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 2002-2003 בשנים לאומיות בישראל- חברות רבפעילות

   Multinational Enterprises, 2002-2003 
 :2003בשנת       

לאומיות ישראליות התבצעו באמצעות חברות -ל של חברות רב" של המכירות לחו60%-יותר מ •

 ל"בנות בחו

) 31%(מערב אירופה , )34%(ב "ארה: ל הם"ם של מכירות באמצעות בנות בחוהיעדים העיקריי •

 )7%(ומזרח אירופה ) 7.5%(מזרח אסיה 

ל של " נועדו לחברות האם בחו70%-יותר מ, מתוך היצוא של חברות ישראליות בשליטה זרה •

 החברה הישראלית

 
 
 ההודעה ראו הגדרות והסברים בסוף* 
 
 בין ההדדיתגדלה הניידות של המקורות והתלות , לאומיים-ןשל השווקים הבי ההולכת וגוברת הפתיחות עם

 הכלכלית של החברות הפעילותאחד הביטויים החשובים של תהליכי הגלובליזציה האלה היא . המשקים בעולם
העברת הידע וחלוקת ,  הפיננסיותההשקעות, לאומי-ןפעילות זו מתבטאת בתחומי המסחר הבי. לאומיות-הרב
 . ר בין מדינות שונותהייצו

 
לאומיות -בוחן את פעילות החברות הרב, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנה האחרונה שנערך חדש סקר

 ".   כלכליים לגלובליזציהאינדיקטורים" שפורסמו לאחרונה במדריך כפי, OECD -הבהתאם להנחיות 
  

 חברות ל ידי על" ושירותים לחוסחורותל  מיליארד דולר מכירות ש27.8 מצביעים על כך שמתוך , הסקרממצאי
 . ל" נמכרו באמצעות חברות בנות בחומיליארד 17.3 , 2003לאומיות ישראליות בשנת -רב
 

 מזרחדרום , )31% (אירופהמערב , )34% (ב" היו ארהל" בחובנות העיקריים של מכירות באמצעות חברות היעדים
 ).7%(מזרח אירופה ו) 7.5%(אסיה 

 
האם שלהן - זרה נועדו לחברותבשליטה מהיצוא של חברות ישראליות 74%-שברר מתוצאות הסקר מת,  שנימצד
 . של חברות ישראליות בשליטה זרההיבוא מסך 40%-להגיע ל "בחוהאם -היבוא מחברות. ל"בחו

 
 היצוא אומדני.  אלה מבוססים על אומדנים ראשוניים שסוכמו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנתונים

 .  וחברות פיננסיותהיהלומיםאינם כוללים את ענפי , ל" באמצעות חברות בנות בחווהמכירות
 

/..2 



 2

 
 :נוספיםממצאים , להלן

 
 לאומיות ישראליות- רבחברות

 
 ל"אם ישראליות ובנותיהן הרשומות בחו- של חברותל"לחו מכירות

 
- רבחברות ("ל" בחותיהןובנואם ישראליות - חברותל ידי על" כל המכירות של סחורות ושירותים לחוסך

 של היצוא  כוללות אתל"המכירות לחו.  מיליארד דולר27.8-בהסתכמו , 2003 בשנת ")לאומיות ישראליות
 . אם- ידי חברותעלהנשלטות  ל" חברות בנות בחושל מכירות בתוספת ,הישראליות האם-חברות

 
  הסתכמול" בנות בחוחברותת של המכירו, לאומיות ישראליות- של חברות רבל" סך כל המכירות לחומתוך

, ל"לתושבי חו האם הישראליות-חברותמכירות אלה היו גבוהות מהיצוא של . 2003 מיליארד דולר בשנת 17.3-ב
 .)1ראה לוח (מיליארד דולר  10.5- בשהסתכם

 
 :לא נכללו, לאומיות ישראליות- של חברות רבל" לחובמכירות

 ל" בחוהרשומותות אם ישראליות לחברות בנ- של חברותהיצוא •
  עצמןביןל בינן ל" של חברות בנות הרשומות בחומכירות •
  לישראל ל" של החברות הבנות הרשומות בחומכירות •
 
 .לאומית- הרבהמאוחדת של החברה ל"על מנת למנוע כפילות בחישוב ולשקף מכירות רק לחו, זאת

 
 ל"מכירות של חברות בנות הרשומות בחו

 
 נכללת אלה שפעילותן של חברות מאחר,  בנות אינן נרשמות במאזן התשלומיםרותחב באמצעות ל" בחומכירות

:  רבות על כלכלת המשקהשפעותלפעילות זו , יחד עם זאת. למעשה בתוצר של המדינות בהן החברות פועלות
 מושפע במידה רבה מהמסחר עם לאומי-ןהביהמסחר , התוצאות העסקיות של פעילות הבנות מתקבלות במשק

 ומהייצור של ל" מהעברת הייצור לחברות בנות בחומושפעיםהתפוקה והתוצר במשק , ל" קשורות בחוחברות
הסטטיסטיקה החדשה של תהליכי הגלובליזציה מביאה בחשבון , לכן. ' וכדבמשקחברות תחת שליטה זרה 

 של כל ומיתלא-ןהבילצורך ניתוח רחב ומלא של הפעילות הכלכלית , ל" חברות קשורות בחובאמצעותמכירות 
 .מדינה

 
  שריכזה, ב" הייתה ארהישראלייםלאומיים - של תאגידים רבל" העיקרי של מכירות באמצעות בנות בחוהיעד

לדרום מזרח , 31.1%-בחלקן של המכירות לארצות מערב אירופה הסתכם . 2003 אלה בשנת מכירות מסך 34.3%
 . 7.0% –למזרח אירופה  ו 7.5%  – אסיה

 
,  במכירות אלההגידולמתוך סך . 18.1%היה של , 2002 לעומת 2003 בשנת ל" בחובנותת באמצעות  במכירוהגידול

 . בארצות אסיה והאוקיאנוס השקט7.5%-ו בצפון אמריקה 25%,  נבע מגידול מכירות בארצות אירופה53%
 

 )OUT( אם ישראליות-חברותשל   מישראל ויבוא לישראל של סחורות ושירותים יצוא
 
 ולתושבי ל" יצוא לחברות קשורות בחוהכולל –אם ישראליות -צוא הסחורות והשירותים של חברות כל יסך
. 2003 מיליארד דולר בשנת 14.6-ב והסתכם , חלק משמעותי מסך כל היצוא של המשקהיווה – אחרים ל"חו

 . מסך כל היצוא של המשק ללא יהלומים41.9% זה היווה יצוא
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 מסך 47.7%המהווים , 2003 מיליארד דולר בשנת 10.6-בהסתכם , אם ישראליות-ל חברות הסחורות בלבד שיצוא
 .  אחריםל"חו ולתושבי ל"יצוא זה מורכב ממשלוחים לחברות קשורות בחו.  ללא יהלומיםבמשקיצוא הסחורות 
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 של מסך היצוא 43.2%-בהסתכם , 2003 בשנת ל"האם בישראל לקשורות שלהן בחו- הסחורות מחברותיצוא

 . בעוד היתרה הייתה מיועדת לחברות קשורות אחרות, ל" לחברות בנות בחובעיקר מיועד והיההאם -חברות
 

 הכימיקליםהיו תעשיות , 2003ביצוא סחורות בשנת הישראליות האם - הכלכלה העיקריים של חברותענפי
משקלן של חברות . אלקטרוניתכגון תעשיית ציוד לבקרה ופיקוח וציוד תקשורת , ותעשיות הטכנולוגיה העילית

 בענף ציוד תקשורת 76%,  בענף הכימיקלים67%: היה ניכר, אלה בסך יצוא הסחורות של כל המשק בענפים אלה
 . ופיתוח בענף ציוד לבקרה 43%-אלקטרונית ו

 
  מסך יצוא34.1%המהווים ,  מיליארד דולר4.0- בהסתכם 2003 בשנת ישראליותאם - חברותשל השירותים יצוא

 .ללא הוצאותיהם של עובדים זרים בישראל,  במשקהשירותים
האם מבחינת יצוא -חברותענפי הכלכלה העיקריים של .  התבצע בין חברות קשורות12.8%,  יצוא זהמתוך

 מתוך סך יצוא  הישראליותהאם- חברותשל היצוא משקל.  התוכנה והמחשובוענף התחבורה ענפיהיו , השירותים
הסתכם יצוא , 2002בשנת .  בענף התוכנה והמחשוב29.5%-ו בענפי תחבורה 88.8%היה , ההשירותים בענפים אל

 .במשק מסך יצוא השירותים 32.9% מיליארד דולר והיווה 3.3-באם ישראליות -חברותהשירותים של 
 
 זה יבוא. 2003 מיליארד דולר בשנת 6.9 -הסתכם ב, אם ישראליות- והשירותים של חברותהסחורות יבוא כל סך

 . ללא יבוא בטחוני ויבוא יהלומים, במשק מסך היבוא 19.7%היווה 
 

,  מסך יבוא הסחורות15.6%המהווים ,  מיליארד דולר3.7-הסתכם ב, 2003 חברות אלה בשנת של  הסחורותיבוא
 . יהלומיםויבואללא יבוא בטחוני 

  
 מסך כל היבוא של 14.1% -בסתכם ה, 2003האם בישראל בשנת - לחברותל" הסחורות מחברות קשורות בחויבוא

 המסחר אלקטרוניים וענף רכיבים , ההובלהכלי, ענפי היבוא העיקריים היו תעשיות הכימיקלים. האם-חברות
 . הסיטוני

 
 מסך יבוא 29%המהווים ,  מיליארד דולר3.2-ב הסתכם 2003 בשנתאם ישראליות - חברותשל השירותים יבוא

. האם הישראליות- של חברותל" מקורו בחברות בנות וקשורות אחרות בחו זהמיבוא 21.4%. השירותים במשק
 הציוד ותעשייתתעשיית הכימיקלים , היו ענפי התחבורה, האם ביבוא שירותים- העיקריים של חברותהענפים

 .לבקרה ופיקוח
 

 
  )OUT(אם ישראליות -של חברות, לפי ארצות, יצוא ויבוא סחורות

 
מדינה זו ריכזה . ב"הייתה ארה, 2002אם ישראליות בשנת -א הסחורות של חברותמדינת היעד העיקרית של יצו

היווה  לאירופה יצוא הסחורות, מבחינת אזורים גיאוגרפיים. האם בשנה זו- מסך יצוא הסחורות של חברות30%
יתרת היצוא לא . 1%- כאפריקה ו6% ט”אמלארצות , 16% ארצות אסיה והאוקיאנוס השקט,  מסך היצוא35%

 . סווגה ליעדים מוגדרים
היעד העיקרי של היצוא , באסיה. צרפת והולנד,  גרמניה ואחריהאנגליה מדינת היעד העיקרית באירופה הייתה

 מקסיקו, ברזיל המדינות העיקריות היו ,באמריקה הלטינית .קונג וקוריאה-הונג, סיןואחריה  יפן הייתה
 .ריקהאפ-לדרום עיקר היצוא נועד ,באפריקה. וקולומביה
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  ממנה הובאו ,ב" הייתה ארה2002אם ישראליות בשנת -מדינת הרכש העיקרית של סחורות על ידי חברות
.  מסך היבוא11% שריכזה ,גרמניההמדינה השנייה בחשיבותה הייתה .  מסך יבוא הסחורות של חברות אלה30%

המדינות .  מסך היבוא47%ממנה הגיעו ,  הייתה מקור הרכש העיקריאירופה, מבחינת אזורים גיאוגרפיים
 מסך כל יבוא 32%- הסתכם באמריקה-מצפוןהיבוא . הולנד וצרפת, אנגליההעיקריות לאחר גרמניה היו 
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 מהיבוא וארצות 10% היווה מאסיה וארצות האוקיאנוס השקטהיבוא . אם ישראליות-הסחורות של חברות
 .יפן והודו, סיןהרכש העיקריות היו 

 
 

