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שטח 243,610 :קמ"ר ( 80מתוך )257
דגל המדינה
ישראל  22,072קמ"ר ( 152מתוך )257
אוכלוסייה 66.65 :מיליון
עיר בירה :לונדון
משטר :מונרכיה חוקתית פרלמנטרית
ראש ממשלה :בוריס ג'ונסון
שפה רשמית :אנגלית
מטבע :לירה סטרלינג
 1דולר ארה"ב =  0.73פאונד בריטי
גאוגרפיה  :הממלכה המאוחדת שוכנת בין צפון האוקיינוס האטלנטי לים הצפוני .מבחינה
גאוגרפית מורכבת משני חלקים עיקריים .האי הבריטי בו נמצאות המדינות אנגליה סקוטלנד
וויילס ,ושישית מהאי האירי ,בו נמצאת צפון אירלנד .איים נוספים מכל צדדיו של האי הבריטי
שייכים לממלכה המאוחדת.

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת 2020
אינדיקאטור
תמ"ג נומינלי
GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי
PPP
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הממלכה המאוחדת

ישראל

2,711

402.6

44,116.9

40,547.3

;Purchasing power parity
international dollars per capita

שיעור הצמיחה
הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה
Inflation rate, average
consumer prices

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים
דירוג בין  1-190כאשר מספר נמוך
מבטא תוצאה טובה

