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 1 רקע ונתונים כלליים

 

מתוך  6) "ר קממיליון  7,741,228: שטח

257)                     

מתוך  153קמ"ר )  22,072ישראל            

257) 

 מיליון נפש 25: אוכלוסייה

   קנברה: עיר בירה

פרלמנטרית מונרכיה חוקתית משטר: 

 יתלרפדו

 Scott) סקוט מוריסוןמכהן:  רוה"מ

Morison)  

 (2019במאי  18)נבחר לכהונה נוספת ב  2018 אוגוסט 24אז מכהן בתפקיד מ

 אנגלית: שפה רשמית

  (AUD) דולר אוסטרלי: מטבע

 AUD 1.45דולר ארה"ב =  1           

 היא היבשת .1901שנת מ מוקפת אוקיינוס, עצמאית מדינת אי נהאוסטרליה ה גאוגרפיה:

קמ"ר.  מיליון 7.7על פני  סיםשטח אדמה וגיאוגרפיה הפרועם  כל היבשות ביןהחמישית והקטנה מ

 מידיים, ללא גבולות מדיניים באוקיינוס השקטש אזור חגורת איי הפסיפיקב ממוקמת אוסטרליה

איי ומדינות  ביותר על החשובהכלכלית מדינית ו-ובעלת ההשפעה הפוליטית היא המדינה הגדולהו

  .האזור

טריטוריות עם שלטון פדרלי מרכזי שמושבו  2מדינות ו  6פדרציה של באוסטרליה הינו  השלטון

בטבורה לתרבות שקשורה בקנברה. ממשלתה היא דמוקרטיה פרלמנטרית, דוברת אנגלית 

 17-סוף המאה הת ההגירה האירופית אליה בתחילת שייסדה ויישבה את אדמתה החל בהבריטי

 (. Federation of Australia)מתקרא  1901 ה בשנתעבור בעצמאותה וכינון המבנה הפדרטיבי ב

ומסחריים קשרים כלכלים  תמנהלש תותחרותי ת, מערביהשוק חופשי, פתוח כלכלתלאוסטרליה 

הדוק מדיניים וכלכלים עם מרבית השווקים המרכזיים עבורה באסיה, יחד עם מערך קשרים  ענפים

 האירופי ועם ארה"ב שותפתה האסטרטגית החשובה ביותר.  דומידי עם מדינות האיחו

 

 

 

 

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
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 2 0220לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 ישראל אוסטרליה טוראאינדיק

  תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

 

1359 

 

402.6 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

 

51,680.4 

 

 

40,547.3 
 

צמיחה השיעור 

  הכלכלית

real GDP growth 

2020 – 2.4%- 

2019 – 1.9% 

2018 – 2.8% 

2020 – 2.4%- 

2019 – 3.4% 

8201 – %5.3 

 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average 

consumer prices 

 

%0.9 

 

0.6%- 

 4.3% 6.5%  שיעור האבטלה

  עשיית עסקיםקלות 
כאשר ציון נמוך  1-190בין  דירוג

 מבטא תוצאה טובה

 

 (190)מתוך  14מקום 

 

 Doing Business Report, World Bank מקור:

35 

  מדד התחרותיות

 0-100 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100

 

 (16)מקום  78.7 ציון

 Global Competitiveness Index 4.0 מקור:

 

 (20)מקום  76.7

 S&P AAA -AAדירוג אשראי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 CIA The World Factbook ,The World Bank 
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 
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  /כלכלירקע כללי

 

מדינה  אבשמה הרשמי, הי Commonwealth of Australia The ,הפדרציה של אוסטרליה

ותחרותית בעלת שוק חופשי שנהנית מנתוני פיתוח, קידמה וצמיחה  , מודרניתמפותחת ,מערבית

מוקד עסקים גלובלי  מהווה אוסטרליה. משך תקופה ארוכה מאוד ,כלכלית ואנושית גבוהים מאוד

שקנו , יחה כלכלית יציבה וקבועה בכל שנהשנות צמ 30ומתגאה בכמעט  ןמתאפייש אסייתי-אזוריו

פתוחה לשווקים הגלובליים, משקיעה בהם ומעודדת ירה, יציבה ומתקדמת לה מעמד של מדינה עש

 משקיעים ומהגרים לתחומה. 

הבסיס הכלכלי את תעשיית החקלאות  היוותההשנים הראשונות לקיומה  100ובמהלך  היסטורית

 18-עם תחילת ההתיישבות האירופית של סוף המאה ה ההמרכזי של הדומיניון הבריטי, שהחל

. גם כיום, שנים רבות לאחר שקיבלה עצמאות מבריטניה, סקטור 19-ונמשכה עד סוף המאה ה

יותר ומקומית,  תוצרת חקלאית תאספקוצור ייבמרכזי ומתקדם ענף תעשייה  מהווההחקלאות 

וגידולי  מוצרי חלב ,חיטה וקני סוכר ,לרבות בשר, כבשים ועופות מעובד כענף ייצוא של מזוןמכך 

 .אל השווקים הגלובלייםכמו גם אזור המידי באסיה והפסיפיק ה עבורפירות וירקות לשווקים 

משאבי הטבע ושמנצלת את אוצרות  מכרותכרייה תעשיית ענק של ת פועלבנוסף, באוסטרליה 

. אדמתה שופעת מתכות, כימיקלים ומינרלים ויש בה מאגרים עצומים של שטחההבלתי נדלים שב

ות אלו היו מחוללי השנים האחרונ 30-נפט וגז טבעי. ב פחם,, כולל ועופרות ברזל משאבי אנרגיה

גלם שהיו ספקית העיקרית של חומרי אותה כ שמיצבו כלכלתהל שהעיקריים  ותהצמיחה וההכנס

, 20-של המאה ה 90-משנות ה .עשורים האחרוניםשל סין ב מתמשכתנדרשים לצמיחה הועודם 

של  העיקרית ספקיתדור שלם כמעט, אוסטרליה הייתה ה על פני 10%-כשהצמיחה של סין נשקה ל

