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1לנתוני תרשים  

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

 :2016של שנת  השלישי רבעוןב 

 הקודם. ברבעון 3.5מיליארד דולר, בהמשך לעודף של  2.8-שוטף* הסתכם בהעודף בחשבון ה 

 ברבעון הקודם. 1.8יליארד דולר, בהמשך לעודף של מ 1.5 מאזן הסחורות והשירותים* הסתכם בעודף של 

  מיליארד דולר, בדומה לרבעון הקודם. 23.9-ביצוא הסחורות והשירותים* הסתכם 

  מיליארד דולר. 22.5-בבהשוואה לרבעון הקודם והסתכם  1.7%-ביבוא הסחורות והשירותים* עלה 

  2.5, בהשוואה לממוצע של דולר מיליארד 8.6עליה של  חלה בחו"ל של תושבי ישראלישירות בהשקעות 

 רבעונים הקודמים.ה תבארבע

 ,1.7של  ידהירמיליארד דולר לעומת  4.3-בעלו  השקעות נטו של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחירים 

 ברבעון הקודם.מיליארד דולר 

  מיליארד דולר  2.3עלייה ממוצעת של לאחר מיליארד דולר,  1.3-ביתרות מטבע החוץ של ישראל עלו

 מיליארד דולר. 98.4-ב 1ספטמברבארבעת הרבעונים הקודמים, והסתכמו בסוף 

  107-מיליארד דולר בהשוואה ל 125-בחוב חיצוני נטו: עלייה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם 

 ברבעון המקביל אשתקד.

 .השפעת העונתיות בדולרים שוטפים ובניכוי *

 לוחות

 .פירוט נוסף בסוף ההודעה 2015 עד 2011שנים עודכנו נתוני מאזן התשלומים של ישראל לבחודש יוני לידיעת הקוראים, 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381netunei_tarshim1.xls
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201609381
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 להלן, פירוט הממצאים:

  (2-ו 1)לוחות  החשבון השוטף .א

 כללי 1א.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון  נערךמאזן התשלומים ש סיכוםמ יםבחשבון השוטף מתקבל גירעוןההנתונים על 

הראשוניות  כולל את עסקאות תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, ההכנסות. הסיכום 2016של שנת  לישיהש

השפעת ובניכוי  בדולרים שוטפים (עברות שוטפותכנסות המשניות )הוהה )הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבודת שכיר(

 .העונתיות

חשבון שירותיםחשבון סחורותתקופה
חשבון הכנסות 

ראשוניות

חשבון הכנסות 

משניות )העברות 

שוטפות(

החשבון 

השוטף

I-III  2013             -1,434                3,082                 -990                     2,031                2,689 

IV-VI   2013             -1,522                3,786              -1,774                     2,054                2,544 

VII-IX  2013             -2,018                3,278              -1,535                     2,334                2,058 

X-XII  2013             -1,599                3,668              -1,506                     2,621                3,183 

I-III  2014             -1,016                2,904                 -826                     2,567                3,629 

IV-VI   2014             -1,801                3,334                 -490                     2,555                3,599 

VII-IX   2014             -1,910                2,728              -1,109                     2,340                2,050 

X-XII   2014             -1,429                3,099              -1,090                     2,303                2,883 

I-III  2015             -1,049                2,850              -1,426                     2,426                2,802 

IV-VI   2015                -928                3,090                 -747                     2,292                3,707 

VII-IX   2015                -684                3,191              -1,107                     2,235                3,635 

X-XII   2015             -1,690                3,407              -1,040                     2,195                2,872 

I-III  2016             -1,492                3,731              -1,218                     2,200                3,220 

IV-VI 2016             -1,956                3,770                 -761                     2,466                3,519 

IV-VI 2016             -2,086                3,544              -1,057                     2,359                2,760 

לוח א. התפתחות החשבון השוטף

מיליוני דולרים, נתונים מנוכי עונתיות

 

---- 

בעיקר,  ,תוצאה ,ברבעון הנוכחי מיליארד דולר 2.8 -ל ,2016 השנימיליארד דולר ברבעון  3.5 -מ בחשבון השוטף עודףירידה ב

 -וכן ירידה של כ(, לישיברבעון הש 1.5 -ל שנימיליארד דולר ברבעון ה 1.8 -)מ ירידה בעודף בחשבון הסחורות והשירותיםשל 

 .בחשבון ההכנסות הראשוניותליון דולר ימ 300

 (10-ו 9, 4, 3)לוחות  שירותיםחשבון הסחורות וה 2א.

