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רקע ונתונים

כלליים 1

שטח 7,741,228 :מיליון קמ"ר (  6מתוך
)257
ישראל  22,072קמ"ר ( 153מתוך
)257
אוכלוסייה 25 :מיליון נפש
עיר בירה :קנברה
משטר :מונרכיה חוקתית פרלמנטרית
ופדרלית
רוה"מ מכהן :סקוט מוריסון ( Scott
)Morison
מכהן בתפקיד מאז  24אוגוסט ( 2018נבחר לכהונה נוספת ב  18במאי )2019
שפה רשמית :אנגלית
מטבע :דולר אוסטרלי ()AUD
 1דולר ארה"ב = AUD 1.45
גאוגרפיה :אוסטרליה הנה מדינת אי מוקפת אוקיינוס ,עצמאית משנת  .1901היא היבשת
החמישית והקטנה מבין כל היבשות עם שטח אדמה וגיאוגרפיה הפרוסים על פני  7.7מיליון קמ"ר.
אוסטרליה ממוקמת באזור חגורת איי הפסיפיק שבאוקיינוס השקט ,ללא גבולות מדיניים מידיים
והיא המדינה הגדולה ובעלת ההשפעה הפוליטית-מדינית וכלכלית החשובה ביותר על איי ומדינות
האזור.
השלטון באוסטרליה הינו פדרציה של  6מדינות ו  2טריטוריות עם שלטון פדרלי מרכזי שמושבו
בקנברה .ממשלתה היא דמוקרטיה פרלמנטרית ,דוברת אנגלית שקשורה בטבורה לתרבות
הבריטית שייסדה ויישבה את אדמתה החל בתחילת ההגירה האירופית אליה בסוף המאה ה17-
עבור בעצמאותה וכינון המבנה הפדרטיבי בה בשנת ( 1901מתקרא .)Federation of Australia
לאוסטרליה כלכלת שוק חופשי ,פתוחה ,מערבית ותחרותית שמנהלת קשרים כלכלים ומסחריים
ענפים עם מרבית השווקים המרכזיים עבורה באסיה ,יחד עם מערך קשרים מדיניים וכלכלים הדוק
ומידי עם מדינות האיחוד האירופי ועם ארה"ב שותפתה האסטרטגית החשובה ביותר.

CIA The World Factbook ,The World Bank
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2020 אינדיקטורים כלכליים מרכזיים לשנת

ישראל

אוסטרליה

אינדיקאטור
תמ"ג נומינלי

402.6

1359

GDP, current prices
Billions of U.S. dollars

PPP תמ"ג לנפש במונחי
40,547.3

51,680.4

Purchasing power parity;
international dollars per capita

-2.4% – 2020
3.4% – 2019
3.5% – 2018

-2.4% – 2020
1.9% – 2019
2.8% – 2018

-0.6%

0.9%

שיעור הצמיחה
הכלכלית
real GDP growth

שיעור האינפלציה
Inflation rate, average
consumer prices

4.3%

35

6.5%

שיעור האבטלה
קלות עשיית עסקים

)190  (מתוך14 מקום

 כאשר ציון נמוך1-190 דירוג בין
מבטא תוצאה טובה

Doing Business Report, World Bank:מקור

מדד התחרותיות
)20  (מקום76.7

)16  (מקום78.7 ציון
Global Competitiveness Index 4.0:מקור

AA-

2

2

AAA

CIA The World Factbook ,The World Bank

IMF, The World Bank, World Economic Forum
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0-100 -ציון מ
 מבטא את הציון הטוב ביותר100