לפיתוחה  בהיקפים אדירים לסין יםדרושאוצרות הטבע, המשאבים הטבעיים והאנרגיה שהיו 

 . וצמיחתה

 על פניוא ותורם כמחצית מהתרומה לתמ"ג המקומי, כשמסך הייצ 50% הווה כמענף הכרייה 

התעשייתי משענת מרכזית ונדבך מוביל בייצור  ווה ענף המכרותמה האחרונים עשוריםה שלושת

 .הכלכליתה של כלכלת אוסטרליה ומקור מרכזי לעושרה וצמיחת וביצוא הכללי

נכנס לתוקף  2015בדצמבר  ,אסיהמדינות גיאוגרפית לעובדה שאוסטרליה נהנית מקרבה ל בהמשך

ע"ס עיקרית של אוסטרליה והסחר הפת שותאותה ל הפךש יה לסיןהסכם סחר חופשי בין אוסטרל

מהווה סין יבוא מה, בדומה .אליהשייתי האוסטרלי מופנה שליש מסך כל היצוא התעכ 2020נתוני 

 כחמישית מסך כל היבוא התעשייתי של אוסטרליה לתחומה.

בנקאות תעשיית  לרבות ענפי השירותיםהם ת המדינה ענפים נוספים עליהם מתבססת כלכל

 ודוברת אנגלית. מית מפותחתת חינוך אקדתעשייונרחבת קמעונאות תעשיית , ם גלובליתופיננסי

משתייכת ו טריטוריות ושתי מדינות ששורכבת מהמ פדרציה נההאוסטרליה  – מבנה ופוליטיקה

ת אוכלוסיי .סמלי התפקידאך  ראש המדינהכ מכהנת חבר העמים הבריטי. מלכת בריטניהל

בפרט מהאיים , אירופי ממוצא תושביםכוללת ברובה ו מיליון נפש 26מונה כיום כ  אוסטרליה

בשפה  אבוריג'ינים מכונים התושביה המקוריים של אוסטרליה וילידיכאשר  ,הבריטיים

 .כיום האחוזים מאוכלוסיית 3 קרוב ל מהוויםו באופן רשמי First Nationsהפופולרית ו 

אוסטרליה נהנית מיציבות שלטונית וממשטר דמוקרטי פרלמנטרי יציב שנבחר   - שלטון וממשל

שתי  ייתרלית הנוכחית מורכבת מקואליצשנים במסגרת אזורי בחירה. הממשלה האוסט 3בכל 
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סקוט ראש הממשלה המכהן . Liberal and National Party Coalitionמפלגות ימין ומרכז 

, לאחר שמונה לתפקיד בהמשך להצבעת אי אמון 2019ה בבחירות מאי ינבחר לכהונה שני מוריסון

 .2018באוגוסט שהודח מהתפקיד  ,רנבולם טפנים מפלגתית ברוה"מ הקודם מלקו

ביטוי מתמשך לידי  באהבאופן מיוחד כלפי ישראל, מגמה שחיובית  הנוכחית ממשלת אוסטרליה

ם של ראשי יוביקורים הדדי םבינלאומייהצהרות פוליטיות, הצבעות במוסדות  בסדרה של

נשיא המדינה ראובן ריבלין רשמי היסטורי של יחד עם ביקור  באוסטרליה ובישראל הממשלות

במיוחד.  תוביחיקרובה ויחסים  רמתהמדינות לשתי את יחסי  הזניקו, ש2020בתחילת שהתקיים 

ירושלים כבירת )מערב( במוריסון על הכרה  הצהרות רוה"מ את בנוסף לביקורים הדדים חשוב לציין

 נתניהוביקורי רוה"מ התקיימו  קודם לכן. 2019בה בתחילת  ישראל והקמת משרדים דיפלומטיים

 .בארץ בסוף אותה שנה וביקור רוה"מ מלקולם טרנובל 2017בפברואר  ראשונהל באוסטרליה

ות במיוחד כלפי ישראל, שבמקרים רבים אף יבת חיוהצהרומשיך בהתבטאויות ורוה"מ מוריסון ה

ולפגיעה ביחסי הסחר שלה עם אינדונזיה  יותלכדי עימות ישיר עם מדינות ערב ת ממשלתוהביאו א

התקיימו בחירות  2019בחודש מאי  .לאוסטרליה בותות חשיבעלשתיהן שותפות סחר  ,ומלזיה

 Liberal and National Partyכלליות באוסטרליה בה זכתה שוב וברוב משמעותי קואליציית 

Coalition  בחירות  שנים. 3מוריסון שנבחר לכהונה נוספת בת בראשות ראש הממשלה המכהן

  .2022צפויות ככל הנראה להתקיים בתחילת 

והשקעות  האחרונות הולכת וצומחת באיטיות תעשיית יזמות וחדשנות טכנולוגית )היי טקשנים ב

 ,טכנולוגי ,עולם הדיגיטלייחס לבעמדת נחיתות ב מציב את כלכלת המדינהדבר ש,(בטכנולוגיה

של שינוי תנופה בשנים האחרונות עוברת כלכלת אוסטרליה  . בהתאם לכך,של ימינותחרותי 

וחדשנות  , מו"פתה תרבות ותשתיות תומכות יזמוקרבבלפתח ניכרים ומשאבים מאמצים  והשקעת

  טכנולוגית.   

