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  1027 שנת של ישלישה רבעוןלסיכום מאזן התשלומים של ישראל 

Israel's Balance of Payments - July - September 2017 

 :1027של שנת  שלישיברבעון ה

 ברבעון מיליארד דולר  2.7עודף של  ירידה לעומת מיליארד דולר, 2.2-בחשבון השוטף הסתכם ב 1העודף

 הקודם.

 מיליארד  1.6עודף של  ירידה לעומתמיליארד דולר,  0.7הסתכם בעודף של  2מאזן הסחורות והשירותים

 ברבעון הקודם.דולר 

 ,בהמשך לירידהמיליארד דולר  0.4 -ירדו ב השקעות של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים 

  מיליארד דולר ברבעון הקודם. 0.4של 

  1.4בהמשך לעליה של מיליארד דולר,  1.7בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של 

 הקודם. רבעוןמיליארד דולר ב

 2.9עליה של  לאחרדולר  ארדלימי 0.1 -השקעות של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחירים, עלו ב 

 ברבעון הקודם.מיליארד דולר 

 מיליארד דולר תוצאה של רכישת  0.35מיליארד דולר, מזה  0.6-לו ביתרות מטבע החוץ של ישראל ע

 מיליארד דולר. 111.1-ב מט"ח ע"י בנק ישראל והסתכמו בסוף יוני

 מיליארד דולר בהשוואה  150.4-חוב חיצוני נטו: עליה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם ב

 ברבעון המקביל אשתקד. 129.6-ל

וכן נתוני מצבת הנכסים עודכנו נתוני מאזן התשלומים של ישראל ודש ספטמבר בח לידיעת הקוראים,
 .פירוט נוסף בסוף ההודעה הקודמותלשנים ( IIPוההתחייבויות של ישראל מול חו"ל )

 ללוחות ולנתוני התרשימים

  

                                            
 
 
 בדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיות 1
 בדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיות 2

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201709367
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201709367
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 להלן, פירוט הממצאים:

  (1-ו 2)לוחות  החשבון השוטף
 

 כללי 2א.

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

כולל את עסקאות תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, . הסיכום 2017של שנת  ילישהשלרבעון 

 (שוטפותעברות כנסות המשניות )הוהה הראשוניות )הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבודת שכיר( ההכנסות

 השפעת העונתיות.ובניכוי  בדולרים שוטפים

 של השנימיליארד דולר ברבעון  2.7, לעומת מיליארד דולר ברבעון הנוכחי 2.2-הסתכם ב בחשבון השוטף עודףה

 מיליארד דולר בחשבון ההכנסות המשניות 0.2וירידה של  סחורותבחשבון הדולר  ליארדמיירידה של כ .2017

מיליארד דולר בגירעון בחשבון  0.5וירידה של  מיליארד דולר בחשבון השירותים 0.2של  יהעלחלקית מול קוזזה 

 ההכנסות הראשוניות.

http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t1.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t2.xls
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 לוח א. התפתחות החשבון השוטף

