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סיכום ההוצאות להגדלת מלאי ההון של נכסים קבועים שבידי  -סים קבועים השקעה גולמית בנכ

: ההשקעות בנכסים קבועים בענפי המשק כוללות. הממשלה והמוסדות ללא כוונת רווח, המפעלים

  .כלי תחבורה ומוצרי קניין רוחני, מכונות וציוד, בנייה שלא למגורים

  

  :4201בשנת 

  

 2013  בשנת1.1%עלייה של לאחר , 3.1%-בירדו ק ההשקעות בנכסים קבועים בענפי המש . 

  בשנת 0.3% לאחר עלייה של ,1.9%-בירדו ההשקעות בענפי המשק ללא אניות ומטוסים 

2013.  

 2013 בשנת 13.4% בהמשך לירידה של 23%-ההשקעה בתשתיות ירדה ב. 

  ההשקעה בענפי טכנולוגיות המידע)ICT ( 2013  בשנת3% של ירידהלאחר  14.9%-בעלתה. 
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ההשקעות .  במחירים שוטפיםח"ש י מיליארד136.2- ב2014הסתכמו בשנת ההשקעות בנכסים קבועים בענפי המשק 

   .2013  בשנת1.1%ל עלייה שלאחר , 3.1%-ב 2014בשנת ירדו בנכסים קבועים 

  

  2014 פי סוג הנכס בשנתל השקעות בענפי המשק - 1תרשים 

  
  1לנתוני תרשים 

- בירדו ) 'בישים וכוכ, משרדים, מבני תעשייה: כולל (השקעות ענפי המשק בבניינים שלא למגורים ועבודות בנייה אחרות

  . 2013  בשנת7.8% של עלייה לאחר, 2014 בשנת 13.1%

ההשקעות שמקורן . 2013 בשנת 12.1% לאחר ירידה של 2014  בשנת4.4%-בעלו במכונות ובציוד  השקעות המפעלים

-בירדו המקומי ההשקעות שמקורן בייצור אילו ו, 7.1% של עלייה,  מסך כל ההשקעות במכונות ובציוד67.4%היוו , ביבוא

  . 2014 בשנת 0.7%

 היבהמשך לעלי, 2014 בשנת 7.5%- בעלו )בניכוי מכוניות משומשות שנמכרו למשקי בית(השקעות בכלי תחבורה יבשתיים ה

  .2013   בשנת16.3%של 

ך לעלייה של  בהמש,0.9%-גדלו ב) תכנה והוצאות על חיפושי גז ונפט, מחקר ופיתוח :ותהכולל(במוצרי קניין רוחני ההשקעות 

  .2013  בשנת1.6%

  קודמתהשנה השינוי כמותי באחוזים לעומת , לפי סוג הנכס  השקעות בענפי המשק - 2תרשים 

  

  2 תרשים לנתוני
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  השקעות בתשתיות לפי ענף

 מההשקעות בנכסים 18.9%-היוו כש, במחירים שוטפים, ח"ש י מיליארד25.6- ב2014ת הסתכמו בשנ ההשקעות בתשתיות

   .  באותה שנהקבועים בענפי המשק

: כולל(תחבורה : ד מסוים בענפים הבאיםעבודות בנייה וציו, מבנים: ההשקעות בתשתיות משמשות את כלל המשק וכוללות

ופיתוח מראש )  ביוב והתפלת מים,מים: כולל(מים , )נפט וגז, חשמל: כולל(אנרגיה , תקשורת, )כבישים, כבותר, נמלי ים ואוויר

   ).שטח לעסקיםכולל הכנת (

   .2013  בשנת13.4% בהמשך לירידה של, 2014 בשנת 23%-ירדו בסך ההשקעות בתשתיות 

  

  קודמתהשנה השינוי כמותי באחוזים לעומת ,  השקעות בתשתיות לפי ענף- 3תרשים 
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  3לנתוני תרשים 

  
   השקעות המגזר הממשלתי

  
במחירים , ח"שמיליארדי  15.6- ב2014 בנכסים קבועים הסתכמה בשנת המגזר הממשלתיההשקעה המקומית הגולמית של 