S&P דירוג אשראי

רקע כללי/כלכלי
הפדרציה של אוסטרליה The Commonwealth of Australia ,בשמה הרשמי ,היא מדינה
מערבית ,מפותחת ,מודרנית ותחרותית בעלת שוק חופשי שנהנית מנתוני פיתוח ,קידמה וצמיחה
כלכלית ואנושית גבוהים מאוד ,משך תקופה ארוכה מאוד .אוסטרליה מהווה מוקד עסקים גלובלי
ואזורי-אסייתי שמתאפיין ומתגאה בכמעט  30שנות צמיחה כלכלית יציבה וקבועה בכל שנה ,שקנו
לה מעמד של מדינה עשירה ,יציבה ומתקדמת פתוחה לשווקים הגלובליים ,משקיעה בהם ומעודדת
משקיעים ומהגרים לתחומה.
היסטורית ובמהלך  100השנים הראשונות לקיומה היוותה תעשיית החקלאות את הבסיס הכלכלי
המרכזי של הדומיניון הבריטי ,שהחלה עם תחילת ההתיישבות האירופית של סוף המאה ה18-
ונמשכה עד סוף המאה ה .19-גם כיום ,שנים רבות לאחר שקיבלה עצמאות מבריטניה ,סקטור
החקלאות מהווה ענף תעשייה מרכזי ומתקדם בייצור ואספקת תוצרת חקלאית מקומית ,ויותר
מכך כענף ייצוא של מזון מעובד לרבות בשר ,כבשים ועופות ,חיטה וקני סוכר ,מוצרי חלב וגידולי
פירות וירקות לשווקים עבור האזור המידי באסיה והפסיפיק כמו גם אל השווקים הגלובליים.
בנוסף ,באוסטרליה פועלת תעשיית ענק של כרייה מכרות שמנצלת את אוצרות ומשאבי הטבע
הבלתי נדלים שבשטחה .אדמתה שופעת מתכות ,כימיקלים ומינרלים ויש בה מאגרים עצומים של
משאבי אנרגיה ועופרות ברזל ,כולל פחם ,נפט וגז טבעי .ב 30-השנים האחרונות אלו היו מחוללי
הצמיחה וההכנסות העיקריים של כלכלתה שמיצבו אותה כספקית העיקרית של חומרי גלם שהיו
ועודם נדרשים לצמיחה המתמשכת של סין בעשורים האחרונים .משנות ה 90-של המאה ה,20-
כשהצמיחה של סין נשקה ל 10%-על פני דור שלם כמעט ,אוסטרליה הייתה הספקית העיקרית של
אוצרות הטבע ,המשאבים הטבעיים והאנרגיה שהיו דרושים לסין בהיקפים אדירים לפיתוחה
וצמיחתה.
ענף הכרייה מהווה כ  50%מסך הייצוא ותורם כמחצית מהתרומה לתמ"ג המקומי ,כשעל פני
שלושת העשורים האחרונים מהווה ענף המכרות משענת מרכזית ונדבך מוביל בייצור התעשייתי
וביצוא הכללי של כלכלת אוסטרליה ומקור מרכזי לעושרה וצמיחתה הכלכלית.
בהמשך לעובדה שאוסטרליה נהנית מקרבה גיאוגרפית למדינות אסיה ,בדצמבר  2015נכנס לתוקף
הסכם סחר חופשי בין אוסטרליה לסין שהפך אותה לשותפת הסחר העיקרית של אוסטרליה וע"ס
נתוני  2020כשליש מסך כל היצוא התעשייתי האוסטרלי מופנה אליה .בדומה ,היבוא מסין מהווה
כחמישית מסך כל היבוא התעשייתי של אוסטרליה לתחומה.
ענפים נוספים עליהם מתבססת כלכלת המדינה הם ענפי השירותים לרבות תעשיית בנקאות
ופיננסים גלובלית ,תעשיית קמעונאות נרחבת ותעשיית חינוך אקדמית מפותחת ודוברת אנגלית.
מבנה ופוליטיקה – אוסטרליה הנה פדרציה המורכבת משש מדינות ושתי טריטוריות ומשתייכת
לחבר העמים הבריטי .מלכת בריטניה מכהנת כראש המדינה אך תפקידה סמלי .אוכלוסיית
אוסטרליה מונה כיום כ  26מיליון נפש וכוללת ברובה תושבים ממוצא אירופי ,בפרט מהאיים
הבריטיים ,כאשר תושביה המקוריים של אוסטרליה וילידיה מכונים אבוריג'ינים בשפה
הפופולרית ו  First Nationsבאופן רשמי ומהווים קרוב ל  3אחוזים מאוכלוסייתה כיום.
שלטון וממשל  -אוסטרליה נהנית מיציבות שלטונית וממשטר דמוקרטי פרלמנטרי יציב שנבחר
בכל  3שנים במסגרת אזורי בחירה .הממשלה האוסטרלית הנוכחית מורכבת מקואליציית שתי
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מפלגות ימין ומרכז  .Liberal and National Party Coalitionראש הממשלה המכהן סקוט
מוריסון נבחר לכהונה שנייה בבחירות מאי  , 2019לאחר שמונה לתפקיד בהמשך להצבעת אי אמון
פנים מפלגתית ברוה"מ הקודם מלקום טרנבול ,שהודח מהתפקיד באוגוסט .2018
ממשלת אוסטרליה הנוכחית חיובית באופן מיוחד כלפי ישראל ,מגמה שבאה לידי ביטוי מתמשך
בסדרה של הצהרות פוליטיות ,הצבעות במוסדות בינלאומיים וביקורים הדדיים של ראשי
הממשלות באוסטרליה ובישראל יחד עם ביקור רשמי היסטורי של נשיא המדינה ראובן ריבלין
שהתקיים בתחילת  ,2020שהזניקו את יחסי שתי המדינות לרמת יחסים קרובה וחיובית במיוחד.
בנוסף לביקורים הדדים חשוב לציין את הצהרות רוה"מ מוריסון על הכרה ב(מערב) ירושלים כבירת
ישראל והקמת משרדים דיפלומטיים בה בתחילת  .2019קודם לכן התקיימו ביקורי רוה"מ נתניהו
באוסטרליה לראשונה בפברואר  2017וביקור רוה"מ מלקולם טרנובל בארץ בסוף אותה שנה.
רוה"מ מוריסון המשיך בהתבטאויות והצהרות חיוביות במיוחד כלפי ישראל ,שבמקרים רבים אף
הביאו את ממשלתו לכדי עימות ישיר עם מדינות ערביות ולפגיעה ביחסי הסחר שלה עם אינדונזיה
ומלזיה ,שתיהן שותפות סחר בעלות חשיבות לאוסטרליה .בחודש מאי  2019התקיימו בחירות
כלליות באוסטרליה בה זכתה שוב וברוב משמעותי קואליציית Liberal and National Party
 Coalitionבראשות ראש הממשלה המכהן מוריסון שנבחר לכהונה נוספת בת  3שנים .בחירות
צפויות ככל הנראה להתקיים בתחילת .2022
בשנים האחרונות הולכת וצומחת באיטיות תעשיית יזמות וחדשנות טכנולוגית (היי טק והשקעות
בטכנולוגיה),דבר שמציב את כלכלת המדינה בעמדת נחיתות ביחס לעולם הדיגיטלי ,טכנולוגי,
תחרותי של ימינו .בהתאם לכך ,כלכלת אוסטרליה עוברת בשנים האחרונות תנופה של שינוי
והשקעת מאמצים ומשאבים ניכרים לפתח בקרבה תרבות ותשתיות תומכות יזמות ,מו"פ וחדשנות
טכנולוגית.
אוסטרליה מתמודדת עם איומים גוברים על הביטחון הלאומי שלה בעיקר באמצעות תקיפות סייבר
וניסיונות של התערבות והשפעה על המערכת הפוליטית המקומית (בעיקר מצד סין) .במרוצת 2020
לאחר קריאות והצהרות הולכות ונשנות מצד בעלי תפקידים בממשלת אוסטרליה כולל מפי רוה"מ
מוריסון עצמו לצורך בחקירה בינלאומית הוגנת ושקופה של מקורות נגיף הקורונה בסין ,החריף
מאוד המתח בין המדינות והוביל להפעלת שורת מנופים כלכלים מצדה של סין שמכוונים לפגיעה
ישירה ומכוונת בסחר בין המדינות .מנגד ,השיקה ממשלת אוסטרליה תוכנית הצטיידות ובניה
נרחבת בקנה מידה היסטורי של כוחותיה הצבאיים ,יחד עם בניית יכולות סייבר הגנתיות
והתקפיות במטרה להיערך לעימות עתידי להגנת נתיבי השייט שעוברים בים סין הדרומי כמו גם
על עצמאותה ,ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית.
בדומה למרבית מדינות העולם אוסטרליה התמודדה עם משבר נגיף הקורונה ,שהתאפיין במשבר
בריאותי מתמשך לצד השפעות כלכליות נרחבות .המדינה עברה מספר סבבים של סגר נרחב
( )Lockdownשהצליח לעצור את התפשטות הנגיף ומאז מחצית  2020על אף שישנן התפרצויות
מקומיות ספורדיות שמקבלי ההחלטות בכל אחת מהמדינות מצליחים בכל פעם להתגבר עליהם,
הרי שמשך פרקי זמן ארוכים מאוד ניכר שאין נדבקים בנגיף בכל רחבי המדינה או שהיו מספרים
קטנים יחסית .עדין ,ממשלת אוסטרליה נוקטת במדיניות מחמירה שמנצלת את עובדת היותה
מדינת אי והעדרם של גבולות יבשתיים ,ושומרת על גבולותיה סגורים עבור כל מי שאינם תושביה
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או אזרחיה וללא קביעת מועד לפתיחתם כולל לאורחים ומבקרים זרים לכל סיבה שתהיה גם אם
התחסנו כנגד הנגיף.
אוסטרליה השיקה תוכניות סיוע וחילוץ כלכלי רחבות היקף שנועדו להתמודד עם ההשפעות
הכלכליות ובכדי לתמוך בתעשייה ובשוק התעסוקה המקומי באמצעות תוכניות ייעודיות
שהמרכזיות שבהן הן  Job Seekerלתושביה שאיבדו את מקום עבודתם ו  Job Keeperשהיוותה
את תוכנית הדגל ונועדה לתמוך בחברות ,עסקים ,תאגידים ובאופן כללי בשוק התעסוקה באמצעות
מתן סיוע כלכלי קבוע למעסיקים להמשיך להעסיק ולשלם משכורות לעובדים במטרה להתמודד
ולצלוח את התקופה המאתגרת.

