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 חו"ל בישראל, ושל חו"לב ישראל השקעות ישירות של
 2017-2015 - 1ענפי כלכלה ולפי מדינותלפי 

Foreign Direct Investment in Israel and Direct Investment Abroad, 
by Industries and Countries 2015-2017 

וההתחייבויות של מצבת הנכסים של ו מרכיבי החשבון הפיננסי של מאזן התשלומיםמן אחד ההשקעות הישירות ה

. ההשקעות הישירות מורכבות מהון מניות (IIP - International Investment Positionהמשק מול חו"ל )

 מהון המניות של חברה במדינה זרה(, מרווחים לא מחולקים ומהלוואות בעלים. 10%-)החזקה של יותר מ

 .)יחידים או חברות( (: השקעה ישירה של תושבי חו"ל בישראלINהשקעות נכנסות )

 .)יחידים או חברות( (: השקעה ישירה של תושבי ישראל בחו"לOUTהשקעות יוצאות )

  2017-2015 יםלשננתונים עיקריים 

  (IN)השקעות נכנסות 

 (2017)בסוף שנת  2יתרות

  20.2%-ב בוההגהייתה מיליארד דולר. היתרה בשנה זו  129.1-הסתכמה ב 2017יתרת ההשקעה בסוף שנת 

 מיליארד דולר(. 99.3) 2015שנת עומת ל 30.0%-מיליארד דולר( וב 107.5) 2016שנת עומת ל

 מסך יתרת  32.7%מו"פ היה המחשוב וה משקל ההשקעה של תושבי חו"ל בחברות ישראליות בענפי

 .27.8% - השוניםובענפי המסחר והשירותים  28.3% - ההתעשיי, בענפי ההשקעה

  מיתרת  16.3% -מיליארד דולר  21.1חו"ל בחברות ישראליות, מקורה בארה"ב )השקעה ניכרת של תושבי

 .בענפי השירותיםהיו מיליארד דולר  9.6מתוכה ו ,ההשקעות(

 תנועות

  מיליארד דולר. 18.2-הסתכמו ב 2017בשנת השקעות נכנסות 

  שונים, מסחר ושירותים היו בענפי נכנסות ההשקעות מהמיליארד דולר(  6.5) 35.9% 2017במהלך שנת

, מחשביםיעוץ בתחום היותקשורת ותכנות , בשירותי מידעבחברות העוסקות  -מיליארד דולר(  3.2) 17.8%

בחברות העוסקות מיליארד דולר( היו  1.9) 10.6%-ו בענפי תעשייה שונים -( מיליארד דולר 2.8) 15.3%

 .מחקר מדעי ופיתוחב

  

                                                 
( Immediate Investing Countryההשקעות )ההתפלגות הגאוגרפית מתייחסת למדינה אשר ממנה או אליה מגיעות  1

 .(Ultimate Investing Countryולא למדינה של המשקיע הסופי )
 שינוי היתרות משנה לשנה מורכב, בנוסף לתנועות, גם מהפרשי שער, משערוכים ומהתאמות אחרות. 2

https://www.cbs.gov.il/


2 
  2017-2015של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות:  ישירותהשקעות 

07/04/2019 

  (OUT)השקעות יוצאות 

 (2017)בסוף שנת יתרות 

 ב גבוההמיליארד דולר. היתרה בשנה זו  100.3-הסתכמה ב 2017בסוף שנת  היוצאת יתרת ההשקעה-

 מיליארד דולר(. 84.7) 2015ת עומל 18.4%-מיליארד דולר( וב 94.6) 2016 עומתל 5.9%

  55.5% עלעמד  ייצור מוצרי נפט, כימיקלים ותרופותענף ממשקל ההשקעה בחו"ל של חברות ישראליות ,

משקל  ,13.2% עמד על שירותים פיננסיים, פרט לביטוח ולקרנות פנסיהענף מ חברות משקל ההשקעה של

ייצור מחשבים, מכשור של חברות מענף ו 4.6פעילות בנדל"ן עמד על % העוסקות בשל חברות ההשקעה 

 . 4.2% עמד על אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי

 מסך  48.6% -מיליארד דולר  48.8ישראליות בחו"ל הייתה בהולנד )של חברות ביותר גבוהה ההשקעה ה

. השקעות יהיתעשה ףמענ חברות ישראליותהושקעו ע"י  מיליארד דולר 44.1מתוכה ו ,יתרת ההשקעות(

