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Israel's Balance of Payments - January - March 2018 

 :2018שנת של  ראשוןרבעון הב

 

 ברבעון מיליארד דולר  2.3מיליארד דולר, בהמשך לעודף של  1.9-העודף בחשבון השוטף* הסתכם ב

 הקודם.

 מיליארד דולר  0.6עודף של  לעומתמיליארד דולר,  0.2של  גירעוןמאזן הסחורות והשירותים* הסתכם ב

 ברבעון הקודם.

 מיליארד דולר. 27.5 -בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב 2.5%-יצוא הסחורות והשירותים* עלה ב 

  *מיליארד דולר 27.6 -הסתכם בו 5.4%עלה ב יבוא הסחורות והשירותים. 

  1.6לעומת עליה ממוצעת של מיליארד דולר,  1.3עליה של בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה 

 .2017מיליארד לרבעון בשנת 

 מיליארד דולר, בהשוואה  3.0 -השקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים, עלו ב

 .2017בשנת מיליארד דולר  1.1לממוצע של 

 של  עליהמיליארד דולר לעומת  4.0 -ים, עלו בהשקעות נטו של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחיר

 שהיה רבעון שיא. ,מיליארד דולר ברבעון הקודם 10.8

 מיליארד דולר תוצאה של רכישת מט"ח  2.3מיליארד דולר, מזה  2.7 -יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב

 מיליארד דולר. 103.2 -ב 1ע"י בנק ישראל והסתכמו בסוף מרץ

 141-מיליארד דולר בהשוואה ל 164-ה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם בחוב חיצוני נטו: עליי 

 ברבעון המקביל אשתקד.

 השפעת העונתיות.בדולרים שוטפים ובניכוי * 

 ללוחות ולנתוני התרשימים

  

                                            

 

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

http://www.cbs.gov.il/
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201809173
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 2018סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 
14/06/2018 

 

 להלן, פירוט הממצאים:

 (2-ו 1)לוחות  החשבון השוטף .א

 כללי: 1א.

שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנתונים על הגירעון בחשבון השוטף מתקבלים מסיכום מאזן התשלומים 

. הסיכום כולל את עסקאות תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, 2018של שנת  ראשוןלרבעון ה

ההכנסות הראשוניות )הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבודת שכיר( וההכנסות המשניות )העברות שוטפות( 

  .תבדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיו

  מיליארד דולר ברבעון הנוכחי. 1.9-מיליארד דולר ברבעון הרביעי ל 2.3-בעודף בחשבון השוטף חלה ירידה מ

עודף מיליארד דולר ב 0.2-מירידה של כורעון בחשבון הסחורות ימיליארד דולר בג 1.2-עלייה של כמ זאת כתוצאה

חשבון רעון של יגמיליארד דולר ב 0.6-של כירידה הירידה קוזזה חלקית על ידי  .בחשבון ההכנסות המשניות

  .מיליארד דולר בעודף בחשבון השירותים 0.5-עליה של כו ההכנסות הראשוניות

  

/hodaot2018n/09_18_173t1.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t2.pdf
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 התפתחות החשבון השוטף .לוח א

 מיליוני דולרים, נתונים מנוכי עונתיות

 תקופה
חשבון 
 סחורות

חשבון 
 שירותים

חשבון הכנסות 
 ראשוניות

חשבון הכנסות 
 משניות

החשבון 
 השוטף

I-III 2014 -1,319 2,374 -479 2,574 3,150 

IV-VI 2014 -1,881 3,161 415 2,618 4,314 

VII-IX 2014 -2,001 3,061 -1,156 2,360 2,264 

X-XII 2014 -1,376 3,476 -671 2,301 3,729 

I-III 2015 -1,066 3,114 -1,311 2,408 3,144 

IV-VI 2015 -758 3,129 -438 2,253 4,186 

VII-IX 2015 -712 3,188 -99 2,224 4,601 

X-XII 2015 -1,207 3,457 -714 2,266 3,801 

I-III 2016 -1,741 3,653 -1,255 2,247 2,904 

IV-VI 2016 -1,899 3,365 -416 2,526 3,577 

VII-IX 2016 -2,063 3,302 -1,313 2,045 1,971 

X-XII 2016 -2,015 3,348 31 2,126 3,490 

I-III 2017 -1,973 4,028 -1,097 1,606 2,564 

IV-VI 2017 -2,056 3,836 -1,186 2,020 2,614 

VII-IX 2017 -2,818 4,073 -558 1,951 2,649 

X-XII 2017 -3,609 4,215 -728 2,414 2,292 

I-III 2018 -4,833 4,680 -144 2,178 1,881 

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

מיליארד דולר ברבעון  27.4 -ב הסתכם, השפעת העונתיות, בדולרים שוטפים ובניכוי יצוא הסחורות והשירותים

 מיליארד דולר יותר מהרבעון הקודם. 0.6, 2018של  ראשוןה

מיליארד  26.2, לעומת דולרמיליארד  27.6 -הסתכם בו 2018של  ראשוןעלה ברבעון ה יבוא הסחורות והשירותים

 דולר ברבעון הקודם.

