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  :תקציר

 תבש מדובר במדינת י.המנ מדינות עשירות יותר מ6רק  ,אוסטרליה היא האי הגדול ביותר בעולם

 כולל,  רצופהאשר נהנת מזה שני עשורים מצמיחה מיליון נפש בלבד ו22 -המונה כ, עצומה בגודלה

ות  בממוצע בשנים הבא3% - רמת הצמיחה בה מתונה יחסית ועומדת על כ.בשנות המשבר האחרון

  ).2015-2030(ובטווח הארוך 
  

בשנת . 1) בעולם13מקום (ג לנפש באוסטרליה גבוה בהשוואה למרבית המדינות האחרות "התמ

.  דולר39,790ג לנפש במונחי כוח קניה על "והתמ,  דולר55,520ג לנפש על כ " עמד התמ2010

לנפש $ 40,720($ 64,780 -ג לנפש אשר יגיע לכ" צפויה האצה בשיעור הצמיחה בתמ2011בשנת 

  ).PPPבמונחי 

  

שטחה העצום ואוכלוסייתה הקטנה יחסית , בשילוב בידודה הגיאוגרפי, ההיסטוריה של אוסטרליהאך 

  .הובילו לריכוזיות גבוהה במספר סקטורים בהם מספר קטן של חברות דומיננטיות

  

מדובר !  במחצביםאוסטרליה הינה מדינה מערבית לכל דבר וכלכלתה בעיקרה הינה חקלאית ועשירה

בעלת גישה נוחה לשוקי אסיה וליצרנים רבים המייצאים בעלות , תחרותית ויציבה, עשירהבכלכלת 

לא מעט חברות ,  יש לזכור כיאךיש מקום לפיתוח היצוא במדינה בתחומי הייטק והחדשנות . נמוכה

קים ומבוססים אוסטרליות וחברות זרות הפועלות זמן רב באוסטרליה אשר בבעלותן מותגים ותי

  .והינן בעלות מוניטין חזק כספקיות ותיקות, היטב

  

חסרון זה צפוי , דבר שגורם לחסרון יחסי ליצואנים הישראלים, אין לישראל הסכם סחר עם אוסטרליה

  .להעמיק עם החתימה הצפויה של אוסטרליה עם הסכמי סחר נוספים

  

רמת המכסים באוסטרליה היא , ת בכלכלהלמרות הרפורמות האחרונו, על פי מדד הסחר הבין לאומי

.  יעילות תהליכי היצוא והיבוא ארוכים ויקרים יחסית. מהגבוהות בעולם דבר המקשה על מסחר חופשי

  .מצב תשתיות התחבורה הן היבשתית והן נמלי הים קשה ומדאיג
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  כללי

ת על פני שטח של היא משתרע. אוסטרליה היא האי הגדול ביותר בעולם ונחשבת ליבשת בפני עצמה

והיא , )אך נחשבת ליבשת הקטנה ביותר(זוהי המדינה השישית בגודלה בעולם . ר" קמ7,700,000כ 

בין האוקיינוס השקט ,  מדרום לאינדונזיה ולפפואה גינאה החדשה–ממוקמת בחצי הכדור הדרומי 

  .לבין האוקיינוס ההודי

.  כמו גם שטח גדול באנטרקטיקה,בתחום שלטונה של אוסטרליה שורה של איים הסמוכים לה

  . מיליון תושבים22 -אוכלוסיית המדינה מונה כ

  . אנגלית–שפה רשמית .   קנברה–עיר הבירה 
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  מבנה פוליטי

, ויקטוריה, ווילס'  ניו סאות–ופדרציה של שש מדינות , תאוסטרליה היא דמוקרטיה פרלמנטארי

 הטריטוריה הצפונית –ושתי טריטוריות ,  וטסמניהמערב אוסטרליה, דרום אוסטרליה, קווינסלנד

 אוסטרליה חברה בחבר העמים הבריטי ועל כן באופן רשמי ראש. וטריטוריית הבירה האוסטרלית

המושל הנוכחי הוא קוונטין . המדינה היא מלכת בריטניה אשר מיוצגת במדינה על ידי מושל כללי

  .2008ברייס אשר הושבע לתפקיד בספטמבר 

 חברים הנבחרים 150בית הנבחרים המונה : מורכב משני בתים פרלמנטאריים -למנטארימבנה פר

 שנים לייצוג 6 סנאטורים הנבחרים לקדנציה בת 76והסנאט הכולל ,  שנים3לקדנציה בת 

המערכת החוקתית של המדינה מושתתת על החוקה . פרופורציונאלי של ששת המדינות השונות

  . 1901משנת 

המפלגה הלאומית , המפלגה הליבראלית,  מפלגת הלייבור– באוסטרליה המפלגות הבולטות

בבחירות . 2010הבחירות הכלליות הבאות צפויות להתקיים בשנת . והמפלגה הדמוקראטית

ראש הממשלה מטעמה הוא קווין .  זכתה מפלגת הלייבור בשלטון2007האחרונות אשר נערכו בשנת 

  .רוד

  

  כלכלה
  

  ).מהלך המשבר האחרוןכולל ב(ה רצופה מצמיח נהנת  שנה20-זה כמ

מיליון בני  23 צפויה אוכלוסיית המדינה למנות 2013עד שנת ו  תושבים מיליון22כ אוכלוסייתה מונה 

 מיליארד 1,460צפוי לעמוד על כ  והוא מיליארד דולר 1,233 -התוצר בכ הסתכם 2010בשנת . אדם

