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שטח 243,610 :קמ"ר ( 80מתוך )257
ישראל  22,072קמ"ר ( 152מתוך )257
אוכלוסייה 67.081 :מיליון
דגל המדינה
עיר בירה :לונדון
משטר :מונרכיה חוקתית פרלמנטרית
ראש ממשלה :בוריס ג'ונסון
שפה רשמית :אנגלית
מטבע :לירה סטרלינג
 1דולר ארה"ב =  0.76פאונד 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 2021
אינדיקאטור
תמ"ג נומינלי ()2021
GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

תמ"ג לנפש במונחי PPP
()2021
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הממלכה המאוחדת

ישראל

3,188

482

50,388

45,750

7.4% – 2021
-9.3% – 2020
1.7% – 2019

8.2% – 2021
-2.2% – 2020
3.8% – 2019

2.6%

%1.5

8

35

;Purchasing power parity
international dollars per capita

שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה ()2021

Inflation rate, average consumer
prices

קלות עשיית עסקים ()2020
דירוג בין  1-190כאשר מספר נמוך מבטא
תוצאה טובה

מדד התחרותיות ()2019
ציון מ0-100 -
 100מבטא את הציון הטוב ביותר

81.2

דירוג אשראי )2021( 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
בריטניה היא 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 (אפריל  )2022בריטניה הסירה את כל מגבלות הקורונה שהתוותה ,לרבות
חובת לבישת מסיכות במקומות ציבוריים ,ריחוק חברתי ומגבלות נסיעה.
מבחינה כלכלית ,הפגיעה של נגיף הקורונה בבריטניה הייתה בשיא המגיפה מהקשות באירופה
ובעולם .עם זאת ,בעקבות תכנית חיסונים שאפתנית ואגרסיבית ,בריטניה הייתה למדינה הראשונה
בעולם לאשר חיסוני קורונה ולחברת ה OECD-השניה בעולם ,אחרי ישראל ,לחסן את רוב
אוכלוסייתה הבוגרת .מאז שבריטניה פתחה באופן הדרגתי את השירותים העסקיים וחזרה
לפעילות כלכלית שוטפת ,כלכלת המדינה חוותה עליה משמעותית בתמ"ג ,אך עדיין בריטניה חווה
את ההשפעות ארוכות הטווח של משבר הקורונה שבאות לידי ביטוי בעלייה בעלויות התעבורה
הימית העולמית ,אינפלציה וצוואר בקבוק משמעותי במתן טיפולים רפואיים לאוכלוסייה ,עליהם
תהייה התייחסות בהמשך.
ביוני  2016קבע משאל עם שהתקיים בבריטניה כי רוב תושבי הממלכה מעוניינים בהיפרדות
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.
לאחר תהליך פוליטי מורכב ומו"מ ארוך ומקיף ,באחד בינואר  2021בריטניה יצאה לדרך עצמאית
והייתה למדינה הראשונה שיצאה מאיחוד האירופי.
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 מתקן של האיחוד האירופי לתקן הבריטי.
למידע נוסף אודות השפעת ה"ברקזיט" על חברות ישראליות מומלץ להיכנס ללינק הזה.
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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 מינואר עד יוני  ,2021טרם 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 ,מעל לשנה לאחר ה"ברקזיט" ,בריטניה
שמרה על מעמדה ההיסטורי כמרכז הפיננסי העולמי של אירופה ומס' מועט ביותר של חברות עזבו
את לונדון לטובת פתיחת משרדים במרכז היבשת.
מבחינה אנרגטית ,בריטניה פחות מושפעת ישירות ממשבר האנרגיה האירופי בהינתן ולבריטניה
מאגרי גז טבעי משמעותיים בים הצפוני ,ורשת מתקדמת של טורבינות רוח באזור הצפון-מערבי של
האי .למרות זאת ,בריטניה היא יבואנית נטו של אנרגיה ורוב משאבי האנרגיה שלה מגיעים
מנורבגיה (גז) והמפרץ (נפט) .עוד טרם פלישת רוסיה לאוקראינה פחות מ 2%-מיבוא הנפט הבריטי
היה מבוסס על נפט רוסי .כמו כן ,עם תחילת המשבר ,השכילה בריטניה לייצר חלופות מהירות
לכמות זו ממקורות חלופיים ,בדגש על הגדלת רכש נפט וגז מנורבגיה ומהמפרץ.
עם זאת ,לאור העלייה המשמעותית בעלויות האנרגיה שמתורגמות גם לעלייה משמעותית בהוצאות
משקי הבית על דלק וחימום והשפעה אינפלציונית על מחירי הסחורות ,ממשלת בריטניה הבינה
שהיא לא יכולה להמשיך ולהסתמך על מקורות אנרגיה מחוץ למדינה ולכן חל שינוי בגישה של
בריטניה לאנרגיה גרעינית ובריטניה מתכננת להוציא לפועל פרויקטים לבניית  6כורים גרעיניים
ברחבי המדינה שיצמצמו את תלותה במשאבי אנרגיה חיצוניים.
מבחינת תחום הרפואה ,בריטניה חווה צוואר בקבוק משמעותי שבא לידי ביטוי במעל למיליון
תורים רפואיים שאליהם מחכים הבריטים ,כאשר באזור הפריפריה של בריטניה המצב אקוטי אף
יותר .ממשלת בריטניה החליטה להקצות משאבי כסף מאוד גדולים להכנסת חדשנות ודיגיטליציה
למערכת הבריאות מתוך מטרה להקל על העומס ולייעל את מערכת הבריאות הבריטית שפועלת
בצורה מאוד מבוזרת.
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תעשיות בולטות /מאפייני הכלכלה המקומית

