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  1 רקע ונתונים כלליים 

 (254מתוך  81קמ"ר ) 243,610: שטח

 (254מתוך  154קמ"ר ) 20,770ישראל 

 מיליון 65.1: אוכלוסייה

 לונדון: עיר בירה

 מונרכיה חוקתית פרלמנטריתמשטר: 

 בוריס ג'ונסוןראש ממשלה: 

 אנגלית: שפה רשמית

  /  לירה סטרלניג: מטבע

 פאונד בריטי 0.82 דולר ארה"ב = 1           

 הצפוני. מבחינה לים האטלנטי האוקיינוס צפון בין הממלכה המאוחדת שוכנת :גאוגרפיה

 סקוטלנד אנגליה המדינות נמצאות בו הבריטי האי. עיקריים חלקים משני מורכבת גאוגרפית

 הבריטי האי של צדדיו מכל נוספים איים. אירלנד צפון נמצאת בו, האירי מהאי ושישית, וויילס

 .המאוחדת לממלכה שייכים

 

 2 2019לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 (2019)ישראל  (2019) בריטניה טוראאינדיק

  תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

3,162 387 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; international dollars 

per capita 

46,827 39,121 

  הכלכליתצמיחה השיעור 

real GDP growth 

2019 – 1.4% 

2018 – 1.3% 

2017 – 1.9% 

2019 – 3.5% 

2018 – 3.4% 

2017 – %3.6 

 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average consumer prices 
1.8% 0.8% 

 3.8% 3.8%  שיעור האבטלה

  קלות עשיית עסקים
 כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה 1-190ציון בין 

8 35 

  מדד התחרותיות
 1-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100
81.2 76.7 

 -S&P AA AAדירוג אשראי 

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

הכלכלה החמישית בגודלה בעולם והשנייה באירופה. היא  בריטניה הלפני פרוץ מגפת הקורונה היית

, מהכלכלה הבריטית 79.2%מהווה השירותים מגזר . יםפיננסישירותים ו מסחרמרכז עולמי מוביל ב

בבריטניה היא  החקלאות. 0.7%והמגזר החקלאי עומד על  20.2%בעוד המגזר התעשייתי מהווה 

מצרכי המזון  60% -כ .האירופיים סטנדרטיםה פי על ויעילה מאוד ממוכנת, אינטנסיביתחקלאות 

משאבי  לאנגליה מכח העבודה הכללי. 2%של בריטניה מיוצרים באופן פנימי באמצעות פחות מ

הפכה  2005-ב נמצאות בירידה. שלה הטבעי והגז הנפט עתודות אך, גדולים ונפט טבעי גז ,פחם

 והשירותים הביטוח, הבנקאות ובמיוחד, כאמור, מגזר השירותים. נטו אנרגיה יבואניתבריטניה ל

 . הבריטי ג"התמ לצמיחת העיקרימנוע ה את מהווים, העסקיים

 

( משבר הקורונה נמצא בשיאו בבריטניה. משבר הקורונה החל 2020נכון לכתיבת שורות אלה )מאי 

בבריטניה בפיגור מה אחרי מדינות אירופיות אחרות. למרות זאת, הפגיעה בבריטניה היא מהקשות 

באירופה ובעולם. מספר המתים מנגיף הקורונה בבריטניה הוא הגבוה ביותר באירופה ובין הגבוהים 

 מלבד רוב עסקי המסחר והשירותים סגוריםובעולם בתמותה לנפש. המדינה עדיין תחת הסגר 

. ההערכות take away שמאפשרותיש מסעדות  כמו כן, סופרמרקטים, בתי מרקחת ומכבסות.

