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 1 רקע ונתונים כלליים

 

מתוך  6) "ר קממיליון  7,741,228: שטח

257)                     

 (257מתוך  153קמ"ר )  22,072ישראל 

 מיליון נפש 725.: אוכלוסייה

   קנברה: עיר בירה

פרלמנטרית מונרכיה חוקתית משטר: 

 יתלרפדו

 אנתוני אלבניזי מכהן:  רוה"מ

  2022במאי  21אז מכהן בתפקיד מ

 אנגלית: שפה רשמית

  (AUD) דולר אוסטרלי: מטבע

 AUD 1.40דולר ארה"ב =  1           

 

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

 מיליון 7.7על פני  סיםשטח אדמה וגיאוגרפיה הפרועם  כל היבשות ביןהחמישית והקטנה מ היבשת

, ללא גבולות מדיניים באוקיינוס השקטש אזור חגורת איי הפסיפיקב ממוקמת קמ"ר. אוסטרליה

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

  .האזורומדינות 

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

שקשורה בקנברה. ממשלתה היא דמוקרטיה פרלמנטרית, דוברת אנגלית  מוקם בעיר הבירהשמ

ת ההגירה האירופית אליה תחילעם ת שייסדה ויישבה את אדמתה החל בטבורה לתרבות הבריטי

 Federation )מתקרא 1901 ה בשנתעבור בעצמאותה וכינון המבנה הפדרטיבי ב 17-סוף המאה הב

of Australia .) 

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  1202לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 

 ישראל אוסטרליה טוראאינדיק

  2022 תמ"ג נומינלי

GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

 

1633 

 

482 

תמ"ג לנפש במונחי 

PPP 2022 

Purchasing power parity; 

international dollars per capita 

 

56,403 

 

45,750 

צמיחה השיעור 

  הכלכלית

real GDP growth 

2021 –4.7% 

2020 –2.2%- 

2019 – 2.0% 

2021 – 8.2% 

 2020  -%2.2- 

2019 – 3.8% 

 שיעור האינפלציה

Inflation rate, average 

consumer prices 

 

2.8% 

 

 

1.5% 

 

 5.39% 4.2%  שיעור האבטלה

  קלות עשיית עסקים
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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  כלכלי/רקע 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  מהווה אוסטרליה. משך תקופה ארוכה מאוד ,גבוהים מאודם יואנושים יכלכלי

מאז  יחה כלכלית יציבה וקבועה בכל שנהשנות צמ 30בכמעט  ןתאפייהש אסייתי-אזוריגלובלי ו

משקיעה שפתוחה לשווקים הגלובליים ירה, יציבה ומתקדמת שקנו לה מעמד של מדינה עש 1991

 בהם ומעודדת משקיעים ומהגרים לתחומה. 

הבסיס הכלכלי את תעשיית החקלאות  היוותה ,לקיומההשנים הראשונות  100ובמהלך  היסטורית

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

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

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 באסיה והפסיפיק  המידיאזור 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 הצמיחה השנים האחרונ 30-נפט וגז טבעי. ב פחם,, ועופרות ברזל משאבי אנרגיה

ועודם גלם שהיו ספקית העיקרית של חומרי אותה כ שמיצבו כלכלתהל שהעיקריים  ותוההכנס

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

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

לפיתוחה  אדיריםבהיקפים  לסין יםדרושאוצרות הטבע, המשאבים הטבעיים והאנרגיה שהיו 

 . וצמיחתה

 

וא ותורם כמחצית מהתרומה לתמ"ג המקומי, הייצכל מסך  50% ענף הכרייה כגם כיום מהווה 

משענת מרכזית ונדבך מוביל בייצור  ווה ענף המכרותה האחרונים עשוריםה שלושת על פניכש

ה וצמיחתומקור מרכזי לעושרה לשווקים של כלכלת אוסטרליה  התעשייתי וביצוא הכללי

 .הכלכלית

 

הסכם  2015בדצמבר נחתם  ,אסיהמדינות גיאוגרפית לעובדה שאוסטרליה נהנית מקרבה ל בהמשך

ע"ס ו העיקרית שלהסחר הפת שותלתוך זמן קצר  הכהפש יה לסיןסחר חופשי בין אוסטרלאזור 

מהווה סין יבוא מה, בדומה .אליהשייתי האוסטרלי מופנה שליש מסך כל היצוא התעכ 2021נתוני 

 כחמישית מסך כל היבוא התעשייתי של אוסטרליה לתחומה.

 

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

 מית מפותחתת חינוך אקדתעשייו , סקטור תיירותנרחבתקמעונאות תעשיית , ם גלובליתופיננסי

 ודוברת אנגלית.
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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 האוסטרליה וילידיתושביה המקוריים של כאשר  הבריטיים

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

 

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

 םהתקיימו בחירות כלליות באוסטרליה בה 2022בחודש מאי  שנים במסגרת אזורי בחירה.  3בכל 

 Liberal and National Party Coalitionזכתה מפלגת הלייבור ברוב והדיחה את קואליציית 

החליף את ש Anthony Albanese. ראש הממשלה הנבחר הוא קודם לכן שנים 6שכיהנה משך 

 .2018אוגוסט  מאזבתפקיד שכיהן  סקוט מוריסון

 

