
 אגף הכלכלה
 הפיננסית ההחטיב

 

 
 בריטניהסקירת מדינה: 

 

 כתב: אריה טל
 

  אחד הגורמים העיקריים שצפויים להשפיע על בריטניה בטווח הקצר והבינוני הוא
( וההסכמים שיחתמו בין Brexitחוסר הוודאות סביב ההיפרדות מהאיחוד האירופי )

-בריטניה והאיחוד. לאחרונה, הכריזה ראש ממשלת בריטניה על הקדמת הבחירות ל
צפוי לגבי הברקזיט, ובמידה מסוימת לגבי תוצאות הבחירות, ביוני. חוסר הוודאות  8

לתמוך בעליה בתנודתיות עשוי ו ההשקעות במשק הבריטילהכביד על להמשיך 
 בשווקים הפיננסיים.  

 רות הלמ-Brexitבקצב גבוה יותר ביחס לתחזיות  2016-, הכלכלה הבריטית צמחה ב
 המוקדמות ובדומה למדינות המפותחות. 

 באינפלציה, שנובעת בעיקר מהפיחות בשע"ח של הפאונד ועליה במחירי  ההעליי
 היבוא, עשויה לשחוק את כוח הקניה של משקי הבית ולהכביד על הצריכה הפרטית.

 ות בשער החליפין מסייע לכלכלה בכך שהוא משפר את מידת מצד שני, הפיח
 התחרותיות של הסחורות והשירותים הבריטיים ועשוי לתמוך ביצוא.

 השנה. פוטנציאל הצמיחה בטווח הבינוני צפוי  2%-קצב הצמיחה צפוי להיות סביב ה
 .2%-להיות מעט נמוך יותר מ

  בעקבות מידת חוסר זאת  ,הקצראיננו צופים שינוי במדיניות המוניטארית בטווח
 באינפלציה. ההעלייולמרות יחסית הגבוהה פוליטית -הכלכליתהוודאות 

 מידת הצמצום קאלי צפוי להשתפר בשנים הקרובות למרות שהפרופיל הפיס
במידה ותחול זאת  אף יתכן מהלך של הפחתת מיסי חברות, .הפיסקאלי עשויה לקטון

וגם כאחד מן הצעדים לחיזוק מעמדה של אנגליה  היחלשות משמעותית בפעילות
 . בכל הקשור לסביבה עסקית חיובית אל מול פני הברקזיט

 

 האוכלוסיי
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65.6Mil 
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28bp 

דירוג אשראי 
S&P 

 (2016)יוני 
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Negative 

דירוג אשראי 
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 (2016 יוני)

Aa1 
Negative 

דירוג אשראי 
Fitch 

 (2016 יוני)

AA 
Negative 

2018F 2017F 2016E 2015 2014 2013 2012        

1.5 2.0 1.8 2.2 3.1 1.9 1.3 GDP growth, %, change 
2.6 2.5 0.6 0.1 1.5 2.6 2.8 CPI inflation,%, average 
2.1- 2.8- 3.1- 4.4- 5.6- 5.6- 7.7- Govt. balance, % of GDP 

88.7 89.0 89.2 89.0 88.1 86.2 85.1 Govt. Debt, % of GDP 
2.9- 3.3- 4.4- 4.3- 4.7- 4.4- 3.7- CA balance, % of GDP 

 .2017. התחזיות והאומדנים הם מאפריל IMF* מקור: 

 נקודות חוזק
  ,עם מגוונת מבחינה ענפיתכלכלה פתוחה, עשירה ,

 בעולם(.  7גבוהה )מקום  מידת תחרותיות
  תוצר לנפש גבוה יחסית ושיעור אבטלה נמוך ביחס

למרבית המדינות המפותחות, דבר אשר יסייע 
 לכלכלה להתמודד עם משברים כלכליים בעתיד.

  מקום חיובי  אמיניםוכלכליים מוסדות פוליטיים(
ואפקטיביים  בעולם(, 10במדד השחיתות: מקום 

 גיב במהירות לאתגרים כלכליים.המסוגלים לה
  בעולם במדד  7סביבה עסקית נוחה לעסקים )מקום

 – זרים שלהשקעות בקלות עשיית עסקים( התומכת 
בין הטובות בעולם וטובה מאשר במדינות אירופה 

   .הגדולות

 נקודות חולשה
  ומידת חוסר וודאות גבוהה שעלו סיכונים פוליטיים

הביקושים המקומיים יחסית שצפויה להכביד על 
 ולגרום לתנודתיות גבוהה בשווקים הפיננסיים.