3

נתוני סחר
שנה

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי
דולרים

במיליארדי דולרים

468
396
468

692
634
692

2021
2020
2019

גירעון מסחרי

-224
-238
-224

שותפות הסחר הגדולות לשנת 2021
יצוא
יצוא

אחוז מסך היצוא של
בריטניה

במיליארדי דולרים

ארה"ב
גרמניה
שוויץ
הולנד
אירלנד

59.9
40.6
39.6
34.9
29

12.8%
8.7%
8.5%
7.5%
6.2%

0.2
-34.4
28.7
-8.1
9.8

סין

20.9

4.5%

-70.3

במיליארדי דולרים

מאזן מסחרי

מוצרי היצוא העיקריים הם:
כלי רכב ,טורבינות גז ,דלקים ,תרופות ומוצרים פארמצבטיים
יבוא
יבוא
סין
גרמניה

במיליארדי דולרים

אחוז מסך היבוא
של בריטניה

במיליארדי דולרים

91.2
75

13.3%
10.9%

-70.3
-34.4

59.7
43
36
31

8.7%
6.2%
5.2%
4.5%

0.2
-8.1
-31.7
-11

ארה"ב
הולנד
נורבגיה
בלגיה
מוצרי היבוא העיקריים הם:
זהב ,כלי רכב ,דלקים ,ציוד תקשורת

 3הלמ"סUN Comtrade ,
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מאזן מסחרי

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 המתממשקות 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 ,ובשנה האחרונה גם מסיטות השקעות לתחום
הרכבים האוטונומיים.
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 בשנת  2021צמחה בשיעור של למעלה מ 12%-מהשנה שלפניה.
תעשיית 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 תשתית
להתחבר להזדמנויות בשוק המקומי.
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חברות גדולות ומרכזיות בבריטניה:
 - Unileverחברת מוצרי צריכה :מזון ,חומרי טיפוח ,חומרי ניקוי ,היגיינה אישית ועוד .מקום 90
ברשימת ה Global 2000 -של מגזין פורבס .היקף הכנסות של  57.8מיליארד דולר ארה"ב.
 - HSBCאחד הבנקים וחברות השירותים הפיננסיים המובילים בעולם .מקום  40ברשימת ה-
 Global 2000של מגזין פורבס .היקף הכנסות של  60.6מיליארד דולר ארה"ב.
 - TESCOהרשת הקמעונאית השלישית בגודלה בעולם .מקום  271ברשימת ה Global 2000 -של
מגזין פורבס היקף הכנסות של  74.8מיליארד דולר ארה"ב.
 - GlaxoSmithKlineיצרנית התרופות הגדולה ביותר בבריטניה .מקום  97ברשימת הGlobal -
 2000של מגזין פורבס .היקף הכנסות של  47.3מיליארד דולר ארה"ב.
 - Vodafoneחברת התקשורת הגדולה ביותר בבריטניה .פועלת בכ 180-מדינות .היקף הכנסות של
 49.7מיליארד דולר ארה"ב.
 - JLRיצרנית הרכבים המובילה בבריטניה .היקף הכנסות של  24.5מיליארד דולר ארה"ב.
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הסכמי סחר בילטרליים משמעותיים של בריטניה עם יתר מדינות העולם
גוש סחר :עם פרישתה שלבריטניה מהאיחוד 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 ועד פרישתה מהאיחוד באופן רשמי בתחילת שנת ,2021
כחלק מהאיחוד האירופאי (ינואר )1995

