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  1לנתוני תרשים 

  

                                                 
  .כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים 1

  :2016של שנת  ראשוןה רבעוןב  

 הקודם רבעוןב 3.2  של עודףבהמשך ל ,מיליארד דולר 3.3-בהסתכם  *שוטףבחשבון ה עודףה. 

  ברבעון הקודם 2.0בהמשך לעודף של  ,מיליארד דולר 2.4של  עודףהסתכם ב *הסחורות והשירותיםמאזן. 

 מיליארד דולר. 23.2-בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב 1.3%-עלה ב *יצוא הסחורות והשירותים 

 מיליארד דולר. 20.7-בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב 0.7%-* ירד בירותיםיבוא הסחורות והש 

 זאת בהשוואה  מיליארד דולר, 0.6של  עלייהחלה  ,סחיריםזרים בניירות ערך  ,ישראל תושבינטו של השקעות ב

 .בארבעת הרבעונים הקודמים מיליארד דולר 2.5 של היעליל

  5.2של  עלייה לעומתמיליארד דולר  2.1-ב עלו ,סחיריםראלים ישבניירות ערך  ,תושבי חו"לנטו של השקעות 

 .הקודם ברבעון מיליארד דולר

 רבעת אבמיליארד דולר  1.8מיליארד דולר, לעומת עלייה ממוצעת של  3 -עלו ב יתרות מטבע החוץ של ישראל

 מיליארד דולר. 94.8 -ב 1מרסוהסתכמו בסוף  ,הרבעונים הקודמים

 :105-מיליארד דולר בהשוואה ל 119-בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם בכ עלייה חוב חיצוני נטו 

 ברבעון המקביל אשתקד.

  .השפעת העונתיות בדולרים שוטפים ובניכוי *

  לוחות

  .פירוט נוסף בסוף ההודעה הקודמותנתוני מאזן התשלומים של ישראל לשנים  לידיעת הקוראים, עודכנו
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  הממצאים: להלן, פירוט

  )2-ו 1ות (לוח החשבון השוטףא. 

  כללי 1א.

 רבעוןזית לסטטיסטיקה לבלשכה המרכ נערךמאזן התשלומים ש סיכוםמ יםבחשבון השוטף מתקבל גירעוןההנתונים על 

הראשוניות  , ההכנסותכולל את עסקאות תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים. הסיכום 2016של שנת  ראשוןה

השפעת ובניכוי  בדולרים שוטפים )עברות שוטפותות (הישנכנסות המוהה )ת שכיר(הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבוד

  .העונתיות

חשבון שירותיםחשבון סחורותתקופה
חשבון הכנסות 

ראשוניות

חשבון הכנסות 
משניות (העברות 

שוטפות)
החשבון השוטף 

I-III  2013
           -1,408              3,147               -982                  2,030                2,787 

IV-VI   2013
           -1,478              3,756            -1,792                  2,044                2,530 

VII-IX  2013
           -1,991              3,197            -1,528                  2,346                2,024 

X-XII  2013
           -1,480              3,606            -1,513                  2,614                3,228 

I-III  2014
              -915              2,950               -807                  2,533                3,762 

IV-VI   2014
           -1,795              3,422               -535                  2,607                3,699 

VII-IX   2014
           -1,976              2,809            -1,102                  2,334                2,065 

X-XII   2014
           -1,405              3,175            -1,083                  2,266                2,953 

I-III  2015
              -995              3,018            -1,396                  2,408                3,035 

IV-VI   2015
              -901              3,266               -799                  2,365                3,931 

VII-IX   2015
              -676              3,309            -1,096                  2,227                3,765 

X-XII   2015
           -1,590              3,583            -1,037                  2,198                3,155 

I-III  2016           -1,499              3,939            -1,085                  1,968                3,323 

מיליוני דולרים , נתונים מנוכי עונתיות
לוח א. התפתחות החשבון השוטף

  
של שנת  רביעיה רבעוןב ,מיליארד דולר 3.2 מעודף של, 2016ברבעון הראשון של שנת  3.3-ל ,בחשבון השוטף בעודף עלייה