  . י המשק באותה שנהמסך ההשקעה בנכסים קבועים בענפ 11.4%-היוו כש, שוטפים

המוסדות הלאומיים ומוסדות , הרשויות המקומיות, המוסד לביטוח לאומי, המגזר הממשלתי כולל את משרדי הממשלה

  . ציבוריים ללא כוונת רווח

 למנהל ולשירותים אחרים 27.6%- לשירותים חברתיים ו44.5%,  מסך השקעות המגזר הממשלתי הופנו לתשתיות27.9%

  ). 'כיבוי אש וכד, טחוןישמירה וב, השירותי תברוא(

 15.7%של ה יעלילעומת , 13.1%- ב2014בשנת ירד סך ההשקעה המקומית הגולמית של המגזר הממשלתי בנכסים קבועים 

באותה ירדה ) רווחה, תרבות, בריאות, חינוך(ההשקעה בשירותים חברתיים , 5%-בירדה ההשקעה בתשתית . 2013בשנת 

      .7.2%-עה במנהל ובשירותים אחרים ירדה ב וההשק20.5%-תקופה ב
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  )לא כולל כלי תחבורה ונכסים לא מוחשיים(השונים   ענפי המשקבההשקעות בבנייה ובציוד 

  

  2014 ה ובציוד בענפי המשק לפי סוג הנכס בשנתי השקעות בבני- 4תרשים 

  
  4לנתוני תרשים 

  

  ההשקעות .2013  בשנת24.5% של ירידהלאחר , 9.3%-ב 2014בשנת עלו  ה וחציבהיכרי, תעשייהבענפי  ההשקעות

  .1.3%- בירדו וההשקעות בבנייה 12.6%-בעלו   בענפים אלהבציוד

רוב . 2014 ציוד בשנתבה וישקעות בבני  מסך כל הה25.3% היוו  ה וחציבהייכר, תעשייהבענפי ההשקעות בבנייה ובציוד 

  ).78.1%(ההשקעות בענף הן במכונות וציוד 

  

  .2013 בשנת 7.1% של ירידה לאחר 35% -בעלו  ) שמקורן בעיקר ביבוא(בענף הבינוי השקעות ה

  

 היווש(ההשקעות בציוד . 2013 בשנת 8.5%של  עלייהלאחר , 4.7%- בירדו  ודואראחסנה , בענף תחבורהההשקעות 

      .12%-בירדו וההשקעות בבנייה  , 45.3%-בעלו )  מההשקעות בענף זה19.2%

  

 82.9%היוו ש(ההשקעות בציוד . 2013  בשנת12.9%של לירידה בהמשך , 2.2%-בירדו  בענף מידע ותקשורתההשקעות 

      .6.9%-בירדו וההשקעות בבנייה  , 1.1%-בירדו ) מההשקעות בענף זה

  

ההשקעות בענפים . 2013  בשנת9.6%של ה יעלי לאחר, 2014  בשנת5.6%-בירדו  והשירותיםבענפי המסחר  ההשקעות

  .2014 ציוד בשנתבה וי  מסך כל ההשקעות בבני33.3% היוואלה 

יה יהשקעות בבנהו, 7.2%-ב עלו)  מההשקעה בענף זה38.2% היווש(ההשקעות במכונות ובציוד בענפי המסחר והשירותים 

  .12.1%-בירדו 
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בענף  השקעות במכונות וציודה. 2013  בשנת9.4% של ירידהלאחר  ,2014  בשנת3.5%-בעלו  חקלאותהבענף עות ההשק

  .   1.3%- בעלו  היהשקעות בבניוה 4.9% -בעלו זה 

   . בשנה שעברה9.2%של עלייה לאחר  2014 בשנת 34.2%- בירדו  ההשקעות בענף החשמל והמים

  

  קודמתהשנה השינוי כמותי באחוזים לעומת ,  בענפי המשקיה ובציוד י  השקעות בבנ- 5רשים ת