 מיליוני דולרים, נתונים מנוכי עונתיות
 

 חשבון סחורות תקופה
חשבון 
 שירותים

חשבון הכנסות 
 ראשוניות

חשבון הכנסות 
משניות )העברות 

 שוטפות(

החשבון 
 השוטף

I-III 2014 -1,179 2,648 -718 2,630 3,381 

IV-VI 2014 -1,978 3,071 374 2,573 4,039 

VII-IX 2014 -2,037 2,568 -1,082 2,323 1,772 

X-XII 2014 -1,457 2,994 -725 2,275 3,087 

I-III 2015 -1,157 2,835 -1,468 2,414 2,625 

IV-VI 2015 -895 3,054 -665 2,288 3,782 

VII-IX 2015 -675 3,162 -100 2,206 4,593 

X-XII 2015 -1,392 3,498 -481 2,143 3,768 

I-III 2016 -1,602 3,472 -1,345 2,339 2,865 

IV-VI 2016 -2,035 3,547 -844 2,477 3,145 

VII-IX 2016 -2,051 3,353 -1,574 2,131 1,859 

X-XII 2016 -2,106 3,392 -138 2,157 3,305 

I-III 2017 -2,001 3,963 -1,076 1,543 2,429 

IV-VI 2017 -1,966 3,534 -908 1,992 2,652 

IV-VI 2017 -2,973 3,707 -409 1,834 2,160 

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

מיליארד דולר ברבעון  25.0 -הסתכם ב, השפעת העונתיות ובניכוייצוא הסחורות והשירותים, בדולרים שוטפים 

 , כמעט ללא שינוי מול שני הרבעונים הקודמים.2017שלישי של ה

 23.4, לעומת מיליארד דולר 24.3 -בהסתכם ו 2017של  לישיעלה ברבעון הש יבוא הסחורות והשירותים

 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

השפעת בניכוי  ,7201 שלשלישי ה רבעוןיבוא, ב יצוא פחות -( 20-ו 3 ות)לוח בחשבון הסחורות הגירעון

 מיליארד דולר. 2.0 -הסתכם בש ,םהקודרבעון כמיליארד דולר יותר מב ,מיליארד דולר 3.0-בהסתכם  ,העונתיות

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

מפרט את התאמות נתוני יצוא ויבוא סחורות, על פי סחר הלוח  מתפרסםבהודעה ) לנתוני סחר חוץנוספות תשלומים 

 (.10לוח מס'  - מאזן תשלומיםחוץ, להגדרות 

לעומת מיליארד דולר  14.0 -ב 2017של  לישיהשברבעון הסתכם , השפעת העונתיותבניכוי  ,יצוא הסחורות

 מיליארד דולר ברבעון הקודם. 14.3

 0.6מזה: היבוא הביטחוני היה  ,מיליארד דולר 16.9 -בהסתכם  2017ברבעון השלישי של יבוא הסחורות 

)הנכללים  אינו כולל את הוצאות הובלת הסחורות לישראל וביטוחם יבוא הסחורות מיליארד דולר. יוזכר שערך

 .בחשבון השירותים(

  

http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t3.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t4.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t9.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t10.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t3.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t10.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t10.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t10.xls
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-הסתכם ב - השפעת העונתיותלאחר ניכוי  - 7201של  לישיהש רבעוןב (9-ו 4 ות)לוח בחשבון השירותים העודף

 הקודם.מיליארד דולר ברבעון  3.5עודף של אחרי דולר,  מיליארד 3.7

 .השפעת העונתיותבניכוי  -מיליארד דולר  11.1-ביצוא השירותים הסתכם 

 רבעוןב -השפעת העונתיות לאחר ניכוי - מתוך סך יצוא השירותים 76%-כהמהווה  ם עסקיים אחריםיצוא שירותי

  .מיליארד דולר ברבעון הקודם 8.1לעומת , מיליארד דולר 8.5 -הסתכם ב 2017של  שלישיה

 שירותי תוכנה ומחשוב, שירותי מחקר ופיתוח, תקשורת, שירותי הנדסה,וללים עסקיים אחרים כ שירותים

כתוצאה ממכירת חברות הזנק ישראליות גם תקבולים מחו"ל  כלולים תמלוגים, עמלות ושירותים אחרים. בנוסף,

(Start-up) "בשל השנה  שלישיה רבעוןוהסתכם ב כלול בענף המו"פ של שירותים עסקיים יצוא זה -ללתושבי חו- 

 הקודם. רבעוןדולר ב ליארדמי 0.2 -לבהשוואה  ,דולר יארדמיל 0.5

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

  .מיליארד דולר 1.3 -ב של השנה שלישיה

של  לישישה רבעוןמיליארד דולר ב 1.1 -בהסתכם  - השפעת העונתיותבניכוי  -יצוא שירותי הובלה ותחבורה 