  . 2011 בשנת דולר

 דולר 64,780וצפוי לעמוד על כ , )2010נתוני ( דולר 55,520  כ עומד עלאוסטרליהג לנפש ב"התמ

   .2011בשנת 

  

נהנת מצמיחה היא .  המדינות העשירות בעולם7עולם ובין  בגודלה ב18ה  היא הכלכלה אוסטרליה

 צמחה 2009 בשנת .וכמעט ולא נפגעה מהמשבר הכלכלי האחרון, כלכלית איתנה במשך שני עשורים

 צפויה 2011 בשנת .2007 בשנת 4.6% - וכ2008 בשנת 2.6% -ה של כ לאחר צמיח1.3% -בכ

 קצב צמיחת .2010 בתוצר בשנת 2.7% -של כזאת לעומת , 2.4% -צמיחה מתונה יחסית של כ

על פי תחזית כלכלני , )2015-2013(בשנים הבאות  ו3.5% - צפוי לעמוד על כ2012בשנת התוצר 

  . 3.4% -עומד על כי ,האקונומי סט
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צפויה כלכלת אוסטרליה להישאר ,  באופן יחסיות בידודה הגיאוגרפי ואוכלוסייתה הקטנהלמר

בסביבה צפוי שיפור בדרוג , על פי האקונומיסט. אטרקטיבית עבור משקיעים זרים בשנים הקרובות

 זאת משום שצלחה את המשבר הכלכלי בנזק קל יחסית כך 2010-14של אוסטרליה בשנים העסקית 

לכך מתווסף אוסף . ה להתמודד כיום עם יחס חוב תוצר גבוה כמו רוב מדינות המערבשהיא לא צריכ

 ועוד כאלו ASEAN, ניו זילנד, ב"הסכמי הסחר של אוסטרליה מול מדינות רבות בעולם כגון ארה

תחכום המערכת הפיננסית במדינה בשילוב פתיחותה . שצפויים להיחתם מול מדינות נוספות בהן סין

יות ליברלית כלפי משקיעים זרים מקדמים את אוסטרליה בדרוג זה למקום השביעי לתחרות ומדינ

  . בעולם והשלישי באזורה

לאחרונה יושמה רפורמה חדשה יחסית במערכת המס הסבוכה שנהוגה במדינה וצפוי , בנוסף לכך

  .הנחשב נקודת חולשה לכלכלה, שיפור בשוק העבודה האוסטרלי

דבר המייקר באופן , בעל פיזור אוכלוסיה רב, ק מרוחק ומבודדאוסטרליה הינה שו, לעומת זאת
  . מהותי את הוצאות ההובלה ובנוסף נחשב כשוק בעל הזדמנויות עסקיות מוגבלות

  

  :יתרונות

  . ומשפטיתפוליטיתושקיפות  יעילות,  מיציבותת נהנהאוסטרלי •

 אוכלוסיה שאר שוק אטרקטיבי למשקיעים זרים למרות היותה מרוחקת עםיאוסטרליה ת •

. 2015 טריליון דולר תוצר בשנת 1.5 - מיליון נפש וכ24 -מדובר בשוק של כ, יחסית מצומצמת

כל אלו מושכים .  ופתוח לטכנולוגיות וחדשנותיחסיתכוח העבודה באוסטרליה נחשב מיומן 

 .משקיעים זרים המבקשים להתבסס בשוק מערבי קרוב ככל האפשר לשוקי אסיה המתעוררת

 . לשווקים כמו סין מהווה יתרוןתאוגרפיקרבתה הגי •

 .הממשלה אינה מתערבת במרבית התחומים ורוב התעשיות בה פתוחות לתחרות בינלאומית •

שירותים פיננסיים ובנקאות ותחום מוצרי הצריכה גבוהה וצפויה : רמת התחרות בתחומים כגון

  .להתחזק בשנים הקרובות

ב "ם ביניהם הסכם סחר חופשי עם ארהאוסטרליה שותפה במספר הסכמי סחר בינלאומיי •

הסכמים אלו בצירוף . והסכם סחר משולש עם ניו זילנד ועם איגוד מדינות דרום מזרח אסיה

מבטיחים כי , האפשרות לחתימה על הסכמים דומים עם מספר מדינות נוספות ובכללן סין

  . מעמדה האיתן של אוסטרליה בקטגוריית סחר החוץ יישמר בשנים הקרובות

הורדה משמעותית , שוק העבודה, את תחומי התעשייהרך רפורמות יסודי ומקיף הכולל מע •

מתן עצמאות מוחלטת לבנק המרכזי , ניוד שער המטבע, של הגנות בסחר חוץ ומכסים ומכסות

 בעולם בדרוג תוצר 13 -ורגולציה מקיפה במגזר הפיננסי הזניקו את אוסטרליה למקום ה

הרפורמות בשוק העבודה הביאו לעלייה בשיעור ,  בנוסף.1990 בשנת 18ממקום  , לנפש

 .העבודה וגידול הפריון לעובד

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
  מכון היצוא –היחידה הכלכלית י "נכתב ע