 )IN(א סחורות לפי ארצות של חברות ישראליות בשליטה זרה יצוא ויבו
 

 היצוא ).54%(ב " של חברות ישראליות בשליטה זרה נועד לארה2002אחוז גבוה מסך יצוא הסחורות בשנת 
והיתרה , 10% –  אסיה והאוקיאנוס השקטלארצות,  מסך היצוא של חברות אלה31%- הסתכם בלאירופה

 . לארצות אחרות
 

 אנגליה והולנד, גרמניהמתוכן ,   נועדו לארצות אירופה59%, א של חברות ישראליות בשליטה זרהמתוך היבו
,  מסך כל יבוא הסחורות של חברות אלה28%- הגיע לב"מארההיבוא .  מהיבוא לארצות אלה50%-ריכזו כ
 .12%- הגיע למאסיה והאוקיאנוס השקטוהיבוא 

 
 
 

 )OUT ( ישראליות אם- המקומית של חברותהפעילות
 

 האם- חברותתוצר
 מתוצר ענפי 39%-ב הסתכם ,כולל כרייה וחציבה, בענפי התעשייהאם ישראליות - המוסף של חברותהערך

 . 2003התעשייה במשק בשנת 
ענפי תעשייה .  במשקהענף מתוצר 66%-בהאם בתעשיות ציוד אלקטרוני ומדעי הסתכם - המוסף של חברותהערך

  תעשיית כלי הובלה ,  כולל כרייה וחציבה,הכימיקליםהיו תעשיות , ה היה ניכראחרים בהם חלקן של חברות אל
 65%, 61%היה , 2003האם בענפים אלה בשנת - התוצר של חברותאחוז. ותעשיות ציוד תקשורת אלקטרוני

 .  בהתאמה,51%-ו 
 

האם הישראליות - חברותשל התוכנה ושירותי המחשוב היה העיקרי מבחינת חלקן ענף, ענפי השירותים מתוך
 .2003 בשנת 30% היהאחוז התוצר של חברות אלה בתוצר הענף . בתוצר המשק

 
 העיקריים הענפים. 2003 בשנת 65% של ענפי התעשייה היה  החלק–אם ישראליות -מתוך התוצר של חברות

, )16%(ה  כולל כרייה וחציב,הכימיקלים תעשיותהיו , האם-בתעשייה מבחינת תרומתם לסך התוצר של חברות
 ).9%( כלי הובלה ותעשיות) 11%(ציוד אלקטרוני ומדעי 
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 1 לוח      
  ל" חולתושבילאומיות ישראליות - חברות רבמכירות

 דולר מיליוני
2002 2003   

 קשורים - לאל" חולתושבי יצוא   
10,238 10,633  אם ישראליות- חברותשל יצוא סחורות סך
-3,546 -3,683  )1( ל" לחברות בנות בחוסחורותיצוא : יכויבנ
6,692 6,950   ל" נטו לתושבי חוסחורות יצוא

     
3,334 3,976  לאומיות ישראליות- של חברות רבשירותים יצוא סך
-350 -455  )1( ל" לחברות בנות בחושירותיםיצוא : בניכוי

2,984 3,521   ל" נטו לתושבי חושירותים יצוא
     

9,676 10,471  קשורים- לאל"חו לתושביאם ישראליות  - חברותיצוא כ"סה
     
 קשורים- לאל" חולתושבי ל" של חברות בנות בחומכירות   

18,061 21,323  מכירות כ"סה
-2,755 -3,696  )1( ל" בנות אחרות בחולחברותמכירות : בניכוי

-250 -304  )2( לישראלמכירות : בניכוי
15,055 17,323   לא קשוריםל" לתושבי חול" חברות בנות בחומכירות כ"סה

     
24,731 27,794   ל"לאומיות ישראליות לתושבי חו- רבחברות מכירות כ"סה

  
  

תוך קיזוז מכירות המתבצעות בין , ל" חולתושבי החישוב היא להגיע למכירות נטו מטרת  -) 1(
 . הבנות לבין עצמןהחברותירות בין  וקיזוז מכל" בחובנותיההאם הישראלית לבין -חברת

  
 :לכן         

  
האם הישראלית אינו נכלל בחישוב מכירות נטו - חברתי"ע ל" יצוא לחברות בנות בחו-         

 .ל"לתושבי חו
  

 .ל"אינן מהוות מכירות נטו לתושבי חו , בקבוצה בין חברות בנות ל" מכירות בחו-         
  
 .ל"אל אינן מכירות לתושבי חו מכירות לישר-) 2(
  

 
 

 של מסך כל התוצר 15%- הסתכם ב,השירותים העסקייםבענפי  הישראליות האם- המוסף של חברותהערך
  .פ" שירותי תוכנה ומחשוב וענף המוענףהענפים הבולטים היו . 2003חברות אלה בשנת 

/..6 
 )OUT( האם הישראליות- בחברותהתעסוקה

נמוך ,  כל המשקלסךלאומיים בישראל ביחס -אם של תאגידים רב-עסקים בחברותאחוז המו,  כלליבאופן
  מסך המועסקים23%היוו , האם-בחברותהמועסקים בענפי התעשייה  .מחלקן של חברות אלה בתפוקה ובתוצר

תעשיית כלי הובלה : האם בתעסוקה היה גבוה- של חברותחלקן, בענפי תעשייה מסוימים. 2003בתעשייה בשנת 
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בתעשיות ציוד תקשורת .  מהמועסקים במשק בענפים אלה63%-ו 67%ריכזו , ומדעישיית ציוד אלקטרוני ותע
 זה אחוז , כולל כרייה וחציבה, ובתעשיות הכימיקלים,51%האם במועסקים היה - של חברותחלקן, אלקטרוני

  .36%-להגיע 
  .18%-ליחס זה הגיע , פ"נף המו בע.2003 בשנת 16%יחס המועסקים היה ,  התוכנה ושירותי מחשובבענף

 
  )IN( ישראליות בשליטה זרה חברות

 )אם זרות-חברות ישראליות בשליטה זרה הן חברות בנות של חברות(
 

 )IN( בשליטה זרה חברות של מישראל ויבוא לישראל של סחורות ושירותים יצוא
 

 ,2003 מיליארד דולר בשנת 8.4-ב הסתכם,  הסחורות והשירותים של חברות ישראליות בשליטה זרהיצוא
 . יהלומים מסך היצוא במשק ללא 25%והיווה 

 
  ישראליותחברות של ל" קשורות אחרות בחוולחברות ל" בחוהאם-לחברת היו מיועדים 74% , יצוא זהמתוך

 . אחריםל" לתושבי חות מיועדיתהיתרת היצוא הי. בשליטה זרה
 

 נועדו 68%מתוכם , מיליארד דולר 5.6-ב הסתכם 2003בשנת  ישראליות בשליטה זרה חברות של הסחורות יצוא
 . ולקשורות אחרותל"האם בחו-לחברת

 
:  הבאים שייכות לענפי הכלכלה היו ,2003 של סחורות בקרב חברות בשליטה זרה בשנת העיקריות היצואניות

 43% –קטרונית ענף ציוד תקשורת אל,  מהיצוא של המשק בענף זה83%שריכז ,  הרכיבים האלקטרונייםענף
 . מסך היצוא במשק של ענף זה40% –מדעי ורפואי ,  תעשייתיציודוענף , מיצוא הענף

 
 87% –מתוכם אחוז ניכר , מיליארד דולר 2.8- בהסתכם, 2003 בשליטה זרה בשנת חברות של השירותים יצוא
 .ל"האם וקשורות אחרות בחו- לחברתנועדו
 55%שריכזו , פ" והמוהתוכנההיו ענפי , רה מבחינת יצוא השירותים כלכלה עיקריים של חברות בשליטה זענפי

 .מסך יצוא השירותים של המשק בענפים אלה
 

מתוכם , 2003 מיליארד דולר בשנת 4.6-ב הסתכם בשליטה זרה  והשירותים של חברות ישראליותהסחורות יבוא
 . ל"האם וקשורות אחרות בחו- מחברת40%

 
 37%- ו52%שריכזו , והמסחרהתרכז בעיקר בענפי התעשייה , ות בשליטה זרה הסחורות בחברות ישראלייבוא

 . יבוא הסחורות של חברות אלהמסך ,בהתאמה
 

 )IN( המקומית של חברות ישראליות בשליטה זרה הפעילות
 

20%-להגיע  2003 בשנת , כולל כרייה וחציבה, התעשייהבענפי חברות ישראליות בשליטה זרה של המוסף הערך
 אלה גדול חברותבענפי תעשייה מסוימים היה חלקן של , יחד עם זאת.  המוסף של ענפים אלה במשקמהערך
 ובענף ציוד ,81%-ב הענף בתוצרהסתכם חלקן של חברות בשליטה זרה , בענף רכיבים אלקטרוניים: במיוחד

 .53%-בתקשורת אלקטרונית 
 מסך התוצר במשק 40%-ל הגיע פ"וכנה והמו התוצר של חברות בשליטה זרה בענפי הת,ענפי השירותים מתוך

 . של ענפים אלה
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  ישראליות בשליטה זרהבחברות התעסוקה
  המועסקים ביחס לסךאחוז, האם הישראליות-בדומה לממצאים בחברות, זרה בשליטה בחברות ישראליות גם

ים בחברות אלה היה אחוז המועסק,  בענפי התעשייה. בתפוקה ובתוצראלהנמוך מחלקן של חברות , כל המשק
בהם הסתכם חלקן של חברות בשליטה ,  אלקטרוני ובענף רכיבים אלקטרונייםתקשורתגבוה יחסית בענף ציוד 

 .בהתאמה, 30% - וב46% -זרה ב
 המועסקים במשק בענפים מסך 23%-להחלק של חברות ישראליות בשליטה זרה הגיע , פ" התוכנה והמובענפי
 .אלה

 
 
 

 לאומיות בישראל-הרבהרווחים של החברות 
 

אומדן ראשוני של נתונים . החברות התבקשו לדווח על רווחיהן בשנים הנסקרות, במסגרת השאלות שהוצגו בסקר
החברות התבקשו לדווח על רווחים . אומדן זה אינו סופי ועלול להתעדכן בפרסומים הבאים. אלה מובא בהמשך

 .ל" בנות בחוללא רווחי הון וללא חלקן ברווחי חברות, לפני מס
 

 )OUT(אם ישראליות -הרווחים של חברות
 

,  ענפי התעשייה. 2003 מסך כל ההכנסות של חברות אלה בשנת 7%אם ישראליות היוו -סך כל הרווחים של חברות
 מרווחים 36%פ צבר "וענף התוכנה והמו, אם ישראליות- מסך הרווחים של חברות55%צברו , כולל כרייה וחציבה

כולל כרייה , בעוד ענפי התעשייה,  לעומת ההכנסות19%וכנה דווח על  שיעור רווח גבוה של בענף הת. אלה
 . בשנה הנסקרת5.8%דיווחו על שיעור רווח של , וחציבה

 

 

  )IN( הרווחים של חברות ישראליות בשליטה זרה 

 
 48%. 2003 בשנת  מסך ההכנסות9.5%החברות הישראליות בשליטה זרה דיווחו על סך כל רווחים בשיעור של 

גם בחברות אלה נרשם אחוז . פ" בענפי התוכנה והמו31%-מסך הרווח של חברות אלה נצבר בענפי התעשייה ו
בעוד ענפי התעשייה והמסחר הסיטוני הגיעו , )14.6%(יחסית גבוה של רווחים לעומת ההכנסות בענף התוכנה 

 . בשנה הנסקרת8%-לרווחים של כ
 

 ים והסברהגדרות
 

 לאומית ישראלית-רב חברה

Israeli multinational enterprise 
הגדרת חברות בנות . האם- חברתשל ל" בחובנות וחברות אם ישראלית-חברת חברות עסקיות הכוללת קבוצת

על הבת - מהון המניות של חברת50%-מאחזקה של יותר , זאת אומרת, העסקיתהיא בהתאם לנהוג בחשבונאות 
 השליטהלאומיות הוא מושג -המושג העומד בבסיס סטטיסטיקת הגלובליזציה של חברות רב. האם-חברת ידי

) Control( ,האמורבשיעורחזקה בהון מניות ההמתבטא ב  . 
 