מאפייני הכלכלה המקומית
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נתוני סחר
שנה

2020
2019
2018
2017

סכום יצוא
לעולם

סכום יבוא
מהעולם

במיליארדי דולרים

במיליארדי דולרים

254,300
266,377
241,762
231.6

202,800
221,481
222,066
221

מאזן מסחרי

51.5
44.9
19.7
10

שותפות הסחר הגדולות לשנת  – 2020יצוא:
יצוא
במיליארדי
דולרים

סין
יפן
ארה"ב
דרום קוריאה
הודו
ניו זילנד
סינגפור
בריטניה

153.2
61.7
24.7
27.8
22.8
16
16
10.3

מאזן מסחרי

אחוז מסך
היצוא של
אוסטרליה

במיליארדי דולרים

32.6%
13.1%
5.3%
5.9%
4.9%
3.4%
3.4%
4.9%

71.4
34.9
-26.9
14.2
19.44
1.4
-0.7
-6.6

מוצרי היצוא העיקריים :כימיקלים ,מינרלים ומתכות :לרבות עפרות ברזל ,פחם ,זהב ,גז טבעי,
מוצרי בשר ,חיטה ,צמר ואלכוהול.

3 Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 3

3 https://comtrade.un.org/data/
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יבוא
יבוא
במיליארדי
דולרים

סין
ארה"ב
יפן
גרמניה
בריטניה
סינגפור
ניו זילנד
תאילנד

אחוז מסך
היבוא של
אוסטרליה

במיליארדי דולרים

19.4%
12.3%
6.4%
4.5%
4%
4%
3.5%
4.1%

71.4
-26.9
34.9
-3.6
-6.6
-0.7
1.4
2.8

81.8
51.6
26.8
17.3
16.9
16.7
14.6
10.67

מאזן מסחרי

מוצרי היבוא העיקריים הם:
כלי רכב ,מוצרי נפט ודלקים מזוקקים ,מוצרי תקשורת וטכנולוגיות ,מחשבים ומכונות לתעשייה,
שירותי לוגיסטיקה ,ציוד רפואי.