4

. 2) בעולם13מקום (ג לנפש באוסטרליה גבוה בהשוואה למרבית המדינות האחרות "התמ •

ג לנפש במונחי כוח קניה על "והתמ,  דולר55,520ג לנפש על כ " עמד התמ2010בשנת 

 -ג לנפש אשר יגיע לכ"צה בשיעור הצמיחה בתמ צפויה הא2011בשנת .  דולר39,790

 ).PPPלנפש במונחי $ 40,720($ 64,780

  :חולשות

 אוסטרליה נהנתה :צמיחת ההוצאה של משקי הבית צפויה להיות מתונה בתקופה הקרובה •

בשנים , כך, 2008-9 המאוחרות ועד לשנים 90מגידול מתמשך בצריכה הפרטית משנות ה

גידול זה אף העפיל על ,  בצריכה הפרטית3.8% - שנתי של כ חל גידול ממוצע2000-2008

 . 3.3%- שעמד על כגידול בתוצר בשנים אלוה

  . בעל אוכלוסיה מפוזרתתשוק קטן יחסית ומבודד גיאוגרפי •

 בעל צמיחת תוצר ממוצעת של מפותחמדובר בשוק : BRIC -צמיחה נמוכה יחסית לשוקי ה •

  .הבאות בשנים 3.1% -כ

אוסטרליה בענף המחצבים חושף אותה לתנודתיות שמחירי המחצבים תלותה של כלכלת  •

על אוסטרליה לגוון את תחומי התעשייה בה בטווח הארוך בכדי להבטיח צמיחה . בעולם

 .בריאה

חסרון , דבר שגורם לחסרון יחסי ליצואנים הישראלים,  אוסטרליהעםהסכם סחר לישראל אין  •

  .סטרליה עם הסכמי סחר נוספיםזה צפוי להעמיק עם החתימה הצפויה של או

 מרמתו משנת כפול היה 90 -גידול בפריון העבודה בשנות הה: כוח העבודה אינו מיומן דיו •

מיומנות ומקצועיות כוח העבודה  אוסטרליה משקיעה משאבים רבים להעלאת . ואילך2000

 .בה ובמשיכת כוח עבודה משכיל

רמת המכסים , חרונות בכלכלהלמרות הרפורמות הא, על פי מדד הסחר הבין לאומי •

יעילות תהליכי היצוא . באוסטרליה היא מהגבוהות בעולם דבר המקשה על מסחר חופשי

מצב תשתיות התחבורה הן היבשתית והן נמלי הים קשה  . והיבוא ארוכים ויקרים יחסית

 77מקום , ישנה גם על פי המדד אינדיקציה לעלות גבוהה של טרור על עשיית עסקים.ומדאיג

 ). 102ישראל מקום (

  

 :איומים

 .השקעה מועטה מידי בפיתוח טכנולוגיות חדשנות ומחקר ופיתוח •

שטחה העצום , בשילוב בידודה הגיאוגרפי, ההיסטוריה של אוסטרליה :שוק תחרותי •

ואוכלוסייתה הקטנה יחסית הובילו לריכוזיות גבוהה במספר סקטורים בהם מספר קטן של 

 .חברות דומיננטיות

אוסטרליה היא חלק אינטגראלי מהכלכלה העולמית ומהווה מרכז מסחרי ופיננסי עבור כלכלת  •

על חברות אשר מנסות לחדור לשוק האוסטרלי לקחת בחשבון כי ישנן לא . אזור זה של העולם
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מעט חברות אוסטרליות וחברות זרות הפועלות זמן רב באוסטרליה אשר בבעלותן מותגים 

 .ן בעלות מוניטין חזק כספקיות ותיקותוהינ, ותיקים ומבוססים היטב

יצרנים ישראלים . לאוסטרליה גישה נוחה לשוקי אסיה וליצרנים רבים המייצאים בעלות נמוכה •

השואפים להיכנס לשוק האוסטרלי או להרחיב פעילות קיימת שם חייבים לספק ערך מוסף 

חרות החזקה מצד משמעותי במוצריהם על מנת להתגבר על עלויות ההובלה הגבוהות ועל הת

  ). ולרוב בעלי עלויות ייצור נמוכות(יצרנים בעלי יתרון גיאוגרפי 

) מתכת, פחם, מחצבים(בעשור האחרון נהנת אוסטרליה מגידול חד בביקושים למוצרי צריכה  •

אך צווארי בקבוק הנגרמים מתשתיות תעבורה ירודות ומחסור בכוח עבודה בענף , בעיקר מסין

 בחמש השנים .ם אלו להיות מתורגמים לעליה משמעותית ביצואהכרייה מנעו מביקושי

הקרובות על אוסטרליה להתמודד עם אתגרים אלו ולשפר באופן מהותי את מצב התשתיות 

גל הבנייה בשווקים כמו סין שנגרם כתוצאה מ מהגידול בביקושים תה על מנת ליהנונבמדי

 .וסינגפור

  

  :הזדמנויות

ישנו מקום רב  . מהווים ענפים מרכזיים מכלכלת אוסטרליהמגזר החקלאות וכרייה וחציבה •

להתרחבות בענפי הסחורות המסורתיים של אוסטרליה דוגמת מוצרי חקלאות ומחצבים 

אשר צפוי להישאר גבוה , וזאת עקב הביקוש מצד השווקים המתעוררים באסיה, טבעיים

 . ועמיד בשנים הקרובות

ישנו , ולהקטין את תלותה בכריית המחצבים בהבשל הצורך לגוון את תחומי התעשייה בה  •

 ממשלת אוסטרליה צפויה להשקיע .פוטנציאל לפיתוח טכנולוגי בתחומי התעשייה השונים

מצויה אוסטרליה על פי מדד התחרותיות העולמי . משאבים בפיתוח תחום המחקר במדינה

  ).26/139 -קום הישראל מצויה במ( במוכנות ופתיחות לטכנולוגיות חדשות 23/139-במקום ה

  

