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2020שנתון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

השקעה גולמית בתשתיות

מיליוני ש"ח

2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2006

במחירים שוטפים במחירי 2015

סך כולל)1( 19,547 27,096 27,102 30,296 35,456 38,398 40,348 38,264 38,915

תחבורה)2( 9,826 10,685 12,220 14,245 16,378 17,302 17,943 20,458 21,134
   מזה: כבישים 5,717 6,373 6,530 7,037 7,938 8,103 8,502 10,382 10,396

תקשורת 2,083 2,567 2,494 2,132 2,263 2,654 2,631 2,427 2,300

אנרגיה)3( 5,381 10,278 9,040 10,377 12,972 14,610 14,854 10,565 10,500

27.0% 27.6% 36.8% 38.0% 36.6% 34.3% 33.4% 37.9% 27.5% % מסך ההשקעה

מים)4( 2,257 3,307 2,914 2,992 3,160 3,116 3,661 3,852 4,088
הנתונים מבוססים על: מגוון מקורות מינהליים, סקרים, דוחות כספיים של חברות ומקורות נוספים

1.   כולל ערך של פיתוח תשתיות על ידי הממשלה )הכשרת קרקע, מערכות חשמל וביוב וכד'( שלא ניתן לחלוקה בין הענפים.

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

3.   כולל חשמל, נפט וגז.

4.   כולל מים, התפלת מים וביוב.

פורסם: 02.09.2021.

11.17



3

                אומדן ההשקעות במשק האנרגיה בישראל בשנים 2021-2030

מליארדי דולר

חשמל

4,0004.5 מגו"ט תחנות כוח - גז טבעי

10,00010.0 מגו"ט  )25% מייצור החשמל(תחנות כוח -אנרגיה מתחדשת ואגירת חשמל

0.5אגירה שאובה

10.0רשת חשמל ורשת חכמה

25.0סה"כ השקעות בענפי החשמל

נפט וגז

2.0סקרים וכ- 20 קידוחיםחיפושי נפט וגז

2.0קידוחים, צנרת ומתקניםפיתוח לוייתן שלב ב'

1.0קידוחים צנרת ומתקנים פיתוח תנין וכריש שלב ב'

1.0הולכה, חלוקה והסבת מפעלים לגז ,LNGתשתיות אחסון גז טבעי

1.0מתקני מתנול ואמוניה

7.0סה"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

38.0סה"כ השקעות במשק האנרגיה עד 2030

מקורות מימון

25%9.5הון עצמי 

75%28.5הון 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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גיוס ההון בבורסה בשנים 2001-2021
במיליארדי דולר, במחירי דצמבר 2020

2001 - 202120212020

(1-10)מינימוםמקסימוםבממוצע לשנה

3886135869גיוס הון בהנפקות בבורסה 

616188מניות ואופציות

142912120איגרות חוב חברות סקטור פרטי

1941113041איגרות חוב ממשלתיות
המקור: הבורסה לניירות ערך בתל אביב
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הבורסה לניירות ערך בתל אביב: המקור

לוח 6: התפתחות מספר החברות הרשומות בבורסה, 2021
נכון ל-31.10.2021

סוף 2020הענף
 

סוף אוקטובר  2021חברות שנמחקוחברות חדשות

77בנקים

729ביטוח

246129שירותים פיננסים

518158ביומד

91523140טכנולוגיה

65974מסחר ושירותים

867192נדל"ן ובנייה

594261תעשיה

372237השקעה ואחזקות

2828אנרגיה וחיפושי נפט

4559010535סה"כ חברות מניות


