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ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ
ТА ІЗРАЇЛЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
В рамках статті розглянуто сучасний стан торговельно-економічного співробітництва
між Україною та Ізраїлем. Показано динаміку товарообігу зовнішньої торгівлі товарами та
послугами, обсяг взаємних інвестицій та інші аспекти економічної взаємодії двох країн. Проаналізовано, що укладання Угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем сприятиме розвитку
промисловості в Україні завдяки співпраці українських та ізраїльських підприємств. Також
наведено характеристику основних напрямів розвитку українсько-ізраїльського торговоекономічного співробітництва. Результати дослідження можуть бути використані для подальших розробок в галузі розвитку економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем.
Ключові слова: торговельно-економічне співробітництво, динаміка зовнішньої торгівлі,
зона вільної торгівлі, структура експортно-імпортних потоків, обсяг взаємних інвестицій.
В рамках статьи рассмотрено современное состояние торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Израилем. Показаны динамика товарооборота внешней
торговли товарами и услугами, объем взаимных инвестиций и другие аспекты экономического взаимодействия двух стран. Проанализировано, что заключение Соглашения о зоне
свободной торговли с Израилем будет способствовать развитию промышленности в
Украине благодаря сотрудничеству украинских и израильских предприятий. Также приведена характеристика основных направлений развития украинско-израильского торговоэкономического сотрудничества. Результаты исследования могут быть использованы
для дальнейших разработок в области развития экономического сотрудничества между
Украиной и Израилем.
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, динамика внешней торговли, зона свободной торговли, структура экспортно-импортных потоков, объем взаимных
инвестиций.
In the article it was considered the current state of trade and economic cooperation between
Ukraine and Israel. The dynamics of foreign trade in goods and services, the volume of mutual investment and other aspects of economic cooperation between the two countries are also given in the
article. It is analyzed that the agreement on free trade zone with Israel will facilitate the development
of industry in Ukraine due to the cooperation of Ukrainian and Israeli companies. The main ways of
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improving Ukrainian-Israeli trade and economic relations are also characterized in the article. The results of the research can be used for the further development of the economic cooperation between
Ukraine and Israel.
Keywords: trade and economic cooperation, dynamics of foreign trade, free trade zone, structure of export and import flows, volume of mutual investment.
Постановка проблеми. Економічні зв’язки
Ізраїлю та України мають великий потенціал
розвитку завдяки географічній близькості двох
країн, розвиненій мережі повітряних перевезень, а також великій кількості вихідців з України, які проживають в Ізраїлі та стимулюють
розвиток контактів між національними ринками.
Розвиток торговельно-економічного співробітництва України з Ізраїлем, що відіграє значну
роль на Близькому Сході, є дуже важливим напрямом української зовнішньої політики у цьому
регіоні. З 2015 року уряди двох країн ведуть переговори про укладення Угоди про зону вільної
торгівлі, минулого року проведено 11 раундів
переговорів. Зацікавленість України у співробітництві з Ізраїлем обумовлена кількома чинниками. Ізраїль є економічно розвинутою країною,
добре інтегрованою у світову економіку. Варто
зазначити, що динаміка двосторонніх відносин
України з Ізраїлем є вищою, ніж з усіма іншими
країнами Близького Сходу, Африки та навіть деякими країнами-членами ЄС. Для Ізраїлю Україна становить інтерес як держава зі значною
промисловою базою та сільськогосподарським
потенціалом. Це відкриває широкі можливості
щодо розвитку інвестиційного співробітництва
між країнами. Таким чином, виходячи із взаємної зацікавленості України та Ізраїлю в подальшому розвитку торговельно-економічних відносин, а також нових можливостей і перспектив,
які будуть досягнуті під час укладення Угоди
про зону вільної торгівлі, можемо сказати, що
це дослідження є більш ніж актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Слід констатувати, що досліджень з цієї теми
не дуже багато. Досить широко питання українсько-ізраїльських відносин висвітлені в роботах
таких науковців, як О. Балюн [1], О. Балера [2],
В. Рябих [3], К. Зарембо [4], Н. Тарасенко [5].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Однак з огляду на швидкоплинність світових економічних процесів ця
тематика потребує постійного уточнення та наукового опрацювання.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в дослідженні позицій Ізраїлю в торговельно-економічних відно-

