
  מדינת ישראל
  

  הודעה לעיתונותהודעה לעיתונות
  

  02-6521340:   פקס  info@cbs.gov.il:ל"   דואwww.cbs.gov.il: אתר

  ל"תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ, מירי בן טולילה: התבכ
  02-6527845' לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת המידע בטל

____________________________________________________________________________________________________________  
         ד" תשע'אדר ב 'ט ירושלים 

2014  מרץב 11   
062/2014 

  2013 שנתלסיכום מאזן התשלומים של ישראל 
 Israel's Balance of Payments - 2013 

  

  

  

  1לנתוני תרשים 

    

  :)נתונים מקוריים (2013בשנת        

 0.8של זאת לעומת עודף , 2010בשנת  עודף לבדומהמיליארד דולר  7.2 -הסתכם ב השוטף  בחשבוןעודףה 

 .2011 מיליארד דולר בשנת 3.3 ועודף של 2012בשנת   בלבדמיליארד דולר

 בלבד  מיליארד דולר 0.5 לעודף של השוואהב, מיליארד דולר 3.4חשבון הסחורות והשירותים של עודף ב

 .2011בשנת מיליארד דולר  1.3 של ון גירעולאחר, בשנה הקודמת

  8.4זאת לאחר גידול של , ל" מיליארד דולר בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו23.6גידול של 

 .2012מיליארד דולר בשנת 

 מיליארד דולר 2.3לעומת עליה של ,  מיליארד דולר12.2-ל בישראל עלו ב"ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו 

 .2012בשנת 

 2013 מיליארד דולר בסוף שנת 86.5עודף נכסים על התחייבויות בסך  :חיצוני נטו חוב. 

  :2013ברבע הרביעי של שנת   

 1.8בהמשך לעודף ממוצע של  , מיליארד דולר2.2 - הסתכם ב- לאחר ניכוי עונתיות- בחשבון השוטףעודףה 

 .מיליארד דולר בשלושת הרבעים הראשונים של השנה

  מיליארד דולר ברבע הקודם1.3 מיליארד דולר לעומת עליה של 9-ל עלו ב"ישראל בחוההשקעות של תושבי . 

 מיליארד דולר ברבע הקודם0.4 מיליארד דולר לעומת ירידה של 2.1-ל בארץ עלו ב"ההשקעות של תושבי חו   .  

  לוחות
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  :פירוט הממצאים, להלן

. 1  : סקירה שנתית

  החשבון השוטף  א. 1

. 2013 לשנת בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערךאזן התשלומים ש מסיכום מים בחשבון השוטף מתקבלגירעוןההנתונים על 

הכנסות מהשקעות ( הראשוניות ההכנסות, השירותים, ל בחשבון הסחורות"כולל את עסקאות תושבי ישראל עם חוהסיכום 

  . בדולרים שוטפים)עברות השוטפותה(כנסות המשניות  והה)ת שכירפיננסיות ומשכר עבוד

בהמשך , ג" מהתמ2.5% מהווה  והוא, מיליארד דולר7.2 - הסתכם ב2013מאזן התשלומים בשנת  של  בחשבון השוטףעודףה

  .2011בשנת ) ג" מהתמ1.3%( מיליארד דולר 3.3 ושל 2012בשנת ) ג" מהתמ0.3%( מיליארד דולר 0.8עודף של ל

 2012 מיליארד דולר בשנת 0.5- מנובע מעליה בעודף חשבון הסחורות והשירותים 2013גידול בעודף החשבון השוטף בשנת ה

 5.5- ל2012 מיליארד דולר בשנת 8- מ ומירידה בגירעון בחשבון ההכנסות הראשוניות2013 מיליארד דולר בשנת 3.4-ל

  .2013מיליארד דולר בשנת 

  )6לוח  (חשבון ההון  ב.1

  .2013 בשנת מיליארד דולר 0.8-בהסתכמו  טו לישראלהון נההעברות 

  )11 -  ו7לוחות  (החשבון הפיננסי ג. 1

 ים הנכסים הנובעשינויים בערך ואינו כולל ,ל"לתושבי חותושבי ישראל ין בהחשבון הפיננסי כולל את העסקאות הפיננסיות 