- (מ שירותיםבחשבון  עודףב עלייהממיליארד דולר) ו 1.5-ל 1.6-מירידה בגירעון בחשבון הסחורות (מת נובעהעלייה  .2015

 2- ל 2.2-מ( בחשבון ההכנסות המשניות (העברות שוטפות)ה ע"י יריד קוזזה חלקית. העלייה מיליארד דולר) 3.9- ל 3.6

   .מיליארד דולר) 1.1-ל 1-מעליה בגרעון בחשבון הכנסות ראשוניות (ו, מיליארד דולר)

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

   23.2-ב 2016של  ראשוןה עוןרבב, הסתכם השפעת העונתיותובניכוי בדולרים שוטפים  יצוא הסחורות והשירותים,

   קודם.ה רבעוןבהשוואה ל 1.3%של  עליה -מיליארד דולר 

  הקודם. רבעוןבהשוואה ל 0.7%של  ירידה - מיליארד דולר 20.7-בהסתכם  יבוא הסחורות והשירותים

- בהסתכם  ,השפעת העונתיותבניכוי  ,2016 של ראשוןה רבעוןיצוא פחות יבוא, ב -) 10-ו 3 ותלוח( בחשבון הסחורות הגירעון

  מיליארד דולר. 1.6-בהשוואה לגירעון ברבעון הקודם, שהסתכם ב 5.7%של  ירידה - מיליארד דולר 1.5

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

 מאזןמפרט את התאמות נתוני יצוא ויבוא סחורות, על פי סחר חוץ, להגדרות הלוח  מתפרסםבהודעה ( לנתוני סחר חוץ

  ).10לוח מס'  - תשלומים
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מיליארד  13.7-בהמשך למיליארד דולר  13.5-ב 2016של  ראשוןה רבעוןבהסתכם , השפעת העונתיותבניכוי  ,יצוא הסחורות

  .0.9%של  ירידה -דולר ברבעון הקודם 

מיליארד  0.7יה מזה: היבוא הביטחוני ה ,מיליארד דולר 15-בהקודם והסתכם  רבעוןלעומת ה 1.4%-ב ירד יבוא הסחורות

  .(הנכללים בחשבון השירותים) אינו כולל את הוצאות הובלת הסחורות לישראל וביטוחם יבוא הסחורות דולר. יוזכר שערך

 רבעוןבהשוואה ל עלה - השפעת העונתיותלאחר ניכוי  -  2016של  ראשוןה רבעוןב )9-ו 4 ות(לוח בחשבון השירותים העודף

  .מיליארד דולר 3.9-בהסתכם ו 9.9%-בהקודם 

  .השפעת העונתיותבניכוי  -מיליארד דולר  9.6-בהסתכם הקודם ו רבעוןלעומת ה 4.6%-ב עלה יצוא השירותים

של  ראשוןה רבעוןב -השפעת העונתיות לאחר ניכוי - מתוך סך יצוא השירותים 76%-כהמהווה  אחרים ם עסקייםיצוא שירותי

   .מיליארד דולר ברבעון הקודם 7לעומת , מיליארד דולר 7.4-הסתכם ב 2016

מלות תמלוגים, ע שירותי תוכנה ומחשוב, שירותי מחקר ופיתוח, תקשורת, שירותי הנדסה,וללים כאחרים  שירותים עסקיים

יצוא -ללתושבי חו" )Start-upכתוצאה ממכירת חברות הזנק ישראליות (גם תקבולים מחו"ל  כלולים בנוסף,. ושירותים אחרים

דולר  וןמילי 99-לבהשוואה  ,דולרמיליון  603-בשל השנה  ראשוןה רבעוןוהסתכם ב כלול בענף המו"פ של שירותים עסקיים זה