בניכוי השפעת העונתיות, , 1820של  ראשוןהיבוא, ברבעון  יצוא פחות - (10-ו 3 )לוחות בחשבון הסחורותהגירעון 

 .ברבעון הקודם מיליארד דולר 3.6לעומת  ,מיליארד דולר 4.8-הסתכם ב

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

בהודעה מתפרסם לוח המפרט את התאמות נתוני יצוא ויבוא סחורות, על פי סחר חוץ, להגדרות נוספות לנתוני סחר חוץ )

 (.10לוח מס'  -מאזן תשלומים 

 ןבדומה לרבעומיליארד דולר  14.9 -ב 2018של  הראשוןיצוא הסחורות, בניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ברבעון 

 קודם.ה

  

/hodaot2018n/09_18_173t3.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t4.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t9.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t10.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t3.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t10.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t10.pdf
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מיליארד דולר, מזה: היבוא  19.7 –דולר לעומת הרבעון הקודם והסתכם ב דמיליאר 1.2עלה ב יבוא הסחורות 

מיליארד דולר. יוזכר שערך יבוא הסחורות אינו כולל את הוצאות הובלת הסחורות לישראל  0.7הביטחוני היה 

 וביטוחם )הנכללים בחשבון השירותים(.

 4.7-הסתכם ב - השפעת העונתיותלאחר ניכוי  - 8201של  ראשוןהברבעון  (9-ו 4)לוחות  בחשבון השירותיםהעודף 

 ם.מיליארד דולר ברבעון הקוד 4.2דולר, אחרי עודף של  מיליארד

 בניכוי השפעת העונתיות. -מיליארד דולר  12.6-הסתכם ב יצוא השירותים

 ברבעון -לאחר ניכוי השפעת העונתיות -מתוך סך יצוא השירותים  77% -יצוא שירותים עסקיים אחרים המהווה כ

  מיליארד דולר ברבעון הקודם. 9.0מיליארד דולר, לעומת  9.6 -הסתכם ב 2018של ראשון ה

שירותי תוכנה ומחשוב, שירותי מחקר ופיתוח, תקשורת, שירותי הנדסה, תמלוגים, וללים כ עסקיים אחריםשירותים 

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

מיליון  169 -של השנה ב הראשוןוהסתכם ברבעון  כלול בענף המו"פ של שירותים עסקיים יצוא זה -לתושבי חו"ל

 מיליון דולר ברבעון הקודם. 256 -דולר, בהשוואה ל

  מיליארד דולר. 1.8 -ב 2018של  ראשוןהסתכם ברבעון ה -לאחר ניכוי השפעת העונתיות  - יצוא שירותי התיירות

, דומה 2018של  ראשוןהמיליארד דולר ברבעון  1.1 -הסתכם ב -בניכוי השפעת העונתיות  - יצוא שירותי תחבורה

 לרמתו ברבעון הקודם.

 7.6, לעומת 2018של  ראשוןמיליארד דולר ברבעון ה 7.9-לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב, יבוא השירותים

 -מסך כל יבוא השירותים 45%-שמהווה כ - יבוא השירותים העסקיים האחרים רבעון הקודם.מיליארד דולר ב

 בדומה לרבעון הקודם., 2018של  הראשוןברבעון  מיליארד דולר 3.5 -תכם בהס

עליה של מיליארד דולר,  2.0 -הסתכם ב -השפעת העונתיות  בניכוי - 2018 של ראשוןהברבעון  יבוא שירותי תיירות

 מול הרבעון המקביל אשתקד. 21% -רבעון הקודם ובהשוואה ל 11% -כ

 הקודם. ן, בדומה לרבעו2018של  ראשוןברבעון ה, מיליארד דולר 1.5 -הסתכם ב יבוא שירותי תחבורה

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

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

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

 בישראל. 

בניכוי השפעת העונתיות, הסתכם בגירעון של  - ושכר עבודה פיננסיות בגין השקעותהראשוניות,  חשבון ההכנסות

 .2018 של ראשוןהדולר ברבעון  וןמילי 144

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

 . 2018ל ש ראשוןדולר ברבעון ה ארדמילי 1.0הסתכם בעודף של  -השקעותיהם הפיננסיות בישראל 

  

http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/09_18_173t5.xls
/hodaot2018n/09_18_173t4.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t9.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t5.pdf
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מיליארד דולר ברבעון  3.0 -בהסתכמו  -בניכוי השפעת העונתיות - בחו"לפיננסיות  הכנסות תושבי ישראל מהשקעות

בניכוי  - בישראלהפיננסיות הכנסות תושבי חו"ל מהשקעותיהם  ., בדומה להכנסה ברבעון הקודם2018של  הראשון

ברבעון מיליארד דולר  2.5 לעומת, 2018 של ראשוןברבעון המיליארד דולר  2.0 -הסתכמו ב -השפעת העונתיות 

 הקודם.