קודמת )הנוכחית מכהנת מספר ימים נכון להכנת סקירה זו( שכאמור ה ממשלת אוסטרליה

ביטוי לידי  באהבאופן מיוחד כלפי ישראל, מגמה שחיובית  , הייתה2220 התחלפה בחודש מאי

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

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

במיוחד.  תוביחיקרובה ויחסים  רמתהמדינות לשתי את יחסי  הזניקו . אלו2020בתחילת שהתקיים 

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

ביקורי התקיימו  קודם לכן. 2019בה בתחילת  דיפלומטייםירושלים כבירת ישראל והקמת משרדים 

בארץ  מלקולם טרנובלדאז וביקור רוה"מ  2017בפברואר  ראשונהל באוסטרליה נתניהורוה"מ 

ות במיוחד כלפי ישראל, יבת חיוהצהרומשיך בהתבטאויות ורוה"מ מוריסון ה .בסוף אותה שנה

ולפגיעה ביחסי הסחר  יותשיר עם מדינות ערבלכדי עימות י ת ממשלתושבמקרים רבים אף הביאו א

  .לאוסטרליה בותבעלות חשישתיהן שותפות סחר  ,שלה עם אינדונזיה ומלזיה

 

והשקעות  תעשיית יזמות וחדשנות טכנולוגית )היי טק אוסטרליהב מתפתחתשנים האחרונות ב

 ,עולם הדיגיטלייחס לבעמדת נחיתות בשנמצאת  את כלכלת המדינה לחזק ונועדש (בטכנולוגיה

במגמת בשנים האחרונות  נמצאתכלכלת אוסטרליה  . בהתאם לכך,של ימינותחרותי  ,טכנולוגי

ה תרבות קרבבלפתח במטרה ניכרים ומשאבים מאמצים של  קצאהוה תוהשקעכוללת שתנופה 

 חדשנות טכנולוגית. סיסטם של-אקוו , מו"פתותשתיות תומכות יזמו

     

 סייבר תקיפותבאמצעות בעיקר שלה  אומילאיומים גוברים על הביטחון האוסטרליה מתמודדת עם 

 Stateמצדם של שחקני מדינה )ניסיונות התערבות והשפעה על המערכת הפוליטית המקומית ו

Actors).  לאחר קריאות והצהרות הולכות ונשנות מצד בעלי תפקידים בממשלת  2020במרוצת

 הוגנת ושקופה שלבינלאומית צורך בחקירה ל מוריסון עצמוהקודם אוסטרליה כולל מפי רוה"מ 

מנופים  שורת הפעלתוהוביל ל דינותהמתח בין הממאוד החריף , בסיןהקורונה  מקורות נגיף

השיקה ממשלת אוסטרליה  ,מנגד. בין המדינותמכוונת בסחר ופגיעה ישירה ל כלכלים שמכוונים

יכולות  ת, יחד עם בנייהיסטורי של כוחותיה הצבאייםה מידה נניה נרחבת בקתוכנית הצטיידות וב
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שייט שעוברים בים סין הנתיבי הגנת ל עתידי להיערך לעימות במטרה יותפוהתק תיותנהגסייבר 

 . ליתאהטריטורי ושלמותה הכמו גם על עצמאותה, ריבונות הדרומי

שבר תאפיין במשהנגיף הקורונה, עם משבר  אוסטרליה התמודדה ,ית מדינות העולםבדומה למרב

 היחידות שמרכיבות את הפדרציה נדרשו 8השפעות כלכליות נרחבות.  םלצדובריאותי מתמשך 

. ממשלת טות הנגיףשהצליח לעצור את התפש (Lockdown) נרחב סגר ים שלסבבמספר ל

את היותה מדינת אי  האוסטרליה נקטה במהלך השנתיים האחרונות במדיניות מחמירה שניצל

הבינלאומיים בפני זרים כמו גם את גבולותיה עדרם של גבולות יבשתיים, וסגרה את גבולותיה יוה

, אולם אלא חזרו ונפתחו ב מאוד של שנתיים ךארו לפרק זמן עבור תושביה ואזרחיההגיאוגרפיים 

 .השנה בפברואר 21

במטרה להתמודד עם ההשפעות הכלכליות של הסגרים השונים על השוק והסקטור הפרטי במהלך 

 שנועדוילוץ כלכלי רחבות היקף תוכניות סיוע וחהקודמת הממשלה השיקה השנתיים האחרונות, 

הסגרים אלו באו בעקבות מדיניות  .Covid-19 של משבר הנגיף השפעות הכלכליותהעם  דדלהתמו

ות תוכניות באמצעהמקומי בתעשייה ובשוק התעסוקה  לתמוךמטרה ב העבודהוהמגבלות על 

 Jobתושביה שאיבדו את מקום עבודתם ועבור  Job Seeker יוייעודיות שהמרכזיות שבהן ה

Keeper שוק אופן כללי בבוך בחברות, עסקים, תאגידים ונועדה לתמאת תוכנית הדגל ו השהיוות

להמשיך להעסיק ולשלם משכורות על מנת למעסיקים כלכלי סיוע מתן התעסוקה באמצעות 

 להתמודד ולצלוח את התקופה המאתגרת. ובכדי לעובדים 

 

 השפעות כלכליות של משבר הקורונה:

איתו  והביא 2020החל מפברואר  העולם מדינות במרבית כמו באוסטרליה התפשט הקורונה נגיף