  :ל"דרוג במדדים בינ
  : מדורגתאוסטרליה 2010-11בשנת 

  ;)30 -ישראל במקום ה( CPI3 - במדד השחיתות הבינלאומי ה8/180 -במקום ה •

  ; )29 -ישראל במקום ה( 10/183 -במקום ה Ease of Doing business 4במדד •

  ;)24 -ישראל במקום ה (16/139 -במקום ה GCI5 -ה, במדד התחרותיות •

   ).26 -ישראל במקום ה (15/125 -במקום ה, 6ETI -ה, ובמדד הסחר הבינלאומי •

 
 

                                            
  2009לשנת ) CPI(מדד השחיתות  3
4 Doing business 2009  
5 GCI – The Global Competitiveness  
6 The Enabling Trade Index  - ETI  
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  ם כלכלייםאינדיקאטורי

אינדיקטורים חברתיים ורמת חיים
 2010 2015 
אסיה &  אוסטרליה ( ממוצע) אוסטרליהאסיה &  אוסטרליה ( ממוצע) אוסטרליה 

בריאות
   (of GDP  % )  11611.55.8הוצאה על בריאות

 (US$ per head )  6,1063167212485הוצאה על בריאות
 (per 1,000 population ) 2.80.92.80.9רופאים

מזון ומשקאות
  of  % ) מזון משקאות וטבק

  household
 (spending14.52513.923.8

 (kg per person ) 91.537.596.445.8צריכת בשר
 (litres per person ) 277.753.3300.460.6צריכת חלב

 (kg per person ) 2.91.131.3צריכת קפה ותה
 (per 1,000 population ) צריכת מוצרים

5615657886רכב
400125315104טלפון קווי
1,2566821516918פלאפונים
8853851134516טלויזיה

96554117171מחשבים אישיים
משקי בית 

 (m )  8,131.50840.58,775.70907.2מספר משקי בית
 (av ) 2.742.73.9מספר נפשות בכל משק בית

 (per 1,000 population ) 421-450מלאי דירות מגורים-
הכנסה וחלוקתה

 ($US )  65,4807,81773,1468,056הכנסה חציונית למשק בית
 ($US ) 3,4286143,145995שכר חודשי ממוצע

--35.237.8מדד ג'יני
    חלוקת הכנסת משקי בית  ( %) : 

--20%5.96.9 הנמוכים ביותר
--20%41.345.3 הגבוהים ביותר
--10%25.429.9 הגבוהים ביותר
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  דירוג האשראי של אוסטרליה

  
S&P Fitch Moody's 

AAA  AA+ AAA  

 
 

 סחר חוץ7
  

יבוא ( עמד סחר החוץ 2010בשנת . סחר חוץ מהווה מרכיב חשוב בכלכלה האוסטרלית -  סחר חוץ

  . מהתוצר1.2%כ העודף בחשבון הסחר עמד על . $ מיליארד 506.5-כ, ג" מהתמ41%על כ ) צואוי

  

,  מיליארד דולר506.5 -הסתכם בכ, 2010 בשנת - )יצוא+ יבוא (ושירותים היקף הסחר בסחורות 

  .  לעומת שנה קודמת29% -ה של כעלי

 611.6 -לכ, 21% - של כבשיעורושירותים סחר בסחורות היקף הצפויה עלייה ב, 2011בשנת 

  . מיליארד דולר

  

פרט לשנת ,  מיליארד דולר213 - לכ37.5% -ה של כעלינרשמה , 2010בשנת , ביצוא הסחורות

,  מיליארד דולר320 - לכ2015 גדל היצוא באופן רציף והוא צפוי להגיע בשנת 2008המשבר שנת 

  .2012-2015 בשנים 6.5% -גידול ממוצע של כ

  . מיליארד דולר 249 - לכ17% - בשיעור של כמאוסטרליה ביצוא הסחורות גידוליה צפו, 2011בשנת 

  .ניתן לראות מרכיב נכבד למדינות דרום מזרח אסיה, מניתוח שווקי היעד ליצוא האוסטרלי

  

                           :ענפי היצוא העיקריים של אוסטרליה
  : היצוא העיקריים של אוסטרליהיעדי

                                            
 2010אקונומיסט  7
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 -גידול של כ,  מיליארד דולר195 -בכ 2010 היבוא האוסטרלי הסתכם בשנת א האוסטרליהיבו

 - ורשם גידול ממוצע של כ מסך היבוא העולמי1.4% -היקף זה מהווה כ. 2009 לעומת שנת 22.5%

  .2015-12 בשנים 6.5% - וצפוי לרשום גידול ממוצע של כ2006-2010 בשנים 11%

  .דולר מיליארד 227לסכום של כ , 17%עור של כ  בשיצפויה צמיחה, 2011בשנת 

  

  : היבוא העיקריים של אוסטרליהמקורות                         :אוסטרליהענפי היבוא העיקריים של 

  
  

  8אוסטרליה  -  ישראל בסחורותהתפתחות הסחר

  
, ן דולר מיליו659 - בכ2010בשנת של ישראל מול אוסטרליה הסתכם  )יצוא+ יבוא  ( הסחרףהיק

מיליון  612 -כב היקף הסחר הסתכם 2009בשנת .  לעומת תקופה מקבילה אשתקד8% - של כעלייה

-עלייה של כ, מיליון דולר 403 על 2010 של ישראל מול אוסטרליה עמד בשנת העודף המסחרי .דולר

 מיליון 254 חלה ירידה בעודף המסחרי אשר עמד על 2009בשנת .  בהשוואה לשנה שעברה59%

 בהשוואה לתקופה 23%עלייה של ,  מיליון דולר531- בכ2010 יצוא הסחורות הסתכם בשנת .ולרד