  הקודם. רבעוןב

של  רבעון הראשוןב הסתכם- וללא הוצאותיהם של עובדים זרים בישראל השפעת העונתיות לאחר ניכוי -  תיצוא שירותי התיירו

   .מיליארד דולר 1.1-ב השנה

דומה , 2016של  ראשוןה רבעוןדולר ב מיליארד 0.9-בהסתכם  -  השפעת העונתיותבניכוי  - יצוא שירותי הובלה ותחבורה

  לרמתו ברבעון הקודם.

 1.3%של  עלייה - 2016של  ראשוןה רבעוןיליארד דולר במ 5.7-ב, הסתכם השפעת העונתיותלאחר ניכוי  ,השירותים יבוא

  בהשוואה לרבעון הקודם.

 1%ירידה של  –מיליארד דולר  2.6-בהסתכם  -מסך כל יבוא השירותים 45%-כ מהווהש - האחרים העסקייםהשירותים  יבוא 

  הקודם. רבעוןלעומת ה

ביחס  2%של  עלייהמיליארד דולר,  1.2-בהסתכם  - השפעת העונתיות בניכוי -2016 של ראשוןה רבעוןב תיבוא שירותי תיירו

  הקודם. רבעוןל

ונשאר ברמה דומה ליבוא שירותי  מיליארד דולר 1.7-בהסתכם  2016של  ראשוןה רבעוןב תחבורההובלה ויבוא שירותי 

   .השנים האחרונותבמהלך הובלה ותחבורה 

  

   )5לוח ( (בגין השקעות פיננסיות ושכר עבודה) ההכנסות הראשוניותחשבון  3א.

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

  . בישראל השכיר הועבוד פיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל בניכוי הכנסות של תושבי חו"ל מהשקעות השכיר הועבוד

  

 1.1, הסתכם בגירעון של השפעת העונתיותבניכוי , ושכר עבודה פיננסיות בגין השקעותהראשוניות,  חשבון ההכנסות

  .2016 של ראשוןה רבעוןמיליארד דולר ב

הכנסות מהשקעות תושבי ישראל בחו"ל בניכוי הכנסות תושבי חו"ל על : ת פיננסיותחשבון ההכנסות נטו בגין השקעו

   .2016של  ראשוןה רבעוןדולר ב מיליון 95של  בגירעוןהסתכם  - בישראל הפיננסיות השקעותיהם

 ראשוןה ןרבעומיליארד דולר ב 2.4-בהסתכמו  -השפעת העונתיותבניכוי  - בחו"לפיננסיות  הכנסות תושבי ישראל מהשקעות

  .2016של 
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 רבעוןבמיליארד דולר  2.5-ב הסתכמו - השפעת העונתיותבניכוי  - בישראלהפיננסיות הכנסות תושבי חו"ל מהשקעותיהם 

  .2015מיליארד דולר ברבעון הרביעי של שנת  2.1-בהשוואה ל 2016 של ראשוןה

ראלים בחו"ל בניכוי הוצאות על עבודה של זרים הכנסות מעבודה של יש - חשבון ההכנסות בגין תשלומים לעובדים שכירים

  .של השנה ראשוןה רבעוןמיליארד דולר ב 1-כ הסתכם בגירעון של -בישראל 

  

  )6לוח ( )העברות שוטפות( משניותחשבון ההכנסות ה 4א.

  2.0עודף של ב הסתכם, השפעת העונתיות, לאחר ניכוי 2016של שנת  אשוןרה רבעוןב ותישנחשבון ההכנסות המ

  .מיליארד דולר בשנה שעברה 2.3בהמשך לממוצע של  – מיליארד דולר 

  

  

  )6לוח ( חשבון ההוןב. 