-9.9% – 2020
1.4% – 2019
1.3% – 2018

-2.4%– 2020
3.4% – 2019
3.5% – 2018

0.9%

-0.6%

4.5%

4.3%

8

35

מדד התחרותיות
ציון מ0-100 -
 100מבטא את הציון הטוב ביותר

81.2

דירוג אשראי S&P

AA

76.7
-AA

CIA The World Factbook ,The World Bank
IMF, The World Bank, World Economic Forum
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רקע כללי /כלכלי
לפני פרוץ מגפת הקורונה הייתה בריטניה הכלכלה החמישית בגודלה בעולם והשנייה באירופה.
בריטניה היא מרכז עולמי מוביל במסחר ושירותים פיננסיים .מגזר השירותים מהווה 79.2%
מהכלכלה הבריטית ,בעוד המגזר התעשייתי מהווה  20.2%והמגזר החקלאי עומד על .0.7%
החקלאות בבריטניה היא חקלאות אינטנסיבית ,ממוכנת מאוד ויעילה על פי הסטנדרטים
האירופיים .כ 60% -מצרכי המזון של בריטניה מיוצרים באופן פנימי באמצעות פחות מ 2%מכוח
העבודה הכללי .לאנגליה משאבי פחם ,גז טבעי ונפט גדולים ,אך עתודות הנפט והגז הטבעי שלה
נמצאות בירידה .ב 2005-הפכה בריטניה ליבואנית אנרגיה נטו .כאמור ,מגזר השירותים ,ובמיוחד
הבנקאות ,הביטוח והשירותים העסקיים ,מהווים את המנוע העיקרי לצמיחת התמ"ג הבריטי.
נכון לכתיבת שורות אלה (מרץ  )2021משבר הקורונה נמצא בדעיכה בבריטניה .מבחינה כלכלית
הפגיעה בבריטניה היא מהקשות באירופה ובעולם .מספר המתים מנגיף הקורונה בבריטניה הוא
הגבוה ביותר באירופה ובין הגבוהים בעולם בתמותה לנפש .עם זאת ,בעקבות תכנית חיסונים
שאפתנית ואגר סיבית ,בריטניה הייתה למדינה הראשונה בעולם לאשר חיסוני קורונה ולחברת ה-
 OECDהשניה בעולם ,אחרי ישראל ,לחסן את רוב אוכלוסייתה הבוגרת .בריטניה נמצאת בתהליך
הדרגתי של פתיחת השירותים העסקיים וחזרה לפעילות כלכלית שוטפת .למרות זאת ,במהלך 2020
התמ"ג הבריטי הצטמק ב 9.9%-בחישוב שנתי ,הנפילה הגדולה ביותר מאז גל הכפור שבריטניה
חוותה ב.1709-
בשנת  ,2008המשבר הפיננסי העולמי פגע במשק הבריטי במיוחד .בעיקר בשל חשיבותו של המגזר
הפיננסי .הירידה במחירי הדיור ,חובות צרכנים גבוהים ,וההאטה הכלכלית העולמית הכבידו על
הכלכלה הבריטית ודחפו את המשק למיתון במחצית השנייה של  .2008ממשלת הלייבור בשעתו,
בראשותו של גורדון בראון ,נקטה במספר צעדים כדי לעורר את הכלכלה ולייצב את השווקים
הפיננסיים .בשנת  ,2010בתגובה לגירעון ורמת החוב ,יזמה ממשלת הקואליציה (בין השמרנים
לליברלים הדמוקרטים) ,בהנהגת דיויד קמרון ,תכנית צנע ,שנמשכה באופן רשמי עד סוף .2018
הגירעון ירד לרמה  2%מהתמ"ג ב ,2018-ונטל החוב שלה עמד על  87%מהתוצר.
ביוני  2016קבע משאל עם שהתקיים בבריטניה כי רוב תושבי הממלכה מעוניינים בהפרדות
מהאיחוד האירופי (א"א) .לאחר ההצבעה על יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי החלה האטה
כלכלית .פיחות מתמשך של הליש"ט העלה את מחירי המוצרים ,תוך הכבדה על הוצאות הצרכנים
מבלי לעודד עלייה משמעותית ביצוא.
במרץ  2017הופעל סעיף  50לאמנת ליסבון אשר התניע את תהליך היציאה בפועל של בריטניה
מהא"א – תהליך זה מכונה "ברקזיט" .לפי הסעיף ,היציאה צריכה להתרחש תוך שנתיים מיום
הפעלתו (עד  30במרץ  .)2019בחודשים שחלפו מאז פעלו הבריטים לגיבוש תנאי הפרישה לרבות
הסכם מעבר עם הא"א שיאפשר לצדדים זמן הסתגלות וזאת על-ידי קביעת תקופת מעבר עד לסוף
 .2020נוסח ההסכם ,שגובש בין בריטניה ,תחת הנהגתה של תרזה מיי ,והא"א ,לא זכה לרוב
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בפרלמנט הבריטי .דבר שהוביל למשבר פוליטי במהלכו תרזה מיי התפטרה והחלפה ע"י בוריס
ג'ונסון .ג'ונסון הגיע לנוסחת הסכם חדשה עם הא"א אך גם הוא ניתקל בקשיים לגייס רוב בעדו
בפרלמנט הבריטי .בשל כך מועד היציאה מהא"א נדחה ל 31-בינואר ,2020 ,הפרלמנט פוזר
ובריטניה הלכה לבחירות שהתקיימו ב 12-בדצמבר ,2019 ,ובהן זכתה המפלגה השמרנית ,בראשות
בוריס ג'ונסון ,ברוב ניכר.
לאחר הבחירות אושר ההסכם החדש על ידי הא"א והפרלמנט הבריטי .ב 31-בינואר 2020 ,החלה
תקופת המעבר ,שנמשכה עד סוף שנת  2020ובמהלכה בריטניה והאיחוד האירופאי ניהלו משא ומתן
על הסכם סחר חופשי בין שני הצדדים .במקביל בריטניה חדלה מלקחת חלק במוסדות האיחוד
האירופאי .היא לא העבירה יותר כספים לאיחוד אך גם לא קיבלה תמיכה כספית מהאיחוד .יחד
עם זאת ,היא הייתה לחלק ממערכת ההסכמים הבינלאומיים של האיחוד האירופאי ,להם הייתה
שותפה כחברה באיחוד.
באחד בינואר  2021הסתיימה תקופת המעבר ובריטניה יצאה לדרך עצמאית .ערב חג המולד,
בדצמבר  2020בריטניה הגיעה להסכמה עם האיחוד האירופי על מתווה יציאה מהאיחוד .במסגרת
המתווה יצוא בריטי לאיחוד האירופי ייהנה מהיעדר מכסים ,או תשלום מכסים מופחת ,אך עם
זאת עבור מוצרים מסוימים המצריכים אישורים סניטריים ופיטוסניטריים יהיה צורך להוכיח
התאמה לתעודות ואישורים מתאימים ,ולמרות שהתקן הבריטי ( )UKCAעוקב אחר התקן
האירופאי ( ,)CEעם הזמן צפויים להיות שינויים והתאמות בתקן הבריטי שיצריכו התאמות
ייעודיות של מוצרים לבריטניה.
למידע נוסף אודות השפעת ה"ברקזיט" על חברות ישראליות מומלץ להיכנס ללינק הזה.
ל"ברקזיט" הייתה השפעה מכרעת בבריטניה ,בעיקר בהקשרים של יצוא של חברות קטנות
ובינוניות אשר התקשו להתאים את המערכים הלוגיסטיים שלהם ביצוא לאירופה ,אך עם הזמן
מסתמן שהיבואנים לבריטניה והיצואנים מבריטניה מתאימים את עצמם למצב החדש .על-מנת
לסייע לחברות אלו להתמודד עם תקופת ההסתגלות לאחר ה"ברקזיט" ,הבריטים הגדירו תקופת
חסד בת  6חודשים ,טרם אכיפה מוגברת של התקנות בעקבות ה"ברקזיט".
מבחינה פוליטית ,ממשל ג'ונסון הצליח לשרוד את אתגרי ה"ברקזיט" ומשבר הקורונה .ממשלת
בריטניה הכריזה על תכנית האצה כלכלית שאפתנית הכוללת מעבר של כלכלת בריטניה לאנרגיה
ירוקה ,וחתימה על מספר רב ככל האפשר של הסכמי סחר חופשי עם מגוון כלכלות חזקות ,מתוך
מטרה לחזק את התחרותיות של התעשייה הבריטית בעולם ,בעיקר מול המתחרות שלה באיחוד
האירופי ,ולחזק את מעמדה הכלכלי של בריטניה בעולם.
ערב יציאת בריטניה את האיחוד עלו חששות שבריטניה תאבד את מעמדה כבירה פיננסית
אירופאית לערים כגון פריז או פרנקפורט ,אך בשלב זה 3 ,חודשים לאחר ה"ברקזיט" ,הרושם הוא
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שמספר מועט של גופים פיננסיים עזבו את לונדון ,אם כי חלק ניכר מהגופים פיננסיים שהיו בלונדון
פתחו משרדים בתוך האיחוד האירופי מתוך מטרה להבטיח את הפעילות שלהם באיחוד האירופי.

תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר
שנה

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי
דולרים

במיליארדי דולרים

399
467
487

631
692
670

2020
2019
2018

גירעון מסחרי

-232
-224
-183

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2019
יצוא
יצוא
במיליארדי דולרים

ארה"ב
גרמניה
אירלנד
הולנד
צרפת
סין

אחוז מסך היצוא של
בריטניה

במיליארדי דולרים

14.4%
10.3%
6.8%
6.2%
5.9%
4.7%

-0.5
-32.1
10.7
-20.7
-5.8
-56.7

57.7
41.2
27.3
24.8
23.5
18.7

מאזן מסחרי

מוצרי היצוא העיקריים הם :מכונות ,אבני חן ,דלקים ,רכבים ,תרופות ,מכשור רפואי
יבוא
יבוא
במיליארדי דולרים

אחוז מסך היבוא
של בריטניה

מאזן מסחרי
במיליארדי דולרים

-56.7
11.9%
75.4
סין
-32.1
11.6%
73.3
גרמניה
-0.5
9.2%
58.2
ארה"ב
-20.7
7.2%
45.5
הולנד
-5.8
4.6%
29.3
צרפת
-14.9
4.5%
28.4
בלגיה
מוצרי היבוא העיקריים הם :מכונות ,מכשור חשמלי ,דלקים ,רכבים ,תרופות ,מכשור רפואי

