחד 

בהשוואה לשאר העסקים בענף (בסך ענפי התעשייה השיעור גבוה משמעותית היה  )80%-כלשהי (כ

  ).50%-עומד על פחות מ

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2022/149/31_22_149questionnaire.pdf
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עסקים בענפי התעשייה שדיווחו על פגיעה בשל המלחמה באוקראינה, לפי רמת הפגיעה  - 1תרשים 
 וגודל העסק

 
 

 פגיעה בפעילות הכלכלית העתידית
עד כה לבין השיעור של אלו שרצופים בסך אוכלוסיית הסקר אין פערים משמעותיים בין השיעור שנפגעו 

) היא נמוכה מאלו 40%פגיעה עתידית. אך עם זאת, בענפי התעשייה, השיעור שצופים פגיעה עתידית (

 ).48%שכבר נפגעו (

  וענף כלכלי פגיעההלפי רמת  צפי לפגיעה עתידיתעל עסקים שדיווחו  - 2תרשים 
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 חמה על מחירי חומרי הגלםמלהשפעת ה
מהעסקים בענפי התעשייה דיווחו שהעלייה במחירי המתכת כתוצאה מהמלחמה פגעה באופן  35%-יותר מ

מהעסקים בענפי התעשייה הגדירו את  6%-כרק . 1המשמעותי ביותר בפעילות הכלכלית של חברתם

 .לרעה על פעילותם הכלכלית ביותר משפיעההעלייה במחירי החיטה כגורם 

 של חומרי הגלםם העסקים שהושפעו מעליות מחיריה שיעור - 3תרשים 

 

                                                 
שדיווחו "אחר", ציינו שמדובר במחירי האלומיניום, כך שבמבט על מתכת ככלל, השיעור גבוה חלק מאלו  1
 .35%-מ
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