סקטורים מרכזיים בכלכלת אוסטרליה:
כרייה ומכרות – שווי חברות תעשיית הכרייה של אוסטרליה עומד על כ 140-מיליארד דולר
אוסטרלי (כ  100מיליארד  $ארה"ב) ,והן נהנות מהשקעות זרות של פיתוח תעשייתי בהיקף עשרות
מיליארדי דולרים.
תרומתה של תעשיית הכרייה והמכרות לצמיחה הכלכלית מוערכת ב ,14%-תרומתה לפעילות
הכלכלית ולתוצר הגולמי השנתי הכללי של המדינה הוא כ 8%-ושיעור עצום של  80%-מתוצריה
מיועדים ליצוא .למעשה ,תרומת הסקטור שווה יותר ממחצית ההיקף של כל הייצוא של אוסטרליה
לשווקים בחו"ל .בנוסף ,זהו הסקטור בעל השקעות ההון הגדולות ביותר ,המשכורות הגבוהות
ביותר ושולי הרווח הגבוהים ביותר בכלכלה המקומית .על אף נתונים אלו ,מדובר בתעשייה
שמעסיקה סה"כ כ 250-אלף עובדים ,שמהווים כ 2%-בלבד מכוח האדם בשוק העבודה .מדובר
בתעשייה שמשקיעה משאבים עצומים במיכון ,אוטומציה רובוטיקה ויכולות טכנולוגיות
מתקדמות במיוחד ,שבאים על חשבון ריבוי ידיים עובדות וכוח אדם בתעשייה ,שאפיינו בדרכים
שונות את מחצית המאה ה 18-ובוודאי שאת המאות ה 19-וה.20-
תעשיית הכרייה זקוקה לפתרונות חדשניים להגברת היעילות ולצמצום עלויות שימוש בצריכת
אנרגיה ומים ,יחד עם ניהול מאות ואלפי העובדים הפרוסים באזורים ובאתרים השונים של
המדינה ,שנדרשים לנושאים של בטיחות בעבודה .בשילוב תקציבי הענק באיתור ופיתוח שדות
כרייה ומכרות חדשים ,חברות הכרייה של אוסטרליה הגבירו את העניין שלהן בטכנולוגיות
ישראליות ,ובעיקר בתחום הטיפול בשפכים תעשייתיים ,ניצול משאבי אנרגיה והטמעת פתרונות
אלטרנטיביים לאנרגיה ממקורות בלתי מתכלים ,וכן ביכולות המובילות של תעשיית הרחפנים
והמל"טים ,כמו גם  Big Dataו - Data Analyticsפתרונות הגנה ואבטחת סייבר .נושאים של
דיגיטציה ,רובוטיקה ואוטומציה רלוונטיים מאוד לתעשייה עתירת צרכים ,משאבים ותקציבים זו.
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אבטחת סייבר ופינטק  -אוסטרליה נחשבת למדינה שנהנית מביטחון ויציבות אזורית ,ללא איום
ממשי על גבולותיה .על אף זאת ,בשנים האחרונות ניצבת בפניה מציאות משתנה שנובעת מהאיום
המשמעותי ביותר על הביטחון הלאומי שלה ,ריבונותה והמשך קיומה כמדינה מערבית ודמוקרטית
 מצדן של מדינות שמפעילות תקיפות סייבר כנגדה .אלו מתקיימים מתוך כוונה להשפיע על מקבליהחלטות ,להתערב ולהשפיע על הפוליטיקה המקומית כולל ניסיונות השפעה על ערוצי התקשורת
והאקדמיה ,במטרה לעצב את האינטרסים הלאומיים של אוסטרליה באופן שישרתו גורמים
ואינטרסים זרים.
החרפת היקף ואיכות האיומים בשנים האחרונות הביאו חברות וארגונים אוסטרלים
להכיר בפוטנציאל של תעשיית הסייבר הישראלית וליכולתה לסייע בהתמודדות ולמנוע התקפות
סייבר נגדה .מערכת היחסים הכלכלית ,הטכנולוגית והמסחרית בין המדינות התעצמה בשנים
האחרונות והפכו לקשר אסטרטגי בזכות הצורך והעניין של הצדדים לחזק ולהעמיק את השותפות
בין המדינות בדגש על אבטחה והגנה מפני התקפות ואיומי סייבר ) (Cyber Securityוהצורך בהגנה
אפקטיבית על מערכות המחשוב ו  ITהשונים ,לרבות מערכות ותשתיות קריטיות ,מחשבי ממשלה,
מערכות הנתונים של צבא אוסטרליה ,כוחות הביטחון ואכיפת החוק ,תשתיות קריטיות בהם
מתקני אנרגיה ,נפט וגז כמו גם תעשיית המכרות.
חקלאות וטכנולוגיות  - Agtechתעשיית החקלאות מהווה ענף חשוב ומרכזי בענף שמייצר רווחים
בשיעור של  155מיליארד  $בשנה ומהווים כ  12%מסך התוצר הלאומי השנתי .באוסטרליה פועלים
 135,997חוות חקלאיות ששטחם והיקפם הוא  61%משטח אוסטרליה כולה .תעשיית החקלאות
מרכזית מאוד ליצוא ותרומתה השנתית מסתכמת ב  15%מסך כל היצוא התעשייתי .אוסטרליה
פועלת ושואפת להפוך להיות יצואנית מרכזית ומובילה של מוצרי חקלאות כמו גם מוצרי מזון
לעולם בדגש על מדינות אסיה הקרובות אליה גיאוגרפית.
אנרגיה – עד תחילת שנות ה ,2000-אוסטרליה הייתה גורם זניח בשוק האנרגיה העולמי ופחם היה
המקור המרכזי להפקה של אנרגיית חשמל עבור מרבית מחוזותיה ,עריה ותעשייתה .בשל שטחה
העצום וחוסר הכדאיות הכלכלית בבניית תשתית הולכת גז טבעי שמתפרש על פני אלפי
קילומטרים ,הווה פחם את המקור הטבעי ,הזול יחסית אך המזהם במיוחד .בשנים האחרונות עם
ההכרה בבעיית ההתחממות הגלובלית ,פותחו טכנולוגיות מתקדמות ויעילות להפקת אנרגיה
ממקורות נקיים ובלתי מתכלים (אנרגיה סולרית ,רוח ומים) .במקביל ,מאז תחילת שנות ה2000-
התגלו מאגרי גז טבעי בדרום אוסטרליה ,שהפקתם הייתה כלכלית בהמשך להשקעות עתירות הון
של חברות אנרגיה מקומיות וזרות ,כמו  Shellו  .BPבאוסטרליה פועלות עשרות חברות חשמל
ואנרגיה שנדרשות לרגולציה מחמירה ולהספקת חשמל לאזורים מרוחקים ונידחים .שוק האנרגיה
של אוסטרליה נמצא בתהליך שינוי והתבגרות ,הן בעקבות המשברים של השנים האחרונות והן
בעקבות החלטות הממשלה שנובעות מדו"ח המדען הראשי האוסטרלי ד"ר אלן פינקל ,שנועדו
להצעיד אותה אל העתיד כשוק מתקדם ,מתוחכם ואינטגרטיבי שפועלות בו חברות אנרגיה
גלובליות ומקומיות ושמחויב לאימוץ של פתרונות מתקדמים ,חדשנות טכנולוגית וסטנדרטים
שונים מאלו שאפיינו אותו בשנים האחרונות.
טכנולוגיות מים – מצב משק המים במדינה הולך ומחריף ומשתווה לתקופת 'בצורת המילניום'
) (The Millennium Draughtשהתאפיינה במחסור בגשמים בשנים 1997-2010 :בעיקר באזורים
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והמדינות המדבריים בדרום המדינה .גם שנת  2020סווגה כשנה השישית ברצף של מיעוט משקעים.
בפועל ,המשמעות היא מחסור במי שתייה ומים לתעשייה ,בעיקר לתעשיית החקלאות שמרכזית
מאוד לכלכלת אוסטרליה וכוללת תעשיות בשר וגידולים חקלאים למאכל ועבור סחורות בסיס:
תירס ,קני סוכר ותעשיית גידול ויצור של צמר ,כותנה ,עורות ,שמשמשים את תעשיית הביגוד
והאופנה .ההיקפים הם ניכרים משום שאוסטרליה עצומה בשטחה ,עצמאית באספקת המזון שלה
ומייצאת למדינות ושווקים בחו"ל .ככזו היא מגדלת ומייצאת מגוון גידולים חקלאיים למרבית
מדינות ושווקי האזור ,במקביל לייצוא של בעלי חיים לעשרות מדינות באסיה ובמזרח התיכון ,בהם
לישראל (בהם כבשים ,עגלים וכו').