  
  5 תרשים  לנתוני

  

  פירוט נוסף להשקעות ענף התעשייה במכונות וציוד מיבוא

  .ציוד מיבואב מסך כל ההשקעות במכונות ו34.9%- כהיוו ענף התעשייההשקעות 

  .2013  בשנת26%של  ירידהלאחר  7% - התעשייה במכונות ובציוד מיבוא בענף השקעות  עלו 2014בשנת 

  

שנה השינוי כמותי באחוזים לעומת , צמה טכנולוגיתעציוד מיבוא בענף התעשייה לפי ב ובמכונותההשקעות  -6תרשים 

  קודמתה

  
  6לנתוני תרשים 
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  .2013  בשנת 50.1%  שלירידהלאחר  , 7.8%-בעלו  במכונות וציוד הטכנולוגיה העילית השקעות ענפי

  

  העיקרית היוהעליות. 2013  בשנת5.7% של עלייהל בהמשך 5.2%-עלו ב  ענפי הטכנולוגיה המעורבת עיליתהשקעות

  .)38.9%ה של יעלי (ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים תעשיות ,)30% של יהיעל (י תחבורה מנועיים ונגרריםיצור כליבענפי 

  

. 2013  בשנת12.8%של  ירידה לאחר 2014 בשנת 3.2%של ה יעלי חלה ענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתיתבהשקעות 

תחזוקה והתקנת מכונות וציוד , ותיקון) 51.6% של עליה(מתכות בסיסיות בענפים תעשיית בהשקעות היו הבולטות העליות 

  ).13.5%עליה של (

  

הבולטות היו העליות בין  . 2013 בשנת 1.3% שלה ילעליבהמשך  ,12.6%-בעלו  ענפי הטכנולוגיה המסורתיתבההשקעות 

- בעלו אשר צריו נייר ומוייצור  וההשקעות בתעשיית 51.3%-בעלו  אשרמוצרי עור ואביזרים נלווים  בתעשייתההשקעות 

44.7% .  

  

  :)Information and Communication Technology - ICT(בענפי טכנולוגיות המידע השקעות 

  

מחשבים וציוד , רכיבים אלקטרוניים , בין היתר,כוללותה ICTתעשיית ענפי ות של ענפי המשק ברכישת מוצרים של ההשקע

שמקורו ביבוא ציוד  בענפי טכנולוגיות המידע הינוהשקעות יקרי בהחלק הע .ציוד תקשורת ואמצעים אלקטרוניים, היקפי

  .)2014  בשנת95.8%(

במכונות  מסך ההשקעה 17.9%-היוו כש,  במחירים שוטפים,ח"שמיליארדי  7.3-ב 2014 הסתכמה בשנת ICT-ההשקעה ב

  .  באותה שנהובציוד

  2010מחירי ב ,ח"שי  במיליארד(ICT) השקעה גולמית בענפי טכנולוגיות המידע - 7תרשים 
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  7לנתוני תרשים  
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חשמל ענפי ה ל1.2%, ה וחציבהיכרי, תעשייהענף ל 20.2%, לענף מסחר ושירותים הופנו ICTבציוד  מסך השקעות 42.5%

   .תקשורתענף ה ל34.3% ,תחבורהענף הל  1.3% ,מיםהו

ההשקעה במסחר ושירותים . 2013  בשנת3% של ירידהלאחר  14.9%-ב 2014בשנת עלתה  ICT-בציוד הסך ההשקעה 

, 18%-בענף חשמל ומים ההשקעה ירדה ב, 9.3%-בעלתה  כריה וחציבה,  תעשייהפיההשקעה בענ. 32.4%-בעלתה 

   .1.9%ה של יעלירת חלה תקשומידע ובענף ו 26%-בעלתה  תחבורהשירותי בענף ההשקעה 

  

  קודמתהשנה השינוי כמותי באחוזים לעומת ,  לפי ענף כלכלי(ICT) השקעה בענפי טכנולוגיות המידע - 8תרשים 

  
  8 תרשים לנתוני

  

  

  

  