 OUT.      ;  /.8 חברת – ישראליתאם -חברת
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 Israeli parent company 
 . לעילכפי שהוגדרה , לאומית ישראלית- רבחברה שלאם -חברת
 שמוגדר כפי, )Parent Group" (האם- חברתקבוצת"המושג הרלבנטי הוא ,  חברות אלה ריכוז הנתונים שללצורך

 .OUTבהמשך לגבי חברות 
 
 

 IN  חברת– ל" תושבי חול ידי הנשלטת עחברה

Foreign controlled affiliate – (Foreign CA) 
) כלפי מטה (50%על  בשיעור העולה בעלותכל החברות העומדות בשרשרת רציפה של . בת של חברה זרה-חברת

 היא ל" תושבי חול ידיהאם של חברה הנשלטת ע-חברת. להיכללחייבות , עם החברה המדווחת ובמשק המדווח
 . השולטת באופן ישיר או עקיף על החברה המדווחת, ל"בחוהחברה הראשונה 

 קבוצת"נטי הוא המושג הרלב, ל" חותושביל ידי אם של חברה הנשלטת ע- ריכוז נתונים הקשורים לחברתלצורך
 .IN בהמשך לגבי חברות שמוגדר כפי, )Parent Group" (האם-חברת

 

 

 IN-OUT חברות – ל"אם ישראליות בשליטת תושבי חו-חברות

Israeli parent company foreign controlled 

 
OUT לחברות וגם IN שייכות גם לחברות אלהחברות . ל" תושבי חול ידיאם ישראליות הנשלטות ע-חברות
 . כפילות במקרים מסוימיםלמנוענתונים אלה מוצגים בנפרד על מנת .  כלולים בשתי הקבוצותונתוניהן

 

 )Parent Group (אםה- חברתקבוצת

 :האם-לצורך הגדרת קבוצת, IN חברות לבין OUT להבחין בין חברות יש

 

 OUT חברות
כלפי מעלה או כלפי  (50% בשיעור העולה על ותבעלהעומדות בשרשרת רציפה של , בישראל כל החברות קבוצת
 . כפי שהוגדרה לעיל, )OUTחברת (אם ישראלית -עם חברת) מטה

 

 IN חברות
 )כלפי מעלה או כלפי מטה (50% בשיעור העולה על בעלות בשרשרת רציפה של העומדות ל"בחו כל החברות קבוצת

 .כפי שהוגדרה לעיל,  )INברת ח (ל" תושבי חול ידי של חברה הנשלטת על"האם בחו- חברתעם
  

 
  קשורות אחרותחברות

Associated companies 
 חברות מחזיקות בחברה המדווחת לפי או 50%- ל10% החברה המדווחת בשיעור שבין ל ידי מוחזקות עחברות

 .אחוזים אלה



לוח table 1.1.1פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
                                                                                                                ( OUT)  חברות ישראליות רב-לאומיות - חברות אם

יצוא לקבוצת-אם/קשורות יצוא לחברות בנותסה"כ יצוא
יצוא לתושבי חו"ל אחריםיצוא לקבוצת-אם/קשורות אחרותיצוא לחברות בנותסה"כ יצואיצוא לתושבי חו"ל אחריםאחרות

Total exportsExports to foreign 
subsidiaries

Exports to foreign 
parent group/other 

affiliates

Exports to other non-
residentsTotal exportsExports to foreign 

subsidiaries
Exports to foreign parent 

group/other affiliates
Exports to other non-

residents

10,238.13,546.5984.15,707.610,633.23,682.9904.96,045.4Exports of goods (U.S.$ millions)

100.00%34.64%9.61%55.75%100.00%34.64%8.51%56.85%Exports of goods (%)

3,333.6349.641.42,942.63,976.2455.451.53,469.2Exports of services (U.S.$ millions)

100.00%10.49%1.24%88.27%100.00%11.45%1.30%87.25%Exports of services (%)

13,571.83,896.01,025.58,650.214,609.44,138.4956.49,514.6
Exports of goods and services (U.S.$ 
millions)

100.00%28.71%7.56%63.74%100.00%28.33%6.55%65.13%Exports of goods and services (%)

יבוא מקבוצת-אם/קשורות יבוא מחברות בנותסה"כ יבוא
יבוא מתושבי חו"ל אחריםיבוא מקבוצת-אם/קשורות אחרותיבוא מחברות בנותסה"כ יבואיבוא מתושבי חו"ל אחריםאחרות

Total ImportsImports from foreign 
subsidiaries

Imports from foreign 
parent group/other 

associates

Imports from other non-
residentsTotal ImportsImports from foreign 

subsidiaries

Imports from foreign 
parent group/other 

associates

Imports from other 
non-residents

3,792.8341.4108.43,343.03,716.4439.486.13,190.9Imports of goods (U.S.$ millions)

100.00%9.00%2.86%88.14%100.00%11.82%2.32%85.86%Imports of goods (%)

2,820.1433.5173.12,213.43,183.3480.1201.32,502.0Imports of services (U.S.$ millions)

100.00%15.37%6.14%78.49%100.00%15.08%6.32%78.60%Imports of services (%)

6,612.9775.0281.55,556.46,899.7919.4287.45,692.9
Imports of goods and services (U.S.$ 
millions)

100.00%11.72%4.26%84.02%100.00%13.33%4.17%82.51%Imports of goods and services (%)

Notes:
1. Excluding diamonds and finance companies.

.Includes israeli multinational companies held by non-residents and with subsidiaries abroad .22. כולל חברות רב-לאומיות ישראליות , המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.

($US מליוני) יבוא סחורות ושירותים

יבוא סחורות ושירותים (אחוזים)
הערות:

1. אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

($US מליוני) יבוא סחורות

יבוא סחורות (אחוזים)

($US מליוני) יבוא שירותים

יבוא שירותים (אחוזים)

($US מליוני) יצוא סחורות ושירותים

יצוא סחורות ושירותים (אחוזים)

Imports of goods and servicesיבוא סחורות ושירותים

($US מליוני) יצוא סחורות

יצוא סחורות (אחוזים)

($US מליוני) יצוא שירותים

יצוא שירותים (אחוזים)

20022003

Exports of goods and servicesיצוא סחורות ושירותים

Multinational Enterprises Activities in Israel
Israeli multinational companies - Parent companies (OUT)

International trade with foreign affiliates and other foreign residents(1),(2)מסחר בינלאומי עם חברות קשורות ועם תושבי חו"ל אחרים(1), (2)



לוח table 1.1.2פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות OUT  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    (מליוני 
דולר)  (1)

חברות OUT מסך כל 
המשק (%)

חברות OUT  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    (מליוני 
דולר)  (1)

חברות OUT מסך כל 
המשק (%)

       OUT Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

OUT companies 
from Total 

Economy (%)

       OUT Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

OUT companies 
from Total 

Economy (%)

9,801.516,986.3
57.7%

10,166.318,469.9
55.0%

159.6497.532.1%178.2604.529.5%Manufacture of food products14-15תעשיית מוצרי מזון14-15

666.6851.778.3%673.5907.174.2%תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה17-18
Manufacture of textiles and wearing 
apparel17-18

8.0125.96.4%13.3140.99.4%תעשיות עץ, נייר, הוצאה לאור ודפוס20-21-22
Manufacture of wood, paper, publishing 
and printing products20-21-22

13-24
כרייה, חציבה, תעשיית כימיקלים ומוצרים 

2,608.03,531.973.8%2,880.63,945.773.0%כימיים
Manufacture of chemicals and chemical 
products, extraction and quarrying13-24

460.5791.358.2%536.9978.154.9%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25

6.392.36.9%5.6128.84.3%תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26
Manufacture of non-metallic mineral 
products26

44.6157.428.4%33.4176.518.9%Manufacture of basic metal27תעשיית מתכת בסיסית27
439.2825.653.2%489.5912.653.6%Manufacture of metal products28תעשיית מוצרי מתכת28

29-30
תעשיית מכונות וציוד, מכונות משרד 

277.6758.836.6%297.6876.634.0%ומחשבים
Manufacture of machinery and equipment, 
office machinery and computers29-30

31
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים 

34175.319.2%37.4187.320.0%לחלוקת חשמל
Manufacture of electric motors and electric 
distribution apparatus31

3051,437.121.3%451.71,585.028.5%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32

1,7082,094.781.5%1,599.82,102.476.1%תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33
Manufacture of electronic communication 
equipment33

34
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, 

1,3302,853.646.6%1,217.12,839.242.9%ציוד רפואי ומדעי

Manufacture of industrial equipment for 
control and supervision, medical and 
scientific equipment34

1,5741,605.698.0%1,515.61,698.989.2%Manufacture of transport equipment35תעשיית כלי הובלה35

6.5311.92.1%3.3291.91.1%תעשיית תכשיטים, חפצי חן וצורפות38
Manufacture of jewellery, goldsmiths' and 
silversmiths' articles38

173.5875.719.8%232.81,094.421.3%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39
125.92,148.65.9%116.92,460.84.8%

50
כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים - 

 - 0.040.60.0%48.3Motor vehicles, motorcycles and bicyclesמכירה ואחזקה
sale, maintenance

50

121.41,983.06.1%111.52,303.54.8%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
4.5125.03.6%5.4109.04.9%Retail trade52מסחר קמעוני52

247.8695.135.6%279.4630.844.3%
161.3397.640.6%182.2325.456.0%Computer and related services72שירותי מחשוב72
86.6297.429.1%97.2305.531.8%Research and development73מחקר ופיתוח73

62.9692.29.1%70.6735.69.6%
10,238.120,522.249.9%10,633.222,297.147.7%

2002

שם ענףמס' ענף

Multinational Enterprises Activities in Israel
( OUT) חברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אםIsraeli multinational companies - Parent companies (OUT)

Exports of goods by industry of parentיצוא סחורות לפי ענף כלכלי

Name of IndustryIndustry code

2003

Total exports of goodsסך כל יצוא הסחורות

Real estate and business activities

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשייה, כרייה וחציבה

Wholesale and retail tradeמסחר סיטוני וקמעוני

שירותים עסקיים

Other industriesענפים אחרים

.Excluding companies belonging to Diamonds' industries and financial corporations - (1)(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.
.Includes israeli multinational companies held by non-residents  and with subsidiaries abroad - (2)(2) - כולל חברות רב-לאומיות ישראליות, המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.