אוסטרליה  -הסכמים בילטרליים מרכזיים:
ארגונים בינ"ל:
-

 :OECDכן (ינואר )1971

-

 :WTOכן (ינואר )1995

מדינות שאיתן אוסטרליה חתומה על הסכם סחר:
ניו זילנד ,סינגפור ,ארה"ב ,תאילנד ,צ'ילה ,גוש מדינות  ,ASEANמלזיה ,דרום קוריאה ,יפן ,סין,
הסכם מקיף ומתקדם עם מדינות  ,TPPהסכם הסחר האזורי אסייתי  RCEPהיה האחרון שנחתם
בנובמבר .2020
מדינות שנמצאות בתהליכי מו"מ לקראת חתימה על הסכם אס"ח עם אוסטרליה:
הונג קונג ,אינדונזיה ,פרו ,מדינות הפסיפיק ,האיחוד האירופי ,הודו ,האיחוד הכלכלי של מדינות
המפרץ הפרסי ( )GCCבריטניה .בתחילת השנה הודיע משרד הסחר ,ההשקעות והתיירות על רצונם
להתחיל תהליך לקראת מו"מ על אס"ח עם ישראל.
יוזמות מרכזיות של ממשלת אוסטרליה בשנתיים האחרונות
תשתיות טלפוניה ואינטרנט  – NBN - National Broadband Networkהינה התוכנית
הלאומית ,באמצעות החברה הממשלתית  NBNלשדרוג והחלפת תשתיות תקשורת ואינטרנט
שתאפשר תקשורת אינטרנט מהיר ( )5Gובטוח שיחליף תשתיות מיושנות מבוססות נחושת ,תתמוך
בחיבור אזורים ,שטחים וקהילות חקלאים מרוחקות אל רשת האינטרנט בחיבור מהיר ואיכותי.
חקלאות – ממשלת אוסטרליה השיקה במרץ  2018תוכנית שאפתנית שנועדה להזניק את תעשיית
החקלאות והמזון המקומית אל העתיד ולהכפיל את היקפי הייצור והיצוא כבר בעשור הבא.
התוכנית ,בשיתוף התאחדות החקלאים והמגדלים האוסטרלים ,NFF – National Farmers
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 Federationתאגיד הטלקום טלסטרה ופירמת הייעוץ העסקי  KPMGשותפים בתוכנית ממשלתית
בשם.Talking 2030: Growing agriculture into a $100 billion industry :
מטרת התוכנית :השקעות תקציבים משמעותיים למטרת פיתוח ,שדרוג ובנייה של יכולות ותשתיות
פיזיות וטכנולוגיות נרחבות במטרה להזניק את תעשיית החקלאות והמזון המקומית מכ60-
מיליארד דולר כיום להיקפי ייצור ויצוא של מעל  100מיליארד דולר בשנה עד שנת ( 2030כ 70
מיליארד  $ארה"ב) .כלומר ,שהתעשייה כמעט תכפיל את עצמה במהלך העשור הבא.