 התעשייתית, הכלכלית בפעילותלפגיעה נרחבת האוסטרלי ו החיים באורח לכת מרחיקי שינויים

 אוסטרליהניכר ש בבחינה השוואתיתש פ"אע בה במהלך השנתיים האחרונות. והמסחרית

, יחד עם שיעורים הנגיף התפשטות במגמת לשלוט צליחהוה המגיפה התפרצות עם היטב התמודדה

חסר ו היה נרחב לו נדרשו ואזרחיה שתושביה המחירהרי ש ,ותמותה תחלואה של יחסיתנסבלים 

 . תהיסטורי תקדים בהשוואה

שחייבו ( Lockdown) ים ארוכים וממושכיםעם סגר להתמודד נדרשו אוסטרליהואזרחי  תושבי

שהציבור  ים וריחוק חברתיסגר מדיניותל בהמשך מרחוק / מהבית עבודה של יםמודלאימוץ 

איתם מציאות  והביא אבל ההתפשטות מגמת את ו והגבילועצר אמנםאלו  ו.ב חויבהאוסטרלי 

בשיא  המדינה לעזרת ופנו עבודתם מקום את יבדוא אוסטרליםמועסקים  מיליוןמורכבת שבה כ

  .2020משבר המגיפה במהלך שנת 

שוק העבודה והסקטור הפרטי נמצאים מזה תקופה בתהליך של חזרה לשגרה ושיעור מאז, 

בלבד מכוח  4%התמתן ועומד כיום על שיעורים של פחות  2020באמצע  10%האבטלה שחצה את ה 

 העבודה המקומי.  

 הסטודנטים הזרים ובדומה אוסטרליה לכלכלת מאוד שמרכזיות התיירותו התעופה תעשיות

 ם,פעילות והקפאת עצירה לנקודת בשיא המשבר הגיעו האקדמאים יהבמוסדות םשלומדי הרבים

במענה למשבר התערבה הממשלה . פרנסתםמקור  את לאבד עובדים ומועסקים רביםדבר שהביא 
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תוכניות סיוע, מימון, חילוץ ותמרוץ הכלכלה האוסטרלית  הלך מהיר ואגרסיבי לרבות השקתבמ

מיליארד $ סיוע שניתן  200שהסתכמו בתקצוב חריג והיסטורי של מעל בהיקפים חסרי תקדים 

לתעשייה, למעסיקים ובעיקר לעובדים במאמץ לאפשר לתאגידים, חברות, ועסקים להמשיך 

 . םלהתקיים ולהימנע מפיטורי

שכלכלת אוסטרליה רשמה צמיחה  1991השנה הראשונה מאז  2020שנת בהמשך לכל אלו הייתה 

יחד עם מעורבות כשבהמשך לתהליכי התאוששות וחזרה לשגרה, , -2.2%של  כלכלית שלילית

 ךולהיער ע לכלכלת אוסטרליה לצלוח ולהתגבר על המשברממשלתית מתמשכת ורחבה שנועדו לסיי

בסיכום השנה האחרונה,  4.7%, חזרה כלכלתה לצמוח בשיעור של בדרך הטובה ביותרליום שאחרי 

   .2022במהלך השנה הנוכחית של  4.2%ית של צמיחה חיובבך ילהמש ויהפצוהיא 

 

 3מאפייני הכלכלה המקומית 

 נתוני סחר 

סכום יצוא  שנה

 לעולם

 דולרים במיליארדי

סכום יבוא 

 מהעולם

 דולרים במיליארדי

 מסחרי מאזן
 

2021 342,036 261,586 80 

2020 245,045 211,972 33 

2019 266,377 221,481 44.9 

2018 252,757 235,534 17.2 

 

 :יצוא – 1220שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .מוצרי בשר, חיטה, צמר ואלכוהול

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

https://comtrade.un.org/data/ 4 
-glance-investment-and-investment/trade-and-https://www.dfat.gov.au/publications/trade

2021#exports 

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 אוסטרליה

 מסחרימאזן 

 דולרים במיליארדי

 84.2 35.3% 167.6 סין

 33.2 11.8% 56.2 יפן

 28.7- 5.8% 24.7 ארה"ב

 16.4 5.8% 27.6 דרום קוריאה

 19.44 3.9% 18.6 הודו

 2.7 3.3% 15.7 ניו זילנד

 2.7 36% 17 סינגפור

 5.3 4.4% 21 בריטניה

https://comtrade.un.org/data/
https://www.dfat.gov.au/publications/trade-and-investment/trade-and-investment-glance-2021#exports
https://www.dfat.gov.au/publications/trade-and-investment/trade-and-investment-glance-2021#exports
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 יבוא
 

 יבוא 

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היבוא של 

 אוסטרליה

 מסחרי מאזן

 דולרים במיליארדי

-84.2 21% 83.4 סין  

ב"ארה  53.4 13.4% 28.7 

 33.2- 5.8% 23 יפן

.%24 16.7 גרמניה  -3.6 

 5.3- 4% 15.7 בריטניה

 2.7- %3.6 14.3 סינגפור
 2.7- .3%3 13 ניו זילנד
 2.8 4.1% 16.3 תאילנד

 

 מוצרי היבוא העיקריים הם:

 

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

 שירותי לוגיסטיקה, ציוד רפואי. 