 דומה לרמתו ברבעון הקודם., 2017

עליה , 2017של  יליששה רבעוןיליארד דולר במ 7.4-ב, הסתכם השפעת העונתיותיבוא השירותים, לאחר ניכוי 

 רבעון הקודם.לעומת ה מיליארד דולר 0.2של 

 מיליארד דולר 3.4 -בהסתכם  -מסך כל יבוא השירותים 46%-כמהווה ש - האחרים יבוא השירותים העסקיים 

 הקודם. רבעוןלעומת ה 2%של  יהעל, 2017של  יליששברבעון ה

בדומה מיליארד דולר,  1.9-בהסתכם  - השפעת העונתיות בניכוי - 2017 של שיילשה רבעוןביבוא שירותי תיירות 

 הקודם. רבעוןל

מיליארד  1.8לעומת , מיליארד דולר 1.9-בהסתכם  2017של  שלישיה רבעוןב יבוא שירותי הובלה ותחבורה

 ון השני.רבעב

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

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

 הועבוד פיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל בניכוי הכנסות של תושבי חו"ל מהשקעות השכיר הועבוד ,(שלא חולקו

 . בישראל השכיר

, הסתכם בגירעון של השפעת העונתיותושכר עבודה, בניכוי  פיננסיות בגין השקעותהראשוניות,  חשבון ההכנסות

 .2017 של ילישהש רבעוןמיליארד דולר ב 0.4

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

  .2017של  ילישהש רבעוןדולר ב יארדמיל 0.9של  עודףבהסתכם  -בישראל  הפיננסיות על השקעותיהם

דולר  מיליארד 2.8-בהסתכמו  -השפעת העונתיותבניכוי  - בחו"לפיננסיות  תושבי ישראל מהשקעותהכנסות 

 - השפעת העונתיותבניכוי  -בישראל הפיננסיות הכנסות תושבי חו"ל מהשקעותיהם  .2017של לישי שה רבעוןב

 ברבעונים הראשון והשני.מיליארד דולר  2.2לעומת  ,2017 של לישישה רבעוןבמיליארד דולר  1.9 -ב הסתכמו

  

http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t4.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t9.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t5.xls
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הכנסות מעבודה של ישראלים בחו"ל בניכוי הוצאות על עבודה  -חשבון ההכנסות בגין תשלומים לעובדים שכירים 

 .של השנה שלישיה רבעוןמיליארד דולר ב 1.3 הסתכם בגירעון של -של זרים בישראל 

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

עודף של ב הסתכם, השפעת העונתיות, לאחר ניכוי 2017של שנת  שלישיה רבעוןב ותישנחשבון ההכנסות המ

 .הקודמיםהרבעונים  שלושתבמיליארד דולר  1.9ממוצע של  לאחר - מיליארד דולר 1.8

 (6לוח ) חשבון ההוןב. 

 .מיליארד דולר 0.5-בהסתכמו  2017 של ילישהש רבעוןבהון נטו לישראל ההעברות 

 (22-ו 7 ות)לוח החשבון הפיננסיג. 

 כללי 2ג.

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

 .מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים יםהנובע

 החשבון הפיננסילוח ב. התפתחות 

 מיליוני דולרים, נתונים מקוריים

 2017-3 2017-2 2017-1 2016-4 2016-3  השקעות תושבי ישראל בחו"ל

 השקעות ישירות
8,060 2,180 1,424 1,359 1,742 

השקעות בניירות ערך סחירים
3

 
433 931 3,067 -653 -376 

השקעות אחרות
4

 
954 3,233 287 -301 2,846 

 בחו"ליתרות מט"ח 
1,305 1,686 3,712 3,064 622 

 סך כל ההשקעות
10,752 8,030 8,490 3,468 4,834 

  השקעות תושבי חו"ל בישראל
     

 השקעות ישירות
2,796 3,571 2,303 1,833 3,202 

 השקעות בניירות ערך סחירים
4,283 -1,332 1,381 2,906 88 

 השקעות אחרות 
-325 2,367 191 823 1,382 

 כל ההשקעותסך 
6,754 4,606 3,875 5,562 4,672 

 תנועות פיננסיות נטו 
     

 השקעות ישירות
5,264 -1,391 -879 -475 -1,460 

 השקעות בניירות ערך סחירים 
-3,549 2,731 2,146 -3,266 -476 

 השקעות אחרות
1,279 866 96 -1,123 1,464 

 יתרות מט"ח בחו"ל
1,305 1,686 3,712 3,064 622 

 סך כל ההשקעות
3,998 3,424 4,614 -2,094 163 

                                            
 