  גירעון מחד בחשבונות החיצוניים: בינונית מידת חוסן
וצפי להאטת  של מאזן התשלומים בחשבון השוטף

-בטווח הקצר FDIתנועות ההון הישירות הנכנסות 
על פני התחייבויות נכסים של עודף ומאידך , בינוני

  .ורמה נאותה של יתרות מטבע חוץ מול חו"ל
  פרופיל פיסקאלי המתאפיין בעליה בחוב הממשלתי

 ובגירעון תקציבי )ירד בשנים האחרונות(.
  .מינוף גבוה בקרב משקי הבית 
 מחירי נדל"ן.  של הרמה גבוה 
  התגברות הסיכונים הפוליטיים עשויה לגרום לפיחות

ק משמעותי נוסף, דבר המהווה סיכון יציבותי למש
 כלכליים.-מאקרו םהמתאפיין במספר סיכוני
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, 2016כידוע, בחודש יוני : בעולם נוספים, בתקופה של סיכונים Brexit-הנושא סביב בעיקר סיכונים פוליטיים וחוסר וודאות 
השנה בחודש מרץ הצביעו רוב תושבי בריטניה לפרוש מן האיחוד האירופי וההכרעה אושררה בפרלמנט ועל ידי בית המלוכה. 

ך הפרישה מהאיחוד באופן רשמי. תהליך הפרישה צפוי , ובכך הוציאה אל הפועל את תהלי50הפעילה הממשלה את סעיף 
. במשך השנתיים הקרובות בריטניה 2019לאחר מרץ ימשך עשוי לה התהליךאך , 2019הימשך שנתיים ולהסתיים במרץ ל

הפיננסיות של בריטניה לאיחוד;  תתנאי העזיבה וההתחייבויו: ביניהםמו"מ לגבי שלל נושאים,  אמורים לנהלוהאיחוד האירופי 
חופש תנועה והגירה; נושא הגבולות )בעיקר הגבול בין אירלנד וצפון אירלנד(; נושאים חוקתיים של האיחוד  ;הסכמי סחר חוץ

ימות מחלוקות בין הצדדים לגבי האירופי שבריטניה כפופה להם, ועוד. יש לציין כי המשא ומתן עדיין לא החל, אך ידוע כי קי
 בנוסף, . הנושאים השונים

-ביוני השנה במקום ב 8-בעת האחרונה הודיעה ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, על הקדמת הבחירות לראשות הממשלה ל
 המפלגה השמרנית, בהובלת תרזה מיי, צפויה להגדיל אתהתאם ליעדי ראש הממשלה, בועל פי סקרים ראשוניים, . 2020

, דבר שעשוי לעזור לקדם את תהליכי החקיקה בפרלמנט בתקופת ההדומיננטיות שלה בפרלמנט הבריטי על חשבון האופוזיצי
. למרות גר הגדול של הברקזיטדרשים בעת הנוכחית אל מול פני האתהנ המשא ומתן מול האיחוד האירופי ובנושאים אחרים

 תוצאות הסקרים, הבחירות בבריטניה מהוות מימד נוסף של חוסר וודאות פוליטי. 

-גאווה יש לציין כי תהליך הפרישה והבחירות בבריטניה מתרחשים בתקופה המתאפיינת בהתגברות הסיכונים הפוליטיים
יות באירופה, בחירות במספר מדינות סקפט-של המפלגות היורו ןכוחבהתגברות , ביניהם פוליטיים בעולם, ובאירופה בפרט

של  protectionism-על רקע הערכות להגברת מדיניות הבעולם ת סחר וחשש ממלחמו, )צרפת, גרמניה ואיטליה( מפתח
כמו כן, יש לציין כי יתכן שיחול משאל עם נוסף בסקוטלנד לגבי עצמאותה, דבר אשר עשוי להכניס "רעשים" נוספים . ארה"ב

לא מן הנמנע שחלקים אחרים של בריטניה יבקשו לבחון את נושא העצמאות. ת חוסר הוודאות הפוליטית. ולהשפיע על מיד
סיכונים אלה עלולים להשפיע באופן ישיר ועקיף על 
המשא ומתן של תהליך הפרישה של בריטניה מהאיחוד, 
דעת הקהל בבריטניה ואירופה, הסנטימנט הכלכלי 

   והפעילות הכלכלית בכלל. 

