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2018שנתון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

השקעה גולמית בתשתיות

מיליוני ש"ח

2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2006

במחירים שוטפים במחירי 2015

סך כולל)1( 20,237 32,743 26,748 26,739 29,281 35,123 36,634 37,285

תחבורה)2( 9,701 12,651 10,826 12,409 14,413 16,757 17,430 17,950

תקשורת 2,932 2,709 3,037 2,694 2,381 2,528 3,026 2,898

אנרגיה)3( 5,324 13,461 9,490 8,655 9,265 12,435 12,715 12,792

34.3% 34.7% 35.4% 31.6% 32.4% 35.5% 41.1% 26.3% % מסך ההשקעה

מים)4( 2,171 3,684 3,042 2,532 2,675 2,777 2,784 2,914
כולל ערך של פיתוח תשתיות על ידי הממשלה     .1

2.   כולל כבישים, רכבת, נמלי ים ואוויר וכו'.

3.   כולל חשמל, נפט וגז.

4.   כולל מים, התפלת מים וביוב.

פורסם: 19.09.2019.

1 .17
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2030-2020אומדן ההשקעות במשק האנרגיה בשנים 

מליארדי דולר

חשמל

4,0004.4 מגו"ט תחנות כוח - גז טבעי

10,0004.5 מגו"ט  )25% מייצור החשמל(תחנות כוח -אנרגיה מתחדשת ואגירת חשמל

0.5אגירה שאובה

6.0רשת חשמל ורשת חכמה

17.9סה"כ השקעות בענפי החשמל

נפט וגז

2.0סקרים וכ- 20 קידוחיםחיפושי נפט וגז

3.0קידוחים צנרת, מתקנים ו-2 כניסות נוספות לגז טבעיפיתוח לוייתן שלב ב'

1.5קידוחים צנרת, מתקנים פיתוח תנין וכריש שלב ב'

2.0תשתיות אחסון LNG, הולכה, חלוקה והסבת מפעלים לגז

2.0מתקני מתנול ואמוניה

10.5סה"כ השקעות בענפי הגז טבעי

אחר

4.0תחנות דלק, בתי זיקוק, תשתיות לרכב חשמלי ומונע  LNG ומתנול  דלק ותחבורה

2.0התייעלות ושימור אנרגיה

6.0סה"כ

34.4סה"כ השקעות במשק האנרגיה עד 2028

מקורות מימון

25%8.6הון עצמי 

75%25.8הון זר )חוב(

מקור הנתונים: הערכות כלכלני חברת אקו אנרג'י



האתגר המרכזי

מתן מענה להיקף מימון הנדרש לפרויקטים של אנרגיה  

.בעשור הקרוב

?  מאין יבוא המימון❑

מה נדרש כדי להגביר את גיוס  ? כמה יבוא משוק ההון המקומי❑

מבנקים וממשקיעים מוסדיים ישראלים  , ההון מהציבור

,  מה נדרש כדי להביא משקיעים? ל"כמה גיוס הון יידרש מחו❑

?בנקים ומוסדות מימון זרים
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2001-2019, גיוס הון בישראל לפי סוג נייר ערך
2018ח במחירי דצמבר "במליארדי ש

מניות ואופציות איגרות חוב חברות סקטור פרטי איגרות חוב ממשלתיות

גיוס ההון בבורסה בשנים 2000-2019
במיליארדי דולר, במחירי דצמבר 2018

2001 - 201920192018

(1-10)מינימוםמקסימוםבממוצע לשנה

3245183534גיוס הון בהנפקות בבורסה 

514132מניות ואופציות

122711518איגרות חוב חברות סקטור פרטי

1523101713איגרות חוב ממשלתיות
המקור: הבורסה לניירות ערך בתל אביב
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2019, התפתחות מספר החברות הבורסאיות: 6לוח 
31.10.2019-נכון ל

2019סוף אוקטובר (2)חברות שנמחקו(1)חברות חדשות2018סוף ( 8)הענף

99בנקים

77ביטוח

18422שירותים פיננסים

491347ביומד

713470טכנולוגיה

671167מסחר ושירותים

9191בינוי וחקלאות, ן"נדל

63261תעשיה

481445השקעה ואחזקות

2525אנרגיה וחיפושי נפט

4481014444כ חברות מניות"סה

586(3)883ח בלבד"חברות אג

325(5)2(4)26ח למוסדיים בלבד"חברות אג

18(7)2(6)7ח מובנות"תעודות מטבע ואג, קרנות סל, מנפיקות תעודות סל

5691723563כ חברות בורסאיות"סה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב: המקור
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א רשומות  "בבורסה בת

-כ, חברות נפט וגז25

ממספר החברות  4.5%

-וכ( 563)הבורסאיות

משווי שוק המניות  5.8%

.2019' באוק

חברות הנפט והגז רכזו  

10%-מעט יותר מ

ממחזור המסחר בשוק  

המניות לאחר תגליות  

.  הגז

חלקן במחזור ירד מאז  

והגיע בשנים האחרונות  

קרוב  6%-אל מתחת ל

0.0%למשקלן בשוק

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

א  "ע בת"משקל מניות נפט וגז בבורסה לני
(  10)2019-2002באחוזים בשנים 

חלק בשווי שוק חלק  במחזור  
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מדד מניות הנפט  

והגז הגיע לשיאו 

10פי , 2013בשנת 

מרמתו לפני 

-תגליות הגז ב

2008.

בשנים האחרונות  

מגמת ירידה עם 

תנודות חריפות  

.  במדד
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מדד מניות נפט וגז בהשוואה למדד מניות כללי  
(10)2019-2000מדדי שיעור תשואה כולל בשנים   

מדד מניות נפט וגז   מדד מניות כללי