אך , בתמ"ג הבריטי בחישוב שנתי 14%תביא לירידה של שהעדכניות מדברות על פגיעה בכלכלה 

 אמת יהיה היקף ההשפעה על הכלכלה הבריטית.עוד מוקדם לדעת מה ב

 

 המגזר של חשיבותו בשלבעיקר  .במיוחדהבריטי  במשק פגע העולמי הפיננסי המשבר, 2008 בשנת

הכבידו על  העולמית הכלכלית וההאטהחובות צרכנים גבוהים, , הדיור במחירי הירידה. הפיננסי

הלייבור בשעתו,  ממשלת .2008 של השנייה במחצית למיתון המשק את ודחפוהכלכלה הבריטית 

 השווקים את לייצבו הכלכלה את לעורר כדי צעדים במספרבראשותו של גורדון בראון, נקטה 

 השמרנים בין) הקואליציה ממשלת יזמה, החוב ורמתן גירעו, בתגובה ל2010בשנת . הפיננסיים

. 2018באופן רשמי עד סוף  שנמשכה, צנע תכנית ,קמרוןדיויד  בהנהגת, (הדמוקרטים לליברלים

 .תוצרמה 87%ה עמד על של חובה ונטל, 2018-ב ג"מהתמ 2%ירד לרמה  הגירעון

 

קבע משאל עם שהתקיים בבריטניה כי רוב תושבי הממלכה מעוניינים בהפרדות  2016ביוני 

החלה האטה  האירופי האיחודבריטניה מ יציאתעל  ההצבעלאחר המהאיחוד האירופי )א"א(. 

 הצרכנים הוצאות עלהכבדה  תוך, המוצרים מחירי אתהעלה  ט"הליש של מתמשך פיחות. כלכלית

 . ביצוא משמעותית עלייה לעודד מבלי

 

לאמנת ליסבון אשר התניע את תהליך היציאה בפועל של בריטניה  50הופעל סעיף  2017במרץ 

ש תוך שנתיים מיום . לפי הסעיף, היציאה צריכה להתרחתהליך זה מכונה ברקזיט – א"אמה

הבריטים לגיבוש תנאי הפרישה לרבות עלו פ(. בחודשים שחלפו מאז 2019במרץ  30)עד  הפעלתו

 קביעת תקופת מעבר עד לסוףידי -הסכם מעבר עם הא"א שיאפשר לצדדים זמן הסתגלות וזאת על

לרוב לא זכה  ,והא"א , תחת הנהגתה של תרזה מיי,שגובש בין בריטניה ,נוסח ההסכם. 2020

בפרלמנט הבריטי. דבר שהוביל למשבר פוליטי במהלכו תרזה מיי התפטרה והחלפה ע"י בוריס 
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ג'ונסון. ג'ונסון הגיע לנוסחת הסכם חדשה עם הא"א אך גם הוא ניתקל בקשיים לגייס רוב בעדו 

, הפרלמנט פוזר 2020בינואר,  31-בפרלמנט הבריטי. בשל כך מועד היציאה מהא"א נדחה ל

, ובהן זכתה המפלגה השמרנית, בראשות 2019בדצמבר,  12-הלכה לבחירות שהתקיימו ב ובריטניה

 בוריס ג'ונסון, ברוב ניכר.

 

החלה  2020בינואר,  31-ב .לאחר הבחירות אושר ההסכם החדש על ידי הא"א והפרלמנט הבריטי

אי ינהלו והאיחוד האירופובמהלכה בריטניה  2020תקופת המעבר, שאמורה להימשך עד סוף שנת 

מלקחת חלק במוסדות חדלה משא ומתן על הסכם סחר חופשי בין שני הצדדים. במקביל בריטניה 

תמיכה כספית מקבלת יותר כספים לאיחוד אך גם לא מעבירה האיחוד האירופאי. היא לא 

להיות חלק ממערכת ההסכמים הבינלאומיים של האיחוד מוסיפה מהאיחוד. יחד עם זאת, היא 

 .ה כחברה באיחודפהם הייתה שותהאירופאי, ל

 

 בשוק חברותה באמצעות האירופי באיחוד אחרות חברות עם נרחבים מסחר קשרי יש לבריטניה

 מרכזי כמקום מעמדה את תסכןמהאיחוד  יציאה כי הזהירו הכלכליים והמשקיפים, חדוהמא

 של היתרונות את לשמר תוכל בריטניה כי ספקמטילים  כלכלנים. אירופיים פיננסיים לשירותים

  .התחייבויות ללא האירופי באיחוד החברות

 