 3הלמ"סUN Comtrade ,
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סקטורים מרכזיים בכלכלה:
תעשיית הפיננסים – לונדון היא מרכז פיננסי עולמי המרכז מטות של גופים פיננסיים עולמיים כגון
בנקים ,חברות ביטוח ,קרנות השקעה ,קרנות גידור וכיוצא בזה .סביב תעשייה זו נוצר אקו-סיסטם
של חברות סטארט-אפ המתממשקים לתחום כגון חברות בעולמות הפינטק ,סייבר ,אוטומציה
ועוד .בעקבות ה"ברקזיט" נוצר חשש שהגבלות על תנועת מידע בין בריטניה ואיחוד האירופי ישפיעו
לרעה על מידת התחרותיות של לונדון מול מרכזים פיננסיים אחרים באירופה כגון פריז או
פרנקפורט ,אך מסתמן שלמרות מגבלות ה"ברקזיט" עדיין המוסדות הפיננסיים שומרים אמונים
ללונדון ולא מצמצמים או מעבירים פעילות.
תעשיית הרכב – בריטניה הייתה מרכז לתעשיית רכב מפוארת שדעכה החל משנות ה 70-אל מול
תחרות קשה יותר ויותר מול יצרניות אחרות מאירופה ,יפן וקוריאה .לאחר תהליכי קונסולידציה
של חברות רכב בריטיות וסגירה של חברות רכב אחרות ,תעשיית הרכב הבריטית פורחת עם ייצור
של רבע מיליון רכבים בשנה המכוונים לסגמנטים היקרים של עולם הרכב .ממשלת בריטניה
מעוניינת לנצל את ה"גל החשמלי" של תעשיית הרכב ולהפוך את תעשיית הרכב הבריטית למובילה
בתחום זה ,ולכן היצרניות הבריטיות לרבות יגואר ,לנד-רובר ,רולס-רויס ,בנטלי ,מיני ועוד
משקיעות הון רב במו"פ בתחום הרכבים החשמליים.
תעשיית הריטייל – תעשיית הריטייל הבריטית אחראית ל 5.5%-מהתמ"ג .גבוהה יותר משיעור
תעשיית ה IT-בתמ"ג .תעשיית הריטייל הבריטית התבססה באופן מסורתי על רשתות אופנה ומזון
שהקימו חנויות אופליין גדולות במרכזי הערים ,אך בעקבות משבר הקורונה ושינויי הצריכה
המכירות של רשתות אלו נפלו בצורה משמעותית עד כי רשת "ארקדיה" ,אשר החזיקה את חנויות
"טופשופ"  ,קרסה ורשת ג'ון לואיס עומדת על בלימה .עם זאת ,תעשיית הריטייל עוברת תהליך
דיגיטליזציה מהיר שפותח עבורה הזדמנויות חדשות וקהלים חדשים.
תעשיית הבנייה – תעשיית הבנייה אחראית ל 4.1%-מהתמ"ג .הבנייה בבריטניה מתבססת בעיקר
על בנייה ציבורית ,אך שיעור הבנייה הפרטית עולה באופן ניכר בשנים האחרונות .תעשייה זו עברה
תהליך טרנספורמציה מהיר לדיגיטל כתוצאה משינויים רגולטוריים בבריטניה .תעשייה זו מאוד
פתוחה לחדשנות ומאפשרת גם לחברות תשתיות להתחבר להזדמנויות בשוק המקומי.
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הסכמי סחר בילטרליים משמעותיים של בריטניה עם יתר מדינות העולם
גוש סחר :עם יציאת בריטניה את האיחוד האירופי ב 01/01/21-בריטניה יצאה לדרך עצמאית
ואינה חברה בגוש סחר כלשהו.
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDכן (ממקימי הארגון באפריל שנת  1948עוד כ)OEEC-
 :WTOכן ,כמדינה עצמאית וכחלק מהאיחוד האירופאי (ינואר )1995

מדינות שאיתן לבריטניה יש הסכם סחר:
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.
מעבר לכך ,בריטניה חותרת לחתימה על הסכמי סחר חדשים עם מדינות וגושי סחר נוספים מתוך
מטרה לשמר ולחזק את התחרותיות של חברות בריטיות בשוק הגלובאלי .לרשימה של המדינות
שעימם חתמה בריטניה על הסכם סחר יש ללחוץ על הלינק הזה.
יוזמות מרכזיות של ממשלת בריטניה בשנתיים האחרונות
עם היציאה המסתמנת של בריטניה ממשבר הקורונה בעקבות מערך החיסונים המאוד אגרסיבי
שפיתחה ,הודיעה ממשלת בריטניה שהיא מתכננת להתמודד עם העלויות והמשמעויות הכלכליות
של משבר הקורונה באמצעות תכנית תמריצים שאפתנית המתוכננת להשקיע בהרחבה ומודרניזציה
של רשתות התחבורה והכבישים במדינה ,השקעה בהזדמנויות תעסוקה בפריפריה ,השקעה ושינוי
רגולציה להפחתת זיהום ,העלאת יכולות מקצועיות של עובדים ,הרחבת אפשרויות וערוצי מימון
לחברות קטנות ובינוניות ,והתאמה רגולטורית של מימון תכניות אלו באמצעות קרנות פנסיה,
וערוצי מימון נוספים.