 

 :באוסטרליה ומרכזיות גדולות חברות/  בולטות תעשיות

 מהגדולים בתחומםתאגידי תעשייה גדולים וחשובים שהם  שורה של פועליםבאוסטרליה 

  :שוניםה ענפי התעשייהבעולם ב

 

1.  BHP-  בתחומו בעולם במונחי שווי שוק,  הגדול, לאומי-רבכריה ומכרות אוסטרלי תאגיד

אלף עובדים  80 ממוקם במלבורן, אוסטרליה. החברה מעסיקה מעל להחברה מטה 

 לחברהבאוסטרליה ומחוצה לה. הן ילות כריה בעשרות מדינות ומקיימת פע וקבלנים

  .ית מתכות, מינרלים, נפט וגז טבעייעוסקת בכרו ד $ ארה"בליארמי 60הכנסות של 

2. Rio Tinto – בגודלה בעולם במונחי  ההשניי, רב לאומית-קית כריה ומכרות אוסטרליתענ

יקה מעל ממוקם במלבורן, אוסטרליה. החברה מעס חברהה(, מטה BHP)אחרי שווי שוק 

 ת מתכות בהם נחושת, עופרות ברזל, יהלומים,יועוסקת בכרי אלף עובדים וקבלנים 47ל 

. ד $ ארה"במיליאר 63.5  2120טינטו הסתכמו ב -ריו  הכנסות .ועוד אורניוםמוצרי אנרגיה, 

  .מתכות, מינרלים וכימיקלים יתריהחברה עוסקת בכ

3. Telstra –  הינו תאגיד וספק שירותי טלוויזיה ותוכן, טלפוניה, תקשורת נייחת, סלולרית

ואינטרנט הגדולה באוסטרליה ועוסקת בכל תחומי התקשורת, הטלפוניה, שידורי 

 אלף עובדים, מטה החברה 30חברה מעסיקה מעל שירותי אינטרנט. האספקת טלוויזיה ו

 ממוקם במלבורן. 

4. Commonwealth Bank of Australia (CBA) – הגדול  תאגידי רב לאומי-בנק מסחרי

יו זילנד. הבנק עוסק בכל ענפי ושירותי במדינה עם פעילות נרחבת בארה"ב, מדינות אסיה ונ

מטה הבנק  .והשקעות מוצרי ביטוח, פנסיה ושירותי ברוקרינגם לרבות פיננסיוה הבנקאות

 ממוקם בסידני.
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5. Wesfarmers – הגדולה בתחומה באוסטרליה שפועלת בענפי קמעונאות ת ההינה רש

הם בעלות ות לצרכן בקמעונא ית פחם, פעילותילחקלאות, פעילות כר , דשניםקליםיהכימ

 .ומותגים נוספים ורשתות קמעונאות Cole’s :העל רשת סופרמרקטים גדול

6. Qantas – רת התעופה הלאומית של אוסטרליהחב: Qantas  בגודלה 11 -היא החברה ה 

הידועות, נחשבת לאחת מחברות התעופה  . החברה1920 שנתב ההחלה פעילותשבעולם 

 ,כיום התעופה חברות מרביתכמו  ת כאשרהעולמי והמוערכות בתעשיית התעופההבטוחות 

Qantas מספר עקבות משבר הקורונה, לרבות צמצום ב סובלת מקושי תפעולי ופיננסי

 הקווים והטיסות שמפעילה החברה. 

 

 :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%כ  ניכרשיעור ו 8%-כ ואהשל המדינה  הכלליתוצר הגולמי השנתי להכלכלית ו

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

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

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

 .המקומי הבלבד מכוח האדם בשוק העבוד 2%-אלף עובדים, שמהווים כ 250-כ סה"כשמעסיקה 

טכנולוגיות מדובר בתעשייה שמשקיעה משאבים עצומים במיכון, אוטומציה רובוטיקה ויכולות 

ריבוי ידיים עובדות וכוח אדם בתעשייה, שאפיינו  נועדו להחליף וליתרמתקדמות במיוחד, ש

 .20-וה 19-אות ההלך הממב היכמו גם את התעשי 18-את מחצית המאה הבדרכים שונות 

 

גברת היעילות ולצמצום חדשניים להטכנולוגיים לפתרונות באופן תמידי תעשיית הכרייה זקוקה 

ניהול מאות  כמו גםוזיהום הסביבה יחד עם פליטת פחמנים שימוש בצריכת אנרגיה ומים,  עלויות

דרשים לנושאים של בטיחות נששונים של המדינה, ואלפי העובדים הפרוסים באזורים ובאתרים ה

בשילוב תקציבי הענק באיתור ופיתוח שדות כרייה ומכרות חדשים, חברות הכרייה של  בעבודה.