 בהתאמה. ,מיליארד דולר 2.7-מיליארד דולר ו 10.9 -בולטות אחרות היו בארה"ב ובקנדה 

 תנועות 

  היו של ( 59.3%מיליארד דולר ) 3.6ה זמ ,מיליארד דולר 6.1-הסתכם ב 2017בשנת  היוצאותסך ההשקעות

 .ייצור מוצרי נפט, כימיקלים ותרופותענף חברות מ

 2017-2015 ההשקעות הישירות בשנים יתרות - 1 תרשים

 

בנק ישראל והלשכה  ל ידיהנאספים עדיווחים מהמערכת הבנקאית ו חברותדיווחים ישירים של  הםהנתונים מקורות 

 .המרכזית לסטטיסטיקה

 בלוח תנועות ההשקעה נכללות. ""סיכום מאזן התשלומים של ישראל הודעה הרבעוניתההשקעות הישירות נכללות ב

  ."הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו"ל": 8 נכללות בלוחויתרות ההשקעה  "הפיננסי החשבון": 7

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/סיכום-מאזן-התשלומים-של-ישראל-לשנת-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/078/09_19_078t7.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/078/09_19_078t8.pdf
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 (IN)השקעות נכנסות 

 (4-1)לוחות  השקעות נכנסות יתרות

 2016ת עומל 20.2%גידול של , דולרמיליארד  129.1-הסתכמה ב 2017שנת סוף בהנכנסות  יתרת ההשקעות 

השקעות אלו  .(דולרמיליארד  99.3-שהסתכמה ב) 2015ת עומל 30%ושל  (דולרמיליארד  107.5-שהסתכמה ב)

מהון המניות של חברות בישראל. כמו  10%-מ הגבוהכוללות השקעות של תושבי חו"ל, חברות או פרטיים, בשיעור 

 רווחים שנצברו בחברות המוחזקות בישראל והלוואות בעלים לחברות הללו.כוללות כן, ההשקעות הישירות 

 (3-ו 1)לוחות  השקעות ישירות לפי ענף כלכלייתרות 

 ( לפי ענפי כלכלה עיקרייםINיתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל ) - 2תרשים 

 

 28.3% ואילו ,םענפי המסחר והשירותיהיו ב (דולרמיליארד  78) 2017מיתרת ההשקעות הנכנסות בשנת  60.4%

  .הענפי התעשייב -מהיתרה 

ותקשורת, תכנות וייעוץ בתחום  שירותי מידע נפיעהיו ב 2017בסוף שנת  ביותר ות הבולטותיתרות ההשקע

ופיתוח  מדעי מחקרו (13.0%) ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי (,20.3%) המחשבים

 .םענפילפי נתונים על ההתפלגות  לא קיימים הנכנסות מיתרות ההשקעה 10.5%-יש לציין כי לגבי כ (.12.3%)
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  (3)לוח  לפי עוצמה טכנולוגית קעות ישירות של תושבי חוץ בישראלתרות השי

 מיליארד דולר 42.1עמד על ש 4ענפי היי טק בשירותיםשל  םבולט חלק 2017בשנת  3בחלוקה לפי עוצמה טכנולוגית

מסך  15.8%ה יהו מיליארד דולר  20.4עמד על ש ת טכנולוגיה עיליתותעשישל וחלקן  מסך היתרה 32.6%ה יהו

 .היתרה

 (2)לוח  מדינותהשקעות ישירות לפי יתרות 

 לפי מדינות עיקריות (INיתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל ) - 3תרשים 

 

 (,10.5%הולנד ) ,מסך היתרה( 16.3%ארה"ב )מ בולטות יתרות ההשקעה 2017בסוף שנת  בחלוקה לפי מדינות

 .סינגפורמו סמבורגקלומ, סיןמיתרות השקעה גבוהות נוספות הגיעו  .(3.6%) קנדה( ו6.5%) איי קיימן

 2017, לפי יבשות עיקריות (INיתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל ) - 4תרשים 

 

                                                 

התעשייה יסווגו לפי עוצמה  לאומיים כי ענפי-בשל התפתחות של תעשיות עתירות ידע, נקבע, בהתאם לתקנים בין 3
עילית -מסורתית, טכנולוגיה מעורבת-טכנולוגית לארבע קבוצות טכנולוגיה: טכנולוגיה מסורתית, טכנולוגיה מעורבת