 בהשוואה לתקופה 29%-ירידה של כ,  מיליון דולר128-יבוא הסחורות הסתכם בכ. המקבילה אשתקד

  .המקבילה אשתקד

עלייה , ולר מיליון ד255- הסתכם הסחר בין ישראל ואוסטרליה בכ2011אפריל -בין החודשים ינואר

עלייה ,  מיליון דולר186- הסתכם בכיצוא הסחורות.  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד25%של 

עלייה ,  מיליון דולר69- הסתכם בכיבוא הסחורות.  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד16%של 

  . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד56%של 

  

                                            
  מכון היצוא –וענפים סחר  נתוני  8
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  אוסטרליה-ישראל : התפתחות הסחר

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 לריםמיליוני דו

 שיעור
שינוי 

10/09 

-ינואר
ל אפרי

2010 

-ינואר
 אפריל
2011  

 שיעור
שינוי 

10/11 

 16% 186 160 23% 531 433 711 520 446 423 385 279 יצוא סחורות
 56% 69 44 29%- 128 179 240 139 109 116 73 128 יבוא סחורות

 1% 117 116 59% 403 254 471 381 337 308 311 152 גרעון מסחרי 
 25% 255 204 8% 659 612 951 660 555 539 458 407 היקף סחר

  
  2011-2005: התפתחות הסחר בין ישראל לאוסטרליה

  
  לאוסטרליהיצוא הישראלי ה

 .2009 לעומת שנת 23% - של כעלייה,  מיליון דולר 531- הסתכם בכ2010הסחורות בשנת יצוא 

 בהשוואה לתקופה המקבילה 16% עלה יצוא הסחורות בשיעור של 2011אפריל -בחודשים ינואר

  . מיליון דולר186-אשתקד והוא הסתכם בכ

בהשוואה לתקופה  (2011אפריל -השינויים ביצוא הענפים הבולטים בין החודשים ינואר
  ):המקבילה

יל אפר-ינואר M                    (2009 2010$(תיאור ענף 
2010 

אפריל -ינואר
2011 

שיעור 
שינוי 
10/11 

משקל 
ביצוא 
2011 

 30% 45% 56 39 126 122 מכונות וציוד חשמלי
 18% 5%- 34 36 122 68 כימיקלים

 13% 57% 24 15 57 46 פלסטיקה וגומי 
 12% 14%- 22 25 70 66 יהלומים
 27% 11% 50 45 157 131 אחרים 

  
  . מהיצוא30% - מיליון דולר ומהווה כ56 -לכ, 45% - של כעלייה ת וציודמכונובענף 

  . מהיצוא18% - מיליון דולר ומהווה כ34 -לכ, 5% - של כירידה, הכימיקליםבענף 

  . מהיצוא13% - מיליון דולר ומהווה כ24 -לכ, 57% - של כעלייה, בענף מוצרי גומי ופלסטיק
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  ; מהיצוא12% - מיליון דולר ומהווה כ22 –  לכ14% –ירידה של כ , היהלומיםבענף 
  

  9משקל היצוא הישראלי לאוסטרליה מסך היבוא האוסטרלי

למעט (חלה עלייה עקבית בהיקפי היבוא הכולל של אוסטרליה . 2006-2010ניתן לראות כי בין השנים 

 לא 2008-במקביל גדלו גם היקפי היצוא של ישראל לאוסטרליה אולם מאז שנת השיא ב). 2009שנת 

 אומנם ישראל ייצאה בהיקפים גבוהים 2010בשנת . חזרו היקפי היצוא לאותן רמות שקדמו למשבר

 אולם משקל היצוא יחסית ליבוא הכולל של אוסטרליה הינו נמוך מזה 2007יותר מאשר בשנת 

  .שנרשם בשנה זו ונמצא במגמת ירידה

  2006 2007 2008 2009 2010  

 135 160 194 164 198  ($B) אוסטרליה  לש סחורות יבוא

 372 427 606 366 462  ($M)  ללא יהלומים– מישראל סחורות יבוא

 0.23% 0.22% 0.31% 0.27% 0.28% באחוזיםמשקל 

  
 2.5%עלייה של ,   לאוסטרליה$20K חברות ישראליות סכום של מעל 575 יצאו 2010בשנת 

  . חברות623 -סטרליה כ פעלו באו2008בשנת . ) חברות561 (2009בהשוואה לשנת 

  
  מאוסטרליההיבוא הישראלי 

 .2009 לעומת שנת 29% - של כירידה,  מיליון דולר 128- הסתכם בכ2010הסחורות בשנת  יבוא

 בהשוואה לתקופה המקבילה 56%- עלה יבוא הסחורות בשיעור של כ2011אפריל -בחודשים ינואר

  . מיליון דולר69-אשתקד והוא הסתכם בכ

  

בהשוואה לתקופה  (2011אפריל - הענפים הבולטים בין החודשים ינואריבואבהשינויים 
  ):המקבילה

 M                    (2009 2010$(תיאור ענף 
-ינואר

אפריל 
2010 

-ינואר
אפריל 
2011 

שיעור 
שינוי 
10/11 

משקל 
ביצוא 
2011 

 57% 60% 39 25 58 55 מוצרים מבעלי חיים, בעלי חיים
 14% 54% 9 6 19 26 וצרי צמחיםמ

 10% 183% 7 2 13 9 מתכות פשוטות 
 5% 33% 4 3 11 10 מכונות וציוד חשמלי

 5% 7% 4 3 9 16 כימיקלים
, מטריות, כיסויי ראש, מנעלים
 2% 74% 1 1 2 2 פרחים 
 7% 13% 5 4 16 60 אחרים