סקירת יחסי הסחר ישראל – אוסטרליה:
בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה חיובית והתפתחות משמעותית ביחסי הסחר שבין ישראל
ואוסטרליה ,כחלק מן ההכרה וההבנה שהמשך הצמיחה והפיתוח הכלכלי של אוסטרליה איננו יכול
להמשיך להסתמך על צמיחתה התעשייתית של סין (או של מדינות אחרות) שנסמכת על ביקושים
לסחורות שתעשייתה מפיקה ומייצאת.
יחד עם הצורך והרצון להיות חלק אינטגרלי מהכלכלה העולמית ,לפתח תעשיית ידע וחדשנות
טכנולוגית ,להתמודד עם איומים שנובעים מהתקפות סייבר והגנת גבולותיה ולתמוך בסקטור
היזמות והחדשנות המסתמך על אקו-סיסטם מתקדם (המאפיין כיום כל כלכלה מודרנית שחפצה
בהמשך צמיחה ופיתוח כלכלי בר קיימא) ניכרת ההבנה שישראל מהווה פרטנר טבעי ומידי לשת"פ
כלכלי ,טכנולוגי ,מדעי ומסחרי.
בהמשך לכך ,כחלק מתוכניות לפתח תעשיית ובניית יכולות של חדשנות טכנולוגית ,ייסדה ממשלת
אוסטרליה חמישה מוקדים בינלאומיים שנועדו לאפשר ולתמוך ביזמים מקומיים שמעוניינים
ללמוד ולהתנסות בעבודה וביזמות במרכזים גלובליים שמצטיינים בחדשנות ,באופן שיתרמו
וישתלבו מצדם בפיתוח אקו-סיסטם טכנולוגי אוסטרלי .המרכז הראשון עליו הכריז ראש ממשלת
אוסטרליה ממוקם בחממת  SoSAשבדרום תל אביב ומתקרא 'נקודת הנחיתה' ( the Landing
 )Padונמצא בניהול אוסטרלי.
בנוסף ,יש לציין כי כ  30משלחות עסקיות אוסטרליות ביקרו בישראל בכל אחת מהשנים של 2018
ו  2019במסגרתן נציגים בכירים של חברות אוסטרליות מובילות שזיהו את החדשנות והפיתוחים
הטכנולוגיים הישראליים כרלוונטיים וכמנועי צמיחה עסקיים להמשך פעילותם ,הצטרפו
לפעילויות ,למשלחות עסקיות וערכו ביקורים בארץ .בשנת  2020לעומת זאת ,בשל המציאות
שהשתנתה ,התקיימו מאות מפגשים עסקיים באמצעות פעילויות שונות בהם כנסים ,סמינרים
ומפגשים עסקיים וירטואליים שהתמקדו בתעשיות ובענפים רלוונטיים לשת"פ בין המדינות,
בהובלת הנספחות הכלכלית של ישראל באוסטרליה.
תופעה מעניינת במיוחד ,שעשויה להביא לחיזוק משמעותי של הקשרים הכלכליים בין המדינות
היא הנפקתן של  23חברות טכנולוגיה ישראליות בבורסה האוסטרלית .בעוד בשנים 2017-18
הונפקו ונסחרו בה רק  10חברות ישראליות ,על פי נתוני מחצית  ,2021ישנן כבר  23חברות
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ישראליות שרשומות ונסחרות בה ,מגמה שמציבה את ישראל במקום הרביעי בהשוואה של מאפייני
מספר החברות הזרות שנסחרות בבורסה המקומית  .ASXבדומה ,בשנים האחרונות ניכרת עליה
משמעותית בפעילות הכלכלית בין המדינות ולמעלה מ 20-חברות ישראליות פתחו נציגות ומשרדים
באוסטרליה או הרחיבו את מצבת העובדים שלהם בעיקר בענפי הסייבר ,פינטק ,קמעונאות
(ריטייל-טק) ,אגטק וכו'.

נתוני הסחר ישראל – אוסטרליה :2016-2020
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סכום יצוא במיליוני דולרים

היקף סחר במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים

2016

מניתוח הנתונים והטבלאות ניכר כי נתוני הסחר ההדדי יציבים וקבועים בהשוואת חמשת השנים
האחרונות אף על פי שבשנים  2019כמו גם ב  2020אלו משקפים ירידה מתונה בהיקפי הסחר ביניהן,
שלפחות את  2020ניתן לשייך להשפעות הכלכליות של שנת הקורונה.
כמעט כל היצוא הישראלי לאוסטרליה שמרביתו מורכב ממוצרים ,תוכנה וטכנולוגיות של תעשיית
ההיי-טק והציוד הרפואי גבוה פי  5בהשוואה ליבוא מאוסטרליה לארץ .לעומתו ,מרבית היבוא
מאוסטרליה לארץ מסתכם בתוצרת חקלאית לרבות בעלי חיים שמיובאים לארץ לפיטום ושחיטה.
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סיכום נתוני הסחר של שנת ( 2020כמו גם השנים הקודמות שנבחנו) אינם משקפים נכונה לדעתנו
את היקפי הסחר האמיתי בין המדינות משום שמרבית החברות הישראליות הפועלות באוסטרליה
מספקות שירותי  ITופתרונות תוכנה וביניהן חברות רבות המספקות פתרונות אבטחת סייבר.
היות ויצוא שירותים איננו בא לידי ביטוי בנתוני המכס ובדו"חות היבוא/יצוא ובנוסף חלק
משמעותי מהיצוא הישראלי לאוסטרליה נעשה דרך מדינות שלישיות כגון ארצות הברית ,סינגפור,
הונג קונג ומדינות אירופה ,הרי שאנו מעריכים כי היקף הסחר ההדדי בין המדינות מסתכם בכ2-
מיליארד .$
בשנה האחרונה ,זכו מספר חברות ישראליות במכרזים בהיקפים משמעותיים ואנו צופים כי
הצלחות אלו יבואו לידי ביטוי בנתוני הסחר בשנים הקרובות.
תחומים בעלי פוטנציאל לפעילות חברות ישראליות באוסטרליה:
תחומי היעד לפעילות כלכלית הינם :טכנולוגיות מתקדמות לענף החקלאות ,פתרונות בתחום
אבטחת סייבר ,טכנולוגיות פינטק למערכת הבנקאית והפיננסית ,טכנולוגיות ריטייל ו-
 ,Ecommerceבינה מלאכותית  ,AIרובוטיקה ,ציוד רפואי וטכנולוגיות מים.
תחומים נוספים בעלי פוטנציאל הינם :טכנולוגיות לענף החקלאות והמזון ,טכנולוגיות לענף
האנרגיה והמכרות IT ,לענפי הקמעונאות (ריטייל) ולתחום הספורט-טק.
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סקטורים מרכזיים –
פילוח נתוני היצוא הישראלי לאוסטרליה:

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
5%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
4%

מוצרי תחבורה
2%

מינרלים ודלקים
0%
מתכות בסיס
5%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
16%

מכונות ומיכון
חשמלי ומכני
30%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
9%
אחר
14%

גומי ופלסטיק
15%

 4הלמ"ס
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פילוח נתוני היבוא הישראלי מאוסטרליה:

תוצרת חקלאית
טרייה ומוצרי מזון
31%

פנינים ,אבנים
ומתכות יקרות
15%

מוצרי תחבורה
1%
מינרלים ודלקים
0%
מתכות בסיס
12%

כימיקלים ומוצרי
תעשיות כימיות
7%
מכונות ומיכון חשמלי
ומכני
13%

גומי ופלסטיק
11%

אחר
7%

מכשור אופטי ,רפואי
ואחר
3%

נתוני סחר בשירותים ישראל ואוסטרליה:
שנה
יצוא
יבוא

2018
216.33
150.63

2019
238.41
159.68

2017
176.46
148.41

2015
81.08
46.95

2016
155.57
126.40

Year
Export
Import

סחר בשירותים עסקיים ,מיליוני דולרים
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הסכמי סחר הדדיים בין ישראל ואוסטרליה:
שם ההסכם

שנת
חתימה על
ההסכם

האם ההסכם בתוקף?