מדינות שאיתן לבריטניה יש הסכם סחר:
לקראת פרישתה מהאיחוד האירופאי ,החלה בריטניה בחתימה על הסכמים אס"ח אשר נועדו
להבטיח את ההמשכיות הסחר שלה עם אותן המדינות שאיתן יש לאיחוד האירופאי הסכמי סחר
חופשי .כמו כן ,בריטניה חותרת לחתימה על הסכמי סחר חדשים עם מדינות וגושי סחר נוספים
מתוך מטרה לשמר ולחזק את התחרותיות של חברות בריטיות בשוק הגלובאלי.
נכן להיום ,בריטניה חתמה על למעלה מ 40-הסכמי אס"ח ,המכסים את הסחר שלה עם קרוב ל-
 100מדינות .רוב ההסכמים הללו ,בדומה להסכם הקיים של ישראל ובריטניה ,הינם הסכמי
"המשכיות" .עם זאת בשנה החולפת ,בריטניה חתמה על מספר הסכמים חדשים ושאפתניים יותר,
למשל עם אוסטרליה וניו-זילנד.
לרשימה של המדינות שעימם חתמה בריטניה על הסכם סחר יש ללחוץ על הלינק הזה.
יוזמות מרכזיות של ממשלת בריטניה בשנתיים האחרונות
מערך החיסונים המואץ איפשר את יציאתה המסתמנת של בריטניה ממשבר הקורונה .עקב כך
ממשלת בריטניה מתכננת להתמודד עם העלויות 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.
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יחסי סחר ישראל  -בריטניה
בריטניה היא יעד היצוא הגדול ביותר של ישראל באירופה ושותפת הסחר הרביעית בעולם בייצוא
וביבוא אחרי ארה"ב ,סין וגרמניה .היקף הסחר בשנת  2021בין ישראל לבריטניה עמד על כ8.7-
מיליארד דולר ,המצביע על ירידה של כ 5%-ביחס להיקף הסחר ב.2020-
2021
סחורות
שירותים
עסקיים
סחורות
ושירותים
עסקיים
אחוז מתוך
סה"כ
יצוא/יבוא

2019

2020

2017

2018

Im

Ex

Im

Ex

Im

Ex

Im

Ex

Im

Ex

1,974

2,379

1,941

3,713

1,997

4,992

2,136

4,410

1,897

5,169

805

3,495

644

2,796

632

2,406

609

2,201

562

1,891

2,779

5,874

2,584

6,509

2,629

7,398

2,746

6,611

2,458

7,060

2.52%

4.86%

2.99%

6.21%

2.82%

6.78%

2.96%

6.18%

2.92%

6.98%

סך הסחר בסחורות ושירותים עסקיים
9,000

6,509

8,000
7,000

7,398

2,779

2,629

2,584

2,406

2,746

2,458

1,891

2,201

2,796

5,000
3,495

4,000
3,000

1,000

6,611

5,874

6,000

2,000

7,060

805

644

3,713

1,974

2,379

1,941

Import

Export

Import

4,992

632

609

4,410

2,136

1,997

5,169

562
1,897

2021

Export

Import

2020

Export

2019

שירותים עסקיים

סחורות

*נתוני סחר בשירותים לשנת  2021מבוססים על הערכה ותחזית
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Import