 3 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 נתוני סחר

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 במיליארדי

 דולרים

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 רעון מסחרייג
 

2019 467 692 -224 

2018 487 670 -183 

2017 442 641 -199 

 

  

                                                           
 Comtrade NUהלמ"ס,  3
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 2019שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :הם העיקריים היצוא מוצרי

 מכונות, אבני חן, דלקים, רכבים, תרופות, מכשור רפואי

 

 

 יבוא
 

 יבוא 

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

של  היבוא

 בריטניה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

%12.31 85.20 גרמניה  38.82-  

%9.70 67.09 ארה"ב  6.42 

%9.47 65.54 סין  35.43-  

%7.78 53.81 הולנד  23.65-  

%5.62 38.90 צרפת  7.61-  

%4.65 31.19 בלגיה  15.73-  

 

  מוצרי היבוא העיקריים הם:

 , דלקים, רכבים, תרופות, מכשור רפואימכשור חשמלימכונות, 

 

 

  

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 בריטניה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

ב"ארה  73.5 %15.73  6.42 

%9.92 46.37 גרמניה  38.82-  

%6.69 31.28 צרפת  7.61-  

%6.45 30.16 הולנד   23.65-  

%6.44 30.10 סין  35.43-  

%5.9 27.56 אירלנד  9.8 
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  מרכזיים בכלכלהסקטורים 

 :פיננסיים שירותים

 ההגדולנית שירותי הפיננסיים יצוא היאהינה אחד מהמרכזים הפיננסיים הגדולים בעולם.  לונדון

 כמרכזלונדון דורגה  ,2017 בשנת. בריטניה של התשלומים מאזןל משמעותיתובכך תרומת  בעולם

תואר שהיא איבדה לניו יורק , Global Financial Center Index -ב בעולם ביותר התחרותי הפיננסי

, HSBC-בינלאומיים כ בנקים, London Stock Exchange-ה של ביתם היא לונדון. 2018של  בדירוג

, פרטיות הון חברות ,גידור קרנות, פנסיה קרנות, השקעות מנהלי, ברוקריםברקליס, לויד'ס ועוד, 

 זרים משתתפים שבו בינלאומי מימון של כמרכז בולטת לונדון. משנה ביטוח ושוקי ביטוח חברות

הממוקם גם כן , אנגליה של המרכזי הבנק. השני מול אחדה להתמודד באים הפיננסיים בשווקים

 .בעולם השני המרכזי הבנקבלונדון, הינו 

יש לציין כי תהליך הברקזיט, אשר בעת כתיבת שורות אלה לא ברור כיצד יסתיים, עלול להשפיע 

 לרעה על מגזר זה ברגע שבריטניה תצא מהאיחוד האירופאי.

 

 :ייצור

בסקטור  בעולם השמיניתהיא המדינה  בריטניהנמצא במגמת עלייה.  בבריטניה ייצורסקטור ה

כלכלות ה לחמשתתיכנס  בריטניה, תמשך הנוכחית הצמיחה מגמתהייצור וישנן תחזיות כי אם 

 ומעסיק, העסקי פ"מהמו 70%, הבריטי היצוא מסך 44% מהווההבריטי  הייצור. 2021 עד מובילותה

יות בריטיות נמצאות בראש רשימת החברות הבינלאומיות חברות יצרנ .איש מיליון 2.6 ישירות

, רולייס רוייס JLRעד רכב ואירוספייס עם  GSKבתחומים רבים ממזון עם יוניליוור, דרך תרופות עם 

 .BAE-ו

 

 :ובריאות החיים מדעי

אחוז  95( אשר מספקת כNational Health Service – NHSאות ממלכתית )יבבריטניה מערכת בר

, 2018 ביולי שמונה(, Matt Hancock) הנקוק מאט, החדש הבריאותמשירותי הרפואה במדינה. שר 

 הבריאות מערכת בניהול חדשניות טכנולוגיות החדרת על רב דגש השמה חדשה נדה'אג איתו הביא

מיליארד ליש"ט לטובת שיפור  40ניתנה תוספת של  2018-בתקציב הממשלה שהועבר ב. הבריטית