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל ואוסטרליה

2019

כן
ההסכם נכנס לתוקף ב
1.1.2020

הסכם שת"פ ו  Codeshareבין חברות אל על ו Qantas

2017

כן

2018

כן

הסכם שת"פ טכנולוגי בין רשות החדשנות למדינת NSW

2017

כן

הסכם שת"פ טכנולוגי בין רשות החדשנות למדינת

2005

כן

הסכם שת"פ טכנולוגי פדרלי מקיף בין רשות החדשנות ו
Department of Industry, Innovation and Science

Victoria

השקעות של חברות אוסטרליות בתעשייה הישראלית:
על אף פעילות ועניין רב של קרנות ומשקיעים אוסטרלים בהשקעות הון סיכון ,חברות סטארט-אפ
ומיזמי טכנולוגיה ישראלים ,לצערנו אין בישראל פעילות של תאגיד אוסטרלי שמקיים בארץ
פעילות מבוססת מחקר ופיתוח (מו"פ) ,כשם שעושים עשרות תאגידי טכנולוגיה גלובליים.
עם זאת ,בשנים  2017-2020הושקעו מעל  250מיליון דולר אוסטרלי (כ  175מיליון  $ארה"ב)
בחברות ובקרנות ישראליות (לא כולל השקעות דרך הבורסה בתל-אביב) ומספר המשקיעים
האוסטרלים גדל מעשרות בודדות למאות השקעות שנעשו הן על ידי משקיעים פרטיים ,קרנות,
גופים וזרועות השקעה של חברות אוסטרליות מובילות .חברות מובילות שולחות באופן תדיר
נציגים לבחינת סקאוטינג ושותפויות טכנולוגיות לרבות השקעות בחברות ישראליות.