לוח table 1.1.3פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות OUT  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    
(מליוני דולר)  (1)

חברות OUT מסך כל 
המשק (%)

חברות OUT  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    (מליוני 
דולר)  (1)

חברות OUT מסך כל 
המשק (%)

       OUT Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

OUT companies 
from Total Economy 

(%)

       OUT Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

OUT companies 
from Total 

Economy (%)

3,286.09,808.033.5%3,176.910,278.030.9%

136.2797.217.1%176.4835.621.1%תעשיית מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק14-15-16
Manufacture of food, beverages and 
tobacco products14-15-16

164.5491.633.5%201.3561.735.8%Manufacture of textiles and wearing apparel17-18תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה17-18

78.4484.816.2%67.4463.214.5%תעשיות עץ, נייר, הוצאה לאור ודפוס20-21-22
Manufacture of wood, paper, publishing and 
printing products20-21-22

13-24
כרייה,חציבה, תעשיית כימיקלים ומוצרים 

745.61,325.856.2%832.51,422.158.5%כימיים
Manufacture of chemicals and chemical 
products, extraction and quarrying13-24

164.9480.634.3%194.3560.334.7%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25

5.092.35.4%4.293.84.5%תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26
Manufacture of non-metallic mineral 
products26

37.5269.913.9%25.2309.88.1%Manufacture of basic metal27תעשיית מתכת בסיסית27
123.3431.228.6%123.3495.024.9%Manufacture of metal products28תעשיית מוצרי מתכת28

29-30
תעשיית מכונות וציוד, מכונות משרד 

104.2342.730.4%116.7357.732.6%ומחשבים
Manufacture of machinery and equipment, 
office machinery and computers29-30

31
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים

55.7181.830.6%59.9189.931.5%לחלוקת חשמל
Manufacture of electric motors and electric 
distribution apparatus31

309.3668.146.3%348.9714.648.8%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32

155.4268.957.8%201.9312.464.6%תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33
Manufacture of electronic communication 
equipment33

34
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, 

228.6657.134.8%237.2701.433.8%ציוד רפואי ומדעי

Manufacture of industrial equipment for 
control and supervision, medical and 
scientific equipment34

940.41,078.087.2%545.3605.490.1%Manufacture of transport equipment35תעשיית כלי הובלה35

4.8112.74.3%4.588.45.1%תעשיית תכשיטים, חפצי חן וצורפות38
Manufacture of jewellery, goldsmiths' and 
silversmiths' articles38

32.42,125.41.5%37.92,566.91.5%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39

32.3259.012.5%27.7252.011.0%

32.3259.012.5%27.7252.011.0%Building and civil engineering projects45-46בנייה ועבודות הנדסה אזחרית45-46
348.310,347.33.4%363.410,575.83.4%

50
כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים -

1.01,674.90.1%1.21,708.90.1%מכירה ואחזקה
Motor vehicles, motorcycles and bicycles - 
sale, maintenance50

324.77,607.44.3%341.97,843.24.4%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
22.61,065.12.1%20.31,023.72.0%Retail trade52מסחר קמעוני52

10.8957.01.1%38.0870.34.4%
10.8849.01.3%38.0793.04.8%Transport and storage60-65תחבורה ואחסנה60-65

0.0108.00.0%0.077.30.0%Communications66תקשורת66
64.3469.413.7%49.2415.211.8%

33.8179.218.9%28.0174.216.1%Computer and related services72שירותי מחשוב72
30.5290.210.5%21.2241.08.8%Research and development73מחקר ופיתוח73

51.13,472.41.5%61.23,583.61.7%

3,792.825,313.115.0%3,716.425,974.914.3%

יבוא סחורות לפי ענף כלכלי

2003 2002

Multinational Enterprises Activities in Israel
( OUT) חברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אםIsraeli multinational companies - Parent companies (OUT)

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשייה, כרייה וחציבה

Imports of goods by industry of parent

Name of IndustryIndustry codeשם ענףמס' ענף

 Construction - Building and civilבנייה ועבודות הנדסה אזרחית
engineering projects

Wholesale and retail tradeמסחר סיטוני וקמעוני

Transport, storage and communicationsתחבורה, אחסנה ותקשורת

Total Imports of goodsסך כל יבוא הסחורות

Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Other industriesענפים אחרים

.Excluding companies belonging to Diamonds' industries and financial corporations - (1)(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.
.Includes israeli multinational companies held by non-residents  and with subsidiaries abroad - (2)(2) - כולל חברות רב-לאומיות ישראליות, המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.



לוח table 1.1.4פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות OUT  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    (מליוני 
דולר)  (1)

חברות OUT מסך כל 
המשק (%)

חברות OUT  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    (מליוני 
דולר)  (1)

חברות OUT מסך כל 
המשק (%)

       OUT Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

OUT companies 
from Total Economy 

(%)

       OUT Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

OUT companies 
from Total 

Economy (%)

n.a.919.0n.a.n.a.1,063.0n.a.
0.7360.90.2%0.7389.50.2%Hotels and acommodation services55בתי מלון55

n.a.שירותי תיירות אחריםn.a.558.1n.a.n.a.673.5n.a.Other travel servicesn.a.
1,988.02,259.888.0%2,461.12,770.388.8%

281.0281.0100.0%341.0341.0100.0%Passenger faresדמי נסיעה
1,707.01,841.092.7%2,120.12,258.093.9%Other transportation servicesשירותי תחבורה אחרים 

0.0137.80.0%0.0171.30.0%Communication services66תקשורת66
0.041.60.0%0.054.70.0%

0.041.60.0%0.054.70.0%Insurance and Public Administration68-77ביטוח ומינהל ציבורי של המדינה68-77
1,344.96,925.819.4%1,514.47,774.719.5%

287.61,547.118.6%329.21,619.020.3%

13.2152.48.6%16.6128.213.0%Manufacture of food products and beverages14-15-16תעשיית מוצרי מזון ומשקאות14-15-16

11.071.215.5%12.868.218.8%תעשיית טקסטיל, מוצרי הלבשה ונעליים17-18-19
Manufacture of textiles, wearing apparel and 
footwear products17-18-19

60.1179.433.5%71.0204.934.6%תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים24
Manufacture of chemicals and chemical 
products24

14.5375.93.8%3.9369.11.1%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32

90.8290.831.2%132.7377.535.1%תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33
Manufacture of electronic communication 
equipment33

34
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה 

93.3255.936.4%89.2245.736.3%ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי

Manufacture of industrial equipment for 
control and supervision, medical and scientific 
equipment34

4.9221.52.2%3.0225.41.3%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39
31.1308.410.1%32.0298.310.7%

31.1308.410.1%32.0298.310.7%Building and civil engeeniring projects45-46בנייה ועבודות הנדסיות אחרות45-46
13.6750.11.8%17.7921.61.9%

13.6750.11.8%17.7921.61.9%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
888.23,997.422.2%1,000.24,535.622.1%

2.985.43.4%8.390.69.2%Real estate activities and renting of equipment70-71פעילויות בנכסי-דלא-ניידי והשכרת ציוד70-71
657.52,368.227.8%769.62,607.029.5%Computer and related services72שירותי מחשוב72
34.0792.04.3%38.6946.84.1%Research and development73מחקר ופיתוח73

0.050.60.1%0.052.60.0%Security activities and labor recruitment74-75פעילויות שמירה , אבטחה וגיוס עובדים74-75
193.8701.227.6%183.6838.621.9%Other business activities76פעילויות עסקיות אחרות76

0.152.00.2%0.261.60.2%

0.152.00.2%0.261.60.2%Recreational, cultural and sporting activities94פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94
124.3270.845.9%135.2338.639.9%

3,333.610,146.232.9%3,976.211,662.734.1% Total exports of servicesסך כל יצוא השירותים
.Excluding companies belonging to Diamonds' industries and financial corporations - (1)(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

.Includes israeli multinational companies held by non-residents  and with subsidiaries abroad - (2)(2) - כולל חברות רב-לאומיות ישראליות, המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.

 Community, social, personal and otherשירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים

Other industriesענפים אחרים ובלתי מזוהים

Wholesale and retail tradeמסחר סיטוני וקמעוני

Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Manufacturingתעשיה

 Construction - Building and civil engineeringבנייה ועבודות הנדסיות אחרות

Government and Insurance servicesשירותי ביטוח ושירותי ממשלה

Other servicesשירותים אחרים

 Transportation and Communicationשירותי תחבורה ותקשורת

60-6560-65

Name of IndustryIndustry code

Travel servicesשירותי תיירות

2003 2002

שם ענףמס' ענף

Multinational Enterprises Activities in Israel
( OUT) חברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אםIsraeli multinational companies - Parent companies (OUT)

Exports of services by industry of parentיצוא שירותים לפי ענף כלכלי



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 1.1.5פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות OUT (מליוני 
דולר)

מטענים ושירותי תחבורה
סה"כשירותים אחריםאחרים

 Cargo and otherשם ענףמס' ענף
transport servicesOther servicesTotalTotal Economy    

(US$ Million)
OUT companies from 

Total Economy (%)Name of IndustryIndustry 
code

122.4723.4845.82,433.234.8%
20.713.834.4763.04.5%

1,775.20.01,775.22,276.778.0%
0.00.00.0659.00.0%
6.1212.6218.7665.632.9%
0.00.00.056.40.1%

39.2330.9370.24,335.38.7%
1,9641,2813,24411,18929.0%

( OUT) חברות ישראליות רב-לאומיות - חברות אםIsraeli multinational companies - Parent companies (OUT)
Imports of services by industry of parentיבוא שירותים לפי ענף כלכלי

2003
     OUT companies     

(US$ Million) כל המשק (מליוני
דולר)

  חברות OUT    מסך כל 
המשק (%)

Manufacturingתעשייה
Wholesale tradeמסחר סיטוני

Transport and Communicationsתחבורה ותקשורת
Insurance and Public Administrationביטוח ומינהל ציבורי של המדינה
Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

 Community, social, personal and otherשירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים
Other industriesענפים אחרים

Total imports of goodsסך כל יבוא השירותים



לוח table 1.2.1פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

יצוא לחברות בנות/קשורות יצוא לקבוצת האםסה"כ יצוא
יצוא לחברות בנות/קשורות יצוא לקבוצת האםסה"כ יצואיצוא לתושבי חו"ל אחריםאחרות

יצוא לתושבי חו"ל אחריםאחרות

Total exportsExports to foreign 
parent group

Exports to foreign 
subsidiaries/other 

affiliates

Exports to other non-
residentsTotal exportsExports to foreign 

parent group
Exports to foreign 

subsidiaries/other affiliates
Exports to other non-

residents

5,218.53,491.0131.51,596.15,594.63,603.9189.11,801.5Exports of goods (U.S.$ millions)

100.00%66.90%2.52%30.58%100.00%64.42%3.38%32.20%Exports of goods (%)

2,576.52,303.26.2267.12,760.72,377.711.8371.3Exports of services (U.S.$ millions)

100.00%89.39%0.24%10.37%100.00%86.12%0.43%13.45%Exports of services (%)

7,795.15,794.2137.71,863.28,355.35,981.5200.92,172.8
Exports of goods and services (U.S.$ 
millions)

100.00%74.33%1.77%23.90%100.00%71.59%2.40%26.01%Exports of goods and services (%)

יבוא מחברות בנות/קשורות יבוא מקבוצת-אםסה"כ יבוא
יבוא מחברות בנות/קשורות יבוא מקבוצת-אםסה"כ יבואיבוא מתושבי חו"ל אחריםאחרות

יבוא מתושבי חו"ל אחריםאחרות

Total importsImports from foreign 
parent group

Imports from foreign 
subsidiaries/other 

affiliates

Imports from other non-
residentsTotal importsImports from foreign 

parent group
Imports from foreign 

subsidiaries/other affiliates
Imports from other 

non-residents

3,542.21,174.7209.42,158.13,654.71,169.8108.52,376.4Imports of goods (U.S.$ millions)

100.00%33.16%5.91%60.92%100.00%32.01%2.97%65.02%Imports of goods (%)

844.5268.965.1510.6985.1407.3155.8422.0Imports of services (U.S.$ millions)

100.00%31.84%7.70%60.46%100.00%41.35%15.81%42.84%Imports of services (%)

4,386.81,443.6274.52,668.74,639.81,577.1264.32,798.4
Imports of goods and services (U.S.$ 
millions)

100.00%32.91%6.26%60.83%100.00%33.99%5.70%60.31%Imports of goods and services (%)

Notes:

Multinational Enterprises Activities in Israel
IN חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל - חברותIsraeli affiliates of foreign companies - IN companies

International trade with foreign affiliates and other foreign residents(1),(2)מסחר בינלאומי עם חברות קשורות ועם תושבי חו"ל אחרים(1), (2)

20022003

Exports of goods and servicesיצוא סחורות ושירותים

($US מליוני) יצוא סחורות

יצוא סחורות (אחוזים)

($US מליוני) יצוא שירותים

יצוא שירותים (אחוזים)

($US מליוני) יצוא סחורות ושירותים

יצוא סחורות ושירותים (אחוזים)

Imports of goods and servicesיבוא סחורות ושירותים

($US מליוני) יבוא סחורות

יבוא סחורות (אחוזים)

($US מליוני) יבוא שירותים

יבוא שירותים (אחוזים)

1 .Diamonds and finance companies are not included.
Includes israeli multinational companies held by non-residents and with subsidiaries abroa .22. כולל חברות רב-לאומיות ישראליות , המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.