 2016-, הכלכלה הבריטית צמחה בBrexit-ה למרות
 ובדומהבקצב גבוה יותר ביחס לתחזיות המוקדמות 

עד עתה נראה כי כלכלה בריטניה : למדינות המפותחות
צלחה את תוצאות משאל העם לגבי הפרישה מהאיחוד 

בהצלחה יחסית. כלכלה בריטניה  2016שנערך באמצע 
צמחה בשיעור גבוה יותר לעומת התחזיות של הגופים 

לפני וקצת אחרי משאל העם הכלכליים שפורסמו 
שניבאו כי במקרה של ברקזיט הצמיחה בכלכלה 

תן באופן חד ואף תיכנס למיתון. הכלכלה הבריטית תתמ
מעט בשנה שעברה,  1.8%הבריטית צמחה בשיעור של 

שנה שקדמה לה. ב נמוך יותר ביחס לקצב הצמיחה
, 1.1%במונחים של תוצר לנפש, מדובר בקצב צמיחה של 

 בדומה לקצב הצמיחה במדינות המפותחות. 

חוסר הוודאות על רקע שינויים בתמהיל הצמיחה. 
יש  :בסיכונים הפוליטיים מכביד על ההשקעות היהעלי

, האחרונים חל שינוי בתמהיל הצמיחהלציין כי ברבעונים 
כאשר השינוי הבולט הוא התרומה האפסית של 

. מגמה זו החלה עוד 2016ההשקעות לצמיחה במהלך 
לפני משאל העם בעקבות חוסר הוודאות לגבי תוצאותיו, 

להערכתנו, עברה. של השנה ש ההשנייונמשכה במחצית 
הסיכונים הפוליטיים ימשיכו להכביד על ההשקעות 

 BoEשל הבנק המרכזי ) במהלך השנה. על פי סקר

Agents' Survey ) הבודק, בין היתר, את כוונות ההשקעה
של העסקים, נראה כי בעת האחרונה ישנה התאוששות 

-מסוימת בכוונות ההשקעה לאחר ירידה משמעותית ב
 ההצריכה הציבורית גם כן היקצב שינוי . בנוסף, 2016

אפסי ברבעונים האחרונים על רקע כוונות הממשלה 
את להמשיך להפחית את הגירעון בתקציב והבריטית 

בסיכונים  ההעליי. יש לציין כי בעקבות החוב הממשלתי
הכלכליים, לא ניתן לשלול כי תרומתה של הממשלה 

 במהלך המשבר לפעילות הכלכלית תעלה השנה. 
ובעקבותיה, ממשלת אנגליה  2008-2009הכלכלי של 

הכפילה את יחסי החוב/תוצר לרמה גבוהה יחסית ולכן 
מהלכי הרחבה תקציבית נוספים צפויים להתבצע תוך 
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דגש על ניטרליות פיסקלית ככל הניתן )לדוגמא הפחתת שיעור מס חברות במקביל לביטול הטבות מיסוי שאינן משפיעות על 
 הצמיחה(.

 

כביד תאת כוח הקניה של משקי הבית ו שוחקת , הנובעת מתמסורת משער החליפין למוצרים "סחירים",באינפלציה ההעליי
. אולם יש לציין כי בעת האחרונה רכיב הצריכה הפרטית ממשיך להיות התורם היציב והמרכזי לצמיחה על הצריכה הפרטית:

מצב הכלכלה, חששות מהרעה במצב הפיננסי ומהרעה מסוימת  חלה ירידה באמון הצרכנים על רקע עליה בחששות לגבי
סקרים כלכליים מעידים כי בהקשר זה נציין שרמת החוב של משקי הבית, כאחוז מן התוצר גבוהה יחסית. בשוק העבודה. 

ת על החודשים הבאים( וזא 12חלה ירידה מסוימת בכוונות משקי הבית לבצע רכישות גדולות )בטווח זמן של  2016מאמצע 
, בעקבות הפיחות בנוסף, יש לציין כי בעת האחרונה חלה עליה באינפלציהאף שחלה גם ירידה בכוונות של משקי הבית לחסוך. 

אחרונה. לצד האפסי בעת לקצב את הגידול בשכר הריאלי  מיתןבר אשר , דוהעליה במחירי הדלקשל הליש"ט בשער החליפין 
. , דבר המתבטא בהאטה בקצב הגידול במספר המועסקיםבעת האחרונה העבודה, ישנם גם סימנים להתקררות בשוק זה

, בביקושים לדיור המלווים בהאטה בקצב עליית מחירי הדיור בעת מקבלים ביטוי בהאטה במכירות הקמעונאיותגורמים אלה 
 עלולים להכביד על הצריכה הפרטית בטווח הקצר לפחות. כן הם ו האחרונה,

ן משפר את מידת התחרותיות הפיחות בשער החליפי
שער החליפין הריאלי של הפאונד  ועשוי לתמוך ביצוא:

מאז חודש אוגוסט  18%ירד בשיעור של )מול סל( 
שנים.  7, והוא נמצא כיום בקירוב לרמת שפל של 2015
למעלה, הפיחות גרם לעליה באינפלציה,  שצויןכפי 

