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הנספחות המסחרית בבריטניה•

נתונים סטטיסטיים: בריטניה-יחסי מסחר ישראל •

מהי תקופת המעבר ומה צפוי להתרחש בה•

בין ישראל ובריטניההסחר והשותפות הסכם •

המעברמה צפוי לאחר תקופת •

נדה'אג
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סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייהמינהלהמסחריות של הנספחויותחלק ממערך •

מקדמים את יחסי המסחר בין ישראל ובריטניה בדגש על קידום ייצוא ישראלי לבריטניה  •

כולל בניית וחיזוק תשתית הסכמי הסחר, ומשיכת השקעות בריטיות לישראל

:דרכי פעולה מרכזיות3•

טיפול בפניות של יצואנים-

כנסים, תערוכות, משלחות: פעילויות יזומות-

מול חברות מטרהסקאוטינג פרויקטי-

הנספחות המסחרית בבריטניה



Economic indicators: Israeli Economic Data, Bank of Israel, 2018
IMF: Report for selected countries and subjects
Israeli Central Bureau of Statistics

בריטניה בחטף

בריטניה ישראל 2018

242,521 KM2 22,072 KM2 שטח

66,867,000 9,054,000 אוכלוסייה

$2,828,833M $370,588M (2018)ג"תמ

$41,030 $42,820 
ג לנפש  "תמ

(2018)

3.8% 3.4% שיעור אבטלה

1.2% 3.3% ג"גידול בתמ



Economic indicators: Israeli Economic Data, Bank of Israel, 2018
IMF: Report for selected countries and subjects
Israeli Central Bureau of Statistics

מאפייני הכלכלה הבריטית

כלכלת שירותים•

מגזר פיננסי חזק•

מורשת של תעשייה מובילה•

מרכז גלובלי ופתוח למסחר בינלאומי•

דגש על חדשנות ודיגיטציה•

מקום שלישי בהיקף מסחר מקוון•
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בריטניה-סחר בסחורות ישראל
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בריטניה-סחר בשירותים ישראל
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תקציר הפרקים הקודמים

23/6/16

משאל עם 

על יציאה  
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Brexit Compatible-ישראל 
בין ישראל ובריטניה שנועד להבטיח המשכיות בתנאי  " הסכם סחר ושותפות"נחתם 18/2/19-ב•

2020באופן מעשי בסוף א"מהאבריטניה יציאת עם לתוקף ההסכם יכנס . הסחר בין שתי המדינות

של ההסכם תוך זמן סביר( review)ישנה התחייבות של שני הצדדים לקיים בחינה •

על מנת להבין את המשמעויות לגבי היצוא הישראלי לשני היעדיםא"האעוקבים אחרי ההסכם עם •
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םבהסכמה

Export Promotion

-הסכם מקוצר המתייחס רק לשינויים המחויבים מהמעבר מהסכם האסוציאציה ישראל•

.בריטניה-א להסכם בילטראלי ישראל"א

.ללא שינויים מהותיים בתנאים ובתפקוד ההסכם•

כולל דיוני הועדות השונות שחלק מהמשרדים מנהלים כיום עם האיחוד האירופי•

פרוטוקול כללי מקור והסכם רכש ממשלתי, מכסות, ACAA-התאמות דומות גם ב•

למידע נוסףקישור •

https://israel-trade.net/%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%94/
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?מה הלאה

2020תתקיים תקופת מעבר עד סוף שנת א"והאבין בריטניה " הגירושין"על פי הסכם 

:במהלכה

מ על הסכם סחר חופשי שאמור להיחתם עד סוף תקופת המעבר ויסדיר את יחסי  "יתקיים מו1.

א"והאהקבע בין בריטניה 

בריטניה תוסיף להישמע לרגולציה האירופאית ולהיות שותפה לכל ההסכמים הקיימים של 2.

כולל הסכם האסוציאציה עם ישראל, א"הא

בריטניה תחל לנהל מדיניות סחר חוץ עצמאית ותחתור להסכמי סחר חופשי נוספים3.
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מפת הסכמי הסחר

כל שנהמיליארד שקל 11: הערך הכלכלי של ההסכמים

משא ומתן מתנהלהסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

OECD-ובארגון הWTO-ישראל חברה בארגון ה

(2013)קולומביה (1997)טורקיה 
בתהליך אשרור*

וייטנאם(1999)מקסיקו (1985)ב "ארה

(2019)קוריאה . ד

האיחוד האירופי

(1975,1995)
סין(2018, 1997)קנדה 

, בלרוס קזחסטן, רוסיה
קירגיסטן וארמניה

(2019)אוקראינה 
בתהליך אשרור* 

(2018)פנמה 

בצנרת

גיאורגיה

(2007)מרקוסור

גוואטמלה

(1992)א "אפט

הודותאילנד

(2019)בריטניה 
לאחר פרישת  ייכנס לתוקף * 

האירופיבריטניה מהאיחוד 
מ הסתיים"מו* 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html
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?שאלות



רבהתודה 
Yariv.becher@israeltrade.gov.il

mailto:Yariv.becher@israeltrade.gov.il