($US מליוני) יבוא סחורות ושירותים

יבוא סחורות ושירותים (אחוזים)
הערות:

1. אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.



table 1.1.7 לוח

Israeli multinational companies - Parent companiesחברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אם
Imports of goods by countryיבוא סחורות לפי מדינות

2002
יבוא - מליוני דולר

Imports - Millions U.S.$

3,793

1,229
1,128U.S.A.

101CANADA

1,792
40AUSTRIAאוסטריה
139ITALYאיטליה
23IRELANDאירלנד
131BELGIUMבלגיה
415GERMANYגרמניה
22DENMARKדנמרק
154NETHERLANDSהולנד

19HUNGARYהונגריה
233UNITED KINGDOMהממלכה המאוחדת

93TURKEYטורקיה
50SPAINספרד
10POLANDפולין
147FRANCEצרפת
20ROMANIAרומניה
58RUSSIAרוסיה
21SWEDENשוודיה
102SWITZERLANDשוויץ

117EUROPE - OTHERאירופה - שונות

384
54INDIAהודו

18HONG KONGהונג קונג
37TAIWANטיואן
71JAPANיפן
85CHINAסין

41SINGAPOREסינגפור
11PHILIPPINESפיליפינים

35SOUTH KOREAקוריאה הדרומית
31ASIA AND PACIFIC - OTHERאסיה והאוקיאנוס השקט - שונות

30
2ECUADORאקוואדור
2ARGENTINAארגנטינה

17BRAZILברזיל
4MEXICOמקסיקו
1CHILEצ'ילי

2COLOMBIAקולומביה
2LATIN AMERICA - OTHERאמריקה הלטינית - שונות

קנדה

אירופה

אסיה והאוקיאנוס השקט

אמריקה הלטינית 

Europe

מדינה

כל המדינות

צפון אמריקה
ארצות הברית

פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
Multinational Enterprises Activities in Israel

Asia and Pacific

Latin America

Country

All countries

North America



table 1.1.7 לוח

Israeli multinational companies - Parent companiesחברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אם
Imports of goods by countryיבוא סחורות לפי מדינות

2002
יבוא - מליוני דולר

Imports - Millions U.S.$ מדינה

פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
Multinational Enterprises Activities in Israel

Country

31
2ETHIOPIAאתיופיה

23SOUTH AFRICAדרום אפריקה
1IVORY COASTחוף השנהב

1KENYAקניה
3AFRICA - OTHERאפריקה - שונות

11
11JORDANירדן

317

אפריקה

המזרח התיכון

Other and/or unspecified countriesארצות אחרות ו/או שלא הוגדרו

Africa

Middle East



table 1.1.6 לוח

Israeli multinational companies - Parent companiesחברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אם
Exports of goods by countryיצוא סחורות לפי מדינות

2002
יצוא - מליוני דולר

Exports - Millions U.S.$

10,238

3,139
3,035U.S.A.

104CANADA

3,577
40AUSTRIAאוסטריה
13UKRAINEאוקראינה
223ITALYאיטליה
25IRELANDאירלנד
155BELGIUMבלגיה
438GERMANYגרמניה
22DENMARKדנמרק
375NETHERLANDSהולנד

18HUNGARYהונגריה
510UNITED KINGDOMהממלכה המאוחדת

239TURKEYטורקיה
31GREECEיוון

21NORWAYנורווגיה
12SLOVENIAסלובניה
164SPAINספרד

11SERBIA AND MONTENEGROסרביה ומונטנגרו
35POLANDפולין

15PORTUGALפורטוגל
43FINLANDפינלנד
21CZECH REPUBLICצ'כיה
414FRANCEצרפת
49ROMANIAרומניה
107RUSSIAרוסיה
52SWEDENשוודיה
229SWITZERLANDשוויץ

316EUROPE - OTHERאירופה - שונות

1,614
147AUSTRALIAאוסטרליה

129INDIAהודו
168HONG KONGהונג קונג
11VIETNAMויטנאם
102TAIWANטיואן
275JAPANיפן
188CHINAסין

117SINGAPOREסינגפור
29PHILIPPINESפיליפינים

151SOUTH KOREAקוריאה הדרומית
14KAZAKHSTANקזחסטן
52THAILANDתאילנד

232ASIA AND PACIFIC - OTHERאסיה והאוקיאנוס השקט - שונות

Country

All countries

North America

Europe

Asia and Pacific אסיה והאוקיאנוס השקט

צפון אמריקה
ארצות הברית

קנדה

אירופה

פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
Multinational Enterprises Activities in Israel

מדינה

כל המדינות



table 1.1.6 לוח

Israeli multinational companies - Parent companiesחברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אם
Exports of goods by countryיצוא סחורות לפי מדינות

2002
יצוא - מליוני דולר

Exports - Millions U.S.$Country

פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
Multinational Enterprises Activities in Israel

מדינה

639
259BRAZILברזיל

18VENEZUELAונצואלה
14TRINIDAD AND TOBAGOטרינידד טובגו

123MEXICOמקסיקו
15PANAMAפנמה
31CHILEצ'ילי
11CUBAקובה

56COLOMBIAקולומביה
15COSTA RICAקוסטה ריקה

15DOMINICAN REPUBLICרפובליקה דומיניקנית
82LATIN AMERICA - OTHERאמריקה הלטינית - שונות

147
13BOTZWANAבוצואנה

3BORKINA FASOבורקינה פאסו
61SOUTH AFRICAדרום אפריקה

5ZIMBABWEזימבבווה
8IVORY COASTחוף השנהב
3MAURITIUSמאוריציוס

5MAROCCOמרוקו
14NIGERIAניגריה
2SENEGALסנגל
9KENYAקניה

25AFRICA - OTHERאפריקה - שונות

19
4PALESTINIAN AUTHORITYהרשות הפלסטינית

1JORDANירדן
4EGYPTמצרים
10CYPRUSקפריסין

0MIDDLE EAST - OTHERהמזרח התיכון - שונות

1,104 ארצות אחרות ו/או שלא הוגדרו

Latin America

Africa

Middle East

Other and/or unspecified countries

אמריקה הלטינית 

אפריקה

המזרח התיכון



לוח table 1.2.2פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות IN  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    
(מליוני דולר)  (1)

חברות IN מסך כל המשק 
(%)

חברות IN  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    (מליוני 
דולר)  (1)

חברות IN מסך כל 
המשק (%)

       IN Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

IN companies from 
Total Economy (%)

       IN Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

IN companies 
from Total 

Economy (%)

4,928.116,986.329.0%5,222.618,469.928.3%

70.3497.514.1%89.5604.514.8%תעשיית מוצרי מזון, משקאות וטבק14-15-16
Manufacture of food, beverages and 
tobacco products14-15-16

263.3851.730.9%328.1907.136.2%תעשיית טקסטיל17-18
Manufacture of textiles and wearing 
apparel17-18

36.2125.928.7%42.6140.930.2%תעשיות עץ, נייר, הוצאה לאור ודפוס20-21-22
Manufacture of wood, paper, publishing 
and printing products20-21-22

13-24
כרייה,חציבה, תעשיית כימיקלים ומוצרים 

335.13,531.99.5%388.13,945.79.8%כימיים
Manufacture of chemicals and chemical 
products, extraction and quarrying13-24

138.0791.317.4%137.6978.114.1%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25

40.492.343.8%64.3128.849.9%תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26
Manufacture of non-metallic mineral 
products26

65.7157.441.8%74.5176.542.2%Manufacture of basic metal27תעשיית מתכת בסיסית27
180.0825.621.8%203.3912.622.3%Manufacture of metal products28תעשיית מוצרי מתכת28

29-30
תעשיית מכונות וציוד, מכונות משרד 

229.5758.830.2%270.0876.630.8%ומחשבים
Manufacture of machinery and equipment, 
office machinery and computers29-30

31
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים

44.7175.325.5%53.1187.328.4%לחלוקת חשמל
Manufacture of electric motors and electric 
distribution apparatus31

1,242.21,437.186.4%1,321.91,585.083.4%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32

976.12,094.746.6%899.42,102.442.8%תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33
Manufacture of electronic communication 
equipment33

34
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, 

1,105.52,853.638.7%1,139.92,839.240.1%ציוד רפואי ומדעי

Manufacture of industrial equipment for 
control and supervision, medical and 
scientific equipment34

146.11,605.69.1%151.11,698.98.9%Manufacture of transport equipment35תעשיית כלי הובלה35

48.2311.915.5%55.6291.919.0%תעשיית תכשיטים, חפצי חן וצורפות38
Manufacture of jewellery, goldsmiths' and 
silversmiths' articles38

6.9875.70.8%3.91,094.40.4%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39
155.72,148.67.2%205.02,460.88.3%

50
כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים -

7.140.617.4%6.148.312.6%מכירה ואחזקה
Motor vehicles, motorcycles and bicycles - 
sale, maintenance50

122.91,983.06.2%172.32,303.57.5%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
25.7125.020.6%26.7109.024.5%Retail trade52מסחר קמעוני52

88.4695.112.7%107.1630.817.0%
53.7397.613.5%64.4325.419.8%Computer and related services72שירותי מחשוב72
34.7297.411.7%42.7305.514.0%Research and development73מחקר ופיתוח73

46.3692.26.7%59.9735.68.1%

5,218.520,522.225.4%5,594.622,297.125.1%
ענפים אחרים

סך כל יצוא הסחורות

2002

מס' ענף

Other industries

(1) - Excluding companies belonging to Diamonds' industries and financial corporations.

Name of IndustryIndustry 
code

Manufacturing, Extraction and Quarrying תעשייה, כרייה וחציבה

(2) - Includes israeli multinational companies held by non-residents  and with subsidiaries abroad.
(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

(2) - כולל חברות רב-לאומיות ישראליות, המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.

Wholesale and retail trade

Real estate and business activities

מסחר סיטוני וקמעוני

Total exports of goods

נכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Multinational Enterprises Activities in Israel
IN חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל - חברותIsraeli affiliates of foreign companies - IN companies

Exports of goods by industry of affiliateיצוא סחורות לפי ענף כלכלי

2003

שם ענף



לוח table 1.2.3פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות IN  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    (מליוני 
דולר)  (1)

חברות IN מסך כל 
המשק (%)

חברות IN  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    
(מליוני דולר)  (1)

חברות IN מסך כל 
המשק (%)

       IN Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

IN companies from 
Total Economy (%)

       IN Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

IN companies 
from Total 

Economy (%)

1,872.79,808.019.1%1,902.610,278.018.5%

119.0797.214.9%104.6835.612.5%תעשיית מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק14-15-16
Manufacture of food, beverages and tobacco 
products14-15-16

83.1491.616.9%88.9561.715.8%Manufacture of textiles and wearing apparel17-18תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה17-18

118.1484.824.4%89.6463.219.3%תעשיות עץ, נייר, הוצאה לאור ודפוס20-21-22
Manufacture of wood, paper, publishing and 
printing products20-21-22

13-24
כרייה,חציבה, תעשיית כימיקלים ומוצרים

253.01,325.819.1%244.81,422.117.2%כימיים
Manufacture of chemicals and chemical 
products, extraction and quarrying13-24

38.9480.68.1%35.5560.36.3%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25

10.392.311.1%13.793.814.6%Manufacture of non-metallic mineral products26תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26
103.5269.938.3%119.8309.838.7%Manufacture of basic metal27תעשיית מתכת בסיסית27
67.3431.215.6%90.3495.018.2%Manufacture of metal products28תעשיית מוצרי מתכת28

29-30
תעשיית מכונות וציוד, מכונות משרד 

82.7342.724.1%90.4357.725.3%ומחשבים
Manufacture of machinery and equipment, 
office machinery and computers29-30

31
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים

18.8181.810.3%21.4189.911.3%לחלוקת חשמל
Manufacture of electric motors and electric 
distribution apparatus31

476.0668.171.2%505.3714.670.7%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32

134.0268.949.8%133.6312.442.8%תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33
Manufacture of electronic communication 
equipment33