 
3
 בצד הנכסים –כולל מכשירים פיננסיים נגזרים נטו  
4
 בחשבון זה נכללים: הלוואות, מזומנים ופקדונות, אשראי מסחרי, נכסים או התחייבויות שלא נכללים בסעיפים האחרים 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t6.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t6.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t7.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2017n/09_17_367t11.xls
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 השקעות ישירות 1ג.

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

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

 בעלים.

לאחר מיליארד דולר,  1.7-ב 2017של שנת לישי הש רבעוןב עלוישירות של תושבי ישראל בחו"ל ההשקעות ה

 .2017של  שניהברבעון מיליארד דולר  1.4 של היעלי

לאחר  מיליארד דולר 3.2-ב 2017של שנת  יליששברבעון העלו  ישירות של תושבי חו"ל בישראלההשקעות ה

 .2017של  שניהמיליארד דולר ברבעון  1.8עלייה של 

 

 סחיריםהשקעות בניירות ערך  3ג.

של שנת  יליששה רבעוןבתושבי ישראל בניירות ערך זרים סחירים, של  מיליארד דולר בהשקעות 0.4של  ירידה

 השני.רבעון במיליארד דולר  0.4לירידה של  בהמשך 2017

 ברבעון השלישי של שנת תושבי חו"ל בניירות ערך ישראלים סחירים,של  מיליארד דולר בהשקעות 0.1של  עליה

 .הקודם רבעוןמיליארד דולר ב 2.9של  לאחר עליה 2017

  השקעות אחרות 4ג.

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

 של החשבון הפיננסי. האחרים

של  ירידהלאחר , מיליארד דולר 2.8 -ב עלו 2017של  ילישהש רבעוןב השקעות אחרות של תושבי ישראל בחו"ל

  .2017של  שניהרבעון ב מיליארד דולר 0.3
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 14/12/2017 2017של שנת  השלישי וןסיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבע

עליה  אחר, ל2017של  יליששה רבעוןב מיליארד דולר 1.4של  אחרות של תושבי חו"ל בישראלההשקעות ב עליה

 .מיליארד דולר ברבעון הקודם 0.8של 

 ליתרות מט"ח בחו" 5ג.

 מיליארד דולר תוצאה של רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל. 0.35מזה , מיליארד דולר בנכסי הרזרבה 0.6 של עליה

 (21-ו 8 ות)לוח ל"חו כלפי המשק של וההתחייבויות הנכסים מצבתד. 

 ( sIeaiIeetnIem sIvanelaIe tnntetnI) מאזן הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חו"ל 2ד.

 .מיליארד דולר 135.1 בעודף של נכסים על התחייבויות בסךהמאזן הסתכם  2017 ספטמברבסוף 

התחייבויות המשק  זאת לעומתמיליארד דולר,  418.5 -בהסתכמו  2017 ספטמברבסוף חו"ל המשק בנכסי 

 מיליארד דולר. 283.4-בשהסתכמו לחו"ל 

 

 : החוב החיצוני נטו של המשק 1ד.

 150.4-בהסתכם ( במכשירי חוב בלבד )חוב חיצוני נטו שליליעודף הנכסים על התחייבויות של המשק מול חו"ל 

  רבעון המקביל אשתקד.מיליארד דולר ב 129.6לעומת  2017 ספטמברמיליארד דולר בסוף 

  

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t8.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/09_16_381t12.xls