 סייבר תקיפותבאמצעות בעיקר שלה  אומילאוסטרליה מתמודדת עם איומים גוברים על הביטחון ה

 2020במרוצת  .(סין )בעיקר מצדהתערבות והשפעה על המערכת הפוליטית המקומית  לשניסיונות ו

לאחר קריאות והצהרות הולכות ונשנות מצד בעלי תפקידים בממשלת אוסטרליה כולל מפי רוה"מ 

החריף , בסיןהקורונה  מקורות נגיף הוגנת ושקופה שלבינלאומית צורך בחקירה ל מוריסון עצמו

פגיעה ל מנופים כלכלים מצדה של סין שמכוונים שורת הפעלתוהוביל ל דינותהמתח בין הממאוד 

ניה השיקה ממשלת אוסטרליה תוכנית הצטיידות וב ,מנגד. בין המדינותמכוונת בסחר וישירה 

 תיותנהגסייבר יכולות  ת, יחד עם בנייה מידה היסטורי של כוחותיה הצבאייםננרחבת בק

כמו גם  שייט שעוברים בים סין הדרומיהנתיבי הגנת ל עתידי להיערך לעימות במטרה יותפוהתק

 . ליתהטריטוריא ושלמותה העל עצמאותה, ריבונות

שבר תאפיין במנגיף הקורונה, שהעם משבר  ית מדינות העולם אוסטרליה התמודדהבדומה למרב

 נרחב סגר ים שלסבבמספר השפעות כלכליות נרחבות. המדינה עברה  בריאותי מתמשך לצד

(Lockdown) ישנן התפרצויות על אף ש 2020 מחציתומאז טות הנגיף שהצליח לעצור את התפש

התגבר עליהם, בכל פעם ל ההחלטות בכל אחת מהמדינות מצליחים שמקבלי ספורדיות מקומיות

מספרים שהיו או  הרי שמשך פרקי זמן ארוכים מאוד ניכר שאין נדבקים בנגיף בכל רחבי המדינה

ה היותעובדת לת את יה נוקטת במדיניות מחמירה שמנצ. עדין, ממשלת אוסטרלקטנים יחסית

 מי שאינם תושביה עבור כללותיה סגורים , ושומרת על גבוגבולות יבשתייםשל  מדינת אי והעדרם
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 גם אםלכל סיבה שתהיה זרים וללא קביעת מועד לפתיחתם כולל לאורחים ומבקרים או אזרחיה 

 התחסנו כנגד הנגיף. 

השפעות העם  דדלהתמו שנועדוילוץ כלכלי רחבות היקף השיקה תוכניות סיוע וחאוסטרליה 

ות תוכניות ייעודיות באמצעהמקומי בתעשייה ובשוק התעסוקה  י לתמוךדובכ הכלכליות

 השהיוות Job Keeperתושביה שאיבדו את מקום עבודתם ו ל Job Seeker שהמרכזיות שבהן הן

שוק התעסוקה באמצעות אופן כללי בבוך בחברות, עסקים, תאגידים ונועדה לתמאת תוכנית הדגל ו

להתמודד להמשיך להעסיק ולשלם משכורות לעובדים במטרה למעסיקים כלכלי קבוע סיוע מתן 

 ולצלוח את התקופה המאתגרת. 

 

 3מאפייני הכלכלה המקומית 

 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 דולרים במיליארדי

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן
 

2020 254,300 202,800 51.5 

2019 266,377 221,481 44.9 

2018 241,762 222,066 19.7 

2017 231.6 221 10 

 

 :יצוא – 2020שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כימיקלים, מינרלים ומתכות: לרבות עפרות ברזל, פחם, זהב, גז טבעי,  העיקריים: היצוא מוצרי

 .צמר ואלכוהולמוצרי בשר, חיטה, 

 

 

 

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

https://comtrade.un.org/data/ 3  

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 אוסטרליה

 מסחרימאזן 

 דולרים במיליארדי

 71.4 32.6% 153.2 סין

 34.9 13.1% 61.7 יפן

 26.9- 5.3% 24.7 ארה"ב

 14.2 5.9% 27.8 דרום קוריאה

 19.44 4.9% 22.8 הודו

 1.4 3.4% 16 ניו זילנד

 0.7- 3.4% 16 סינגפור

 6.6- 4.9% 310. בריטניה

https://comtrade.un.org/data/
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 יבוא
 

 יבוא 

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היבוא של 

 אוסטרליה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

 71.4 19.4% 81.8 סין

ב"ארה  51.6 12.3% -26.9 

 34.9 6.4% 26.8 יפן

%5.4 17.3 גרמניה  -3.6 

 6.6- 4% 16.9 בריטניה

 0.7- %4 16.7 סינגפור
 1.4 3.5% 14.6 ניו זילנד
 2.8 4.1% 10.67 תאילנד

 

 מוצרי היבוא העיקריים הם:

 

 ,גיות, מחשבים ומכונות לתעשייהומוצרי נפט ודלקים מזוקקים, מוצרי תקשורת וטכנול כלי רכב,

 שירותי לוגיסטיקה, ציוד רפואי. 

 

 :אוסטרליה בכלכלת מרכזיים סקטורים

 

 מיליארד דולר 140-כ עומד על אוסטרליה תעשיית הכרייה שלחברות שווי   – כרייה ומכרות

ת מהשקעות זרות של פיתוח תעשייתי בהיקף עשרות ונהנוהן , מיליארד $ ארה"ב( 100אוסטרלי )כ 

 .מיליארדי דולרים

ה לפעילות תרומת, 14%-כלכלית מוערכת בתרומתה של תעשיית הכרייה והמכרות לצמיחה ה

מתוצריה  80%-שיעור עצום של ו 8%-כ ואהשל המדינה  הכלליתוצר הגולמי השנתי להכלכלית ו

הייצוא של אוסטרליה מיועדים ליצוא. למעשה, תרומת הסקטור שווה יותר ממחצית ההיקף של כל 

הסקטור בעל השקעות ההון הגדולות ביותר, המשכורות הגבוהות  זהו בנוסף, ."ללשווקים בחו

מדובר בתעשייה על אף נתונים אלו,  .תביותר ושולי הרווח הגבוהים ביותר בכלכלה המקומי

מדובר  ה.בלבד מכוח האדם בשוק העבוד 2%-אלף עובדים, שמהווים כ 250-כ סה"כשמעסיקה 

בתעשייה שמשקיעה משאבים עצומים במיכון, אוטומציה רובוטיקה ויכולות טכנולוגיות 

בדרכים מתקדמות במיוחד, שבאים על חשבון ריבוי ידיים עובדות וכוח אדם בתעשייה, שאפיינו 