 Academic Health Science Networks ה את הקים באנגליה NHS-המערכת הבריאות. בנוסף, 

(AHSN) - היא הרשת מטרת. בריטניה רחבי בכל הפזורים גופים 15-מ המורכבת ארגונים רשת 

 דגש תוך, השונים NHS-ה לגופי החדשנות אימוץ בתהליך ולסייע הטכנולוגיים האתגרים את לזהות

בנוסף, שתיים מיצרניות התרופות הגדולות בעולם:  .דיגיטלית בריאות פתרונות הנגשת על רב

GlaxoSmithKline וAstraZenica .ממוקמות בבריטניה 
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 :רכב

 הייצוא מכלל 12.0% מהווהמיליארד ליש"ט ו 82 שנתי של מחזורהבריטית מגלגלת  הרכב תעשיית

( מקשת רחבה Tier-1( וספקי חלקים )OEMיצרנים ) תכוללענף זה . תעשיית סחורות של הבריטי

אוסטין מרטין ובנטלי עד רכבים עממיים כמו פורד ווקסהול. רכבי יוקרה כמו מ ,של קטגוריות

ישנה פעילות ענפה  ,רובר, רולס רוייס ועודמעבר לחברות בריטיות הפועלות בשוק כמו יגואר לנד 

יוטה, בוש ועוד. בנוסף, בהיותה מערכת התחבורה הציבורית ושל חברות בינלאומיות כמו ט

ישנה פעילות רבה בתחום התחבורה החכמה בשוק זה,  ,הבריטית מהוותיקות והמובילות בעולם

 .Transportation for Londonאשר מובלת על ידי רשות התחבורה הלונדונית 

 

 :קמעונאות

אלף  320ליש"ט. הוא כולל מעל  מיליארד 395-אחראי למחזור פעילות של כ הקמעונאי המגזר

עד לרשתות בינלאומיות כמו טסקו ומארקס אנד ספנסר. בדומה למגמות ויות קטנות ומחנ ,עסקים

נקלעות  ורשתותיות רבות נסגרות ובזמן שחנ ;גם בבריטניה סקטור זה חווה תהפוכות ,העולמיות

 18% -ל 2008-מסך המכירות הקמעונאיות ב 5%-מ ה מרשימה במסחר המקווןיעלילקשיים נרשמת 

 היא המדינה המובילה במחסר מקוון באירופה.  בריטניה. 2018-ב

 

 

 עם יתר מדינות העולם בריטניהבילטרליים משמעותיים של סחר הסכמי 

נמצאת בתקופת מעבר לקראת יציאה מלאה נכון לכתיבת שורות אלה, בריטניה  :סחר גוש

)אלא אם תהייה  2020עד סוף תקופת המעבר, האמורה להימשך עד סוף שנת מהאיחוד האירופאי. 

במהלך תקופת המעבר  להיות חלק ממערכת ההסכמים של הא"א. ממשיכה בריטניה ,דחייה(

בדצמבר  31-עד ה , שאמור להיחתםבריטניה והא"א מו"מ על הסכם סחר חופשי ביניהןמנהלות 

2020 . 

 ארגונים בינ"ל:

- OECD :כן (כ ככובעו עוד 1948 שנת באפריל הארגון ממקימי-OEEC) 

- WTO :(1995)ינואר  , כמדינה עצמאית וכחלק מהאיחוד האירופאיכן 

 

 יש הסכם סחר: דינות שאיתן לבריטניה מ

. (פרוטל נספח א'ראה )שותפה להסכמי הסחר של האיחוד האירופאי עדיין בריטניה כרגע כאמור, 

לקראת היציאה מהאיחוד האירופאי החלה בריטניה בחתימה על הסכמים שנועדו לוודא שתהייה 

המשכיות ביחסי הסחר שלה עם אותן מדינות שאיתן יש לאיחוד האירופאי הסכמי סחר חופשי. 