синах з Україною та шляхів посилення співпраці
на сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток партнерських і взаємовигідних
відносин з Ізраїлем, що відіграє ключову роль
в регіональних і світових політичних процесах
і входить в двадцятку найбільш розвинених
в промисловому відношенні країн світу, є одним
з пріоритетних напрямів зовнішньополітичної
діяльності України.
Потенціал українсько-ізраїльських відносин
визначається широкими можливостями співпраці в галузях економіки, торгівлі, науки, культури, туризму, а також географічною близькістю,
зручністю морського та повітряного повідомлень. При цьому серед зазначених вище факторів домінують не тільки економічні та політичні міркування, але й визнана обома країнами
ментальна близькість, важливі історичні зв’язки,
а також той факт, що громадянами Ізраїлю є
500 тис. євреїв, що є вихідцями з України [1].
Торговельно-економічні відносини між Україною та Ізраїлем розвиваються на основі Угоди
між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та економічне співробітництво
від 11 липня 1995 року. Ізраїль і Україна підписали цілу низку двосторонніх угод (з торгівлі,
уникнення подвійного оподаткування, митниці,
авіаперевезень, туризму, охорони здоров’я,
стандартизації). У 2015 році сторони в особі
президента України і прем’єр-міністра Ізраїлю домовилися якнайшвидше створити зону
вільної торгівлі (ЗВТ). У 2017 році відбулось
11 раундів переговорів щодо цього. Поточні
питання економічних зв’язків обговорюються
в рамках спільної економічної комісії. Комісія
служить платформою як для зміцнення міждержавного співробітництва, так і для зміцнення
контактів між представниками приватного бізнесу обох країн [6].
Ізраїль є одним з найбільш ефективних зовнішньоторговельних партнерів України з точки зору позитивного торгового сальдо. Тоді як
баланс експорту та імпорту України загалом
був переважно негативним останнім часом,
сальдо торгівлі з Ізраїлем було стабільно позитивним у 2011–2017 роках і коливалось за під-
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Рис. 1. Зовнішньоторговельне сальдо України та
сальдо торгівлі з Ізраїлем за 2011–2017 роки
Джерело: складено авторами за даними джерела [7]
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Рис. 2. Зовнішня торгівля України з Ізраїлем
за 2011–2017 роки
Джерело: складено авторами за даними джерела [7]
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Рис. 3. Темпи росту експорту та імпорту
України загалом та в торгівлі з Ізраїлем
у 2011–2017 роках
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Рис. 4. ПІІ з Ізраїлю в економіку України
у 2017 році за видами економічної діяльності
Джерело: складено авторами за даними джерела [10]
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сумками року від $270 до $530 млн. Більш того,
у 2014 році позитивне сальдо в торгівлі з Ізраїлем ($267 млн.) склало трохи більше половини від розміру загального негативного сальдо
зовнішньої торгівлі товарами України, а саме
$527 млн., а у 2015 році обидва сальдо майже
збіглися за розміром (рис. 1).
Таким чином, торгівля з Ізраїлем є фактично постійним «компенсатором» негативного балансу зовнішньої торгівлі України.
Економіка Ізраїлю глибоко інтегрована в міжнародний поділ праці та історично орієнтована
на країни ЄС, США, Китай, Туреччину. Економіка України перебуває в процесі болючої переорієнтації зі Сходу на Захід та із зусиллями «намацує» нові можливості й ринки.
Обсяг товарообігу між двома країнами поки
що не відповідає потенціалам їх економік. Так,
в останні сім років він становив в середньому близько $1 млрд. на рік. Згідно з даними
Держслужби статистики України експорт, досягнувши максимуму в $796 млн. у 2012 році,
у вартісному вираженні зберігся у 2017 році
на рівні 2014 року ($604 млн. і $593 млн. відповідно). Імпорт з Ізраїлю виріс у 2011–2014 роках
до $325 млн., а потім просів до $170 і $185 млн.
у 2015 і 2016 роках відповідно (рис. 2).
На тлі динаміки зовнішньої торгівлі України
загалом (рис. 3) більш рельєфно виглядають
темпи зростання/зниження торгівлі з Ізраїлем.
Вражаючі «ножиці» між зростанням експорту
України до Ізраїлю та її імпортом можна побачити у 2017 році.
Товарна структура торгівлі України з Ізраїлем відображає реальний стан української економіки в міжнародному поділі праці. Основними
товарами українського експорту до Ізраїлю є
зернові культури (46,5% від загального обсягу
у 2017 році) й чорні метали (25,9%). Істотне місце в експорті посідають насіння і плоди олійних
культур, залишки і відходи харчової промисловості (7,9% і 4,8% у 2017 році відповідно). Разом
з продукцією борошномельно-круп’яної промисловості та деревини і виробами з деревини в сукупності вищезазначені категорії товарів
становили 90,2% у 2015 році, 86,0% у 2016 році,
88,1% у 2017 році від загального обсягу експорту (табл. 1).
Щодо імпорту з Ізраїлю, то тут представлені переважно такі товарні категорії, як хімічна
продукція (39,8% від усього імпорту з Ізраїлю
у 2017 році), мінеральне паливо, нафта та продукти її перегонки (9,2%), пластмаси, полімерні