יחסי סחר ישראל  -בריטניה
בריטניה היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ישראל באירופה מבחינת ייצוא והשלישית בעולם
בייצוא וייבוא .היקף הסחר בשנת  2019בין ישראל לבריטניה עמד על כ 5.67-מיליארד דולר,
המצביע על ירידה של כ 19%-ביחס להיקף הסחר ב.2019-
בעוד הייבוא הישראלי מבריטניה נמצא במגמת עליה מתונה בחמש השנים האחרונות ,ואף שמר על
יציבות במהלך משבר הקורונה ב ,2020-הייצוא הישראלי לבריטניה חווה עליות ומורדות בשנים
אלה .לאחר קפיצה של  13%בייצוא בשנת  ,2019חלה ירידה בת כ 25%-ב ,2020-אשר נבעה בעיקרה
מירידה בת  30%ביצוא של מוצרים כימיים ,אשר בתורם אחראיים לחלק הארי ביצוא לבריטניה.
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שנה

סכום יצוא
במיליוני
דולרים

2016
2017
2018
2019
2020

$3,908.8
$5,168.6
$4,410.0
$4,992.4
$3,713.3

אחוז היצוא
מתוך סך
היצוא
הישראלי
6.45%
8.45%
7.12%
8.53%
7.46%

סכום
היבוא
במיליוני
דולרים
$1,847.0
$1,896.6
$2,136.5
$1,996.7
$1,959.1

אחוז היבוא
מתוך סך
היבוא
הישראלי
2.81%
2.74%
2.79%
2.61%
2.80%

מאזן
הסחר
במיליוני
דולרים
$2,062
$3,272
$2,273
$2,996
$1,754

היקף סחר
במיליוני
דולרים
$5,756
$7,065
$6,546
$6,989
$5,672

יבוא/יצוא סחורות לפי שנה ,מיליוני דולרים
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
2020

2019

2017

2018

סכום היבוא במיליוני דולרים

סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

2016

ב 18-בפברואר ,2019 ,ישראל ובריטניה חתמו על הסכם סחר ושותפות המסדיר את יחסי הסחר בין
המדינות ליום שאחרי פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי ("הברקזיט") .הסכם זה מבטיח
המשכיות מלאה של התנאים הקיימים כיום תחת הסכם האסוציאציה של ישראל והאיחוד
האירופאי ונספחיו ,וזאת על-ידי העברת הסכם זה להסכם בילטראלי בין ישראל ובריטניה ,תוך
הכנסת שינויים מחייבים מינימליים בלבד כך שהסחר בין הצדדים ימשיך להתקיים באותם
התנאים בהם הוא מתקיים כיום.
הסכם זה נכנס לתוקף ב 01/01/2021-הן בבריטניה והן בישראל ,עת יציאת בריטניה את השוק
האירופאי המשותף.
מינהל סחר חוץ ריכז מידע מרכז אודות ההסכם והשפעותיו על יצואנים לבריטניה בלינק מטה:
/https://israel-trade.net/%d7%91%d7%a8%d7%a7%d7%96%d7%99%d7%98

בריטניה הינה ידידה קרובה של ישראל והיא מייחסת חשיבות רבה לקשרים הכלכליים שלה עם
ישראל .ישראל הינה אחת מהמדינות הראשונות איתן בריטניה הקימה קבוצות עבודה כדי לוודא
כי יש המשכיות ביחסי הסחר לאחר "ברקזיט" ואכן חתמה על הסכם שכזה ובו הוסכם כי התנאים
לשני הצדדים נותרו כפי שהיו במסגרת האיחוד.
לאור החשיבות של היחסים בין ישראל ובריטניה מתקיימים ביקורים הדדיים תכופים .ראש
ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו ,ביקר בבריטניה בפברואר  2017וביוני .2018
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שר הכלכלה והתעשייה ,אלי כהן ,נפגש עם מקבילו ,מזכיר המדינה לסחר בינלאומי ,דר' ליאם
פוקס ,בעת ביקורו של האחרון בישראל בנובמבר  .2018השניים נפגשו שוב במהלך הפורום הכלכלי
בדאבוס בינואר  .2019ב 18-בפברואר הגיע מזכיר המדינה פוקס לישראל לחתום על הסכם
ההמשכיות בסחר בין ישראל ובריטניה יחד עם השר כהן.
סקטורים עיקריים
מכונות תוצרת
ומיכון חקלאית
חשמלי טרייה
ומכני ומוצרי מזון
4%
6%