בעיקר בתחום  בשנים האחרונות כנולוגיות ישראליותהגבירו את העניין שלהן בטאוסטרליה 

הטיפול בשפכים תעשייתיים, ניצול משאבי אנרגיה והטמעת פתרונות אלטרנטיביים לאנרגיה 

 Big Data ה ,טים"תעשיית הרחפנים והמלביכולות המובילות של עבור ממקורות בלתי מתכלים, 

ה ואוטומציה קידיגיטציה, רובוט נושאים של .פתרונות הגנה ואבטחת סייבר Data Analytics  -ו

 משאבים ותקציבים זו.צרכים, רלוונטיים מאוד לתעשייה עתירת 

 

, 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 

 פוליטיקהעל ה פיעשולה להתערב, ך כוונה להשפיע על מקבלי החלטותמתואלו מתקיימים 
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את  עצבל במטרה אלו נעשים. והאקדמיהערוצי התקשורת  על העהשפניסיונות כולל  מקומיתה

 .גורמים ואינטרסים זרים תושישרבאופן  האוסטרלי האינטרסים הלאומיים של

 םאוסטרלי וארגונים , תאגידיםחברותהביאו בשנים האחרונות  איומיםיקף ואיכות הפת הרחה

התקפות  יעתמנבו ותהתמודדבלסייע  היכולתולת הסייבר הישראלית תעשיי בפוטנציאל של להכיר

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

להעמיק של הצדדים לחזק ובזכות הצורך והעניין איכותי מאוד לקשר אסטרטגי  כווהפ האחרונות

 (Cyber Security) בדגש על אבטחה והגנה מפני התקפות ואיומי סייבר את השותפות בין המדינות

שתיות תבהם של , IT תשתיות התקשורת ומערכות, חשובמבהגנה אפקטיבית על מערכות הרך צוהו

אכיפת החוק, מחשבי ממשלה, מערכות הנתונים של צבא אוסטרליה, כוחות הביטחון ו קריטיות,

 .תעשיית המכרות כמו גם תקני אנרגיה, נפט וגזמתשתיות והאקדמיה 

שמייצר רווחים  חשוב ומרכזיענף החקלאות מהווה  תעשיית - Agtechחקלאות וטכנולוגיות 

 135,997השנתי. באוסטרליה פועלים מסך התוצר  3%כ מהווים ה מיליארד $ בשנה 155ור של בשיע

אוסטרליה כולה. תעשיית החקלאות האדמה של משטח  61%חוות חקלאיות ששטחם והיקפם הוא 

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

גש שואפת להפוך להיות יצואנית מרכזית ומובילה של מוצרי חקלאות כמו גם מוצרי מזון לעולם בד

 .גיאוגרפית אליהעל מדינות אסיה הקרובות 

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

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

אלפי ומאות פני על  תתפרשמתשתית הולכת גז טבעי שבניית בכלכלית וחוסר הכדאיות ההעצום 

בשנים האחרונות עם  .המזהם במיוחד המקור הטבעי, הזול יחסית אךאת  ה פחםהוו ,קילומטרים

 התקבלה מדיניות ,סקוטלנד ,ולאחר ועידת האקלים בגלזגו הגלובלית ית ההתחממותההכרה בבעי

טכנולוגיות מתקדמות ויעילות להפקת אנרגיה ממקורות נקיים ובלתי מתכלים )אנרגיה והוטמעו 

אוסטרליה, בדרום  התגלו מאגרי גז טבעי 2000 ות התחילת שנמאז סולרית, רוח ומים(. במקביל, 

 השקעות עתירות הון של חברות אנרגיה מקומיות וזרות, כמובהמשך ל שהפקתם הייתה כלכלית

Shell  וBP .  באוסטרליה פועלות עשרות חברות חשמל ואנרגיה שנדרשות לרגולציה מחמירה

שינוי  נרגיה של אוסטרליה נמצא בתהליךשוק הא .נידחיםוספקת חשמל לאזורים מרוחקים אול

 והן בעקבות החלטות הממשלה שנובעות שנים האחרונותת הן בעקבות המשברים של הוהתבגרו

אל העתיד כשוק מתקדם,  פינקל, שנועדו להצעיד אותהאלן ד"ר האוסטרלי ן הראשי עדהמ מדו"ח

מחויב לאימוץ של שו אנרגיה גלובליות ומקומיותמתוחכם ואינטגרטיבי שפועלות בו חברות 

  .ו אותו בשנים האחרונותפתרונות מתקדמים, חדשנות טכנולוגית וסטנדרטים שונים מאלו שאפיינ

רבי מרכזי ונושא חברתי, פוליטי וכלכלי  יםווהסביבה והתחממות כדוה"א מה  -סוגית האקלים

אסונות הטבע הרבים והתכופים לשורת  ההכרה בתרומתםבשיח הציבורי בדגש על חשיבות 

 .מאוד ותנרחבשיטפונות, הצפות ושריפות יער  דגש עלשאוסטרליה מתמודדות איתם בכל שנה ב

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

(The Millennium Draught) בעיקר באזורים  1997-2010שנים: ביינה במחסור בגשמים שהתאפ

ם. משקעימיעוט  ף שלברצ ביעיתששנה הכ סווגה 2021. שנת הדרום המדינבם יהמדבריוהמדינות 

 תמרכזיחקלאות שתעשיית הל בעיקר, לתעשייהו שתייהל םמחסור במי המשמעות היא ,בפועל

עבור סחורות בסיס: ו ידולים חקלאים למאכלת בשר וגותעשיוכוללת  כלכלת אוסטרליהמאוד ל
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את תעשיית הביגוד  יםתירס, קני סוכר ותעשיית גידול ויצור של צמר, כותנה, עורות, שמשמש

זון שלה ספקת המעצמאית בא ום שאוסטרליה עצומה בשטחה,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 

 .('וכבשים, עגלים וכבהם 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:

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

 , ההשקעות והתיירות על רצונםהסחר דשרמהודיע  2021שנת ב .בריטניה (GCCהמפרץ הפרסי )

 . , תהליך שנמצא בשלבים מקדמייםלהתחיל 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 

תשתיות מיושנות מבוססות  נועדה להחליףש הבטוחו (G5)אינטרנט מהיר שתאפשר תקשורת 

בחיבור  טאל רשת האינטרנמרוחקות חקלאים  קהילותתמוך בחיבור אזורים, שטחים ולנחושת, 

  .ואיכותי , בטוחמהיר

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

Federation תאגיד הטלקום טלסטרה ופירמת הייעוץ העסקי 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

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

. מיליארד $ ארה"ב( 70)כ  2030מיליארד דולר בשנה עד שנת  100כיום להיקפי ייצור ויצוא של מעל 

 .כלומר, שהתעשייה כמעט תכפיל את עצמה במהלך העשור הבא
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 :אוסטרליה – ישראל סחרה יחסי סקירת

 

ישראל בין שמשמעותית ביחסי הסחר צמיחה חיובית והתפתחות בשנים האחרונות אנו עדים ל

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

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

 . בהיקפים אדירים מייצאת תעשייתהשחומרי הגלם וחורות לס

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(בהמשך צמיחה ופיתוח כלכ

  נולוגי, מדעי ומסחרי.כלכלי, טכ

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

שמעוניינים  מקומייםביזמים  תמוךבינלאומיים שנועדו לאפשר ולם מוקדי חמישה האוסטרלי

אלו נועדו לתרום  .ותליים שמצטיינים בחדשנמרכזים גלובבעבודה וביזמות ב ללמוד ולהתנסות

ז ראש ממשלת הראשון עליו הכרי סיסטם טכנולוגי אוסטרלי. המרכז-קוא יתוחלפמצדם 

 the) 'נקודת הנחיתה'מתקרא תל אביב ו בדרוםש SoSAממוקם בחממת  2016עוד ב אוסטרליה 

Landing Pad ) בניהול אוסטרליונמצא . 

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

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

, הצטרפו להמשך פעילותם יםרלוונטיים וכמנועי צמיחה עסקיהישראליים כהטכנולוגיים 

, בשל ועד היום 2020 ל שנתשמפברואר . בארץ עבודה ביקוריערכו לפעילויות, למשלחות עסקיות ו

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

רלוונטיים לשת"פ בין  ענפיםבתעשיות וב שהתמקדו וירטואלייםעסקיים סמינרים ומפגשים 

 .הנספחות הכלכלית של ישראל באוסטרליה המדינות, בהובלת

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

 2017-18 בשניםבעוד חברות טכנולוגיה ישראליות בבורסה האוסטרלית.  23של  הנפקתן היא

 ת ישראליותחברו 23 , ישנן2022מחצית על פי נתוני  ,חברות ישראליות 10 ונסחרו בה רקהונפקו 

מספר של  זהותן תבהשווא שלישיבמקום ה נסחרות בה, מגמה שמציבה את ישראלרשומות וש

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

ומשרדים  חברות ישראליות פתחו נציגות 20-ולמעלה מבפעילות הכלכלית בין המדינות משמעותית 

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

 וכו'. , ציוד רפואיטקריטק(, אג-)ריטייל
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 ת:הישראליתעשייה באוסטרליות  השקעות של חברות

 

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

 אוסטרלי שמקיים בארץשל תאגיד בישראל פעילות  לצערנו איןמיזמי טכנולוגיה ישראלים, בו אפ

 תאגידי ומאות עשרותבדרכים שונות  מקיימיםשפעילות מבוססת מחקר ופיתוח )מו"פ(, כשם 

  .זרים יםטכנולוגיה גלובלי

 One :הון סיכון אוסטרליתהקרן  לא Violaההשקעות הישראלית  קרןחברה  2018 בשנת

Ventures קרן פרייבט אקוויטיעמה השיקה ו (PE)  מיליון $ להשקעות  80בהיקף של משותפת

 באוסטרליה. ופרויקטיםבמיזמי טכנולוגיה 

בחברות $ ארה"ב(  מיליון 175אוסטרלי )כ מיליון דולר  250הושקעו מעל  2017-2020בשנים כמו כן, 

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

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

 בשנת האוסטרלית ייסדה Square Pegקרן ההשקעות  השקעה של חברות אוסטרליות מובילות.

בישראל  הקבוע ותכיום נציגלה יש ו מיליון $ 200-קרן ייעודית להשקעות בישראל בהיקף של כ 2015

חברות מובילות כגון ענקית  אפ ישראליות.-מיליון $ בחברות סטארט 150-משקיעה למעלה מש

של סקאוטינג באופן תדיר נציגים לבחינת  ותשולח CBA והבנק הגדול במדינה Telstra התקשורת

 השקעות בחברות ישראליות. יות טכנולוגיות לרבות וושותפאפים -סטארט

במסגרת הסכם ם שת"פ רב לאומי עם רשות החדשנות ם על הסכוחתל באוסטרליה דוהג CBAבנק 

השני  הסכם זה. לבנקמעין לבנק הראשון בעולם אשר חתם על  והיה בכך 2015שנת בעמו נחתם ש

 הסכם שת"פ עם בנק לאומי לישראל. NAB –National Bank of Australia בגודלו במדינה:

 