Серія: Економіка та підприємництво, 2018 р., № 3 (102)
матеріали (8,6%), електричні машини (5,0%).
Разом з фармацевтичною продукцією та ядерними реакторами в сукупності частка зазначених товарів становила 74,4% у 2015 році, 75,3%
у 2016 році, 73,2% у 2017 році від загального
обсягу імпорту (табл. 2).
Порівнюючи товарні групи, які домінують
в експорті та імпорті, бачимо, що вітчизняний
експорт – це сировинний експорт. Ізраїль експортує в Україну більш різноманітну номенклатуру продукції з більш високим ступенем технологічної обробки та більшою доданою вартістю.
Україна зацікавлена не тільки продавати Ізраїлю сільгосппродукцію, але й запозичувати ізраїльські технології, що належать до найефективніших у світі: тоді як ізраїльський фермер
в середньому виробляє продукцію, достатню
для харчування 95 осіб, в Україні цей показник
становить 15, тобто вшестеро менше [9].
В принципі це відображає різні рівні продуктивності праці в двох країнах. Якщо про останню судити за часткою ВВП на душу населення, то розрив в продуктивності праці виходить
більш ніж суттєвим. Так, згідно з даними Міжнародного валютного фонду, ВВП на душу населення у 2017 році становив в Ізраїлі $36 250,
а в Україні – $8 656 [8]. В міжнародному економічному обміні велику вигоду отримують країни
з високою продуктивністю та сучасними устоями промисловості. Не дарма всі розвинені кра-

їни захищають свої економіки від міжнародної
конкуренції та дотримуються певного рівня відкритості.
Зацікавленість українського бізнесу до ізраїльського ринку з кожним роком стрімко зростає. Адже це країна, яка відома своїми інноваційними технологіями та досягненнями, а також
великим досвідом розбудови економіки. Взагалі
специфіка економік двох країн перш за все дає
змогу орієнтуватись на сільськогосподарський
сектор як пріоритетний для двосторонніх відносин, а особливо в харчовій промисловості.
Але є й багато інших галузей, співпраця у яких
сприятиме збільшенню товарообігу між країнами. Поєднання ізраїльських високих технологій,
фінансового капіталу й маркетингу із сучасною
виробничою базою, сировинними ресурсами та
кваліфікованою робочою силою України могло
би бути тільки вигідним обом країнам. Але викликає певну стурбованість низький рівень інвестиційної співпраці між ними.
Обсяг прямих ізраїльських інвестицій в економіку України за 2011–2017 роки коливається
від $ 59,8 млн. до $ 42,7 млн., що складає близько 0,1% від загального обсягу прямих іноземних
інвестицій, залучених в українську економіку.
Основні ПІІ з Ізраїлю в економіку України за видами економічної діяльності були такими (рис. 4).
Військовий конфлікт, політична криза, економічна ситуація, зростаюче нерозуміння з боку

Частка товарів у загальному обсязі експорту України до Ізраїлю, %
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Таблиця 1

2011 рік
36,3
31,1

2012 рік
50,7
17,6

2013 рік
46,0
24,5

2014 рік
43,9
27,6

2015 рік
44,1
26,4

2016 рік
36,0
30,5

2017 рік
46,5
25,9

8,4

6,2

8,1

9,8

9,8

9,3

4,8

3,3
0,5

3,5
0,3

4,0
0,6

3,5
1,2

6,9
1,4

6,6
1,9

7,9
1,7

0,6

0,5

1,4

2,2

1,7

1,7

1,2

Джерело: складено авторами за даними джерела [7]

Частка товарів у загальному обсязі імпорту України з Ізраїлю, %
Товарна позиція
27. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
38. Різноманітна хімічна продукція
39. Пластмаси, полімерні матеріали
85. Електричні машини
30. Фармацевтична продукція
84. Реактори ядерні, котли, машини