, ברבדוסמדינות הקריביים )ישראל, (: 40)מתוך כאלה הסכמים  20נכון להיום חתמה בריטניה על 

 סנט, לוסיה סנט, ונוויס כריסטופר סנט, ג'מייקה, גיאנה של הרפובליקה, גרנדה, יניקהדומ, בליז

(, הרשות הפלסטינית, החדשה גינאה פפואההאיים הפסיפיים )פיג'י ו(, גרנדיניםאיים הוה וינסנט

, המדינות (זימבבואהו סיישל, מאוריציוס, מדגסקר, צ'ילה, מזרח ודרום אפריקה )פארו איישוויץ, 

האנדיות )קולומביה, אקוודור, פרו(, מדינות מרכז אמריקה )קוסטה ריקה, אל סלבדור, גואטמלה, 
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הונדורס, ניקרגואה, פנמה(, גיאורגיה, איסלנד ונורבגיה, ירדן, קוסובו, לבנון, מרוקו, מדינות איחוד 

 .המכסים של דרום אפריקה ומוזמביק, טוניסיה, ליכטנשטיין, דרום קוריאה

 

 

 

 

 בשנתיים האחרונות בריטניהיוזמות מרכזיות של ממשלת 

. התכנית Industrial Strategy –פרסה בריטניה תכנית תעשייה אסטרטגית 2016שנת סוף ב

 כלכלה, להפוך לולצמוחלהקים עסק  ביותר הטובלמקום  להפוך: יסודות חמישהמתרכזת ב

 ברחבי משגשגות קהילות להבטיח, בריטניה של תוהתשתי, לשדרג את בעולם ביותר החדשנית

שאמורים  גדולים אתגרים הארבע. התכנית מתייחסת ליותר טובים עבודה מקומותולייצר  בריטניה

 צמיחה(, mobility) הניידותשל  עתיד, הנתונים וכלכלת (AIלהוות הזדמנויות: בינה מלאכותית )

ויות בין הממשלה והסקטור . התכנית כוללת השקעה במו"פ, יצירת שותפהחברה הזדקנותו נקייה

 הפרטי, השקעה בתשתיות והשקעה בשדרוג כח העבודה בבריטניה.

 

 בריטניה -יחסי סחר ישראל 

 בעולם והשלישית מבחינת ייצוא באירופה ישראל של ביותר הגדולה הסחר שותפת היא בריטניה

 המצביע, דולר מיליארד 7.1-כ על עמד לבריטניה ישראל בין 2019 בשנת הסחר היקף. בייצוא וייבוא

עליה זו מחזירה את מגמת הגידול בסחר הבילטרלי . 2018-ב הסחר להיקף ביחס 9%-כ של עלייה על

 . 2018-ל 2017אשר חווה ירידה בין 

 

בעוד הייבוא הישראלי מבריטניה נמצא במגמת עליה מתונה בחמש השנים האחרונות, הייצוא 

, 2017בייצוא בשנת  32%שנים אלה. לאחר קפיצה של הישראלי לבריטניה חווה עליות ומורדות ב

זו נובעת בעיקר  ת. תנודתיו13%-גדל הייצוא שוב ב 2019. בשנת 15%-ב 2018ירד הייצוא בשנת 

 משינויים בייצוא כימיקלים ותרופות. 

 

 סכום יצוא שנה

במיליוני 

 דולרים

אחוז 

היצוא 

מתוך סך 

היצוא 

 הישראלי

סכום יבוא 

 במיליוני דולרים

אחוז 

היבוא 

מתוך סך 

היבוא 

 הישראלי

מאזן 

 מסחרי 

היקף 

 סחר 

2015 $3,991.8 6.23% $1,519.4 2.45% $2,472 $5,511 

2016 $3,908.8 6.45% $1,847.0 2.81% $2,062 $5,756 

2017 $5,168.6 8.45% $1,896.6 2.74% $3,272 $7,065 

2018 $4,410.0 7.12% $2,136.5 2.79% $2,273 $6,546 

2019 $4,991.6 8.54% $2,150.4 2.81% $2,841 $7,142 
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 בין הסחר יחסי את המסדיר ושותפות סחר הסכם על חתמו ובריטניה ישראל, 2019, בפברואר 18-ב

 המשכיות מבטיח זה הסכם .)'הברקזיט'( האירופי מהאיחוד בריטניה פרישת שאחרי ליום המדינות

של ישראל והאיחוד האירופאי  האסוציאציה הסכם תחת כיום הקיימים התנאים של מלאה

 הכנסת תוך ,ובריטניה ישראל בין בילטראלי להסכם זה הסכם העברת ידי-על וזאת, ונספחיו

 בהם התנאים באותם להתקיים ימשיך הצדדים בין שהסחר כך בלבד מינימליים מחייבים שינויים

 למצוא ניתן הסבר ודברי ובריטניה ישראל בין והשותפות הסחר הסכם את. כיום מתקיים הוא

 :הבא בלינק

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgre

ivision/Pages/uk.aspxDements . 