 וטכנולוגיה עילית. הסיווג נקבע בעיקר על פי ההוצאה למחקר ופיתוח מתוך סך התפוקה בענפים.
 תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים ,(61שירותי תקשורת )כולל את ענפי הכלכלה:  4

מחקר  ,(720מרכזי מחקר ופיתוח ), (631עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים; אתרי שער לאינטרנט ), (62)
 (.721) ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע
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 מיתרות ההשקעה אין נתונים לגבי ההתפלגות הגאוגרפית. 38.8% הערה: עבור

 (4)לוח  ומדינות כלכלה השקעות ישירות לפי ענפייתרות 

 מקורן בארה"ב -בענפי השירותים  התעשייה. נףבעו ענפי השירותיםבהיו  2017בשנת יתרות ההשקעות העיקריות 

 9.2) בארה"במקורן  - תעשייהה נףבע מיליארד דולר(. 3.1)סין בו מיליארד דולר( 4.4) הולנדב ,מיליארד דולר( 9.6)

 מיליארד דולר(. 7.7) הולנדב( ודולרליארד ימ

 (7-5)לוחות  השקעות נכנסותב תנועות

 .2016בשנת  דולרמיליארד  12-עלייה מ ,דולרמיליארד  18.2-הסתכמו ב 2017בשנת נכנסת  השקעה בתנועות 

 (7-ו 5)לוחות  לפי ענף כלכלינכנסות השקעות ישירות בתנועות 

שירותי מידע ותקשורת, תכנות וייעוץ בתחום המחשבים בענף היו  2017הבולטות בשנת הנכנסות קעות השה

ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני  בענף(, מכלל תנועות ההשקעה 17.8%מיליארד דולר ) 3.2 -ושירותים אחרים 

 1.9 - מחקר מדעי ופיתוח, בענף מכלל תנועות ההשקעה( 12.9%) דולרמיליארד  2.3 - ואופטי וציוד חשמלי

 0.5 - יהשירותים פיננסיים, פרט לביטוח ולקרנות פנסענף בו (מכלל תנועות ההשקעה 10.6%מיליארד דולר )

 (.מכלל תנועות ההשקעה 2.7%) דולרמיליארד 

 (7)לוח  , לפי עוצמה טכנולוגיתנכנסותהשקעות ישירות ב תנועות

 ליתיעתעשיות טכנולוגיה חלקן של ( ו28.3%שירותים )ב היי טקענפי  של םטכנולוגית בולט חלק עוצמהבחלוקה לפי 

(13.4%). 

 .םענפילפי אין נתונים לגבי ההתפלגות  ישירות של תושבי ישראל בחו"ל ותהשקעב תנועותמ 17.3%-עבור כ הערה:

 (6)לוח  לפי מדינות נכנסות השקעות ישירותבתנועות 

 .(4.1%) יזגרנו (6.1%) יפן(, 14.5%) ארה"במ ותישירה ותהשקעת הובולט 2017בשנת בחלוקה לפי מדינות 

 נתונים לגבי ההתפלגות הגאוגרפית.ה מוצגיםלא  2017בשנת  ההשקעה מתנועות 36.4%-עבור כהערה: 
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 (OUTבחו"ל ) ישראלתושבי  של ותהשקע

 (11-8)לוחות  השקעות יוצאות יתרות

בהשוואה  5.9%גידול של  ,מיליארד דולר 100.3-הסתכמה ב 2017בסוף שנת היוצאות ות הישירות יתרת ההשקע

 מיליארד דולר(. 84.7) 2015 בהשוואה לשנת 18.4% שלמיליארד דולר( ו 94.6) 2016לשנת 

מהון המניות של חברות בחו"ל. כמו  10%-הגבוה מבשיעור  בחו"ל השקעות אלו כוללות השקעות של תושבי ישראל

 רווחים שנצברו בחברות המוחזקות בחו"ל והלוואות בעלים לחברות הללו.כוללות כן, ההשקעות הישירות 

 (10-ו 8)לוחות לפי ענף כלכלי  יוצאות  השקעות ישירותיתרות 

 ענפי כלכלה נבחרים לפי( OUTל )יתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו" - 5תרשים 

 