  23.9-ב 2016של  לישישה רבעוןב, הסתכם השפעת העונתיותובניכוי בדולרים שוטפים יצוא הסחורות והשירותים, 

 קודם. ה רבעוןל בדומה -מיליארד דולר 

 הקודם. רבעוןבהשוואה ל 1.7%של  עליה ,מיליארד דולר 22.5-בהסתכם  יבוא הסחורות והשירותים

-בהסתכם  ,השפעת העונתיותבניכוי  ,2016 שלשלישי ה רבעוןיבוא, ב יצוא פחות -( 10-ו 3 ות)לוח בחשבון הסחורות גירעוןה

 מיליארד דולר. 2-בהסתכם ש ,רבעון השניבדומה לגירעון ב ,מיליארד דולר 2.1

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t1.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t2.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t3.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t4.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t9.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t10.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t3.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t10.xls
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נוספות נתוני היצוא והיבוא של סחורות במאזן תשלומים כוללים את הסחר עם הרשות הפלסטינית והתאמות מאזן תשלומים 

מאזן מפרט את התאמות נתוני יצוא ויבוא סחורות, על פי סחר חוץ, להגדרות הלוח  מתפרסםבהודעה ) לנתוני סחר חוץ

 (.10לוח מס'  - תשלומים

מיליארד  13.9 -בהמשך למיליארד דולר  14.0-ב 2016של  ילישהשברבעון הסתכם , השפעת העונתיותבניכוי  ,יצוא הסחורות

 .דולר ברבעון הקודם

מיליארד  0.8מזה: היבוא הביטחוני היה  ,מיליארד דולר 16.1-בהקודם והסתכם  בעוןרלעומת ה 1.2%-ב עלהיבוא הסחורות 

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

 מיליארד 3.5-הסתכם ב - השפעת העונתיותלאחר ניכוי  - 2016של  השלישי רבעוןב (9-ו 4 ות)לוח בחשבון השירותים העודף

 מיליארד דולר ברבעון הקודם. 3.8בהמשך לעודף של דולר, 

 .השפעת העונתיותבניכוי  -מיליארד דולר  9.9-בהסתכם  יצוא השירותים

של  ישלישה רבעוןב -השפעת העונתיות לאחר ניכוי - מתוך סך יצוא השירותים 77%-כהמהווה  ם עסקיים אחריםיצוא שירותי

  .מיליארד דולר ברבעון הקודם 7.8לעומת , מיליארד דולר 7.7-בהסתכם  2016

תמלוגים, עמלות  מחקר ופיתוח, תקשורת, שירותי הנדסה, שירותי תוכנה ומחשוב, שירותיוללים אחרים כ שירותים עסקיים

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

 וןמילי 400 -לבהשוואה  ,דולרמיליון  302-בשל השנה  שלישיה רבעוןוהסתכם ב כלול בענף המו"פ של שירותים עסקיים זה

 הקודם. רבעוןדולר ב

של  ישלישהברבעון  הסתכם- וללא הוצאותיהם של עובדים זרים בישראל השפעת העונתיות לאחר ניכוי - יצוא שירותי התיירות

  .מיליארד דולר 1.1-ב השנה

דומה , 2016של  ישיהשל רבעוןמיליארד דולר ב 0.9-בהסתכם  - השפעת העונתיותבניכוי  - יצוא שירותי הובלה ותחבורה

 לרמתו ברבעון הקודם.

 3.2%של  עלייה - 2016של  שלישיה רבעוןיליארד דולר במ 6.4-ב, הסתכם השפעת העונתיותלאחר ניכוי , יבוא השירותים

 בהשוואה לרבעון הקודם.

 1.5%של  יהעל -מיליארד דולר 3-בהסתכם  -מסך כל יבוא השירותים 47%-כמהווה ש - האחרים יבוא השירותים העסקיים 

 הקודם. רבעוןלעומת ה

 7.9%עליה של מיליארד דולר,  1.4-בהסתכם  - השפעת העונתיות בניכוי -2016 של השלישי רבעוןב יבוא שירותי תיירות

 הקודם. רבעוןבהשוואה ל

 ןולר ברבעומיליארד ד 1.7 -בהמשך ל, מיליארד דולר 1.8-בהסתכם  2016של  ישלישה רבעוןב יבוא שירותי הובלה ותחבורה

 .הקודם

 

 ( 5לוח )חשבון ההכנסות הראשוניות )בגין השקעות פיננסיות ושכר עבודה(  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 העונתיות, בניכוי ושכר עבודה פיננסיות בגין השקעותהראשוניות,  חשבון ההכנסות

 .2016 של השלישי רבעוןדולר במיליארד 

: הכנסות מהשקעות תושבי ישראל בחו"ל בניכוי הכנסות תושבי חו"ל על חשבון ההכנסות נטו בגין השקעות פיננסיות

  .2016של  ילישהש רבעוןדולר ב מיליון 47של  בגירעוןהסתכם  -בישראל  הפיננסיות השקעותיהם

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t10.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t10.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t4.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t9.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t5.xls


 
 14/12/2016 2016של שנת  השלישי וןראל לרבעסיכום מאזן התשלומים של יש

 

4 

 שלישיה רבעוןדולר ב מיליארד 2.3-בהסתכמו  -השפעת העונתיותבניכוי  - בחו"לפיננסיות  הכנסות תושבי ישראל מהשקעות

מיליארד  2.3-ב הסתכמו - השפעת העונתיותבניכוי  - בישראלהפיננסיות הכנסות תושבי חו"ל מהשקעותיהם  .2016של 

 .2016של שנת  השנימיליארד דולר ברבעון  2.0-לבהמשך  2016 של לישיהש רבעוןבדולר 

הכנסות מעבודה של ישראלים בחו"ל בניכוי הוצאות על עבודה של זרים  - סות בגין תשלומים לעובדים שכיריםחשבון ההכנ

 .של השנה השלישי רבעוןמיליארד דולר ב 1.0 הסתכם בגירעון של -בישראל 

 

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

 2.4עודף של ב הסתכם, השפעת העונתיות, לאחר ניכוי 2016של שנת  לישיהש רבעוןב ותישנחשבון ההכנסות המ

 .בארבעת הרבעונים האחרוניםמיליארד דולר  2.3בהמשך לממוצע של  - מיליארד דולר 

 

 

 (6לוח ) חשבון ההוןב. 