  .מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים

  השקעות ישירות

השקעות אלה כוללות . השקעות ישירות מאפשרות למשקיע לקבל זכויות הצבעה במועצת המנהלים ולהשתתף בניהול החברה

  .כגון הלוואות בעלים, רווחים שלא חולקו והון אחר המושקע בחברות עסקיות גם – בנוסף להון מניות –

 2.4לעומת  ,2011 בדומה לשנת , מיליארד דולר4.9 - הסתכמו ב2013  בשנת ל"ישירות של תושבי ישראל בחו ההשקעותה

  . 2012מיליארד דולר בשנת 

  10המשך לעליה ממוצעת של ב, 2013לר בשנת  מיליארד דו12-כב הסתכמו ל בישראל"חוישירות של תושבי ההשקעות ה

  ).2012 ו2011(בשנתיים הקודמות מיליארד דולר 

  
  2לנתוני תרשים 

  11/03/2014  2013שנת : מאזן התשלומים של ישראל
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  סחיריםהשקעות בניירות ערך 

 6.4: מזה, 2013 מיליארד דולר בשנת 11לה עלייה של  חשל תושבי ישראל בניירות ערך זרים סחיריםבהשקעות 

  .ח ושטרות" באג4.6 -במניות זרות ו

 מיליארד דולר לאחר ירידה של 1.6- עלו ב2013 בשנת ל בניירות ערך ישראלים סחירים"תושבי חושל השקעות ה

ל "י תושבי חו" עותמניות ישראלימגידול באחזקת  נובעת 2013-עיקר העלייה ב. 2012 מיליארד דולר בשנת 3.5

  . מיליארד דולר0.9ח ושטרות בסך " מיליארד דולר ומנגד מימושים של אג2.5בסך 
  

השקעות אחרות   

 של החשבון נכסים או התחייבויות שלא נכללים בסעיפים האחרים ואשראי מסחרי, קדונותימזומנים ופ,  הלוואותחשבון זה כולל

  .הפיננסי

  . מיליארד דולר3.8- עלו ב2013בשנת  ל"בחו בי ישראלאחרות של תושהפיננסיות ההשקעות ה

  .2013 בשנת דולר מיליארד 1.2 -ירדו ב  ל בישראל"אחרות של תושבי חופיננסיות הההשקעות ה
  

  2013 דצמבר -אוקטובר: סקירה רבעונית. 2

  )2 - ו1 לוחות (החשבון השוטףא . 2

  
בהמשך לעודף ,  מיליארד דולר2.2 - הסתכם ב- לאחר ניכוי עונתיות-2013העודף בחשבון השוטף ברבע האחרון של שנת 

גידול העודף בחשבון השירותים ת מ העלייה נובע.בשלושת הרבעים הראשונים של השנה מיליארד דולר 1.8של ממוצע 

  .גידול בגירעון בחשבון ההכנסות הראשוניות חלקית כתוצאה מושקוזזוההכנסות המשניות ומירידה בגירעון בחשבון הסחורות 

. 2  )10 -ו 9, 4, 3לוחות ( חשבון הסחורות והשירותים 1. א

בהמשך , 2013 מיליארד דולר ברבע הרביעי של 0.7ף של  הסתכם בעוד-לאחר ניכוי עונתיות -חשבון הסחורות והשירותים

  .2013 מיליארד דולר ברבע השלישי של 0.2לעודף של 

  11/03/2014  2013שנת : מאזן התשלומים של ישראל
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 - הסתכם ב ,בניכוי גורמים עונתיים ,2013ברבעון הרביעי של , יצוא פחות יבוא -) 10 - ו3לוחות ( בחשבון הסחורות הגירעון

  .  מיליארד דולר2.6

נוספות נתוני היצוא והיבוא של סחורות במאזן תשלומים כוללים את הסחר עם הרשות הפלסטינית והתאמות מאזן תשלומים 