 .20-וה 19-המאות הבוודאי שאת ו 18-את מחצית המאה השונות 

שימוש בצריכת גברת היעילות ולצמצום עלויות להתעשיית הכרייה זקוקה לפתרונות חדשניים 

שונים של ניהול מאות ואלפי העובדים הפרוסים באזורים ובאתרים היחד עם אנרגיה ומים, 

בשילוב תקציבי הענק באיתור ופיתוח שדות  דרשים לנושאים של בטיחות בעבודה.נשהמדינה, 

כנולוגיות העניין שלהן בט כרייה ומכרות חדשים, חברות הכרייה של אוסטרליה הגבירו את

, ובעיקר בתחום הטיפול בשפכים תעשייתיים, ניצול משאבי אנרגיה והטמעת פתרונות ישראליות

תעשיית הרחפנים אלטרנטיביים לאנרגיה ממקורות בלתי מתכלים, וכן ביכולות המובילות של 

 נושאים של .סייברפתרונות הגנה ואבטחת  Data Analytics  -ו Big Data כמו גם ,טים"והמל

 משאבים ותקציבים זו.צרכים, ה ואוטומציה רלוונטיים מאוד לתעשייה עתירת קידיגיטציה, רובוט
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, ללא איום ית מביטחון ויציבות אזוריתנחשבת למדינה שנהנאוסטרליה  - ופינטק אבטחת סייבר

מציאות משתנה שנובעת מהאיום  הניצבת בפני בשנים האחרונותזאת,  על אף .ממשי על גבולותיה

 הביטחון הלאומי שלה, ריבונותה והמשך קיומה כמדינה מערבית ודמוקרטיתעל המשמעותי ביותר 

ך כוונה להשפיע על מקבלי מתואלו מתקיימים  .סייבר כנגדה פותיתקשמפעילות  מדינותמצדן של  -

ערוצי התקשורת  על העהשפניסיונות כולל  מקומיתה פוליטיקהעל ה פיעשולה להתערב, החלטות

גורמים  תושישרבאופן  האוסטרלי את האינטרסים הלאומיים של עצבל והאקדמיה, במטרה

 .ואינטרסים זרים

 םאוסטרלי חברות וארגוניםהביאו בשנים האחרונות  איומיםיקף ואיכות הפת הרחה

ולמנוע התקפות  ותהתמודדבלסייע  היכולתולת הסייבר הישראלית תעשיי בפוטנציאל של להכיר

שנים ב מההתעצ המדינותבין ת סחריוהמ ת, הטכנולוגיתהיחסים הכלכלי מערכת סייבר נגדה.

להעמיק את השותפות של הצדדים לחזק ובזכות הצורך והעניין לקשר אסטרטגי  כווהפ האחרונות

בהגנה  רךצוהו (Cyber Security) בדגש על אבטחה והגנה מפני התקפות ואיומי סייבר בין המדינות

מחשבי ממשלה,  שתיות קריטיות,מערכות ות , לרבותהשונים IT ו חשוב מאפקטיבית על מערכות ה

 בהםאכיפת החוק, תשתיות קריטיות מערכות הנתונים של צבא אוסטרליה, כוחות הביטחון ו

 .תעשיית המכרות כמו גם מתקני אנרגיה, נפט וגז

שמייצר רווחים  בענףחשוב ומרכזי ענף החקלאות מהווה  תעשיית - Agtechחקלאות וטכנולוגיות 

מסך התוצר הלאומי השנתי. באוסטרליה פועלים  12%כ מהווים ו מיליארד $ בשנה 155ור של בשיע

משטח אוסטרליה כולה. תעשיית החקלאות  61%חוות חקלאיות ששטחם והיקפם הוא  135,997

אוסטרליה  מסך כל היצוא התעשייתי. 15%מרכזית מאוד ליצוא ותרומתה השנתית מסתכמת ב 

פועלת ושואפת להפוך להיות יצואנית מרכזית ומובילה של מוצרי חקלאות כמו גם מוצרי מזון 

 .גיאוגרפית אליהגש על מדינות אסיה הקרובות לעולם בד

פחם היה ו ח בשוק האנרגיה העולמי, אוסטרליה הייתה גורם זני2000-עד תחילת שנות ה –אנרגיה 

 השטחבשל . תעשייתהמחוזותיה, עריה ו המרכזי להפקה של אנרגיית חשמל עבור מרביתהמקור 

פני אלפי תפרש על מתשתית הולכת גז טבעי שבניית בכלכלית וחוסר הכדאיות ההעצום 

בשנים האחרונות עם  .המזהם במיוחדהמקור הטבעי, הזול יחסית אך את  ה פחםהוו ,קילומטרים

טכנולוגיות מתקדמות ויעילות להפקת אנרגיה  פותחוית ההתחממות הגלובלית, ההכרה בבעי

 2000-ות התחילת שנמאז ממקורות נקיים ובלתי מתכלים )אנרגיה סולרית, רוח ומים(. במקביל, 

בהמשך להשקעות עתירות הון  אוסטרליה, שהפקתם הייתה כלכליתבדרום  התגלו מאגרי גז טבעי

באוסטרליה פועלות עשרות חברות חשמל  . BPו Shell וזרות, כמו של חברות אנרגיה מקומיות

נרגיה שוק הא .נידחיםוהספקת חשמל לאזורים מרוחקים ואנרגיה שנדרשות לרגולציה מחמירה ול

שנים האחרונות והן ת, הן בעקבות המשברים של השינוי והתבגרו של אוסטרליה נמצא בתהליך

פינקל, שנועדו אלן ד"ר האוסטרלי ן הראשי עדהמ מדו"ח בעקבות החלטות הממשלה שנובעות

אנרגיה אל העתיד כשוק מתקדם, מתוחכם ואינטגרטיבי שפועלות בו חברות  להצעיד אותה

מחויב לאימוץ של פתרונות מתקדמים, חדשנות טכנולוגית וסטנדרטים שו גלובליות ומקומיות

 .שונים מאלו שאפיינו אותו בשנים האחרונות

 'הולך ומחריף ומשתווה לתקופת 'בצורת המילניום מדינההמים במצב משק  – טכנולוגיות מים

(The Millennium Draught) בעיקר באזורים  1997-2010שנים: ביינה במחסור בגשמים שהתאפ
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ם. משקעימיעוט  ף שלברצ שישיתשנה הכ סווגה 2020שנת  גם. הדרום המדינבם יהמדבריוהמדינות 