             

  
  .מהיבוא 57% -יון דולר ומהווה כ מיל39 -לכ, 60% -ה של כעלי , בעלי חייםבענף 

                                            
  האקונומיסט– קולומביהנתוני יבוא של  ,  מכון היצוא –נתוני היצוא של ישראל  9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
  מכון היצוא –היחידה הכלכלית י "נכתב ע

12

  .מהיבוא 14% - מיליון דולר ומהווה כ9 -לכ, 54% -ה של כעלי, בענף מוצרי צמחים

  ; מהיצוא10% - מיליון דולר ומהווה כ7 -לכ, 183% - של כעלייה, המתכותבענף 

  ענפים פוטנציאליים

  ציוד רפואי

 מיליארד 3- והוא נאמד בכ10%של שוק הציוד הרפואי באוסטרליה צמח בשנה האחרונה בשיעור 

 צפוי שוק הציוד 2012גם בשנים הבאות צפויה צמיחה שנתית ממוצעת דומה כאשר עד שנת . דולר

המרכיב העיקרי בגודלו של שוק זה .  מיליארד דולר4-הרפואי באוסטרליה להגיע להיקף כולל של כ

. האיחוד האירופי ויפן, ב" ארהשלושת הספקיות העיקריות הן. 95% -הינו סקטור היבוא המהווה כ

  . להרבה מהיצרנים האמריקאים ייצוג מקומי או חברות בת באוסטרליה

הצרכנית העיקרית בשוק זה . בשוק הציוד הרפואי באוסטרליה שולטים בעיקר תאגידי ענק בינלאומיים

אר כאשר הש,  מהוצאות הבריאות מממומנות על ידי השלטון68%בערך . היא הממשלה האוסטרלית

 מרכישות הציוד הרפואי 70%בתי חולים ציבוריים אמונים על כ . ממומן על ידי הסקטור הפרטי

  . מהציוד נרכש על ידי הסקטור הפרטי30%במדינה וכ 

. שוק זה מתאפיין בקדמה ורמת תחכום גבוהה וממהר לאמץ לחיקו טכנולוגיות רפואיות חדשות

יעילים ופורצי דרך אשר ישפרו את הטיפול בחולים , היבואנים בשוק זה מחפשים אחר מוצרים חדשים

  .ויפחיתו הוצאות בריאות
  :שוק הציוד הרפואי

  באלפי דולרים

  )NTDB(מבוסס על הערכות לא רשמיות *

  
  שוק המים

בשנים . 2009- בהשוואה ל3%-צמיחה של כ,  מיליארד דולר1.4- נאמד שוק המים בכ2010בשנת 

 1.5- צפוי הענף להגיע לגודל של כ2012 כאשר עד 2%-של כהבאות צפויה צמיחה שנתית ממוצעת 

  .מיליארד דולר

כאשר ,  מיליארד דולר בשנה על סקטור המים ועל טיפול בשפכים4.8הממשלה האוסטרלית מוציאה כ 

  .  מהוצאות אלו מיועדים לרכישת ציוד30%כ 

ת והמקומיות במדינה הרשויות הפדראליו. באזורים רבים באוסטרליה מלאי מי השתייה נמוך מאוד

  .נוקטות באסטרטגיות שונות על מנת להבטיח רמת אספקה גבוהה יותר של מי שתייה

, כאשר מקורות היבוא העיקריים הם צרפת,  משוק הציוד לטיפול במים מסופקים על ידי יבוא60%כ 

  .ב"גרמניה וארה
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אחסון , חזוק קווי צינורות הקמת ות-מרבית תקציבי רשויות המים האוסטרליות מופנות בעיקר עבור 

קיימים , בנוסף. הקמת תחנות שאיבה ומפעלים לטיהור שפכים, פרויקטים להתפלת מי שופכין, מים

  .תכנונים בקנה מידה גדול להקמת תחנות להתפלת מים
  

  :שוק המים האוסטרלי

  באלפי דולרים

  )NTDB( מקור *

  

  תוכנה

בשנים . 2009- בהשוואה ל3%-גידול של כ,  מיליארד דולר6.2- בכ2010גודל הענף נאמד בשנת 

 6.6- יגיע ענף התוכנה על פי ההערכות לגודל שוק של כ2012הבאות צפויה צמיחה דומה כשעד שנת 

  .מיליארד דולר

גופים , בין אם תאגידים, הצרכנים האוסטרלים. שוק התוכנה האוסטרלי הוא שוק בוגר ומתוחכם

  .מץ במהרה טכנולוגיות חדשות ומתקדמותנוטים לא, ציבוריים או צרכנים פרטיים

  .ב" מיבוא התוכנה מגיע מארה44% כ –כיום שולטות חברות אמריקאיות בשוק זה 

שוק המשנה לאבטחת תוכנה הציג צמיחה שנתית דו ספרתית במשך מספר שנים טרם המשבר 

  . 2008הכלכלי של 

על מנת למכור .  התוכנה מכלל רכישות75%השלטון הפדראלי והמקומי אחראי לכ , באוסטרליה

יש ליצור שותפויות אסטרטגיות עם חברות אוסטרליות אשר מורשות , תוכנה לממשלה האוסטרלית

  .למכור לממשלה ובקיאות  בנהלי העבודה מולה

הממשלה וחברות רבות מקצות חלק גדול יותר . ישנו ביקוש גובר לפתרונות באבטחת מידע, בנוסף