  .מיליארד דולר 0.5-בהסתכמו  2016 של ראשוןה רבעוןב הון נטו לישראלההעברות 

  
  )11-ו 7 ותלוח( החשבון הפיננסיג. 

  כללי 1ג.

 יםהנכסים הנובע שינויים בערךואינו כולל  לתושבי חו"ל,שראל תושבי יבין החשבון הפיננסי כולל את העסקאות הפיננסיות 

  .מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים

I-III  2015IV-VI 2015VII-IX 2015X-XII 2015I-III 2016I-III  2015IV-VI 2015VII-IX 2015X-XII 2015I-III 2016I-III  2015IV-VI 2015VII-IX 2015X-XII 2015I-III 2016

3,114-  2,948  1,148  2,379  3,259 4,724  1,449   6,521     640 1,113 1,611השקעות ישירות   -2,146  -1,739  5,373  -1,500  

השקעות בניירות ערך 
4,011-  1,239  3,561  5,699  2,061  5,224    865-    513-   705-     940   1,212     374 3,048 4,994סחירים (1)  -1,121  

1,315-2,222-    131-      948   5,346-370- 1,386השקעות אחרות (2)  -2,269  602      180      2,702  -3,124  1,899  346      -311    

  3,022  1,573  1,904  2,359  1,492  3,022   1,573 1,904 2,359 1,492יתרות מט"ח בחו "ל

        90  3,280  3,303      651  6,779  5,188  6,974    755-      523 2,704  10,2545,279 2,548 1,174 9,483סך כל ההשקעות

 (1)  כולל מכשירים פיננסיים נגזרים נטו - בצד הנכסים

 (2)  בחשבון זה נכללים : הלוואות, מזומנים ופקדונות, אשראי מסחרי , נכסים או התחייבויות שלא נכללים בסעיפים האחרים

תנועות פיננסיות נטו  השקעות תושבי ישראל בחו "ל

מיליוני דולרים, נתונים מקוריים
לוח ב. התפתחות החשבון הפיננסי 

השקעות תושבי חו "ל בישראל

  

  

  השקעות ישירות 2ג.

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

  חים שלא חולקו והון אחר המושקע בחברות עסקיות, כגון הלוואות בעלים.גם רוו -בנוסף להון מניות  -כוללות 

 6.5של  היעלי לאחר ,מיליארד דולר 1.4-ב 2016שנת של  ראשוןה רבעוןבו על ישירות של תושבי ישראל בחו"לה השקעותה

  .2015ברבעון הרביעי מיליארד דולר 

 1.1לאחר עלייה של  מיליארד דולר 2.9-ב 2016של שנת  ןראשוברבעון העלו  חו"ל בישראלישירות של תושבי ההשקעות ה

  .2015מיליארד דולר ברבעון הרביעי 

/hodaot2016n/09_16_183t6.pdf
/hodaot2016n/09_16_183t6.pdf
/hodaot2016n/09_16_183t7.pdf
/hodaot2016n/09_16_183t11.pdf


  
  16/06/2016   2016של שנת  ראשוןה וןסיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבע

  

5

  
  2לנתוני תרשים 

  

  סחיריםהשקעות בניירות ערך  3ג.

 2016של שנת  ראשוןה רבעוןב, תושבי ישראל בניירות ערך זרים סחיריםשל  נטובהשקעות ארד דולר מילי 0.6עלייה של 

   .הקודם רבעוןבמיליארד דולר  1.5 -כ של עלייהאחר ל

 2016של שנת  ראשוןה רבעוןב, תושבי חו"ל בניירות ערך ישראלים סחיריםשל  נטובהשקעות מיליארד דולר  2.1של  עלייה

  .הקודם רבעוןמיליארד דולר ב 5.2של  עלייהל השוואהב

  

   השקעות אחרות 4ג.

של  נכסים או התחייבויות שלא נכללים בסעיפים האחריםו קדונות, אשראי מסחרייהלוואות, מזומנים ופ חשבון זה כולל

  החשבון הפיננסי.