 תמרכזיחקלאות שתעשיית הל בעיקר, לתעשייהומים מחסור במי שתייה  המשמעות היא ,בפועל

עבור סחורות בסיס: ו ידולים חקלאים למאכלת בשר וגותעשיוכוללת  כלכלת אוסטרליהמאוד ל

את תעשיית הביגוד  יםתירס, קני סוכר ותעשיית גידול ויצור של צמר, כותנה, עורות, שמשמש

זון שלה ספקת המעצמאית בא שאוסטרליה עצומה בשטחה,ום ניכרים משהם ההיקפים  .והאופנה

גידולים חקלאיים למרבית  ןמגוו מגדלת ומייצאתהיא ככזו  .ושווקים בחו"לומייצאת למדינות 

במזרח התיכון, בהם לעשרות מדינות באסיה ו מקביל לייצוא של בעלי חייםהאזור, בושווקי מדינות 

 .('כבשים, עגלים וכובהם לישראל )

 :בילטרליים מרכזיים םהסכמי -אוסטרליה 

 

 ארגונים בינ"ל:

 

- OECD : (1971כן )ינואר 

- WTO : (1995כן )ינואר 

 

 מדינות שאיתן אוסטרליה חתומה על הסכם סחר: 

 

מלזיה, דרום קוריאה, יפן, סין,  ,ASEANניו זילנד, סינגפור, ארה"ב, תאילנד, צ'ילה, גוש מדינות 

האחרון שנחתם  היה RCEPהסכם הסחר האזורי אסייתי  ,TPPהסכם מקיף ומתקדם עם מדינות 

 .2020נובמבר ב

 

 מדינות שנמצאות בתהליכי מו"מ לקראת חתימה על הסכם אס"ח עם אוסטרליה:

 

האיחוד הכלכלי של מדינות הונג קונג, אינדונזיה, פרו, מדינות הפסיפיק, האיחוד האירופי, הודו, 

 , ההשקעות והתיירות על רצונםהסחר דשרמבתחילת השנה הודיע  .בריטניה (GCCהמפרץ הפרסי )

 להתחיל תהליך לקראת מו"מ על אס"ח עם ישראל. 

 

 בשנתיים האחרונותאוסטרליה  יוזמות מרכזיות של ממשלת

 

ת הינה התוכני – National Broadband Network - NBN תשתיות טלפוניה ואינטרנט

לשדרוג והחלפת תשתיות תקשורת ואינטרנט  NBN ממשלתיתהחברה ההלאומית, באמצעות 

תתמוך ף תשתיות מיושנות מבוססות נחושת, חליבטוח שיו (G5)אינטרנט מהיר שתאפשר תקשורת 

  .בחיבור מהיר ואיכותי טאל רשת האינטרנמרוחקות חקלאים  קהילותבחיבור אזורים, שטחים ו

 

להזניק את תעשיית נועדה תוכנית שאפתנית ש 2018מרץ ממשלת אוסטרליה השיקה ב –חקלאות 

 החקלאות והמזון המקומית אל העתיד ולהכפיל את היקפי הייצור והיצוא כבר בעשור הבא.

, National Farmers  –NFF בשיתוף התאחדות החקלאים והמגדלים האוסטרלים ,התוכנית
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Federation  טלסטרה ופירמת הייעוץ העסקיתאגיד הטלקום GKPM ממשלתיתתוכנית שותפים ב 

  .Growing agriculture into a $100 billion industryTalking 2030 : :בשם

 

שתיות פיתוח, שדרוג ובנייה של יכולות ות למטרתמשמעותיים  םהשקעות תקציבי :התוכנית מטרת

 60-להזניק את תעשיית החקלאות והמזון המקומית מכ במטרה פיזיות וטכנולוגיות נרחבות

 70)כ  2030מיליארד דולר בשנה עד שנת  100מיליארד דולר כיום להיקפי ייצור ויצוא של מעל 

 .. כלומר, שהתעשייה כמעט תכפיל את עצמה במהלך העשור הבאמיליארד $ ארה"ב(

 

 :אוסטרליה – ישראל סחרה יחסי סקירת

 

ישראל בין שמשמעותית ביחסי הסחר צמיחה חיובית והתפתחות עדים לבשנים האחרונות אנו 

המשך הצמיחה והפיתוח הכלכלי של אוסטרליה איננו יכול כחלק מן ההכרה וההבנה שואוסטרליה, 

 ביקושיםעל  שנסמכת (מדינות אחרותשל או )של סין  תהתעשייתילהמשיך להסתמך על צמיחתה 

 ומייצאת.  מפיקה תעשייתהחורות שלס

יחד עם הצורך והרצון להיות חלק אינטגרלי מהכלכלה העולמית, לפתח תעשיית ידע וחדשנות 

 בסקטור ולתמוךוהגנת גבולותיה טכנולוגית, להתמודד עם איומים שנובעים מהתקפות סייבר 

המאפיין כיום כל כלכלה מודרנית שחפצה )סיסטם מתקדם -חדשנות המסתמך על אקוהיזמות וה

לשת"פ  ומידיישראל מהווה פרטנר טבעי שניכרת ההבנה  לי בר קיימא(ח כלכבהמשך צמיחה ופיתו

  נולוגי, מדעי ומסחרי.כלכלי, טכ

טכנולוגית, ייסדה ממשלת כחלק מתוכניות לפתח תעשיית ובניית יכולות של חדשנות  ,בהמשך לכך

שמעוניינים  מקומייםביזמים  תמוךם בינלאומיים שנועדו לאפשר ולמוקדי חמישה האוסטרלי

שיתרמו באופן  ,ותליים שמצטיינים בחדשנמרכזים גלובבעבודה וביזמות ב ללמוד ולהתנסות

ז ראש ממשלת הראשון עליו הכרי סיסטם טכנולוגי אוסטרלי. המרכז-קוא וישתלבו מצדם בפיתוח

 the Landing) 'נקודת הנחיתה'מתקרא בדרום תל אביב וש SoSAממוקם בחממת אוסטרליה 

Pad ) בניהול אוסטרליונמצא . 