 24.6%-ו הענפי התעשייהיו של חברות ממיליארד דולר(  65.7)מיתרת ההשקעות היוצאות  65.5% 2017בסוף שנת 

 .םוהשירותיענפי המסחר של חברות מ מיליארד דולר( 24.7)

של חברות מענף ו (55.5%) ייצור מוצרי נפט, כימיקלים ותרופות ענףשל חברות מיתרות ההשקעות הבולטות היו 

  (.13.2%) פרט לביטוח ולקרנות פנסיה פיננסיים שירותים

 .הפעילות של המשקיעים ענפילפי היוצאות אין נתונים על ההתפלגות  ותמיתרות ההשקע 8.8%כי לגבי  ,יש לציין

 ( 10)לוח  , לפי עוצמה טכנולוגיתיוצאותיתרות השקעות ישירות 

תעשיית חברות ישראליות מ של ןחלק 2017לפי עוצמה טכנולוגית בולט בשנת של המשקיעים הישראליים בחלוקה 

 .מסך היתרה 53.3%ה יהמיליארד דולר ו 53.4-שהסתכם בעילית הטכנולוגיה ה
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 (9)לוח לפי מדינות  יוצאות ישירות השקעותיתרות 

 לפי מדינות עיקריות (OUTיתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל ) - 6תרשים 

 

יתרת ההשקעות של מסך  48.6%) מיליארד דולר 48.8 - מדינות בולטות יתרות ההשקעה בהולנד לפיבחלוקה 

 (.2.7%) מיליארד דולר 2.7 - קנדהבו( 10.9%) מיליארד דולר 10.9 - ארה"בב(, תושבי ישראל בחו"ל

 2017, עיקריות יבשותלפי  (OUTיתרות השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל ) - 7תרשים 

  

אסיה ו( 17.4%אמריקה ) יבשתמסך היתרה( לעומת  63.2%יבשות בולט משקלה של יבשת אירופה ) לפיבחלוקה 

 (.5.0%ואוקיאניה )

 אין נתונים לגבי ההתפלגות הגאוגרפית. היוצאת מיתרות ההשקעה 14.4%-עבור כהערה: 
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 (11)לוח  לפי ענפים ומדינות יוצאות השקעות ישירותיתרות 

מיליארד  4.7)ארה"ב בו מיליארד דולר( 44.1היו בהולנד ) התעשייהענף חברות מיתרות ההשקעות העיקריות של 

 3.8) הולנד מיליארד דולר(, 5.5) ארה"בבהיו שירותים ה פיענחברות מיתרות ההשקעות העיקריות של . דולר(

 .בהתאמה( ,מיליארד דולר 1.5-ו 1.6) יזג'רו סמבורגקלו ,מיליארד דולר( 2.2) קנדה מיליארד דולר( 

 (14-12)לוחות  השקעות יוצאותב תנועות

בשנת  דולרמיליארד  14.6לעומת  דולרמיליארד  6.1-הסתכמו ב 2017בשנת  ות היוצאותהישיר ותהשקעבתנועות ה

2016. 

 (14-ו 12)לוחות לפי ענף כלכלי יוצאות השקעות ישירות בתנועות 

 דולרמיליארד  3.6-כ - ייצור מוצרי נפט, כימיקלים ותרופותענף של חברות מהיו  2017ההשקעות בשנת עיקר 

 .(30.7%מיליארד דולר ) 1.9-כ - ביטוח, קרנות פנסיה ופעילויות עזר אחרותענף של חברות מו (59.3%)

 (14)לוח  לפי עוצמה טכנולוגית יוצאותהשקעות ישירות ב תנועות

תעשיית מ ישראליות של חברות השקעות ותטכנולוגית בולט עוצמהלפי של המשקיעים הישראליים בחלוקה 

 1.2 -מעורבת עילית הטכנולוגיה הת יתעשימו (נטו מסך התנועה 44.7%) דולרמיליארד  2.8 -  עיליתהטכנולוגיה ה

 .(נטו מסך התנועה 19.9%מיליארד דולר )

 (13)לוח לפי מדינות יוצאות השקעות ישירות בתנועות 

 ,5.1%-, ו7.4%,  55.8%) קנדהבי וזג'רב ,הולנדב בולטות ההשקעות ,2017בשנת ישירה ההשקעה בתנועות ין הב

 .בהתאמה מסך תנועות ההשקעות היוצאות(