  .כסיהן הדיגיטלייםמתקציביהן על מנת לאבטח את נ

  .אחוז נמוך יחסית  מהיצוא הישראלי לאוסטרליה הוא בתחום התוכנה, כיום
  :שוק התוכנה האוסטרלי

  באלפי דולרים

  ב"מבוסס על נתוני רשות המסחר של ארה*
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  מיכון לטיפול בנפט ושדות גז

תעשייה זו . אוסטרליה מייבאת את רובו הגדול של הציוד בו היא משתמשת בפרויקטים של גז ונפט

מבוססת וצפויה לשמור על יציבותה בטווח הארוך בהתחשב בבסיס הכלכלי האיתן של השחקנים 

  .והעניין הגובר בגילוי שדות נפט וגז חדשים, העיקריים בה

, תעשיית הגז האוסטרלית נמצאת בצמיחה בשנים האחרונות ומדביקה את הביקוש המקומי והחיצוני

  .ריכה גוברת בשוקי דרום אסיהאשר נמצא במגמת עלייה עקב צ

,  קיימיםלפרויקטיםבנוסף . החלפת ושיפוץ מיכון ותשתיות קיימות צפויה להמשך בשנים הקרובות

  .צפויים בשנים הקרובות עשרות פרויקטים חדשים בתחום

  

  :שוק הכרייה האוסטרלי
  באלפי דולרים

  
  )NTDB(מבוסס על הערכות לא רשמיות *

  

  תעשיית הרכב

 כלי רכב 600יותר מ (שיעור הבעלות הפרטית על מכוניות הוא השלישי בגודלו בעולם באוסטרליה 

 השנים 10 בממוצע במהלך 5%הצמיחה בשוק כלי הרכב האוסטרלי עמדה על ).  אנשים1000לכל 

 9.3-בשנים הבאות צפויה צמיחה מזערית בענף שישמור על גודלו ועתיד להסתכם בכ. האחרונות

  . 2012-מיליארד דולר ב

כאשר כמחצית מגודל זה מסופק על ידי ,  מיליארד דולר בשנה11שוק החלפים והאביזרים מוערך בכ 

  ).20%כ (ויפן ) 24%כ (ב "מקורות היבוא העיקריים הם ארה. יבוא ומחצית על ידי ייצור מקומי

  .תייםבעלי אוריינטציה סביבתית ומחירים תחרו, בשוק זה ביקוש גבוה למוצרים איכותיים וחדשניים
 

  :שוק הרכב האוסטרלי
  באלפי דולרים

  )NTDB(מבוסס על הערכות לא רשמיות *
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  ענף התעופה

תעופה צבאית ותעופה , תעופה מסחרית: ענף התעופה האוסטרלי מורכב משלושה סקטורים רחבים

, 2009- בהשוואה ל1%-צמיחה של כ,  מיליארד דולר2.3- בכ2010גודל הענף הוערך בשנת . כללית

  .צפויה צמיחה דומה) 2012עד שנת (נים הבאות כשבש

האביזרים והשירותים ,  כלי טיס המבטיחים יציבות בשוק החלפים13,400באוסטרליה רשומים כ 

,  בגרמניה5.4%,  באוסטרליה עצמה13.6%, ב" מיוצרים בארה66%כ , מתוך כלי טיס אלו. הנלווים

  . בצרפת2.2% בבריטניה ו 4.3%

עובדה המצביעה על הזדמנויות עבור יצרנים , ד הפצה לשוקי אסיה והפסיפיאוסטרליה משמשת כמוק

  . של מוצרי ושירותי תעופה איכותיים

מרבית כלי . החל מחלפים וכלה בציוד קרקע, הזדמנויות בסקטור התעופה הכללי כוללות מגוון מוצרים

  . פייפרים ומטוסים קלים אחרים, הטיס בסקטור זה הם צסנות

ותר ניתן לומר כי התעשייה האווירית האוסטרלית מוגבלת לאספקה והתקנה של באופן כללי בי

 .ואינה מעצבת ומפתחת מוצרים עתירי טכנולוגיה, רכיבים

 כלי טייס ייחודיים 300שכן היא כוללת יותר מ , התעופה החקלאית מהווה תעשיית בת רבת חשיבות

  .רביםציוד נלווה ומוסכי תחזוקה , בנוסף לרכבים, לתעשייה זו

כמו , ההזדמנויות המשמעותיות ביותר בענף התעופה הן אספקת חלפים ורכיבים לתחזוקת כלי טיס

  .היגוי וניווט, גם במכשירים לתעופה מתקדמת הכוללים את תחומי התקשורת

כלי טיס לזיהוי שריפות ולמיפוי , קיים עניין גובר בכלי טיס בלתי מאוישים לשימושים צבאיים, בנוסף

  .עמשאבי טב
  :שוק התעופה האוסטרלי

  באלפי דולרים

  )NTDB(מבוסס על הערכות לא רשמיות *

  

  קוסמטיקה

שוק זה עמיד במידת מה בפני מיתונים .  שוק הקוסמטיקה האוסטרלי מוערך בכמיליארד דולר לשנה

 על פי הערכות  2% בשיעור של כ 2010וצפוי לצמוח בשנת , כלכליים דוגמת המשבר העולמי האחרון

  .מחים בתחוםהמו

כאשר מקור היבוא , כמחצית מהביקוש למוצרי קוסמטיקה ותפנוקים באוסטרליה מסופק על ידי יבוא