 2018משלחות עסקיות אוסטרליות ביקרו בישראל בכל אחת מהשנים של  30בנוסף, יש לציין כי כ 

הפיתוחים את החדשנות ו זיהוחברות אוסטרליות מובילות שנציגים בכירים של  מסגרתןב 2019 ו

, הצטרפו פעילותםלהמשך  יםרלוונטיים וכמנועי צמיחה עסקיהטכנולוגיים הישראליים כ

, בשל המציאות ומת זאתעל 2020בשנת . ביקורים בארץערכו לפעילויות, למשלחות עסקיות ו

, סמינרים כנסיםפעילויות שונות בהם מפגשים עסקיים באמצעות  התקיימו מאות שהשתנתה,

רלוונטיים לשת"פ בין המדינות,  ענפיםבתעשיות וב שהתמקדו עסקיים וירטואלייםומפגשים 

 .הנספחות הכלכלית של ישראל באוסטרליה בהובלת

שרים הכלכליים בין המדינות עשויה להביא לחיזוק משמעותי של הקתופעה מעניינת במיוחד, ש

 2017-18 בעוד בשניםחברות טכנולוגיה ישראליות בבורסה האוסטרלית.  23של  הנפקתן היא

ת חברו 23 כבר , ישנן2021מחצית על פי נתוני  ,חברות ישראליות 10 ונסחרו בה רקהונפקו 



 

11 

 

מאפייני  בהשוואה שלבמקום הרביעי  נסחרות בה, מגמה שמציבה את ישראלרשומות וש ישראליות

ניכרת עליה  ותהאחרונ יםשנדומה, בב .ASX מקומיתנסחרות בבורסה הש הזרותברות חמספר ה

ומשרדים  פתחו נציגותחברות ישראליות  20-ולמעלה מבפעילות הכלכלית בין המדינות משמעותית 

קמעונאות בעיקר בענפי הסייבר, פינטק,  שלהם באוסטרליה או הרחיבו את מצבת העובדים

 טק(, אגטק וכו'.-)ריטייל

 

 

 

 :2016-2020אוסטרליה  –נתוני הסחר ישראל 

 

היקף סחר 
 במיליוני דולרים

מאזן הסחר 
 במיליוני דולרים

אחוז היבוא מתוך 
סך היבוא 
 הישראלי

היבוא סכום 
 במיליוני דולרים

אחוז היצוא מתוך סך 
 היצוא הישראלי

סכום יצוא 
 שנה במיליוני דולרים

$704 $317 0.29% $193.2 0.84% $510.4 2016 

$706 $405 0.22% $150.1 0.91% $555.6 2017 

$711 $345 0.24% $183.1 0.85% $528.4 2018 

$716 $290 0.28% $213.0 0.86% $503.4 2019 

$621 $333 0.21% $144.0 0.96% $477.3 2020 

 

 

השנים  תחמשת בהשווא קבועיםיציבים וההדדי ניכר כי נתוני הסחר מניתוח הנתונים והטבלאות 

, הסחר ביניהן היקפיב מתונה ירידה משקפים אלו 2020ב  כמו גם 2019אף על פי שבשנים האחרונות 

 הכלכליות של שנת הקורונה.ניתן לשייך להשפעות  2020שלפחות את 

וטכנולוגיות של תעשיית  המוצרים, תוכנמ היצוא הישראלי לאוסטרליה שמרביתו מורכבכל  כמעט

מרבית היבוא לעומתו, . מאוסטרליה לארץ בהשוואה ליבוא 5גבוה פי והציוד הרפואי טק -ההיי

 לפיטום ושחיטה.  ץמסתכם בתוצרת חקלאית לרבות בעלי חיים שמיובאים לארלארץ מאוסטרליה 

$0

$200

$400

$600

$800

2016 2017 2018 2019 2020

מיליוני דולרים, יצוא סחורות לפי שנה/יבוא

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים
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לדעתנו אינם משקפים נכונה  )כמו גם השנים הקודמות שנבחנו( 2020 סיכום נתוני הסחר של שנת

מרבית החברות הישראליות הפועלות באוסטרליה ש משום המדינות בין הסחר האמיתי את היקפי

 סייבר.אבטחת יהן חברות רבות המספקות פתרונות ובינופתרונות תוכנה  ITמספקות שירותי 

חות היבוא/יצוא ובנוסף חלק "היות ויצוא שירותים איננו בא לידי ביטוי בנתוני המכס ובדו

, משמעותי מהיצוא הישראלי לאוסטרליה נעשה דרך מדינות שלישיות כגון ארצות הברית, סינגפור

 2-הסחר ההדדי בין המדינות מסתכם בכ אנו מעריכים כי היקףש , הריאירופהמדינות ו הונג קונג

 מיליארד $. 

ים משמעותיים ואנו צופים כי בשנה האחרונה, זכו מספר חברות ישראליות במכרזים בהיקפ

 .קרובותשנים הבלידי ביטוי בנתוני הסחר  יבואואלו  הצלחות

 תחומים בעלי פוטנציאל לפעילות חברות ישראליות באוסטרליה:

תחומי היעד לפעילות כלכלית הינם: טכנולוגיות מתקדמות לענף החקלאות, פתרונות בתחום 

-טכנולוגיות ריטייל וטכנולוגיות פינטק למערכת הבנקאית והפיננסית, אבטחת סייבר, 

Ecommerce ,בינה מלאכותית AI.רובוטיקה, ציוד רפואי וטכנולוגיות מים , 

חקלאות והמזון, טכנולוגיות לענף טכנולוגיות לענף התחומים נוספים בעלי פוטנציאל הינם: 

 .טק-לענפי הקמעונאות )ריטייל( ולתחום הספורט ITהמכרות, האנרגיה ו

 

 4 –סקטורים מרכזיים 

 :פילוח נתוני היצוא הישראלי לאוסטרליה

 

                                                           
 הלמ"ס 4

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

5%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

30%

אחר
גומי ופלסטיק14%

15%

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
9%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

16%

מתכות בסיס
5%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
2%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

4%
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 :פילוח נתוני היבוא הישראלי מאוסטרליה

 

 

 ישראל ואוסטרליה: נתוני סחר בשירותים

 

Year 2015 2016 2017 2018 2019 שנה 

Export 81.08 155.57 176.46 216.33 238.41 יצוא 

Import 46.95 126.40 148.41 150.63 159.68 יבוא 

 

 

 

 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

31%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
13%

אחר
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גומי ופלסטיק
11%

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר
3%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

7%

מתכות בסיס
12%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
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 :האוסטרליוהסכמי סחר הדדיים בין ישראל 

 

שנת  שם ההסכם

חתימה על 

 ההסכם

 האם ההסכם בתוקף?