 .מיליארד דולר 0.6-בהסתכמו  2016 של לישיהש רבעוןב הון נטו לישראלההעברות 

 

 (11-ו 7 ות)לוח החשבון הפיננסיג. 

 כללי 1ג.

 יםהנכסים הנובע ואינו כולל שינויים בערך לתושבי חו"ל,תושבי ישראל בין החשבון הפיננסי כולל את העסקאות הפיננסיות 

 .מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים

 

 השקעות ישירות 2ג.

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

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

 של היעלי לעומתמיליארד דולר,  8.6-ב 2016של שנת  יליששה רבעוןב עלו ישירות של תושבי ישראל בחו"לההשקעות ה

 .2016 השניברבעון מיליארד דולר  1.4

עלייה של בהמשך ל מיליארד דולר 2.9-ב 2016של שנת  יליששברבעון העלו  ישירות של תושבי חו"ל בישראלההשקעות ה

 .2016 השנימיליארד דולר ברבעון  2.7

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t6.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t6.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t7.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t11.xls
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 2לנתוני תרשים 

 

 סחיריםהשקעות בניירות ערך  3ג.

 2016של שנת  ילישהש רבעוןב, תושבי ישראל בניירות ערך זרים סחיריםנטו של בהשקעות מיליארד דולר  0.6של  עליה

  .הקודם רבעוןבמיליארד דולר  0.9 -כ של ירידהאחר ל

 2016של שנת  שלישיה רבעוןב, ות ערך ישראלים סחיריםתושבי חו"ל בניירנטו של בהשקעות מיליארד דולר  4.3של  עלייה

 .הקודם רבעוןמיליארד דולר ב 1.7של  ירידהלעומת 

 

  השקעות אחרות 4ג.

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

 החשבון הפיננסי.

מיליארד  0.6לאחר ירידה של , נותרו כמעט ללא שינוי 2016של  ישלישה רבעוןב ישראל בחו"להשקעות אחרות של תושבי 

  .2016של  שניהרבעון ב דולר

 .2016של  לישישה רבעוןב מיליארד דולר 0.7של  אחרות של תושבי חו"ל בישראלההשקעות ב ירידה

 

מיליארד דולר תוצאה של  1.2מזה , מיליארד דולר בנכסי הרזרבה 1.3 של עליה -ליתרות מט"ח בחו" 5ג.

 רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל.

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381netunei_tarshim2.xls
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 (12-ו 8 ות)לוח ל"חו כלפי המשק של וההתחייבויות הנכסים מצבתד. 

 ( International Investment Position) זן הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חו"למא 1ד.

 .מיליארד דולר 95.6 בעודף של נכסים על התחייבויות בסךהמאזן הסתכם  2016 ספטמברבסוף 

התחייבויות המשק לחו"ל  זאת לעומתמיליארד דולר,  376-בהסתכמו  2016 ספטמברבסוף חו"ל המשק בנכסי 

 מיליארד דולר. 280-בכמו שהסת

 

: עודף הנכסים על התחייבויות של המשק מול חו"ל במכשירי חוב בלבד )חוב החוב החיצוני נטו של המשק 2ד.

רבעון המקביל מיליארד דולר ב 107.3לעומת  2016 ספטמברמיליארד דולר בסוף  125.2-בהסתכם ( חיצוני נטו שלילי

  אשתקד.

 3 לנתוני תרשים 

 :נערכו השינויים הבאים 2016ביוני  לתשומת לבם של הקוראים

 ואילך 1995עדכונים במאזן תשלומים נעשו החל משנת  - תיקונים בשנים אחורה. 

  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 לישראל 

ת עבור יוהישראל ותבמאזן התשלומים נזקף התשלום לחבר: במקרים אלו נשלחות לחו"ללאחר העיבוד 
לחו"ל  ארץ ושליחתן מהארץל לו"מח. הגעת הסחורות לעיבוד ביצוא השירותים (הייצור) העיבודשירותי 

 .במאזן התשלומים אינה נרשמת ביצוא ויבוא הסחורות

 נתונים עודכנו החל משנת (2012לתוצאות הסקר האחרון )שנת : עודכנו בהתאם יצוא ויבוא שירותים .
 ואילך. 2011

  כוללים סחורות נתונים אלה  .עודכנו המסחר הבין לאומי בסחורות שאינן עוברות את גבולות המדינהנתוני
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 סקם בהתא ,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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