 :2017-2021אוסטרליה  –נתוני הסחר ישראל 

 

2017  2018 2019 2020 2021  

 
Export 

 
Import 

 
Export 

 
Import 

 
Export 

 
Import 

 
Export 

 
Import 

 
Export 

 
Import 

 

525 142 499 174 483 204 464 123 532 173 
 

 סחורות
 

115 48 140 52 166 54 197 55 247 68 
 

שירותים 
 עסקיים

640 190 638 226 649 257 662 178 779 242 

 
סחורות 

ושירותים 
 עסקיים

0.74% 0.25% 0.69% 0.26% 0.66% 0.29% 0.67% 0.21% 0.70% 0.23% 

 
אחוז 
מתוך 
סה"כ 

 יצוא/יבוא



 

14 

 

 

 

   

 

 4 –סקטורים מרכזיים 

 

 :2021בשנת  הישראלי לאוסטרליההסחורות פילוח נתוני יצוא 

 

 

                                                           
 הלמ"ס 4
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Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import

2017 2018 2019 2020 2021

סך הסחר בסחורות ושירותים עסקיים  

סחורות   שירותים עסקיים  

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

4%

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני
29%

אחר
12%

גומי ופלסטיק
20%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

9%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

16%

מתכות בסיס
4%

מינרלים  
ודלקים

0%

מוצרי  
תחבורה

1%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

5%
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 :2021בשנת  פילוח נתוני היבוא הישראלי מאוסטרליה

 

 

 תחמששל  הבהשווא קבועיםיציבים וההדדי ניכר כי נתוני הסחר מניתוח הנתונים והטבלאות 

ין הסחר ב היקפיב מתונה ירידה יםמשקפ 2020 ו 2019שנים האף על פי ש ,השנים האחרונות

 תוהפרעות לשרשראו ניתן לשייך להשפעות הכלכליות של שנת הקורונה 2020 נתוני אתו, המדינות

 .האספקה והלוגיסטיקה

טק -וטכנולוגיות של תעשיית ההיי ותמוצרים, תוכנמ היצוא הישראלי לאוסטרליה מורכבכל  כמעט

מרבית היבוא לארץ . מאוסטרליה לארץ יצואיעם ה יחסהשוואת הב 5גבוה פי והוא והציוד הרפואי 

 לפיטום ושחיטה.  ץמאוסטרליה מסתכם בתוצרת חקלאית לרבות בעלי חיים שמיובאים לאר

 

בצורה דעתנו לאינם משקפים  )כמו גם השנים הקודמות שנבחנו( 2021 סיכום נתוני הסחר של שנת

מרבית החברות הישראליות הפועלות ש משום המדינות בין הסחר האמיתי את היקפימלאה 

 זאתעושות  אבטחת סייברפתרונות  כמוופתרונות תוכנה  ITמספקות שירותי ובאוסטרליה 

 .סינגפור, הונג קונג ויפן לרבות ממרכזים באסיה

, Monday.comרינט, צ'קפוינט, אמדוקס, וו הבולטות ניתן למצוא אתהחברות הישראליות בין 

Razor Labs ,Spark beyond, NICE היות ויצוא שירותים איננו בא לידי ביטוי בנתוני אחרותו .

חות היבוא/יצוא ובנוסף חלק משמעותי מהיצוא הישראלי לאוסטרליה נעשה דרך "המכס ובדו

אנו מעריכים כי ש , הריאירופהמדינות ו , הונג קונגמדינות שלישיות כגון ארצות הברית, סינגפור

 מיליארד $.  2-הסחר ההדדי בין המדינות מסתכם בכ היקף

 

 

 

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

49%

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

11%

אחר
12%

גומי ופלסטיק
9%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

3%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

5%

מתכות בסיס
3%

מינרלים ודלקים
0%

מוצרי תחבורה
2%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

6%
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 תחומים בעלי פוטנציאל לפעילות חברות ישראליות באוסטרליה:

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

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

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

חקלאות והמזון, טכנולוגיות לענף תחומים נוספים בעלי פוטנציאל הינם: טכנולוגיות לענף ה

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

 

 :באוסטרליהחברות ישראליות מרכזיות שפועלות 

 

 Hargol, ברמד פלסאון, N-Dripנטפים,  - חקלאותה והשקי •

 ל", אלביט, רפאתתעשייה אווירי - ביטחונישוק ה •

 טקדו, ברמד, אודיס מערכות סינון ,Asterra -  -מים טכנולוגיות  •

 NICE, Verint, RAD Data – תחום תקשורת ושירותים •

  Checkpoint, CyberGym, Votiro, Verint, Zimporium  :סייבר והגנת ביטחון •

• AI  וData Analytics – Spark Beyond, Razor Labs, Monday.com, DSG 

 

 :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
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 :נספחהתובנות סיכום ו

 

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

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

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

את שותפות הסחר שלה, היא  ממרבית המדינות והשווקים שמהוות תחרותי שעל אף ריחוקו היחסי

 . מסחריים מקיפים םיכלכלי מחוברת וקשורה לשווקים הגלובליים ברשת של הסכמי סחר

 י הםבה מספר ענפי תעשיה שתרומתם לתוצר הלאומ יםפועל ,ה מגוונת ותחרותיתאע"פ שכלכלת

ענפי תוצרי כל לרבות  ,תלויים במחירי הסחורות הגלובלייםאע"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 

