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יצוא שירותים  -ינואר 2012
Exports of services - January 2012
החל מהודעה זו כל הנתונים המוצגים הינם מנוכי עונתיות )הסברים בסוף ההודעה(
חודש ינואר ) 2012נתונים מנוכה עונתיות(


סך יצוא השירותים עלה ב 19.6%-לעומת החודש הקודם והסתכם ב 2.7-מיליארד דולר ,זאת לאחר ירידה של
 1.5%בחודש דצמבר אשתקד.



יצוא שירותים עסקיים עלה ב 31%-לעומת החודש הקודם והסתכם ב 1.9-מיליארד דולר ,זאת לאחר ירידה
של  1.5%בחודש דצמבר אשתקד.



ההכנסות מתיירות ירדו בכ 2%-לעומת החודש הקודם והסתכמו ב 0.4 -מיליארד דולר .זאת בהמשך ליציבות
ההכנסות מתיירות במהלך שנת .2011



יצוא שרותי התחבורה עלה ב 0.5%-לעומת החודש הקודם והסתכם ב 0.4-מיליארד דולר,בהמשך לעליה של
 2.3%בחודש דצמבר אשתקד.

יצוא השירותים בחודש ינואר 2012
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יצוא השירותים בחודש ינואר ) 2012לא כולל חברות הזנק()*( ,הסתכם ב2.7-
מיליארד דולר  -לאחר ניכוי השפעת העונתיות– גבוה ב 19.6%-מיצוא השירותים בחודש הקודם .זאת ,לאחר ירידה של
 1.5%ביצוא השירותים בחודש הקודם )דצמבר  2011לעומת נובמבר .(2011
יצוא השירותים הנובע מחברות הזנק)*( הסתכם בחודש ינואר  2012ב.10.5 -
תרשים  .1יצוא שירותים  -סך הכל )לא כולל חברות הזנק(
Figure 1. Total exports of services (not included start-up companies)s
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לנתוני התרשים
כתבו :יעקב כהן מכבי ומירי בן טולילה ,תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת המידע בטל' 02-6527845

מיליוני דולרים

2,400

להלן פירוט נוסף של הסיכומים המוקדמים ,לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה:

יצוא שירותים עסקיים
תרשים  . 2יצוא שירותים עסקיים אחרים )לא כולל חברות הזנק(
Figure 2. Export of other business services (not included start-up
companies)c
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לנתוני התרשים

יצוא השירותים העסקיים )לא כולל חברות הזנק()*(  -לאחר ניכוי השפעת העונתיות -עלה בינואר  2012ב,31%-
זאת לאחר ירידה של  2.9%בחודש דצמבר  .2011יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים והוא
כולל שירותי תוכנה ומחשוב ,מחקר ופתוח ,שירותי תקשורת ,שירותי הנדסה ושירותי טכנאים ,פרסום ,תמלוגים ,בינוי ,
מסחר ועוד.
אומדן יצוא שירותים עסקיים מפורט לפי ענף כלכלי של היצואן מתפרסם מדי רבע שנה במסגרת הודעות לעיתונות של
מאזן תשלומים.
כמו כן  ,מתפרסם פירוט לפי סוגי שירותים ומדינות בהודעה שנתית.

יצוא שירותי תיירות
תרשים  . 3יצוא שירותי תיירות
Figure 3. Total travel services
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ההכנסות מתיירים זרים  -לא כולל דמי הנסיעה של התיירים – לאחר ניכוי השפעות העונתיות -ירדו בחודש ינואר 2012
בכ 2%-בלבד ,בהמשך ליציבות ההכנסות מתיירות במהלך שנת ) ,2011ממוצע חודשי של  405מליון דולר(.
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יצוא שירותי תחבורה
דמי נסיעה-הובלת נוסעים
תרשים  . 4דמי נסיעה  -הובלת נוסעים
Figure 4. Passenger fares
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הכנסות של חברות ישראליות מהובלת נוסעים תושבי חו"ל– לאחר ניכוי השפעת העונתיות– עלו בחודש ינואר  2012ב-
 ,5.2%בהמשך לעליה של  2.7%בחודש הקודם ) דצמבר .(2012

יצוא שירותי תחבורה אחרים
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יצוא שירותי התחבורה האחרים )לא כולל הובלת נוסעים(  -לאחר ניכוי עונתיות – ירד בחודש ינואר  2012ב ,0.6% -זאת
לאחר עליה של  2.3%בחודש דצמבר .2011

)*( מכירות של חברות הזנק ) (START UPישראליות לתושבי חו"ל ,נרשמות לעיתים כיצוא שירותים במאזן תשלומים .זאת במידה שהמכירה כוללת
העברה של נכסים לא מוחשיים לחו"ל) .ראו הסבר מפורט באתר הלמ"ס -מאזן תשלומים(
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ניכוי עונתיות  -הסברים
החל מחודש ינואר  ,2012מתפרסמות סדרות מנוכות עונתיות חודשיות שחושבו באופן ישיר ,לתקופה ,2009-2011
בעזרת התוכנה  .X-12-ARIMAנזכיר שניכוי עונתיות שבוצע עד דצמבר  2011בוצע בעזרת גורמים כוללים )גורמי
עונתיות ,חגים וימי פעילות( של סדרות "דומות" מאגפים אחרים בלמ"ס.
נציין שניתן לנכות עונתיות בעזרת התוכנה  X-12-ARIMAבסדרות הכוללות לפחות  3שנים של נתונים )ניתן לאמוד
השפעת החגים וימי הפעילות הנהוגים בישראל רק בסדרות הכוללות לפחות  5שנים של נתונים(.
לכן ,החל מהודעה זו ,ניכוי עונתיות מתבצע לפי השיטה הישירה בתת-סדרות:
" (1יצוא שירותים עסקיים אחרים )לא כולל חברות הזנק("
" (2יצוא שירותים תחבורה אחרים – סה"כ"
" (3יצוא שירותים דמי נסיעות"
" (4יצוא שירותים תיירות"
הסדרה המצרפית "יצוא שירותים עסקיים )לא כולל יצוא שירותים מחברות הזנק( – סה"כ" חושבה לפי השיטה הבלתי
ישירה ,כלומר היא סכום של  4תת-סדרות הנ"ל מנוכות עונתיות ובהוספת הנתונים המקוריים של הסדרות "שירותי בטוח"
ו-שירותי ממשלה ,לנמ"א".
לסדרה המצרפית "יצוא שירותים עסקיים – סה"כ" חושבה לפי השיטה הבלתי ישירה ,כלומר היא סכום של  4תת-סדרות
הנ"ל מנוכות עונתיות ובהוספת הנתונים המקוריים של הסדרות "שירותי בטוח" ו-שירותי ממשלה ,לנמ"א" ו"-יצוא שירותים
מחברות הזנק".

ללוח הנתונים
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