סיכום ותובנות הנספח:
אוסטרליה הינה מדינה מערבית ומודרנית ,בעלת כלכלה יעילה ,מפותחת ותחרותית שנהנית
מתקופה של צמיחה כלכלית ארוכה ומתמשכת על פני  3עשורים ,נתון שמציב אותה בשורה אחת
עם הכלכלות המתקדמות והמצליחות בעולם .אוסטרליה היא כלכלה פתוחה ,בעלת שוק חופשי
ותחרותי שעל אף ריחוקו היחסי ממרבית המדינות והשווקים שמהוות את שותפות הסחר שלה,
היא מחוברת וקשורה לשווקים הגלובליים ברשת של הסכמי סחר כלכלים.
אע"פ שכלכלתה מגוונת ותחרותית קיימים בה מספר ענפי תעשיה שתרומתם לתוצר הלאומי הם
בעלי משמעות ניכרת אע"פ שהם תלויים במחירי הסחורות הגלובליים ,לרבות כל תוצרי ענפי
הכרייה והמכרות ,האנרגיה והחקלאות שהינם תעשיות מרכזיות באוסטרליה .בשנים האחרונות
ובמידה מסוימת באיחור מסוים ,קיימת בה הבנה שהצמיחה הארוכה שכלכלת המדינה נהנתה
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ממנה נבעו ממחזורי גאות בסחורות שתרמו באופן ניכר לצמיחתה ,אולם אלו עתידים להצטמצם
בשל השפעות ושיקולים גיאו-פוליטיים שאינם כלכלים .בנוסף ,אוסטרליה מכירה בכך שהצמיחה
הכלכלית במאה ה  21מתאפיינת בחדשנות ויזמות טכנולוגית וסקטורים רבים של התעשייה עוברים
תהליכים מהירים של דיגיטציה במקביל עם פיתוח ואימוץ טכנולוגיות מתקדמות ,ושגם כלכלת
אוסטרליה חייבת לאמץ מודלים של תמיכה ועידוד ביזמות וחדשנות טכנולוגית שיאפשרו ליזמים
עם רעיונות ,פתרונות וטכנולוגיות לצמוח ולהתפתח בה.
בשל כך ,בשנים האחרונות פועלות הממשלות המקומיות והממשל הפדרלי לייסד בה תשתית של
יזמות טכנולוגית :אקו-סיסטם מקומי ,שעתיד להפוך גם את היבשת החמישית למרכז של סטארט-
אפים ,יזמות וחדשנות מקוריים .האתגרים החברתיים ,הפוליטיים והכלכליים שאוסטרליה
מתמודדת איתם הם מרובים ויוצרים הזדמנויות לחברות ישראליות בעלות פתרונות וטכנולוגיות
בענפים רלוונטיים ,החל במכלול הנושאים שכרוכים בהתחממות הגלובלית :מחסור וצורך
באספקת מים ,שריפות יער והצפות נרחבות המשפיעות על ערים וקהילות מרוחקות ,עבור באיומי
סייבר הפוגעים בביטחון הלאומי ובפעילות תאגידים ועסקים ,יחד עם החשש מהגירה בלתי חוקית
והצורך בהגנת גבולותיה .לאלו הצטרפו בשנה וחצי האחרונות השפעות משבר הקורונה שהולידו
אתגרים חדשים למערכת הבריאות ומתן שירותי רפואה ייחודיים בעיקר לאוכלוסיית הגיל
השלישי ,יחד עם הצורך בהטמעת פתרונות וטכנולוגיות שמאפשרים רפואה מרחוק ומתבססות על
רפואה דיגיטלית.
בדומה ,חלקים גדולים מתעשיית החקלאות המסורתית אינם עושים שימוש במערכות תקשורת
נתונים ו  Dataמתקדמות והנספחות הכלכלית פועלת לשלב חברות ויזמים ישראלים מתחום
החקלאות המדייקת ) (Precision Farming Agricultureשהם בעלי פוטנציאל משמעותי ונרחב
לשת"פ עם תעשיית החקלאות של אוסטרליה.
תעשיית האנרגיה והצורך הקיים בהטמעת פתרונות לייצור אנרגיה ממקורות נקיים ,יחד עם ייעול
ניהול הפקת אנרגיה ממקורות מזהמים ,מייצרים הזדמנויות לחברות ישראליות שלהן טכנולוגיות
אנרגיות מתחדשות יחד עם פתרונות לייעול ,אחסון ושיפור מערכות הולכה חכמה ,Smart Grid
כמו גם הגנה מפני תקיפות סייבר שמסונכרנות עם מערכות ניהול נתונים ומידע באמצעות סנסורים
ופתרונות  ,IoTשרלוונטיים מאוד לשוק המקומי ומייצרים לחברות בתחום הזדמנויות מעניינות.
ממשלת אוסטרליה המכהנת חיובית מאוד כלפי ישראל והובילה מספר ציוני דרך היסטוריים
חשובים במהלך כהונתה ,לרבות ביקורים הדדיים של ראשי ממשלות ישראל ואוסטרליה ,הצהרת
רוה"מ המכהן מוריסון על הכרה בירושלים כבירת ישראל ופתיחת נציגות דיפלומטית אוסטרלית
בה ,בנוסף על שורת התבטאויות ,הצהרות והצבעות במוסדות בינלאומיים שהיו חיוביים במיוחד
כלפי ישראל ותמכו בחיזוק הקשרים המסחריים ,הכלכליים והטכנולוגיים בין המדינות .שיאם של
כל אלו היה בביקור נשיא המדינה ראובן ריבלין באוסטרליה בפברואר  2020אליו הצטרפה משלחת
עסקית רב תחומית.
בשנים האחרונות אנו עדים לעניין הולך וגובר ,שנתמך בהכרות ובהבנה שישראל על היתרונות
הטכנולוגיים ,המחקר המדעי ,החדשנות והיזמות חוצת הסקטורים שלה ,מרכזים להמשך הצמיחה
הכלכלית של אוסטרליה .זהו תהליך מבורך שמייצר שורה של הזדמנויות עסקיות לשת"פ והשקעות
ושהוביל למספר שיא של ביקורי בכירים ונציגים רלוונטיים מחברות ותאגידים במסגרת משלחות
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עסקיות ,שרים ונציגי ממשל שביקרו בארץ עד לשנה שקדמה לתחילת משבר הקורונה .להערכתנו,
מגמה זו צפויה לחזור ואף המשיך ולגדול בעיקר לאור ההבנה והערכה לפתרונות וטכנולוגיות
שקיימים בישראל עבור האתגרים הרבים שאוסטרליה נדרשת להם ושעתידים להחמיר ולהתרחב
בשנים הבאות.

השפעות כלכליות של משבר הקורונה:
נגיף הקורונה התפשט באוסטרליה כמו במרבית מדינות העולם והביא לשינויים מרחיקי לכת
באורח החיים האוסטרלי ולפגיעה נרחבת בפעילות הכלכלית ,התעשייתית והמסחרית בה .אע"פ
שבבחינה השוואתית אוסטרליה סה"כ התמודדה היטב עם התפרצות המגיפה והצליחה לשלוט
במגמת התפשטות הנגיף ,כמו עם היקפים נסבלים יחסית של תחלואה ותמותה .עדיין ,המחיר
שתושביה ואזרחיה נדרשו לו היה נרחב ובקנה מידה היסטורי .גם תושבי אוסטרליה נדרשו
להתמודד עם סגרים מתמשכים ( )Lockdownואימוץ מודלים של עבודה מהבית  /מרחוק בהמשך
למדיניות סגרים וריחוק חברתי שהאוכלוסייה נדרשה לו ,שאמנם עצר ובלם את מגמת ההתפשטות
אבל הביא איתו מציאות מורכבת כדי כמיליון מועסקים אוסטרלים שאיבדו את מקום עבודתם
ופנו לעזרת המדינה.
תעשיות התעופה והתיירות שמרכזיות מאוד לכלכלת אוסטרליה ובדומה תלמידי החוץ הרבים
שלומדים במוסדותיה האקדמאים הגיעו כולם לנקודת עצירה ,עצרו פעילות והביאו עובדים
ומועסקים רבים לאבד את מקור פרנסתם .במענה למשבר התערבה הממשלה במהלך מהיר
ואגרסיבי לרבות השקת תוכניות סיוע ,מימון ,חילוץ ותמרוץ הכלכלה האוסטרלית בהיקפים חסרי
תקדים שהסתכמו במעל  200מיליארד  $שניתן לתעשייה ,למעסיקים ובעיקר לעובדים במאמץ
לאפשר לתאגידים ,חברות ,ועסקים להמשיך להתקיים ולהימנע מפיטורי עובדים.
שנת  2020הייתה לכן השנה הראשונה מאז  1991שכלכלת אוסטרליה רשמה צמיחה כלכלית
שלילית ,שתוחלף ככל הנראה במיתון יחד עם מעורבות ממשלתית מתמשכת ורחבה שנועדו לסייע
לכלכלת אוסטרליה לצלוח ולהתגבר על המשבר ולהיערך בדרך הטובה ביותר להתאוששות מהירה.
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