4

מינרלים
ודלקים
0%

תמהיל יצוא הסחורות 2020

גומי ופלסטיק
5%

אחר
4%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
5%

מוצרי תחבורה
0%
מתכות בסיס
1%

מכשור אופטי,
רפואי ואחר
2%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
73%

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
7%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
3%

תמהיל יבוא הסחורות 2020
מוצרי
תחבורה
14%

מינרלים ודלקים
1%
מתכות בסיס
3%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
35%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
17%
אחר
12%

מכשור אופטי,
גומי ופלסטיק רפואי ואחר
3%
5%

 4הלמ"ס
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נתוני סחר בשירותים
סקר למ"ס בנושא שירותים שפורסם באוקטובר  2020מלמד כי סך יצוא השירותים הישראלי
לבריטניה עמד על  2,318מיליון דולר ב .2019 -נתון המצביע על עלייה של כ 9%-מסך יצוא
השירותים בשנת .2018
כמו כן ,יבוא השירותים הישראלי מבריטניה בשנת  2019עמד על  680מיליון דולר .נתון המצביע על
עלייה של כ 6%-מסך יבוא השירותים ב.2018-
שנה
יצוא
יבוא

2019
2,318.11
680.14

2018
2,127.87
639.86

2016
1,621.28
539.16

2017
1,762.92
629.47

סחר בשירותים עסקיים ,מיליוני דולרים
2,500

2,318.11
2,127.87

2,000
1,762.92
1,621.28

1,500

1,000
680.14

639.86

629.47

539.16

500

-

2019

2018

2017
יבוא

2016

יצוא

הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ובריטניה:
שם ההסכם

הסכם סחר ושותפות (המשכיות להסכם האסוציאציה עם
האיחוד האירופאי לאחר יציאה מהאיחוד)
אמנה למניעת כפל מס

הסכם תמיכה מקבילה במו"פ

שנת
חתימה על
ההסכם

האם ההסכם
בתוקף?

2019

כן

( 1961ב-
 2019נחתם
עדכון)
2017

כן
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כן

תובנות נספח
שנת  2020היא שנה בה בריטניה ניהלה מלחמה בשתי חזיתות .מצד אחד ,בריטניה התמודדה מול
האתגרים העצומים של משבר הקורונה ,אשר הובילו לשיעור התמותה ולמספרי החולים הגבוהים
באירופה ,יחד עם השפעה כלכלית קשה יותר מכל שאר כלכלות המערב .מצד שני ,בריטניה
התמודדה עם משא ומתן קשוח מול האיחוד האירופי עד לדקה ה 90-שנועד להבטיח גישה נוחה
לשווקי היצוא העיקריים שלה באירופה.
עת יציאת בריטניה את השוק האירופאי המשותף במסגרת הסכם סחר עם האיחוד האירופי ,ועם
הובלה בשיעור ההתחסנות באירופה ,בריטניה יוצאת משנת  2020אומנם חבולה כלכלית ,אך עם
שאיפה ורצון לנצל את הדרך העצמאית שטוותה לעצמה לצורך צמיחה והתפתחות.
יציאתה של בריטניה את מסגרת האיחוד האירופאי מאפשרת לה חופש פעולה לחתור להסכמי סחר
עצמאיים מול גושים כלכליים בעולם ,ובריטניה מנצלת הזדמנות זו להרחבה של ערוצי הסחר שלה.
בהקשר זה ,לאור הצורך והרצון של התעשייה הבריטית להפוך לתחרותית יותר ,ישנה פתיחות רבה
לחדשנות ואימוץ טכנולוגיות בקרב תאגידים בריטיים ,שמלווה במודעות גדולה לחדשנות
הישראלית.
בריטניה היום היא שותפת הסחר השלישית בגודלה של ישראל אחרי ארה"ב וסין ,ואין זה מקרה.
היא נמצאת בחצי הדרך בין ישראל וארה"ב ,השפה המדוברת בה היא אנגלית ובהיותה אחד
ממרכזי הסחר הבינלאומיים הגדולים והוותיקים בעולם ,קיימת בה הפתיחות לעבודה עם חברות
זרות.
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
הבריטי ,לבקר בשוק באופן תדיר ואף להעסיק נציגים מקומיים אשר יכולים לגשר על פערים אלה.
הנספחות המסחרית של משרד הכלכלה והתעשייה בשגרירות ישראל בלונדון נמצאת כאן על מנת
לסייע במאמצי החדירה לשוק הבריטי.
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