Таблиця 2

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

0,2

41,6

51,7

60,7

41,4

27,3

9,2

13,8
13,7
9,2
6,7
7,1

8,8
6,7
5,4
4,4
4,0

5,5
5,0
3,4
2,4
3,2

7,6
5,6
2,3
2,4
1,3

17,4
7,1
1,7
4,1
2,7

24,6
6,5
7,1
5,0
4,8

39,8
8,6
5,0
4,4
6,2

Джерело: складено автором за даними джерела [7]
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сусідніх країн, начебто лояльних раніше, – все
це є факторами часу, гірше за який немає для
інвестицій в країну, з усіх боків оточену ворогами. Інвестиції згортаються, інвестори йдуть,
індекси довіри падає, прогнози є негативними
тощо. В Україні це розвивається четвертий рік,
в Ізраїлі така ситуація триває вже понад півстоліття. Інвестиції тривають, провідні галузі
фінансуються, та так, що відразу в декількох
сферах Ізраїль посідає провідне місце у світі.
Це означає, що значення мають не зовнішні
обставини, а те, чи збудований інвестиційний
клімат всередині країни системою цієї країни.
В Ізраїлі він збудований. Це означає, що ніщо
не заважає повторити цей досвід в Україні, тому
що схожого між цими двома країнами стає все
більше.
Це означає, що в Україні настане час, коли
політичні новини не будуть лякати українського
інвестора, а він буде настільки ж холоднокровним, як інвестор ізраїльський. Прийде розуміння, що інформація з новин – це не головне, що
впливає на інвестиції. Стратегічне бачення стане переважати над тактичним, а прогноз буде
будуватися на цифрах довгострокового розрахунку, а не на емоціях після перегляду новин [2].
Саме тоді мільярди гривень, вийняті українцями з банків, що лежать сьогодні під подушкою в очікуванні квартирних злодіїв або плавно
проїдаються в поголовних злиднях, дочекаються свого зоряного часу й будуть вкладені
в найбільш стійку і стресостійку галузь України,
а саме IT, стартапи та інноваційні технології.
Переговори між Україною та Ізраїлем щодо
створення ЗВТ ведуться вже кілька років. Цей
договір планувалося укласти ще в першій половині 2016 року, але з невідомих причин цього
не сталося. 28 березня 2018 року Україна та Ізраїль завершили переговори щодо створення
ЗВТ. Створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем
відкриває можливості збільшити експорт і заохотити фактично переважно виробників агропродукції. Серед високотехнологічної продукції
в експорті України найбільш помітно представлені поки що товари за групами № 84 «Реактори ядерні, котли, машини» і № 85 «Електричні
машини», за якими частки експорту плавають
на рівні 1% від усього його обсягу, тобто близько $5 млн. щорічно.
У цій продукції є невисокі перспективи швидко розширити свою присутність на ізраїльському ринку. Жорстка конкуренція, нетарифні
бар’єри та витрати з освоєння ринку розвиненої
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країни на тривалий період будуть стримувати
вітчизняних промисловців від завоювання ринку Ізраїлю.
Водночас зниження або скасування імпортних квот і мит в рамках ЗВТ сприятиме зростанню ізраїльського експорту технологічної
продукції та більш ефективному аутсорсингу їм
сировини для своєї промисловості.
Зона вільної торгівлі з будь-якою країною корисна для України, оскільки це розширює ринок
збуту, а чим більше ми експортуємо, тим вище
ВВП, тим краще життя простих українців. ЗВТ
з Ізраїлем не є винятком. Для України цей союз
загалом відкриє ще одні двері для експорту
своєї продукції. Обидві країни є стратегічними
партнерами один для одного. Товарообіг між
нами досить високий, і наявність зони вільної
торгівлі тільки полегшить подальшу співпрацю.
ЗВТ послужить хорошим сигналом для України, оскільки у нас з’явиться можливість відкрити досить капіталомісткий ринок для наших
продуктів.
Відомо, що українські товари харчової промисловості користуються популярністю в Європі. Завдяки якості та доступності наші продукти
харчування зайняли хорошу нішу. Тому після
створення зони вільної торгівлі ми зможемо не
тільки зайти на ізраїльський ринок, але й вкоренитися на ньому. Після підписання ЗВТ Україна
має шанс стати для Ізраїлю постачальником
особливої продукції. У цьому питанні потрібно
враховувати традиції єврейського народу. Ринок Росії для Ізраїлю поки що закритий, а наш
ринок має хороші перспективи розвитку, коли
йдеться про кошерну продукцію.
Крім того, Україна має вдале географічне
розташування, завдяки чому можна відправляти продукцію морем. Від запуску ЗВТ з Ізраїлем
Україна очікує лібералізації доступу на ізраїльський ринок продукції сільського господарства, перш за все зернових, молочної продукції,
риби, м’яса, меду, масла, овочів і промислової
продукції [5].
З огляду на практично дворазове падіння торгового обігу між країнами порівняно з
2012 роком зараз є очевидною наявність значного потенціалу для зростання ділової активності. Найперспективнішими напрямами ділової співпраці для України та Ізраїлю є:
– модернізація вітчизняних об’єктів сільського господарства;
– переробка продуктів харчування;
– туризм;
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– кооперація наукових та навчальних закладів;
– розробка програмних продуктів;
– формування логістичних мереж;
– фармацевтика;
– створення в Україні страхової медицини;
– кооперація підприємств для виходу на треті ринки;
– енергозбереження;
– суднобудування та геологорозвідка;
– космічні програми.
Висновки. Проаналізувавши торговельноекономічне співробітництво двох країн, можемо зробити висновок, що динаміка розвитку
зовнішньої торгівлі між Україною та Ізраїлем
протягом останніх років характеризувалась
переважно постійним падінням обсягів товарообігу. Основними факторами та причинами,
що обумовили зменшення двостороннього загального товарообігу, зростання експорту українських товарів і послуг в Ізраїль, зменшення
ізраїльського імпорту, були, з одного боку, уповільнення темпів зростання економіки України,
а з іншого боку, продовження пожвавлення ізраїльської економіки. Однак в України з Ізраїлем роками зберігається позитивне сальдо
торгового балансу, оскільки Ізраїль забезпечує
до 50% своїх потреб у зернових, олії, молочних
продуктах, кормах для тварин завдяки закупівлям в Україні. Основними здобутками відносин
в економічній сфері є збереження тенденції до
зростання двосторонньої торгівлі, підтримка
взаємно визначеного курсу на створення зони
вільної торгівлі.
Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем покликана відкрити ринок для
української готової продукції, оскільки сьогодні український експорт до Ізраїлю є більшою
мірою сировинним. Україні можна сподіватися на кількаетапну вигоду від створення ЗВТ.
На першому етапі варто очікувати збільшення
українського експорту (насамперед, аграрного),
а вже згодом – створення нових спільних виробничих ліній. Однак, окрім цього, є ще деякі
стримувальні фактори, що заважають сьогодні
ізраїльському бізнесу інвестувати в українські
проекти. Так, бізнесмени Ізраїлю вважають, що
в Україні, на превеликий жаль, досі править корупція та не працює судова система. Ще одним
фактором, що заважає приваблювати великі
інвестиції в Україну, є чинна бюрократія. Проте, незважаючи на це, Ізраїль розглядає Україну як серйозного торгового партнера та прагне