  ).30%כ (ב "העיקרי הוא ארה
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) 'צבעי איפור וכד, צבעי שיער ואביזרים נלווים(שוק משנה משמעותי הוא השוק לצבעים קוסמטיים 

 למוצרי שיער ולאביזרים לסלוני יופי מציגים בנוסף לשוקים, שוק זה.  מסך המכירות45%המהווה כ 

  .את הצמיחה המשמעותית ביותר בתחום

האוסטרלים שמים דגש על בריאותם ומחפשים מוצרים אשר תורמים למראה צעיר ובריא יותר לאורך 

אשר מציעים יתרונות בשיפור המראה , למיניהם" מונעי הזדקנות"לכן צבעים קוסמטיים ומוצרים . זמן

  .  הינם שוקים הצפויים לצמיחה מתמשכת בשנים הקרובות,החיצוני

  .יש לציין כי כיום אחוז נמוך מהיצוא הישראלי לאוסטרליה הוא של מוצרי קוסמטיקה ותפנוקים

  

  שירותי טכנולוגיות מידע

ומוערכת ,  מכלל שוק טכנולוגיות המידע35%באוסטרליה תעשיית שירותי טכנולוגיות המידע מהווה כ 

  .ארד דולר בשנה מילי11בכ 

הגופים . הממשלה האוסטרלית הינה הצרכנית הגדולה ביותר של תעשיית שירותי טכנולוגיות המידע

רשות המיסים , משרד ההגנה: הממשלתיים בעלי ההוצאות הגבוהות ביותר על שירותים מסוג זה הם

  . ומשרד הבריאות

, פיננסים: י טכנולוגיות מידע הםהענפים בעלי הביקוש הגבוה ביותר לשירות, מתוך הסקטור הפרטי

  . טלקומוניקציה ותקשורת, כרייה, תחבורה, ביטוח

חברות מקומיות אשר אינן בעלות  מומחיות טכנולוגית נוטות לרקום שותפויות אסטרטגיות עם ספקים 

  .של שירותי טכנולוגיות מידע

מהירות ומחיר של בהשוואה בינלאומית אוסטרליה מפגרת מעט אחר שאר מדינות המערב במונחי 

הממשלה האוסטרלית מתכננת .  מיליון מנויי אינטרנט כיום באוסטרליה7.4ישנם כ . קווי אינטרנט

 מבתי 98%השקעה זו צפויה לספק לכ .  מיליארד דולר לשיפור הרשת במדינה3.4הוצאה בגובה 

. פשיתמגה בייט לשנייה באמצעות רשת בעלת גישה חו12האב באוסטרליה מהירות גלישה של  

 מיליון דולר נוספים בהקמת רשת אשר תבטיח שירותי 180בכוונת הממשלה להשקיע כ , בנוסף

  . אינטרנט מסובסדים באזורים המרוחקים מריכוזי האוכלוסייה הגדולים במדינה

  

  
  ציוד לאנרגיה מתחדשת

רך גובר שוק האנרגיה המתחדשת צפוי להפגין יציבות וצמיחה איתנה יחסית בשנים הקרובות עקב צו

ההשקעה בתחנות הכוח השונות מוערכת בכ . בסוגים חדשים של אנרגיה ומדיניות ממשלתית תומכת

 בלבד מהאנרגיה המיוצרת כיום באוסטרליה מגיעה ממקורות אנרגיה 4%כאשר כ ,  מיליארד דולר85

  . מתחדשים

רגיה לא אחד האתגרים העיקריים בכניסה לשוק זה הוא המחיר הנמוך יחסית של מקורות אנ

 עם יישומה של אמנה 2010פער מחירים זה צפוי להצטמצם במהלך . מתחדשים דוגמת נפט או פחם

הממשלה . חדשה להפחתת פליטות גזי חממה כתוצאה משימוש במקורות אנרגיה מזהמים

. 2050 מכמות פליטות גזי החממה עד שנת 60%האוסטרלית קבעה יעד להפחתה של לפחות 
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 מאספקת החשמל באוסטרליה תסופק על ידי מקורות 20% יעד לפיו לפחות הציבה הממשלה, בנוסף

  .2020אנרגיה מתחדשים עד שנת 

יוזמות ממשלתיות אלו צפויות להעלות בצורה ניכרת את מספר הפרויקטים לאנרגיה מתחדשת 

עליה זו צפויה גם בהתחשב בתשתיות האנרגיה המיושנות במרבית המדינה ובביקוש ההולך . במדינה

  .גובר לאנרגיהו

, בשנים האחרונות. הפקת אנרגיה על ידי תחנות רוח היא תחום המציג צמיחה מהירה, באוסטרליה

  .משרדים ומפעלי יצור באוסטרליה) בעיקר מגרמניה ודנמרק(הקימו יצרנים זרים של טורבינות רוח 

 תחום בו הפכה ,האקלים האוסטרלי ומיקום המדינה הינם תנאים אידיאלים להפקת אנרגיה סולארית

ספקים אסייתים שולטים כרגע בשוק יבוא הרכיבים לתאים . אוסטרליה לאחת מהמובילות העולמיות

  .כמו גם רכיבים לטורבינות רוח, סולאריים וציוד נלווה נוסף לענף האנרגיה הסולארית
  :שוק האנרגיה המתחדשת

  באלפי דולרים

  
  )NTDB(מבוסס על הערכות לא רשמיות *
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 מיפוי בלתי מוטה צמיחה מודל מדינות יעד 2011:
 

 
 

 מיפוי מוטה צמיחה 2011:
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