34
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, 

305.4657.146.5%316.0701.445.1%ציוד רפואי ומדעי

Manufacture of industrial equipment for control 
and supervision, medical and scientific 
equipment34

50.41,078.04.7%36.0605.46.0%Manufacture of transport equipment35תעשיית כלי הובלה35

9.1112.78.1%8.888.49.9%תעשיית תכשיטים, חפצי חן וצורפות38
Manufacture of jewellery, goldsmiths' and 
silversmiths' articles38

3.22,125.40.2%3.82,566.90.1%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39

28.4259.011.0%29.2252.011.6%

28.4259.011.0%29.2252.011.6%Building and civil engineering projects45-46בנייה ועבודות הנדסה אזחרית45-46
1,389.810,347.313.4%1,344.010,575.812.7%

50
כלי רכב מנועיים, אופנועים ואופניים -

391.21,674.923.4%375.61,708.922.0%מכירה ואחזקה
Motor vehicles, motorcycles and bicycles - sale, 
maintenance50

833.07,607.410.9%819.77,843.210.5%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
165.61,065.115.6%148.71,023.714.5%Retail trade52מסחר קמעוני52

59.8957.06.2%50.7870.35.8%
16.7849.02.0%16.3793.02.1%Transport and storage60-65תחבורה ואחסנה60-65

43.1108.039.9%34.477.344.5%Communications66תקשורת66
93.0469.419.8%206.4415.249.7%

46.9179.226.2%43.7174.225.1%Computer and related services72שירותי מחשוב72
46.1290.215.9%162.7241.067.5%Research and development73מחקר ופיתוח73

98.53,472.42.8%121.83,583.63.4%

3,542.225,313.114.0%3,654.725,974.914.1%

20022003

Multinational Enterprises Activities in Israel
IN חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל - חברותIsraeli affiliates of foreign companies - IN companies

Total Imports of goods

Imports of goods by industry of affiliate

 Name of IndustryIndustryשם ענףמס' ענף
code

יבוא סחורות לפי ענף כלכלי

.Excluding companies belonging to Diamonds' industries and financial corporations - (1)(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשייה, כרייה וחציבה

Wholesale and retail tradeמסחר סיטוני וקמעוני

בנייה ועבודות הנדסה אזרחית

.Includes israeli multinational companies held by non-residents  and with subsidiaries abroad - (2)(2) - כולל חברות רב-לאומיות ישראליות, המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.

תחבורה, אחסנה ותקשורת

Construction - Building and civil 
engineering projects

Transport, storage and communications

Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Other industriesענפים אחרים

סך כל יבוא הסחורות



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 3.1.1פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

2002200320022003

14,874.015,523.134.1%33.8%

1,398.91,439.421.8%20.8%Manufacture of food, beverages and tobacco products14 - 16תעשיית מוצרי מזון, משקאות וטבק16 - 14

756.0847.641.3%48.6%Manufacture of textiles and wearing apparel17 - 18תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה18 - 17

202.8229.57.8%8.7%Manufacture of paper, publishing and printing products21 - 22תעשיית נייר ומוצריו והוצאה לאור ודפוס22 - 21

3,320.93,555.166.9%66.2%כרייה וחציבה ותעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים24 ,13
Mining and quarrying and manufacture of chemicals and 
chemical products13, 24

763.3851.837.3%36.4%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25

1,342.41,506.823.3%25.4%תעשיית מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ומכונות וציוד29 - 27
Manufacture of basic metal,  metal products and machinery 
and equipment27 - 29

398.5341.450.2%41.8%תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל31
Manufacture of electric motors and electric distribution 
apparatus31

446.7521.421.4%23.4%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32
1,690.01,621.754.0%54.4%Manufacture of electronic communication equipment33תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33

34 - 35
תעשיית ציוד אלקטרוני לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי 

4,257.34,242.560.1%57.5%ומדעי וכלי הובלה

Manufacture of industrial equipment for control and 
supervision, medical and scientific eqipment and transport 
equipment34 - 35

297.1365.94.3%4.9%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39
954.0767.78.7%6.6%

954.0767.78.7%6.6%Construction (building and civil engineering projects)45 - 46בנייה ועבודות הנדסה אחרות46 - 45
521.8684.93.8%5.1%

521.8684.93.8%5.1%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
79.588.53.5%3.8%

79.588.53.5%3.8%Hotels and acommodation services55בתי מלון ושירותי אירוח55
1,729.41,574.610.6%9.2%

1,729.41,574.610.6%9.2%Transport and communications60 - 65תחבורה65 - 60
2,250.02,397.07.2%7.5%

205.4213.51.2%1.2%Real estate activities and renting of machinery and equipment70 - 71פעילויות בנכסי דלא ניידי והשכרת מכונות וציוד71 - 70

1,307.01,414.825.8%29.2%Computer and related services72שירותי מיחשוב72

206.3300.48.1%11.2%Research and development73מחקר ופיתוח73

531.2468.37.6%6.4%Other business activities76פעילויות עסקיות אחרות76
168.3168.60.3%0.3%

20,577.121,204.411.4%11.3%
.Excluding companies belonging to diamonds' industries and financial corporations - (1)(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

Other industriesענפים אחרים

Total outputסה"כ תפוקה

Transportתחבורה

Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Wholesale tradeמסחר סיטוני

Hotels and accommodation services בתי מלון ושירותי אירוח

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשייה, כרייה וחציבה

Constructionבנייה

( OUT) חברות ישראליות רב-לאומיות - חברות אםIsraeli multinational companies - Parent companies (OUT)
Output - by industry (1)התפוקה - לפי ענף כלכלי (1)

שם ענףמס' ענף

 חברות OUT מסה"כ המשק (%)החברות OUT  (מליוני דולר)

NAME OF INDUSTRYINDUSTRY 
CODE

         OUT Companies          
(US$ Million)

OUT Companies from Total 
Economy (%)



לוח table 2.2.1פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

(US$ Million)(מליוני דולרים)
18,06121,323

7,7578,575
6,8307,318U.S.A.

331640CANADA
596616NORTH AMERICA - OTHERצפון אמריקה - שונות

6,9528,679
180174AUSTRIAאוסטריה
494544ITALYאיטליה
9001,083UNITED KINGDOMאנגליה
165188BELGIUMבלגיה
1,4731,556GERMANYגרמניה
1013DENMARKדנמרק
405576NETHERLANDSהולנד

548805HUNGARYהונגריה
        6586TURKEYטורקיה

2342GREECEיוון
919SLOVENIAסלובניה
207275SPAINספרד
9298POLANDפולין

1120PORTUGALפורטוגל
2028CZECH REPUBLICצ'כיה
1,1341,391FRANCEצרפת
192168ROMANIAרומניה
7285RUSSIAרוסיה
2850SWEDENשוודיה
3953SWITZERLANDשווייץ

8871,425EUROPE - OTHERאירופה - שונות

1,5421,787
142192AUSTRALIAאוסטרליה

1519INDIAהודו
5354HONG KONGהונג קונג

125190TAIWANטאיוון
226269JAPANיפן
177205CHINAסין

190200SOUTH KOREAקוריאה
614657ASIA AND PACIFIC - OTHERאסיה והאוקיאנוס השקט - שונות

478557
3051EL SALVADORאל סלוודור
2038ARGENTINAארגנטינה

127135BRAZILברזיל
3052GUATEMALAגואטמלה
7782MEXICOמכסיקו

1116COLOMBIAקולומביה
184182LATIN AMERICA - OTHERאמריקה לטינית - שונות

355382
1917UGANDAאוגנדה
2548GHANAגאנה

4765SOUTH AFRICAדרום אפריקה
4329IVORY COASTחוף השנהב

917MAROCCOמרוקו
192141NIGERIAניגריה

2065AFRICA - OTHER

9401,261
8901,206ISRAELישראל
4854CYPRUSקפריסין

11MIDDLE EAST - OTHERהמזרח התיכון - שונות

3781

2002

אמריקה לטינית וארצות מערביות אחרות

אפריקה

כל המדינות

מדינה

אפריקה - שונות

ארצות הברית
קנדה

צפון אמריקה

אירופה

North America

Europe

Multinational Enterprises Activities in Israel
( OUT) חברות ישראליות  רב-לאומיות - חברות אםIsraeli multinational companies - Parent companies (OUT)

(*) Sales of subsidiaries abroad by countriesמכירות חברות בנות בחו"ל לפי מדינות (*)

All countries

Country 2003

Other and/or unspecified countries
.According to country of sale instead of residence country of subsidiaries - (*)ׁ(*) - לפי המדינה בה מתבצעת המכירה ולא מדינת התושבות של חברות בת.

Asia and Pacific

Latin America and Other Western 
Countries

Africa

Middle East המזרח התיכון

ארצות אחרות ו/או שלא הוגדרו

אסיה והאוקיאנוס השקט



table 1.2.7 לוח

Israeli affiliates of foreign companiesחברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל
Imports of goods by countryיבוא סחורות לפי מדינות

2002
יבוא - מליוני דולר

Imports - Millions U.S.$

3,542
0

975
940U.S.A.

35CANADA
0

2,074
10AUSTRIAאוסטריה
10UKRAINEאוקראינה
107ITALYאיטליה
49IRELANDאירלנד
126BELGIUMבלגיה
414GERMANYגרמניה
334NETHERLANDSהולנד

291UNITED KINGDOMהממלכה המאוחדת
99TURKEYטורקיה

21LUXEMBOURGלוכסמבורג
57SPAINספרד
99FINLANDפינלנד
156FRANCEצרפת
41RUSSIAרוסיה
30SWEDENשוודיה
149SWITZERLANDשוויץ

82EUROPE - OTHERאירופה - שונות
0

428
21INDIAהודו

103HONG KONGהונג קונג
24TAIWANטיואן
162JAPANיפן
37CHINAסין

25SINGAPOREסינגפור
18SOUTH KOREAקוריאה הדרומית

36ASIA AND PACIFIC - OTHERאסיה והאוקיאנוס השקט - שונות
0
17

5ARGENTINAארגנטינה
9BRAZILברזיל

2MEXICOמקסיקו
0LATIN AMERICA - OTHERאמריקה הלטינית - שונות

0
18

17SOUTH AFRICAדרום אפריקה
0AFRICA - OTHERאפריקה - שונות

0
1

1EGYPTמצרים
0
29

מדינה

כל המדינות

צפון אמריקה
ארצות הברית

קנדה

אירופה

אסיה והאוקיאנוס השקט

אמריקה הלטינית 

Europe

Asia and Pacific

Latin America

Africa

Multinational Enterprises Activities in Israel
פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

Middle East

Other and/or unclassified countries

אפריקה

המזרח התיכון

ארצות אחרות ו/או שלא סווגו

Country

All countries

North America



table 1.2.6 לוח

Israeli affiliates of foreign companiesחברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל
Exports of goods by countryיצוא סחורות לפי מדינות

2002
יצוא - מליוני דולר

Exports - Millions U.S.$

5,218

2,830
2,776U.S.A.