צטמצם לה יםעתידאולם אלו  ,סחורות שתרמו באופן ניכר לצמיחתהבממנה נבעו ממחזורי גאות 

שבהם הוא מגמת ההתחממות  שהמרכזי פוליטיים שאינם כלכלים-בשל השפעות ושיקולים גיאו

ולהפחית את השפעתן של לצמצם במטרה רגיה נקיים פתרונות אנ בהטמעתהגלובלית והצורך 

שהצמיחה בנוסף, אוסטרליה מכירה בכך . 2030תעשיות מזהמות כדי אפס פליטות פחמן עד לשנת 

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

 ,תכנולוגיות מתקדמופיתוח ואימוץ טבמקביל עם  ואוטומציה הצידיגיטתהליכים מהירים של 

ת יזמות וחדשנות טכנולוגיבתמיכה ועידוד  לשלאמץ מודלים  חייבת אוסטרליהכלכלת גם וש

 התפתח בה. צמוח וליזמים עם רעיונות, פתרונות וטכנולוגיות לאפים ו-סטארטל ואפשרשי

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 

מתמודדת איתם  רתיים, הפוליטיים והכלכליים שאוסטרליההאתגרים החב .יזמות וחדשנות, אפים

שונים בענפים פתרונות וטכנולוגיות  בעלותישראליות הם מרובים ויוצרים הזדמנויות לחברות 

צורך ו ים בהתחממות הגלובלית: מחסורהחל במכלול הנושאים שכרוכ .שפורטו בחיבור זה

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

החשש מהגירה בלתי חוקית  עםפעילות תאגידים ועסקים, יחד בביטחון הלאומי וב הפוגעיםסייבר 

 והולידשמשבר הקורונה השפעות וחצי האחרונות  נתייםבש אלו הצטרפולתיה. הגנת גבולוב והצורך

בעיקר לאוכלוסיית ייחודיים רפואה מתן שירותי לרבות צורך בלמערכת הבריאות חדשים אתגרים 

רפואה מרחוק  ותפתרונות וטכנולוגיות שמאפשרהטמעת ב הצורךהגיל השלישי, יחד עם 

 .Healthcare ITו   Telemedicine ו על רפואה דיגיטלית ותבססומת

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

מענפי ם ישראלים ת פועלת לשלב חברות ויזמיכלכליוהנספחות הים מתקדמ דאטאונתונים 

פוטנציאל  יבעלשהם  (Precision Farming Agriculture)ת החקלאות המדייקו האגריטק

 אוסטרליה.של הענפה  חקלאותלשת"פ עם תעשיית המשמעותי ונרחב 



 

18 

 

 לייעופתרונות לייצור אנרגיה ממקורות נקיים, יחד עם  הקיים בהטמעתצורך תעשיית האנרגיה וה

ישראליות שלהן טכנולוגיות ת לחברות 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  סונכרנותמהגנה מפני תקיפות סייבר שכמו גם 

  .הזדמנויות מעניינות בתחום חברותלמייצרים ומאוד לשוק המקומי  שרלוונטיים ,IoTופתרונות 

 

ראשי ממשלה שונים במהלך  3תחת  2013נה מאז שכיה ,היוצאתאוסטרליה  יש לציין שממשלת

חיובית  נהגה במדיניות -תחת הנהגת שני ראשי הממשלה האחרונים  יתר שאתעשור, ובל קרוב

, ןחשובים במהלך כהונתמספר ציוני דרך היסטוריים בשנים האחרונות מאוד כלפי ישראל והובילה 

על  מוריסוןקודם ים של ראשי ממשלות ישראל ואוסטרליה, הצהרת רוה"מ הילרבות ביקורים הדד

שורת  לא . אלה הצטרפורלית בהת אוסטישראל ופתיחת נציגות דיפלומטי הכרה בירושלים כבירת

ים במיוחד כלפי ישראל ותמכו היו חיוביהצבעות במוסדות בינלאומיים שהתבטאויות, הצהרות ו

ביקור של כל אלו היה ב םיאש והטכנולוגיים בין המדינות. םהכלכלייבחיזוק הקשרים המסחריים, 

אליו הצטרפה משלחת עסקית רב  2020ריבלין באוסטרליה בפברואר )רובי( נשיא המדינה ראובן 

 תחומית.

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

 בעלות ערך עצום היא והיזמות חוצת הסקטורים שלההטכנולוגיים, המחקר המדעי, החדשנות 

תהליך מבורך שמייצר שורה של הזדמנויות עסקיות זהו  .להמשך הצמיחה הכלכלית של אוסטרליה

מחברות נציגים רלוונטיים וכירים משלחות בלמספר שיא של ביקורי  ובילשה, לשת"פ והשקעות

 עד לשנה שקדמה ארץלהגיעו י ממשל ששרים ונציגביקורי ותאגידים במסגרת משלחות עסקיות, 

פתיחת  לאחר התרחבהמשיך וללחזור ואף צפויה למגמה זו  ,להערכתנותחילת משבר הקורונה. ל

 ותשקיימטכנולוגיות יכולות ההערכה ללהבנה והמשך לב, בפברואר השנה גבולותיה הבינלאומיים

בשנים  תעצםושעתידים להחמיר ולה בישראל עבור האתגרים הרבים שאוסטרליה נדרשת להם

    הבאות.