, על פי סחר חוץ, אמות נתוני יצוא ויבוא סחורותבהודעה מתפרסם לוח המפרט את הת(לנתוני סחר חוץ 

  ). 10'  לוח מס–להגדרות מאזן תשלומים 

 עלה בהשוואה לרבע הקודם – לאחר ניכוי עונתיות – 3201 של ביעירהברבע  )9 - ו4 ותלוח( בחשבון השירותים העודף

  .מיליארד דולר 3.3 -בהסתכם ו
  

   )5לוח  ()בגין השקעות פיננסיות ושכר עבודה (חשבון ההכנסות הראשוניות  2. א. 2     

 ,)דיבידנדים ורווחים שלא חולקו, תקבולי ריבית(ל "פיננסיות בחו בגין השקעותשל תושבי ישראל  חשבון זה מורכב מהכנסות

  .  בישראלה שכירה ועבודפיננסיות ל מהשקעות"ל בניכוי הכנסות של תושבי חו" של תושבי ישראל בחוה שכירהועבוד

 מיליארד דולר 1.2 הסתכם בגירעון של -נתיות בניכוי השפעות עו-חשבון ההכנסות נטו בגין השקעות פיננסיות ושכר עבודה

  . מיליארד דולר ברבעון הקודם0.9בהמשך לגירעון של , 2013ברבע הרביעי של 

  )6לוח (  )העברות שוטפות (המשניותחשבון ההכנסות   3. א. 2    

בהמשך ,  מיליארד דולר2.7עודף של ב הסתכם, לאחר ניכוי עונתיות, 2013 של שנת הרביעירבע  בחשבון ההכנסות המשניות

  .ברבע הקודם  מיליארד דולר2.5לעודף של 

  )6 לוח (ב חשבון ההון. 2

  . מיליארד דולר0.3 - הסתכמו ב2013 דצמבר -בתקופה אוקטוברהעברות הון נטו לישראל 
  
  )7לוח  (ג החשבון הפיננסי. 2

 מיליארד 1.3לעומת השקעות של , 2013 מיליארד דולר ברבע הרביעי של שנת 9 - הסתכמו בל"השקעות תושבי ישראל בחו

  .דולר בלבד ברבעון הקודם

 3.4זאת בהשוואה להשקעות ממוצעות של ,  מיליארד דולר1.5 - הסתכמו בל בישראל"של תושבי חושקעות הישירות הה

  .מיליארד דולר בשלושת הרבעים הראשונים של השנה

  11/03/2014  2013שנת : מאזן התשלומים של ישראל
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( ל"חו כלפי המשק של וההתחייבויות הנכסים מצבת .2

  11/03/2014  2013שנת : מאזן התשלומים של ישראל
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  )12 - ו8לוחות 
  

הסתכם ) International Investment Position(ל "מאזן הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חו, 2013 דצמברבסוף 

 314.1 הסתכמו בסך 2013סוף דצמבר ל ב"נכסי המשק בחו: מיליארד דולר 63.6 בעודף של נכסים על התחייבויות בסך

  . מיליארד דולר250.5ל בסך "למול התחייבויות המשק לחו, מיליארד דולר

 )חוב חיצוני נטו שלילי (ל במכשירי חוב בלבד"עודף הנכסים על התחייבויות של המשק מול חו: החוב החיצוני נטו של המשק

  .2013 דצמברדולר בסוף  מיליארד 86.5 -בסתכם  וה2013 של שנת רביעירבע ה מיליארד דולר ב7.9 -ב עלה

  

  
  

  3 לנתוני תרשים
  
  

http://www.cbs.gov.il/hodaot2014n/09_14_062t8.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2014n/09_14_062t12.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2014n/09_14_062netunei_tarshim3.xls

	 Israel's Balance of Payments - 2013
	2. א. 1 חשבון הסחורות והשירותים (לוחות 3, 4, 9 ו- 10)
	     2. א. 2  חשבון ההכנסות הראשוניות (בגין השקעות פיננסיות ושכר עבודה) (לוח 5) 
	    2. א. 3  חשבון ההכנסות המשניות (העברות שוטפות)  (לוח 6)