בריטניה הינה ידידה קרובה של ישראל והיא מייחסת חשיבות רבה לקשרים הכלכליים שלה עם 

לוודא כדי ישראל. ישראל הינה אחת מהמדינות הראשונות איתן בריטניה הקימה קבוצות עבודה 

כי התנאים שכזה ובו הוסכם ם ואכן חתמה על הסכ ביחסי הסחר לאחר ברקזיטהמשכיות כי יש 

  לשני הצדדים נותרו כפי שהיו במסגרת האיחוד.

לאור החשיבות של היחסים בין ישראל ובריטניה מתקיימים ביקורים הדדיים תכופים. ראש 

 . 2018וביוני  2017 פברוארממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ביקר בבריטניה ב

 ליאם' דר, בינלאומי לסחר המדינה מזכיר, מקבילו עם נפגש, כהן אלי, והתעשייה הכלכלה שר

 הכלכלי הפורום במהלך שוב נפגשו השניים. 2018 בנובמבר בישראל האחרון של ביקורו בעת, פוקס

 הסכם על לחתום לישראל פוקס המדינה מזכיר הגיע בפברואר 18-ב. 2019 בינואר בדאבוס

 .כהן השר עם יחד ובריטניה ישראל בין בסחר ההמשכיות

 

 

 

  

$0.0

$2,000.0

$4,000.0

$6,000.0

$8,000.0

2015 2016 2017 2018 2019

General Import / Export by Year, In M $

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Pages/uk.aspx
http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/Pages/uk.aspx
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 4סקטורים עיקריים 

 

 

 

 

  

                                                           
 הלמ"ס 4

תוצרת חקלאית טרייה 
ומוצרי מזון

2%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
5% אחר

גומי ופלסטיק2%
4%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

1%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

77%

מתכות בסיס
1%

מינרלים ודלקים
1%

מוצרי תחבורה
0%

אבנים ומתכות  , פנינים
יקרות
7%

2019תמהיל יצוא הסחורות 

תוצרת 
חקלאית 

טרייה ומוצרי  
מזון
6%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
30%

אחר
9%

גומי ופלסטיק
3%

רפואי , מכשור אופטי
ואחר
5%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

16%

מתכות בסיס
3%

מינרלים  
ודלקים

8%

מוצרי תחבורה
19%

אבנים , פנינים
ומתכות יקרות

1%

2019תמהיל יבוא הסחורות 
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 :בריטניהוהסכמי סחר הדדיים בין ישראל 

שנת  שם ההסכם

חתימה על 

 ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף? 

)המשכיות להסכם האסוציאציה עם  ושותפות סחרהסכם 

 האיחוד האירופאי לאחר יציאה מהאיחוד(

יכנס לתוקף רק  2019

לאחר יציאת 

 בריטניה מהא"א

-)ב 1961 אמנה למניעת כפל מס

נחתם  2019

 עדכון(

 כן 

 כן 2017 הסכם תמיכה מקבילה במו"פ

 

 תובנות נספח 

למרות חוסר הוודאות בעקבות תהליך הברקזיט וההשלכות הכלכליות שלו כבר עכשיו, בריטניה 

עודנה אחת הכלכלות החזקות בעולם ויש להניח שתישאר כזו גם אם תחווה כמה שנים של ירידה 

ציאה מהאיחוד האירופאי. ישנה פתיחות רבה לחדשנות ואימוץ טכנולוגיות כלכלית בעקבות הי

בקרב תאגידים בריטיים, שמלווה במודעות גדולה לחדשנות הישראלית. בנוסף, תהליך הברקזיט 