דבר שגרם לשחיקה בשכר של משקי הבית, ובמקביל 
גדיל את עלויות המכר בסקטור העסקי, דבר גם ה

המכביד על שיעורי הרווחיות ועשוי גם להמשיך למתן 
את קצב הגידול במועסקים. יחד עם זאת, לפיחות יש 
גם צדדים חיוביים, ביניהם השיפור במידת התחרותיות 

של הבריטים בעולם. על פי של הסחורות והשירותים 
 12-בריטית, בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ה

-החודשים האחרונים חלה עליה משמעותית של כ
ביצוא הסחורות )בנטרול יהלומים, אוניות  16%

ומטוסים(. השיפור בנתוני היצוא מקבל ביטוי גם 
במדדים אחרים, לרבות מדדי מנהלי הרכש וסקרים 
כלכליים אחרים. הפיחות בשער החליפין לצד המשך 

יין, בפעילות הסחר השיפור, האיטית וההדרגתית יש לצ
 הבינלאומית, צפויה להמשיך לתמוך ביצוא הבריטי. 

נתונים : 2%-השנה. פוטנציאל הצמיחה בטווח הבינוני צפוי להיות מעט נמוך יותר מ 2%-קצב הצמיחה צפוי להיות סביב ה
 –גורמים זמניים )חלק מזה נבע מ חודשיים שפורסמו בעת האחרונה מעידים על האטה מסוימת ברבעון הראשון של השנה

"ג סימנים אלה באו לידי ביטוי בנתוני התמבהשוואה לנתונים שפורסמו ברבעון האחרון של השנה )מנוכה עונתיות(.  מזג אוויר(
ברבעון  0.3%(, הפעילות הכלכלית צמחה בשיעור מתון של Preliminary estimates. על פי הערכות ראשוניות )לרבעון הראשון

החולשה בנתונים נבעה מהאטה משמעותית בצמיחה בענפי השירותים ברבעון הקודם.  0.7%הראשון של השנה לעומת 
כפי שכתוב למעלה, סביבת האינפלציה והסיכונים הפוליטיים עשויים להכביד על התוצר המקומי הגולמי. מ 80%-המהווים כ

, IMF-על פי הערכות היקושים המקומיים, בעוד הפיחות בשע"ח וההתאוששות הגלובאלית עשויים לתמוך ביצוא הבריטי. הב
, הפעילות הכלכלית צפויה Consensus Economicsעל פי סקר . 2%של בריטניה צפוי לעלות השנה לרמה של קצב הצמיחה 

עודכנו מספר פעמים כלפי מעלה לאחר משאל העם לגבי  2017. יש לציין כי תחזיות הצמיחה לשנת 1.7%-לצמוח השנה ב
 בראיה לטווח ארוךבלבד(.  0.6%תהיה  2017-העריכו כי הצמיחה ב 2016ההיפרדות של בריטניה מהאיחוד האירופי )באוגוסט 

ממוצעת של במונחים ריאליים )אינפלציה  1.8%-, כלכלת בריטניה צפויה לצמוח בקצב ממוצע של כ2018-2022בשנים , יותר
 בשנים אלה(. 2.2%

הבנק המרכזי מעריכים כי  ואנ: באינפלציה ההעליילמרות  ,איננו צופים שינוי במדיניות המוניטארית בטווח הקצר לפחות
יותיר את הריבית ללא שינוי במהלך השנה הנוכחית על רקע החששות מפני השפעות שליליות של הסיכונים הפוליטיים על 

, בעיקר על רקע באינפלציה, וציפיות להמשך עליה באינפלציה בטווח הקצר ההעלייזאת, למרות  הביקושים המקומיים.
באינפלציה נובעת בעיקר מגורמים זמניים, ולאחר שהשפעתם תקטן אזי האינפלציה  ההעליי. ההשפעות של הפיחות בשע"ח

אינפלציה צפויה להתחיל להתמתן ה Consensus Economicsעל פי הערכות הגופים הכלכליים בסקר  צפויה להתמתן.
על פי בנוסף, . 2%שהוא  עדיין צפויה להישאר מעל ליעד יציבות המחירים של הבנק המרכזיהיא בתחילת השנה הבאה, אך 

אינה צפויה לעלות השנה. במידה וההשפעה של הסיכונים הפוליטיים על הפעילות הכלכלית תקטן, וכלכלת הסקר, הריבית 
בריטניה תצמח בקצב גבוה יותר מהצפוי לצד סביבת אינפלציה יציבה באזור יעד יציבות המחירים, אזי לא ניתן לשלול כי 

, הריבית צפויה לעלות פעם אחת עד הרבעון OIS-העל פי עקום . 2018הבנק המרכזי יתחיל להעלות את הריבית במהלך 
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