Export

2018

Import

Export

2017

סחר בסחורות
היקף הסחר בסחורות בין ישראל לבריטניה לשנת  2021עומד על  4,353מיליון דולר .נתון זה מלמד
על ירידה של  23%בהיקף הסחר בסחורות למול שנת .2020
סך היצוא הישראלי לבריטניה ב 2021-עמד על  2,379מיליון דולר ,נתון המצביע על ירידה של 36%
מסך היצוא ב .2020-ירידה זו נבעה בעיקרה מירידה בת  37%ביצוא של מוצרים כימיים ,אשר
בתורם אחראיים לחלק הארי ביצוא לבריטניה.
לפי נתוני הסחר לשנת  2021כ 33%-מהיצוא הישראלי לבריטניה הינו של כימיקלים ומוצרי תעשיות
כימיות;  33%פנינים ,אבנים ומתכות יקרות;  9%גומי ופלסטיק;  8%מכונות ומיכון חשמלי;
 5%תוצרת חקלאית טרייה ומוצרי מזון ועוד קבוצות אחרות של מוצרים באחוזים קטנים ,כגון:
מכשור אופטי ,רפואי ואחר ,מתכות בסיס ,מוצרי תחבורה ,ועוד.
סך היבוא מבריטניה לישראל ב 2021-הסתכם ב 1,974 -מיליון דולר ,נתון המהווה עלייה של כ2% -
מסך היבוא ב.2020-
לפי נתוני הסחר לשנת  2021כ 25% -מהיבוא מבריטניה לישראל הינו של מכונות ומיכון חשמלי
וטכני;  25%פנינים ,אבנים ומתכות יקרות;  12%כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות;  10%מוצרי
תחבורה;  6%תוצרת חקלאית טרייה ומוצרי מזון ועוד קבוצות אחרות באחוזים קטנים ,כגון:
מתכות בסיס ,גומי ופלסטיק ,מכשור אופטי רפואי ואחר ועוד.
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סקטורים עיקריים

4

תמהיל יצוא הסחורות 2021
מוצרי תחבורה
1%

מתכות
בסיס
מכשור אופטי,
5%
רפואי ואחר
5%
תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
7%

אחר
8%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
49%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
12%
גומי ופלסטיק
13%

פנינים,
אבנים
ומתכות
יקרות
1%

תמהיל יבוא הסחורות 2021
מינרלים ודלקים
1%

גומי ופלסטיק
4%

מתכות בסיס
מכשור אופטי,
3%
רפואי ואחר
6%
תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
8%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
32%

מוצרי תחבורה
13%
כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
16%

אחר
16%

 4הלמ"ס
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סחר בשירותים
סקר למ"ס בנושא שירותים שפורסם באוקטובר  2021מלמד כי סך יצוא השירותים הישראלי
לבריטניה בשנת  2020עמד על  2,796מיליון דולר ,נתון המצביע על עלייה של  16%ביחס לתקופה ל
–  .2019ההערכה לעניין יצוא שירותים לשנת  2021היא כי צפוי גידול של  25%ביצוא השירותים
והוא צפוי לעמוד על כ 3,495 -מיליון דולר.
רוב יצוא השירותים העסקיים לבריטניה הוא בתחום ייעוץ ותכנות ,וברמה נמוכה יותר שירותים
פיננסיים ומחקר ופיתוח.
סך יבוא השירותים הישראלי מבריטניה באותה השנה עמד על כ 644-מיליון דולר ,נתון המצביע על
עלייה של כ 2%-מסך יבוא השירותים ב .2019-הערכה לעניין יבוא שירותים לשנת  2021היא כי צפוי
גידול של  25%ביבוא השירותים והוא צפוי לעמוד על  805מיליון דולר.
רוב היבוא הישראלי של שירותים עסקיים מבריטניה הוא של שירותי תקשורת וברמה נמוכה יותר
שירותי ייעוץ ותכנות ושירותי ניהול ותמיכה עסקית.
יחסי סחר
בריטניה היא ידידה קרובה של ישראל ומייחסת חשיבות רבה לקשרים הכלכליים שלה עם ישראל.
לשתי המדינות קשרים ושיתופי פעולה ענפים גם במגוון תחומים לא כלכליים ,כדוגמת הביטחון
וסייבר .לאור החשיבות היחסים בין המדינות מתקיימים ביקורים הדדיים ומפגשים תכופים של
גורמי ממשל משתי המדינות אלו עם אלו.
יחסי הסחר בין ישראל לבריטניה מתבססים על הסכם לאזור סחר חופשי ( "Trade and
" )Partnership Agreementאשר נכנס לתוקף ב 1-בינואר  ,2021עת בה פרשה בריטניה מהאיחוד
האירופי .ההסכם משקף למעשה את הסכם הסחר הקיים בין ישראל לאיחוד האירופי (הקרוי
"הסכם האסוציאציה" משנת  ,)1995בשינויים המתחייבים ,ונועד להבטיח את המשכיות הסחר בין
המדינות.
בעת מפגש ראשי ממשלות ישראל ובריטניה בנובמבר  ,2021וכן בפגישות שרת הכלכלה והתעשייה
עם מזכירות המדינה לענייני סחר בינלאומי של בריטניה ,סוכם לעדכן את ההסכם הקיים ,ולהפכו
להסכם מודרני אשר יעדכן וירחיב את ההסכם הקיים ויכלול פרקים חדשים בתחומים כגון הסחר
בשירותים ,השקעות ,סחר אלקטרוני ,קניין רוחני ,חדשנות ועוד .סוכם שכל צד ינקוט בהכנות
הפנימיות הדרושות מצדו ,כגון התייעצויות עם הציבור ,וכן יתקיימו שיחות מקדימות בין הצדדים
על מנת לתאם ציפיות באשר לעומק ההסכם .השקה פורמלית של המו"מ וקיום סבב ראשון נקבעו
טנטטיבית לספטמבר .2022
מינהל סחר חוץ ריכז מידע אודות ההסכם הקיים והשפעותיו על יצואנים לבריטניה בלינק הזה.
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חברות ישראליות מרכזיות שפועלות בבריטניה:
לחברות ישראליות רבות יש פעילות בבריטניה .מחברת התרופות טבע אשר לה מספר אתרי ייצור
בבריטניה ,דרך בנקים כלאומי ומזרחי טפחות ועד חברות טכנולוגיה כמו צ'ק פוינט וגט .ישנן כ-
 400חברות ישראליות עם פעילות בבריטניה ,מתוכן כ 80-חברות סטרטאפ הנמצאות באזור לונדון.
 24חברות ישראליות נסחרות בבורסה בלונדון.
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הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ובריטניה:

שם ההסכם

שנת חתימה על
ההסכם

הסכם סחר ושותפות (המשכיות
להסכם האסוציאציה עם האיחוד
האירופאי לאחר יציאה מהאיחוד)

2019

אמנה למניעת כפל מס
הסכם תמיכה מקבילה במו"פ

1961
(ב 2019-נחתם עדכון)
2017

האם ההסכם
בתוקף?
כן

כן
כן

השקעות של חברות מבריטניה במשק הישראלי
סך יתרת ההשקעות הבריטיות בישראל נכון לשנת  52020עמד על  2.7מיליארד דולר .בין ההשקעות
הבריטיות הבולטות נמצאת רכישת חברת כתר על ידי קרן השקעות  BC Partnersתמורת 1.4
מיליארד דולר .דוגמאות נוספות הן חברת רולס רוייס השותפה בבעלות חברת טקג'ט ,המייצרת
להבים למנועי סילון; חברת ג'ונסון מהטי מחזיקה בחברת סטיפק ,המייצרת מוצרי סטריליזציה
וחברת  BAEמחזיקה בחברת רוקר בתחום האירוספייס .בנוסף תאגידים בריטיים רבים מקיימים
פעילות טכנולוגית בישראל כדוגמת חברת  JLRאשר מחזיקה משרד בישראל המחפש חדשנות
בתחום האוטומוטיב.

 5טרם התפרסמו נתוני ההשקעות לשנת 2021
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תובנות נספח
שנת  2021היא שנה בה בריטניה ניהלה משבר בשתי חזיתות .בחזית הראשונה ,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 .בחזית השניה,
בריטניה התמודדה עם אתגר יישום הסכם ההיפרדות שלה מהאיחוד האירופאי שהשפיע על כל
הסקטור הכלכלי.
עת יציאת בריטניה את השוק האירופאי המשותף במסגרת הסכם סחר עם האיחוד האירופי ,ועם
פתיחת השוק הכלכלי בצורה הדרגתית אך מתודית לתקופת הפוסט-קורונה ,בריטניה יוצאת משנת
 2021עם שיעורי צמיחה כלכלית מרשימים וירידה בשיעור האבטלה.
עם זאת בריטניה מתמודדת עם אתגרים חיצוניים משמעותיים כגון עלייה במחירי הסחורות,
אינפלציה גואה ומשבר אנרגיה שמתדלק עלייה בהוצאות משקי הבית על דלק ,חשמל וגז טבעי
לחימום.
יציאתה של בריטניה את מסגרת האיחוד האירופאי נתנה 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 הרביעית בגודלה של ישראל אחרי ארה"ב ,סין וגרמניה ,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.
למידע נוסף להגשת סיוע לנספחות הכלכלית של משרד הכלכלכה והתעשייה ניתן להקליק על הלינק
הזה.
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