 2019 אמנה למניעת כפל מס בין ישראל ואוסטרליה

 

 כן

ההסכם נכנס לתוקף ב 

1.1.2020 

 כן Qantas 2017בין חברות אל על ו  Codeshare הסכם שת"פ ו

 
ו מקיף בין רשות החדשנותפדרלי ם שת"פ טכנולוגי הסכ  

Department of Industry, Innovation and Science 
 

 כן 2018

 כן NSW 2017כם שת"פ טכנולוגי בין רשות החדשנות למדינת סה

כם שת"פ טכנולוגי בין רשות החדשנות למדינת הס

Victoria 

 כן 2005

 

 

 ת:הישראליתעשייה באוסטרליות  השקעות של חברות

 אפ-חברות סטארט, על אף פעילות ועניין רב של קרנות ומשקיעים אוסטרלים בהשקעות הון סיכון

 אוסטרלי שמקיים בארץשל תאגיד בישראל פעילות  לצערנו איןומיזמי טכנולוגיה ישראלים, 

  ים.טכנולוגיה גלובלי עשרות תאגידישעושים פעילות מבוססת מחקר ופיתוח )מו"פ(, כשם 

ארה"ב(  $ מיליון 175אוסטרלי )כ מיליון דולר  250הושקעו מעל  2017-2020בשנים , עם זאת

 אביב( ומספר המשקיעים-בחברות ובקרנות ישראליות )לא כולל השקעות דרך הבורסה בתל

האוסטרלים גדל מעשרות בודדות למאות השקעות שנעשו הן על ידי משקיעים פרטיים, קרנות, 

באופן תדיר  ותשולחחברות מובילות  גופים וזרועות השקעה של חברות אוסטרליות מובילות.

 השקעות בחברות ישראליות. יות טכנולוגיות לרבות וסקאוטינג ושותפנציגים לבחינת 

 :נספחהתובנות סיכום ו

אוסטרליה הינה מדינה מערבית ומודרנית, בעלת כלכלה יעילה, מפותחת ותחרותית שנהנית 

עשורים, נתון שמציב אותה בשורה אחת  3על פני  מתמשכתו מתקופה של צמיחה כלכלית ארוכה

עם הכלכלות המתקדמות והמצליחות בעולם. אוסטרליה היא כלכלה פתוחה, בעלת שוק חופשי 

את שותפות הסחר שלה,  ממרבית המדינות והשווקים שמהוות קו היחסיתחרותי שעל אף ריחוו

 . כלכלים היא מחוברת וקשורה לשווקים הגלובליים ברשת של הסכמי סחר

 י הםבה מספר ענפי תעשיה שתרומתם לתוצר הלאומ ה מגוונת ותחרותית קיימיםאע"פ שכלכלת

ענפי תוצרי כל לרבות  ,הגלובלייםתלויים במחירי הסחורות אע"פ שהם משמעות ניכרת  יבעל

 בשנים האחרונות .באוסטרליה ינם תעשיות מרכזיותשה לאותוהמכרות, האנרגיה והחק ההכריי

נהנתה  כלכלת המדינהבה הבנה שהצמיחה הארוכה שקיימת באיחור מסוים,  מסוימתובמידה 
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צטמצם לה יםעתידאולם אלו  ,סחורות שתרמו באופן ניכר לצמיחתהבממנה נבעו ממחזורי גאות 

שהצמיחה בנוסף, אוסטרליה מכירה בכך . פוליטיים שאינם כלכלים-בשל השפעות ושיקולים גיאו

 יםתעשייה עובררבים של ה יםסקטוריינת בחדשנות ויזמות טכנולוגית ופתאמ 21מאה ה הכלכלית ב

כלכלת גם כנולוגיות מתקדמות, ושפיתוח ואימוץ טבמקביל עם  הצידיגיטתהליכים מהירים של 

ליזמים  ואפשרת שייזמות וחדשנות טכנולוגיבתמיכה ועידוד  לשלאמץ מודלים  חייבת אוסטרליה

 התפתח בה. צמוח ולעם רעיונות, פתרונות וטכנולוגיות ל

של לייסד בה תשתית הממשלות המקומיות והממשל הפדרלי  ותבשנים האחרונות פועל בשל כך,

-רטאסטהפוך גם את היבשת החמישית למרכז של לסיסטם מקומי, שעתיד -טכנולוגית: אקויזמות 

 רתיים, הפוליטיים והכלכליים שאוסטרליההאתגרים החב .מקורייםיזמות וחדשנות , אפים

פתרונות וטכנולוגיות  בעלותישראליות מתמודדת איתם הם מרובים ויוצרים הזדמנויות לחברות 

צורך ו ים בהתחממות הגלובלית: מחסורהחל במכלול הנושאים שכרוכ רלוונטיים,בענפים 

איומי בעל ערים וקהילות מרוחקות, עבור  משפיעותההצפות נרחבות ו באספקת מים, שריפות יער

החשש מהגירה בלתי חוקית  פעילות תאגידים ועסקים, יחד עםבביטחון הלאומי וב הפוגעיםסייבר 

 והולידשמשבר הקורונה השפעות בשנה וחצי האחרונות  הצטרפואלו לתיה. הגנת גבולוב והצורך

בעיקר לאוכלוסיית הגיל ייחודיים רפואה מתן שירותי למערכת הבריאות וחדשים אתגרים 

על  ותבססומתפתרונות וטכנולוגיות שמאפשרים רפואה מרחוק הטמעת ב הצורךהשלישי, יחד עם 

 רפואה דיגיטלית.