54CANADA

1,613
13AUSTRIAאוסטריה
118ITALYאיטליה
35IRELANDאירלנד
98BELGIUMבלגיה
392GERMANYגרמניה
213NETHERLANDSהולנד

174UNITED KINGDOMהממלכה המאוחדת
29TURKEYטורקיה

20GREECEיוון
59SPAINספרד
13POLANDפולין

11FINLANDפינלנד
131FRANCEצרפת
11ROMANIAרומניה
41RUSSIAרוסיה
15SWEDENשוודיה
127SWITZERLANDשוויץ

114EUROPE - OTHERאירופה - שונות

530
62AUSTRALIAאוסטרליה

38INDIAהודו
36HONG KONGהונג קונג

50TAIWANטיואן
105JAPANיפן
41CHINAסין

113SINGAPOREסינגפור
26SOUTH KOREAקוריאה הדרומית

25THAILANDתאילנד
34ASIA AND PACIFIC - OTHERאסיה והאוקיאנוס השקט - שונות

118
2BOLIVIAבוליביה

1BELIZEבליז
9BRAZILברזיל

32BERMUDAברמודה
3GUATEMALAגואטמלה
2VENEZUELAונצואלה
44MEXICOמקסיקו
2PANAMAפנמה

מדינה

כל המדינות

צפון אמריקה
ארצות הברית

קנדה

אירופה

אסיה והאוקיאנוס השקט

אמריקה הלטינית 

Europe

Asia and Pacific

Latin America

פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
Multinational Enterprises Activities in Israel

Country

All countries

North America



table 1.2.6 לוח

Israeli affiliates of foreign companiesחברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל
Exports of goods by countryיצוא סחורות לפי מדינות

2002
יצוא - מליוני דולר

Exports - Millions U.S.$
מדינה

פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
Multinational Enterprises Activities in Israel

Country

3CHILEצ'ילי
3COLOMBIAקולומביה

17LATIN AMERICA - OTHERאמריקה הלטינית - שונות

52
2ERITREAאריתריאה

3BORKINA FASOבורקינה פאסו
15SOUTH AFRICAדרום אפריקה

14NIGERIAניגריה
4KENYAקניה

15AFRICA - OTHERאפריקה - שונות

27
19JORDANירדן

2EGYPTמצרים
5CYPRUSקפריסין

1MIDDLE EAST - OTHERהמזרח התיכון - שונות

49

Africa

Middle East

Other and/or unspecified countries

אפריקה

המזרח התיכון

ארצות אחרות ו/או שלא הוגדרו



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 1.2.5פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות IN (מליוני דולר)
מטענים ושירותי תחבורה 

סה"כשירותים אחריםאחרים

 Cargo and otherשם ענףמס' ענף
transport servicesOther servicesTotalTotal Economy    

(US$ Million)
IN companies from 
Total Economy (%)Name of IndustryIndustry 

code

81.8318.1399.92,433.216.4%
43.865.5109.2763.014.3%
35.10.035.12,276.71.5%

0.00.00.0659.00.0%
11.9117.0128.9665.619.4%

0.00.00.056.40.0%
52.4270.1322.84,335.37.6%
22577199611,1898.90% Total imports of goodsסך כל יבוא השירותים

 Community, social, personal and otherשירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים
Other industriesענפים אחרים

Insurance and Public Administrationביטוח ומינהל ציבורי של המדינה
Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Wholesale tradeמסחר סיטוני
Transport and Communicationsתחבורה ותקשורת

Manufacturingתעשייה

2003
    IN companies     (US$ 

Million) כל המשק (מליוני
דולר)

  חברות IN    מסך כל 
המשק (%)

IN חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל - חברותIsraeli affiliates of foreign companies - IN companies
Imports of services by industry of affiliateיבוא שירותים לפי ענף כלכלי



לוח table 1.2.4פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

חברות IN  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    
(מליוני דולר)  (1)

חברות IN מסך כל המשק 
(%)

חברות IN  (מליוני דולר)    
(2),(1)

    כל המשק    
(מליוני דולר)  (1)

חברות IN מסך כל 
המשק (%)

       IN Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

IN companies from 
Total Economy (%)

       IN Companies       
(US$ Million)

Total Economy    
(US$ Million)

IN companies from 
Total Economy (%)

n.a.919.0n.a.n.a.1,063.0n.a.
99.6360.917.8%78.9389.520.3%Hotels and acommodation services55בתי מלון55

n.a.שירותי תיירות אחריםn.a.558.1n.a.n.a.673.5n.a.Other travel servicesn.a.
39.62,259.81.8%40.62,770.31.5%

0.0281.00.0%0.0341.00.0%Passenger faresדמי נסיעה
0.01,841.00.0%0.02,258.00.0%Other transportation servicesשירותי תחבורה אחרים 

39.6137.828.7%40.6171.323.7%Communication services66תקשורת66
0.041.60.0%0.054.70.0%

0.041.60.0%0.054.70.0%Insurance and Public Administration68-77ביטוח ומינהל ציבורי של המדינה68-77
2,437.36,925.835.2%2,641.27,774.734.0%

295.01,547.119.1%325.31,619.020.1%

9.9152.46.5%7.0128.25.5%Manufacture of food products and beverages14-15-16תעשיית מוצרי מזון ומשקאות14-15-16

1.171.21.5%1.268.21.8%תעשיית טקסטיל, מוצרי הלבשה ונעליים17-18-19
Manufacture of textiles, wearing apparel and 
footwear products17-18-19

40.0179.422.3%37.5204.918.3%תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים24
Manufacture of chemicals and chemical 
products24

19.2375.95.1%25.7369.16.9%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32

175.4290.860.3%205.6377.554.5%תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33
Manufacture of electronic communication 
equipment33

34
תעשיית ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי 

49.5255.919.3%48.3245.719.7%ומדעי

Manufacture of industrial equipment for control 
and supervision, medical and scientific 
equipment34

0.0221.50.0%0.0225.40.0%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39
10.4308.43.4%8.9298.33.0%

10.4308.43.4%8.9298.33.0%Building and civil engeeniring projects45-46בנייה ועבודות הנדסיות אחרות45-46
171.9750.122.9%163.2921.617.7%

171.9750.122.9%163.2921.617.7%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
1,847.93,997.446.2%1,975.24,535.643.5%

2.785.43.1%2.790.63.0%Real estate activities and renting of equipment70-71פעילויות בנכסי-דלא-ניידי והשכרת ציוד70-71
1,352.42,368.257.1%1,434.12,607.055.0%Computer and related services72שירותי מחשוב72
458.5792.057.9%504.4946.853.3%Research and development73מחקר ופיתוח73

9.750.619.3%8.452.615.9%Security activities and labor recruitment74-75פעילויות שמירה , אבטחה וגיוס עובדים74-75
24.6701.23.5%25.6838.63.1%Other business activities76פעילויות עסקיות אחרות76

0.952.01.8%0.561.60.8%

0.952.01.8%0.561.60.8%Recreational, cultural and sporting activities94פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט94
111.1270.841.0%168.1338.649.7%

2,576.510,146.225.4%2,760.811,662.723.7%

Multinational Enterprises Activities in Israel
IN חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל - חברותIsraeli affiliates of foreign companies - IN companies

Exports of services by industry of affiliateיצוא שירותים לפי ענף כלכלי

2003 2002

Name of IndustryIndustry codeשם ענףמס' ענף

Travel servicesשירותי תיירות

 Transportation and Communicationשירותי תחבורה ותקשורת

60-6560-65

Government and Insurance servicesשירותי ביטוח ושירותי ממשלה

Other servicesשירותים אחרים
Manufacturingתעשיה

 Construction - Building and civil engineeringבנייה ועבודות הנדסיות אחרות

Wholesale and retail tradeמסחר סיטוני וקמעוני

Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Community, social, personal and other servicesשירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים

Other industriesענפים אחרים ובלתי מזוהים

.Includes israeli multinational companies held by non-residents  and with subsidiaries abroad - (2)(2) - כולל חברות רב-לאומיות ישראליות, המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ובעלות בנות בחו"ל.

Total exports of servicesסך כל יצוא השירותים
.Excluding companies belonging to Diamonds' industries and financial corporations - (1)(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 3.1.2פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

2002200320022003

85.986.123.0%23.0%

10.410.518.8%19.3%Manufacture of food, beverages and tobacco products14 - 16תעשיית מוצרי מזון, משקאות וטבק16 - 14

6.26.325.9%26.0%Manufacture of textiles and wearing apparel17 - 18תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה18 - 17

1.31.34.2%3.9%Manufacture of paper, publishing and printing products21 -22תעשיית נייר ומוצריו והוצאה לאור ודפוס22- 21

10.510.735.6%36.0%כרייה וחציבה ותעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים24 ,13
Mining and quarrying and manufacture of chemicals and 
chemical products13, 24

3.33.315.2%15.5%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25

7.17.29.7%9.9%תעשיית מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ומכונות וציוד29 - 27
Manufacture of basic metal,  metal products and machinery 
and equipment27 - 29

2.52.124.4%19.9%תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל31
Manufacture of electric motors and electric distribution 
apparatus31

4.64.824.2%21.4%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32
9.19.146.5%51.5%Manufacture of electronic communication equipment33תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33

34 - 35
תעשיית ציוד אלקטרוני לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי 

28.828.763.3%65.4%ומדעי וכלי הובלה

Manufacture of industrial equipment for control and 
supervision, medical and scientific eqipment and transport 
equipment34 - 35

2.12.04.6%4.5%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39
3.63.61.7%1.8%

3.63.61.7%1.8%Construction (building and civil engineering projects)45 - 46בנייה ועבודות הנדסה אחרות46 - 45
3.44.01.1%1.3%

3.44.01.1%1.3%Wholesale trade51מסחר סיטוני51
1.81.72.0%1.9%

1.81.72.0%1.9%Hotels and acommodation services55בתי מלון ושירותי אירוח55
9.39.36.3%6.2%

9.39.36.3%6.2%Transport and communications60 - 65תחבורה65 - 60
16.616.07.7%7.0%

1.11.15.9%5.0%Real estate activities and renting of machinery and equipment70 - 71פעילויות בנכסי דלא ניידי והשכרת מכונות וציוד71 - 70

9.79.316.6%16.2%Computer and related services72שירותי מיחשוב72

2.72.618.1%13.8%Research and development73מחקר ופיתוח73

3.03.12.5%2.3%Other business activities76פעילויות עסקיות אחרות76
2.11.90.2%0.2%

122.7122.65.3%5.2%
(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

 חברות OUT מסה"כ המשק (%)

NAME OF INDUSTRYINDUSTRY 
CODE

( OUT) חברות ישראליות רב-לאומיות - חברות אםIsraeli multinational companies - Parent companies (OUT)

(1) - Excluding companies belonging to diamonds' industries and financial corporations.

Employed persons by industry (1)מועסקים לפי ענף כלכלי (1)

שם ענףמס' ענף

החברות OUT  (אלפים)

         OUT Companies          
(Thousands)

OUT Companies from Total 
Economy (%)

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשייה, כרייה וחציבה

Constructionבנייה

Wholesale tradeמסחר סיטוני

Hotels and accommodation services בתי מלון ושירותי אירוח

Transportתחבורה

Total employed personsסה"כ מועסקים

Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

Other industriesענפים אחרים



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 3.1.4פעילות חברות רב-לאומיות בישראל
( OUT) חברות ישראליות רב-לאומיות - חברות אם

2002200320022003

893.9904.65.9%5.8%
76.063.38.0%8.2%

134.4170.56.3%6.1%
121.5136.47.0%8.7%
233.6330.215.4%19.2%
41.846.94.2%5.0%

1,501.21,651.86.7%7.0%
.Excluding companies belonging to diamonds' industries and financial corporations - (1)(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

.Profits before taxes, excluding capital gains - (2)(2) - רווח לפני מס, ללא רווחי הון.
.preliminary estimators - (3)(3) - אומדנים ראשוניים.