ואי הוודאות לגבי יחסי המסחר בין בריטניה ואירופה גורם לבריטים להסיט מבט לשווקים אחרים 

 ה יותר בעקבות כך.וישראל מקבלת תשומת לב רב

 

בריטניה היום היא שותפת הסחר השלישית בגודלה אחרי ארה"ב וסין. ואין זה מקרה. היא נמצאת 

יותה אחד ממרכזי הסחר הברת בה היא אנגלית ובובחצי הדרך בין ישראל וארה"ב, השפה המד

 זרות.הבינלאומיים הגדולים והוותיקים בעולם, קיימת בה הפתיחות לעבודה עם חברות 

 

יחד עם זאת, בדומה לעבודה בשווקים בינלאומיים אחרים קיימים פערים בתרבות עשיית העסקים 

ואופני הצריכה בין ישראל ובריטניה. על כן, נכון יהיה לחברות ישראליות הרוצות לעבוד בשוק 

אלה. הבריטי לבקר בשוק באופן תדיר ואף להעסיק נציגים מקומיים אשר יכולים לגשר על פערים 

הנספחות המסחרית של משרד הכלכלה והתעשייה בשגרירות ישראל בלונדון נמצאת כאן על מנת 

 לסייע במאמצי החדירה לשוק הבריטי.
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 הסכמי סחר חופשי של בריטניה במסגרת חברותה באיחוד האירופאי: –א'  נספח
Country (Region) Agreement Status 

Albania (Western Balkans) Stabilisation and Association 
Agreement 

In force since 
2009 

Algeria Association Agreement In force since 
01/09/2005 

Andorra Customs Union In force since 
01/01/1991 

Armenia Partnership and Cooperation 
Agreement 

In force since 
09/09/1999 

Bosnia and Herzegovina 
(Western Balkans) 

Stabilisation and Association 
Agreement 

In force since 
01/06/2015 

Botswana (SADC) Economic Partnership Agreement In force since 
05/02/2018 

Chile Association Agreement and 
Additional Protocol 

In force since 
01/03/2005 

Egypt Association Agreement In force since 
01/06/2004 

Eswatini (SADC) Economic Partnership Agreement In force since 
05/02/2018 

Faroe Islands Agreement In force since 
01/01/1997 

Georgia Association Agreement In force since 
01/07/2016 

Iceland Economic Area Agreement In force since 
1994 

Israel Association Agreement In force since 
01/06/2000 

Japan Economic Partnership Agreement In force since 
01/02/2019 

Jordan Association Agreement In force since 
01/05/2002 

Kosovo (UNSCR 1244) Stabilisation and Association 
Agreement 

In force since 
01/04/2016 

Lebanon Association Agreement In force since 
01/04/2006 

Liechtenstein Economic Area Agreement In force since 
1995 

Lesotho (SADC) Economic Partnership Agreement In force since 
05/02/2018 

Mexico Global Agreement In force since 
01/10/2000 

Moldova Association Agreement In force since 
01/07/2016 

Montenegro (Western Balkans) Stabilisation and Association 
Agreement 

In force since 
01/05/2010 

Morocco Association Agreement In force since 
01/03/2000 

Mozambique (SADC) Economic Partnership Agreement In force since 
05/02/2018 

Namibia (SADC) Economic Partnership Agreement In force since 
05/02/2018 

North Macedonia (Western 
Balkans) 

Stabilisation and Association 
Agreement 

In force since 
01/04/2004 

Norway Economic Area Agreement In force since 
1994 

Palestinian Authority Interim Association Agreement In force since 
01/07/1997 
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San Marino Customs Union In force since 
01/04/2002 

Serbia (Western Balkans) Stabilisation and Association 
Agreement 

In force since 
01/09/2013 

South Africa Economic Partnership Agreement In force since 
05/02/2018 

South Korea Free Trade Agreement In force since 
01/07/2016 

Switzerland Agreement In force since 
01/01/1973 

Syria Co-operation Agreement In force since 
01/07/1977 

Tunisia Association Agreement In force since 
01/03/1998 

Turkey Customs Union In force since 
31/12/1995 

 