החקלאות המסורתית אינם עושים שימוש במערכות תקשורת תעשיית מבדומה, חלקים גדולים 

ם ישראלים מתחום ת פועלת לשלב חברות ויזמיכלכליוהנספחות ה מתקדמות Data ונתונים 

פוטנציאל משמעותי ונרחב  יבעלשהם  (Precision Farming Agriculture)ת החקלאות המדייק

 אוסטרליה.של  חקלאותלשת"פ עם תעשיית ה

 לייעופתרונות לייצור אנרגיה ממקורות נקיים, יחד עם  הקיים בהטמעתצורך האנרגיה והתעשיית 

ת לחברות ישראליות שלהן טכנולוגיות מייצרים הזדמנויו הול הפקת אנרגיה ממקורות מזהמים,ינ

  ,Smart Grid חכמהת הולכה וושיפור מערכ חסון, אללייעועם פתרונות  יחד אנרגיות מתחדשות

מערכות ניהול נתונים ומידע באמצעות סנסורים עם  סונכרנותממפני תקיפות סייבר ש הגנהכמו גם 

  .הזדמנויות מעניינות בתחום חברותלמייצרים ומאוד לשוק המקומי  שרלוונטיים ,IoTופתרונות 

מספר ציוני דרך היסטוריים חיובית מאוד כלפי ישראל והובילה  מכהנתה ת אוסטרליהממשל

ים של ראשי ממשלות ישראל ואוסטרליה, הצהרת יכהונתה, לרבות ביקורים הדדחשובים במהלך 

רלית ת אוסטישראל ופתיחת נציגות דיפלומטי על הכרה בירושלים כבירת מוריסון רוה"מ המכהן

ים במיוחד היו חיוביהצבעות במוסדות בינלאומיים ששורת התבטאויות, הצהרות ו בה, בנוסף על

של  םיאש והטכנולוגיים בין המדינות. םהכלכלייבחיזוק הקשרים המסחריים, כלפי ישראל ותמכו 

אליו הצטרפה משלחת  2020ביקור נשיא המדינה ראובן ריבלין באוסטרליה בפברואר כל אלו היה ב

 עסקית רב תחומית.

אנו עדים לעניין הולך וגובר, שנתמך בהכרות ובהבנה שישראל על היתרונות  האחרונותבשנים 

 להמשך הצמיחה  והיזמות חוצת הסקטורים שלה, מרכזיםוגיים, המחקר המדעי, החדשנות הטכנול

תהליך מבורך שמייצר שורה של הזדמנויות עסקיות לשת"פ והשקעות זהו  .הכלכלית של אוסטרליה

מחברות ותאגידים במסגרת משלחות ונציגים רלוונטיים למספר שיא של ביקורי בכירים  ובילושה
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 ,להערכתנותחילת משבר הקורונה. ל עד לשנה שקדמה בארץי ממשל שביקרו ונציגעסקיות, שרים 

וטכנולוגיות הבנה והערכה לפתרונות חזור ואף המשיך ולגדול בעיקר לאור הצפויה למגמה זו 

 ושעתידים להחמיר ולהתרחב שקיימים בישראל עבור האתגרים הרבים שאוסטרליה נדרשת להם

    בשנים הבאות.

 

 :משבר הקורונהכלכליות של השפעות 

 לכת מרחיקי םלשינויי והביא העולם מדינות במרבית כמו באוסטרליה התפשט הקורונה נגיף

 פ"אע .הב מסחריתהו התעשייתית ,הכלכלית עילותבפ לפגיעה נרחבתוהאוסטרלי  החיים אורחב

 לשלוט צליחהוה פההמגי התפרצות עם היטב התמודדה כ"סה אוסטרליה בבחינה השוואתיתש

 המחיר ,. עדייןותמותה תחלואה של יחסיתנסבלים  היקפיםעם  כמו ,הנגיף התפשטות במגמת

 נדרשו אוסטרליה תושבי םג. היסטורי מידה בקנהו נרחבהיה  לו נדרשו ואזרחיה שתושביה

 בהמשך מרחוק/  מהבית עבודה של יםמודלואימוץ  (Lockdown) ים מתמשכיםסגרעם  להתמודד

 ההתפשטות מגמת את ובלם עצר שאמנם נדרשה לו, האוכלוסייהש וריחוק חברתי יםסגר מדיניותל

 עבודתם מקום את יבדואש אוסטרליםמועסקים  מיליוןככדי מציאות מורכבת  איתו יאבה אבל

 .המדינה לעזרת ופנו

 הרבים החוץ תלמידי ובדומה אוסטרליה לכלכלת מאוד מרכזיותש התיירותו התעופה תעשיות

עובדים והביאו  פעילות עצרו, ירהעצ לנקודתכולם  הגיעו האקדמאים יהבמוסדות שלומדים

הלך מהיר במבמענה למשבר התערבה הממשלה . פרנסתםמקור  את לאבד רביםומועסקים 

 יתוכניות סיוע, מימון, חילוץ ותמרוץ הכלכלה האוסטרלית בהיקפים חסר ואגרסיבי לרבות השקת

 , למעסיקים ובעיקר לעובדים במאמץלתעשייהשניתן מיליארד $  200שהסתכמו במעל תקדים 

 עובדים.  ירוטיפעסקים להמשיך להתקיים ולהימנע מות, לאפשר לתאגידים, חברו

 צמיחה כלכליתרשמה סטרליה שכלכלת או 1991מאז  ההשנה הראשונ לכן התיהי 2020שנת 

ע לסיי ושנועדמתמשכת ורחבה מעורבות ממשלתית יחד עם במיתון ככל הנראה וחלף שת שלילית,

   .שות מהירהשובדרך הטובה ביותר להתא ךולהיער לכלכלת אוסטרליה לצלוח ולהתגבר על המשבר


