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  השקעה מקומית גולמית בתשתיות, לפי ענף כלכלי
        

)D( מים חלק האנרגיה  )C( אנרגיה תקשורת )B( תחבורה )A( סך כולל
מסך ההשקעה סך הכל   מזה: 

באחוזים כבישים

מיליוני ש"ח  

  )E( 2015 נתונים משורשרים, במחירי

3,116 38.8% 15,063 2,630 8,103 17,301 38,782 2018

3,661 37.5% 15,031 2,606 8,502 17,941 40,031 2019

3,852 28.6% 11,265 2,403 10,756 20,823 39,343 2020

3,871 27.6% 11,413 2,937 9,860 22,233 41,328 2021

633 32.7% 2,708 731 1,818 4,061 8,269 I-III 2022

825 37.7% 3,996 676 2,343 4,978 10,589 IV-VI

השינוי הכמותי באחוזים, כל תקופה לעומת קודמתה

-1.4 16.1 17.2 2.1 5.6 9.2 2018

17.5 -0.2 -0.9 4.9 3.7 3.2 2019

5.2 -25.1 -7.8 26.5 16.1 -1.7 2020

0.5 1.3 22.3 -8.3 6.8 5.0 2021

-52.8 -23.3 -4.4 -41.7 -42.4 -36.4 I-III 2022

30.3 47.6 -7.6 28.9 22.6 28.1 IV-VI

)A( כולל הערך של פיתוח תשתיות בידי הממשלה  )הכשרת קרקע, מערכות חשמל וביוב וכד'( שאין אפשרות לחלק בין הענפים.

)B( כולל כבישים, רכבת, נמלי ים ואוויר וכו'.

)C( כולל חשמל, נפט וגז.

)D( כולל מים, התפלת מים וביוב.

)E( הנתונים במחירי 2015 התקבלו משרשור האומדנים של כל שנה למחירי קודמתה. בגלל השרשור,רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסה"כ.

המקור: הלמ"ס, לוח 4.3, רבעון סטטיסטי אפריל יוני 2022.  פורסם ב-29 ספטמבר 2022
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                אומדן ההשקעות במשק האנרגיה בישראל בשנים 2023-2033

מליארדי דולר

חשמל

4,0004.5 מגו"ט תחנות כוח - גז טבעי

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

2.5אגירת אנרגיה

10.0רשת חשמל ורשת חכמה

27.0סה"כ השקעות בענפי החשמל

נפט וגז

2.0סקרים וכ- 20 קידוחיםחיפושי נפט וגז

2.0קידוחים, צנרת ומתקניםפיתוח תמר ולוייתן שלב ב'

1.0קידוחים צנרת ומתקנים פיתוח תנין וכריש שלב ב'

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

6.0סה"כ השקעות בענפי הגז טבעי

אחר

2.0תחנות דלק, בתי זיקוק, תשתיות לרכב חשמלי ומונע  LNG   דלק ותחבורה

)CCUS( 2.0לכידה ואחסון פחמן

2.0אנרגית מימן

1.0התייעלות ושימור אנרגיה

7.0סה"כ

40.0סה"כ השקעות במשק האנרגיה עד 2033

מקורות מימון

25%10.0הון עצמי 

75%30.0הון זר )חוב(

מקור הנתונים: הערכות כלכלני חברת אקו אנרג'י



   האתגר המרכזי

מתן מענה להיקף מימון הנדרש לפרויקטים של אנרגיה  

 .בעשור הקרוב
 

כיצד תשפיע עלית הריבית וסביבת ריבית גבוהה? 

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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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

 2001-2022גיוס ההון בבורסה בשנים 
 2020במחירי דצמבר , ח"במיליארדי ש

   

 איגרות חוב ממשלתיות איגרות חוב חברות סקטור פרטי מניות ואופציות

 2001-2022גיוס ההון בבורסה בשנים 
 2020במחירי דצמבר , במיליארדי דולר

      2001-2022   2022 2021 2020 

(1-9) מינימום מקסימום בממוצע לשנה          

 69 70 39 11 86 39 גיוס הון בהנפקות בבורסה  

 8 9 6 1 16 6 מניות ואופציות

 20 29 21 1 29 15 איגרות חוב חברות סקטור פרטי

 41 32 12 9 41 18 איגרות חוב ממשלתיות
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב: המקור