 0.9של  השוואה לעלייהב, דולר מיליארד 0.1-ב ירדו 2016של  ראשוןה רבעוןב בחו"ל השקעות אחרות של תושבי ישראל

   .2015ברבעון הרביעי של  רמיליארד דול

 0.6של  עליה אחרל 2016של  ראשוןה רבעוןב דולרמיליארד  0.2של  אחרות של תושבי חו"ל בישראלההשקעות ב עליה

  הקודם. רבעוןמיליארד דולר ב

  

יארד דולר תוצאה של רכישת מיל 1מתוכה מיליארד דולר בנכסי הרזרבה,  3 עלייה של- ליתרות מט"ח בחו" 5ג.

 מט"ח ע"י בנק ישראל.
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  )12-ו 8 ותלוח( ל"חו כלפי המשק של וההתחייבויות הנכסים מצבתד. 

  ) International Investment Position( התחייבויות של המשק כלפי חו"למאזן הנכסים וה 1ד.

  .מיליארד דולר 79.3 בעודף של נכסים על התחייבויות בסךהמאזן הסתכם  2016 סמרבסוף 

התחייבויות המשק לחו"ל  זאת לעומת מיליארד דולר, 359.7-בכהסתכמו  2016 סמרבסוף חו"ל המשק בנכסי 

  ארד דולר.מילי 280.4-בשהסתכמו 

(חוב  הנכסים על התחייבויות של המשק מול חו"ל במכשירי חוב בלבד : עודףהחוב החיצוני נטו של המשק 2ד.

  .2015 סמרמיליארד דולר בסוף  105.3לעומת  2016 סמרדולר בסוף  מיליארד 119.3-בהסתכם ) חיצוני נטו שלילי

  
  3 לנתוני תרשים   

  :לתשומת לבם של הקוראים

  ואילך 1995עדכונים במאזן תשלומים נעשו החל משנת  - הקודמותתיקונים בשנים.  

  בהתאם למדריך הבין לאומי של מאזן התשלומים שינוי מתודולוגי)BPM6 (סחורות המגיעות אמידת ב
הסחורות ו ,היא של חברה זרההסחורות לאורך כל התהליך הבעלות על כאשר  ,נוסףלעיבוד שראל לי

ת עבור יוהישראל ותהתשלום לחבררשם במאזן התשלומים נ: במקרים אלו נשלחות לחו"ללאחר העיבוד 
"ל לחו ארץ ושליחתן מהארץל למחו". הגעת הסחורות לעיבוד ביצוא השירותים )הייצור( העיבודשירותי 

  .במאזן התשלומים אינה נרשמת ביצוא ויבוא הסחורות

 התוצאות המפורטות של  -) 2012: עודכנו בהתאם לתוצאות הסקר האחרון (שנת יצוא ויבוא שירותים
הסקר (לפי סוגי שירות, מדינות וענפי כלכלה) יתפרסמו בחודש יולי הקרוב. נתונים עודכנו החל משנת 

 ואילך. 2011

  נתונים אלה כוללים סחורות  .עודכנו לאומי בסחורות שאינן עוברות את גבולות המדינההמסחר הבין נתוני
נכללות סחורות  כמו כן ,לא עברו דרך גבולות המדינהו בחו"ל ללא עיבוד נוסף שנקנו בחו"ל ונמכרו

לא ו, ת בחו"לוהישראלי ותהחבר ונמכרו ע"י זרות מצעות קבלני משנה או חברות בנותאבבחו"ל שיוצרו 
 -ר לשנה זולתוצאות סקבהתאם  ,אילךו 2012משנת הנתונים עודכנו החל . עברו את גבולות המדינה

 .)10-ו 3 ותלוח יצוא סחורות נטומתווספות ליצוא הסחורות ( - עסקאות אלו נרשמות בחשבון השוטף
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