розширити сфери взаємної співпраці. Зокрема,
за рахунок підписання угоди про зону вільної
торгівлі.
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TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN
UKRAINE AND ISRAIL AT THE MODERN STAGE
In the article, the modern condition of trade and economic cooperation between Ukraine and Israel
was given. The dynamic of foreign good’s trade turnover, the volume of investments, and other aspects
of economic cooperation between two states were given. The Agreement of Free Trade Area, which will
contribute to Ukrainian industry’s development, was analysed. Characteristic of development of the main
direction of Ukraine and Israel trade cooperation was given. The result of this research can be used for
the development of economic cooperation between Ukraine and Israel.
The main purpose of this research is studying the position of Israel in the foreign trade of Ukraine and
ways to increase cooperation at the modern stage. The dynamic of foreign trade development is characterised by a decrease in turnover volume. The main reasons for falling general turnover, increasing export
of Ukrainian goods and services, falling import from Israel were a slowdown in Ukraine’s economic growth
and continuing revival of Israel’s economy.
In Ukrainian foreign trade, there is a positive balance due to Israel’s import of cereals, oil, milk, food
for animals from Ukraine. The aim of the Free Trade Area Agreement between Ukraine and Israel is to
open a new market for Ukrainian production. Modern Ukrainian export to Israel is mostly raw materials.
Ukraine can hope for the profit of the Free Trade Area Agreement between Ukraine and Israel. At the first
stage, an increase in Ukrainian exports is expected, and then – the creation of new joint production lines.
There are several factors, which hinder foreign cooperation between Israel and Ukraine, namely: corruption, judiciary, bureaucracy. Nevertheless, Israel considers Ukraine as a serious foreign trade partner and
wants to expand the scope of mutual cooperation.
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