Other industriesענפים אחרים

Total Profitsסה"כ רווח

Transportתחבורה
 Computer and related services - research andשירותי מיחשוב - מחקר ופיתוח

החברות OUT  (מליוני דולר)

Wholesale tradeמסחר סיטוני

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשייה, כרייה וחציבה
Constructionבנייה

Israeli multinational companies - Parent companies (OUT)
Profits by industry (1) (2) (3)רווח לפי ענף כלכלי (1) (2) (3)

 חברות OUT רווח מתוך ההכנסה 
(%)

NAME OF INDUSTRYINDUSTRY 
CODE

         OUT Companies          
(US$ Million)

OUT Companies profits from 
incomes (%)

שם ענףמס' ענף



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 3.2.1פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

2002200320022003

7,318.37,520.316.8%16.4%

838.7839.213.1%12.1%Manufacture of food, beverages and tobacco products14 - 16תעשיית מוצרי מזון, משקאות וטבק16 - 14
176.2175.79.6%10.1%Manufacture of textiles and wearing apparel17 - 18תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה18 - 17

250.9269.59.7%10.2%Manufacture of paper, publishing and printing products21 -22תעשיית נייר ומוצריו והוצאה לאור ודפוס22- 21
672.8715.215.3%14.9%Manufacture of chemicals and chemical products24תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים24
203.2189.19.9%8.1%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25
316.5274.823.0%18.9%Manufacture of non-metallic mineral products26תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26
150.8157.717.9%19.4%Manufacture of basic metal27תעשיית מתכת בסיסית27

393.3446.08.0%8.7%תעשיית מוצרי מתכת ומכונות וציוד29 - 28
Manufacture of metal products and machinery and 
equipment28 - 29

31
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת

82.596.410.4%11.8%חשמל
Manufacture of electric motors and electric distribution 
apparatus31

1,372.81,475.765.7%66.2%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32
1,596.41,471.251.0%49.3%Manufacture of electronic communication equipment33תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33

34
תעשיית ציוד אלקטרוני לבקרה ולפיקוח, ציוד

995.11,113.824.4%25.9%רפואי ומדעי
Manufacture of industrial equipment for control and 
supervision, medical and scientific eqipment34

185.5208.66.2%6.8%Manufacture of transport equipment35תעשיית כלי הובלה35
83.587.41.4%1.3%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39

124.2113.81.1%1.0%
124.2113.81.1%1.0%Construction (building and civil engineering projects)45 - 46בנייה ועבודות הנדסה אחרות46 - 45

871.7893.46.3%6.7%
871.7893.46.3%6.7%Wholesale trade51מסחר סיטוני51

220.2239.49.8%10.2%
220.2239.49.8%10.2%Hotels and acommodation services55בתי מלון ושירותי אירוח55

178.9166.21.1%1.0%
178.9166.21.1%1.0%Transport and communications60 - 66תחבורה ותקשורת66 - 60

3,018.13,184.09.6%10.0%

60.465.70.4%0.4%פעילויות בנכסי דלא ניידי והשכרת מכונות וציוד71 - 70
Real estate activities and renting of machinery and 
equipment70 - 71

1,757.51,868.034.7%38.6%Computer and related services72שירותי מיחשוב72
1,039.11,075.541.0%40.0%Research and development73מחקר ופיתוח73
161.1174.92.3%2.4%Other business activities76פעילויות עסקיות אחרות76

245.8212.10.4%0.3%

11,977.312,329.46.6%6.6%
(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

IN Companies from Total 
Economy (%)

Total outputסה"כ תפוקה

Hotels and accommodation services

Transport and Communicationsתחבורה ותקשורת

Wholesale tradeמסחר סיטוני

בתי מלון ושירותי אירוח

Constructionבנייה

(1) Output - by industry (1)התפוקה - לפי ענף כלכלי

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשיה, כריה וחציבה

שם ענףמס' ענף
החברות IN  (מליוני דולר)

         IN Companies          
(US$ Million)

(1) - Excluding companies belonging to diamonds' industries and financial corporations.

Israeli affiliates of foreign companies (IN)

 חברות IN מסה"כ המשק (%)

NAME OF INDUSTRYINDUSTRY
 CODE

 (IN) חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל

Other industriesענפים אחרים

Real estate and business activitiesנכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 3.2.3אינדיקטורים לגלובליזציה במשק הישראלי

2002200320022003

2,869.63,048.719.1%19.8%

255.7257.514.7%13.6%Manufacture of food, beverages and tobacco products14 - 16תעשיית מוצרי מזון, משקאות וטבק16 - 14
55.362.78.7%11.3%Manufacture of textiles and wearing apparel17 - 18תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה18 - 17

76.686.67.4%8.1%Manufacture of paper, publishing and printing products21 -22תעשיית נייר ומוצריו והוצאה לאור ודפוס22- 21
259.5286.014.1%14.1%Manufacture of chemicals and chemical products24תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים24
67.570.59.1%8.7%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25
86.373.920.9%16.1%Manufacture of non-metallic mineral products26תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26
41.543.522.1%24.0%Manufacture of basic metal27תעשיית מתכת בסיסית27

103.2128.25.1%6.3%תעשיית מוצרי מתכת ומכונות וציוד29 - 28
Manufacture of metal products and machinery and 
equipment28 - 29

31
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת

34.136.512.9%14.2%חשמל
Manufacture of electric motors and electric distribution 
apparatus31

734.4829.770.9%80.6%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32
667.3665.853.9%53.3%Manufacture of electronic communication equipment33תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33

34
תעשיית ציוד אלקטרוני לבקרה ולפיקוח, ציוד

331.6360.721.5%24.0%רפואי ומדעי
Manufacture of industrial equipment for control and 
supervision, medical and scientific eqipment34

105.8104.68.6%8.6%Manufacture of transport equipment35תעשיית כלי הובלה35
51.142.44.7%3.9%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39

28.436.70.6%0.7%
28.436.70.6%0.7%Construction (building and civil engineering projects)45 - 46בנייה ועבודות הנדסה אחרות46 - 45

862.2967.311.8%12.5%
862.2967.311.8%12.5%Wholesale trade51מסחר סיטוני51

134.1153.76.9%7.6%
134.1153.76.9%7.6%Hotels and acommodation services55בתי מלון ושירותי אירוח55

100.2101.91.5%1.4%
100.2101.91.5%1.4%Transport and communications60 - 66תחבורה ותקשורת66 - 60

2,001.82,059.216.0%16.3%

19.721.11.0%1.1%פעילויות בנכסי דלא ניידי והשכרת מכונות וציוד71 - 70
Real estate activities and renting of machinery and 
equipment70 - 71

1,225.01,270.034.9%38.7%Computer and related services72שירותי מיחשוב72
644.4657.442.6%42.5%Research and development73מחקר ופיתוח73
112.7110.72.0%1.9%Other business activities76פעילויות עסקיות אחרות76

91.581.71.2%0.7%

6,087.76,449.010.8%10.4%
(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

Manufacturing, Extraction and Quarrying

Construction

Hotels and accommodation services

 Accommodation services

Other industries

(1) - Excluding companies belonging to diamonds' industries and financial corporations.
Total value added

(IN) חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"לIsraeli affiliates of foreign companies (IN)
(1) Value added by industry (1)ערך מוסף לפי ענף כלכלי

תעשיה, כריה וחציבה

סה"כ ערך מוסף

בנייה

 חברות IN מסה"כ המשק (%)

מסחר סיטוני

NAME OF INDUSTRYINDUSTRY
 CODE שם ענףמס' ענף

החברות IN  (מליוני דולר)

         IN Companies          
(US$ Million)

IN Companies from Total 
Economy (%)

בתי מלון ושירותי אירוח

ענפים אחרים

נכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

תחבורה ותקשורת



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 3.2.2אינדיקטורים לגלובליזציה במשק הישראלי

2002200320022003

41.240.511.0%10.8%

5.85.810.4%10.7%Manufacture of food, beverages and tobacco products14 - 16תעשיית מוצרי מזון, משקאות וטבק16 - 14
1.91.88.0%7.5%Manufacture of textiles and wearing apparel17 - 18תעשיית טקסטיל ומוצרי הלבשה18 - 17

1.51.55.0%4.6%Manufacture of paper, publishing and printing products21 -22תעשיית נייר ומוצריו והוצאה לאור ודפוס22- 21
3.53.313.0%12.3%Manufacture of chemicals and chemical products24תעשיית כימיקלים ומוצרים כימיים24
0.80.83.7%3.8%Manufacture of plastic and rubber products25תעשיית מוצרי פלסטיק וגומי25
1.41.411.1%11.8%Manufacture of non-metallic mineral products26תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26
0.60.615.0%13.1%Manufacture of basic metal27תעשיית מתכת בסיסית27

3.33.34.8%4.9%תעשיית מוצרי מתכת ומכונות וציוד29 - 28
Manufacture of metal products and machinery and 
equipment28 - 29

31
תעשיית מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת

0.70.66.6%5.8%חשמל
Manufacture of electric motors and electric distribution 
apparatus31

6.76.935.3%30.3%Manufacture of electronic components32תעשיית רכיבים אלקטרוניים32
8.68.144.1%45.6%Manufacture of electronic communication equipment33תעשיית ציוד תקשורת אלקטרוני33

34
תעשיית ציוד אלקטרוני לבקרה ולפיקוח, ציוד

3.93.916.9%18.6%רפואי ומדעי
Manufacture of industrial equipment for control and 
supervision, medical and scientific eqipment34

1.61.57.3%6.8%Manufacture of transport equipment35תעשיית כלי הובלה35
0.90.92.4%2.4%Manufacturing n.e.c.39תעשיית מוצרים לנמ"א39

0.30.30.2%0.2%
0.30.30.2%0.2%Construction (building and civil engineering projects)45 - 46בנייה ועבודות הנדסה אחרות46 - 45

12.712.94.1%4.1%
12.712.94.1%4.1%Wholesale trade51מסחר סיטוני51

4.14.04.4%4.3%
4.14.04.4%4.3%Hotels and acommodation services55בתי מלון ושירותי אירוח55

1.71.71.1%1.1%
1.71.71.1%1.1%Transport and communications60 - 66תחבורה ותקשורת66 - 60

20.319.59.4%8.4%

0.20.21.1%0.9%פעילויות בנכסי דלא ניידי והשכרת מכונות וציוד71 - 70
Real estate activities and renting of machinery and 
equipment70 - 71

12.511.921.3%20.8%Computer and related services72שירותי מיחשוב72
5.95.939.3%31.5%Research and development73מחקר ופיתוח73
1.71.51.4%1.1%Other business activities76פעילויות עסקיות אחרות76

1.71.50.2%0.2%

81.980.33.5%3.4%
(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

INDUSTRY
 CODE

תחבורה ותקשורת

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשיה, כריה וחציבה

 חברות IN מסה"כ המשק (%)

NAME OF INDUSTRY
         IN Companies          

(Thousands)

(IN)ׁ חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"לIsraeli multinational companies - Parent companies (IN)
(1) Employed persons by industry (1)מועסקים לפי ענף כלכלי

Total employed personsסה"כ מועסקים

בנייה

בתי מלון ושירותי אירוח

נכסי דלא ניידי ושירותים עסקיים

ענפים אחרים

Wholesale tradeמסחר סיטוני

Hotels and accommodation services

(1) - Excluding companies belonging to diamonds' industries and financial corporations.

IN Companies from Total 
Economy (%)

Transport and Communications

שם ענףמס' ענף
החברות IN  (אלפים)

Construction

Real estate and business activities

Other industries



Multinational Enterprises Activities in Israelלוח table 3.2.4פעילות חברות רב-לאומיות בישראל

2002200320022003

471.1667.16.4%8.8%

221.0257.87.0%7.9%

14.615.37.6%8.4%

414.0429.014.8%14.6%

7.931.31.0%4.0%

1,128.61,400.57.9%9.5%
(1) - אינו כולל חברות בענפי היהלומים וחברות פיננסיות.

.Profits before taxes, excluding capital gains - (2)(2) - רווח לפני מס, ללא רווחי הון.
.preliminary estimators - (3)(3) - אומדנים ראשוניים.

Profits by industry (1) (2) (3)רווח לפי ענף כלכלי (1) (2) (3)
  (IN) חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"לIsraeli affiliates of foreign companies (IN)

שם ענףמס' ענף

 חברות OUT רווח מתוך ההכנסה החברות OUT  (מליוני דולר)
(%)

NAME OF INDUSTRYINDUSTRY 
CODE

         OUT Companies          
(US$ Million)

OUT Companies profits from 
incomes (%)

Manufacturing, Extraction and Quarryingתעשייה, כרייה וחציבה

Wholesale tradeמסחר סיטוני

Transport and Communicationsתחבורה ותקשורת

Real estate and business activitiesשירותי מיחשוב ומחקר ופיתוח

(1) - Excluding companies belonging to diamonds' industries and financial corporations.

Other industriesענפים אחרים

Total Profitsסה"כ רווח