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

 .של השנה ראשוןהמיליארד דולר ברבעון  1.2 הסתכם בגירעון של -זרים בישראל 

 (6לוח המשניות )העברות שוטפות( )חשבון ההכנסות  4א.

 2.2עודף של ב הסתכם, השפעת העונתיות, לאחר ניכוי 2018של שנת  ראשוןהברבעון  חשבון ההכנסות המשניות

 .הקודמיםבארבעת הרבעונים מיליארד דולר  2.0ממוצע של  לאחר - מיליארד דולר 

 (6לוח ) חשבון ההוןב. 

 .מיליארד דולר 0.4-הסתכמו ב 2018 של הראשוןברבעון  הון נטו לישראלההעברות 

  

/hodaot2018n/09_18_173t6.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t6.pdf
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 (11-ו 7)לוחות  החשבון הפיננסיג. 

 כללי 1ג.

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

 .מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים יםהנובע

 

  השקעות תושבי ישראל בחו"ל

2017 

I-III 

2017 

IV-VI 

2017 

VII-IX 

2017 

X-XII 

2018 

I-III  

 1,309 1,524 1,969 1,316 1,344 השקעות ישירות
השקעות בניירות ערך סחירים

2
 2,750 -612 -129 969 2,465 

השקעות אחרות
3

 447 -490 3,790 5,947 -635 
 2,722 682 622 3,064 3,712 יתרות מט"ח בחו"ל

 5,861 9,122 6,252 3,277 8,253 סך כל ההשקעות

  השקעות תושבי חו"ל בישראל
     

 3,997 10,770 3,384 2,037 1,978 השקעות ישירות
 3,473 1,389- 1,407- 3,094 1,647 השקעות בניירות ערך סחירים

 999 4,606- 959 853 266- השקעות אחרות 
 8,469 4,776 2,936 5,983 3,360 סך כל ההשקעות

 פיננסיות נטותנועות  
     

 2,688- 9,246- 1,415- 721- 634- השקעות ישירות
 452- 2,970 1,266 3,412- 1,563 השקעות בניירות ערך סחירים 

 1,634- 10,552 2,831 1,343- 713 השקעות אחרות
 2,722 682 622 3,064 3,712 יתרות מט"ח בחו"ל

 2,608- 4,346 3,317 2,707- 4,893 סך כל ההשקעות
 

 השקעות ישירות

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

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

מיליארד דולר לאחר עליה  1.3עלו ב  2018ברבעון הראשון של שנת  ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל

 מיליארד דולר ברבעון הקודם.  1.5של 

עליה בהמשך ל, 2018מיליארד דולר ברבעון הראשון של  4.0עלו ב  השקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראלה

 מיליארד דולר ברבעון הקודם. 10.8של 

  

                                            

 

2
 בצד הנכסים –כולל מכשירים פיננסיים נגזרים נטו  

3
בחשבון זה נכללים: הלוואות, מזומנים ופקדונות, אשראי מסחרי, נכסים או התחייבויות שלא נכללים בסעיפים  

 האחרים

file:///C:/Users/gily/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/91E7EB51.tmp%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/gily/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/91E7EB51.tmp%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/gily/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/91E7EB51.tmp%23RANGE!%23REF!
file:///C:/Users/gily/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/91E7EB51.tmp%23RANGE!%23REF!
/hodaot2018n/09_18_173t7.pdf
/hodaot2018n/09_18_173t11.pdf
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 2018סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 
14/06/2018 

 : החוב החיצוני נטו של המשק 2ד.

 164.8-שלילי( הסתכם בעודף הנכסים על התחייבויות של המשק מול חו"ל במכשירי חוב בלבד )חוב חיצוני נטו 

  רבעון המקביל אשתקד.מיליארד דולר ב 164.6לעומת  2018מרץ מיליארד דולר בסוף 
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 2018סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 
14/06/2018 

 הקוראים:לתשומת לבם של 

 במצבת הנכסים עדכונים  .1995במאזן התשלומים נעשו החל משנת עדכונים  -תיקונים בשנים אחורה

 .ואילך 2016( נעשו החל משנת IIPוההתחייבויות של המשק בחו"ל )

 יצוא ויבוא שירותים 

 התוצאות  -( 2013-2014עודכנו בהתאם לתוצאות הסקר האחרון )שנים  - שירותים עסקיים אחרים

 מפורטות של הסקר )לפי סוגי שירות, מדינות וענפי כלכלה( התפרסמו בחודש מאי האחרון. ה

 פלסטינאים( עדכון האומדן בעקבות העברת הוצאות של עובדים זרים בישראל -יצוא שירותי תיירות( 

ועדכון שנעשה בעקבות סקר של  ואילך מ"שירותים עסקיים אחרים" ל"שירותי תיירות" 1995החל משנת 

 .2016משרד התיירות החל משנת 

  נתונים אלה כוללים  -עודכנו המסחר הבין לאומי בסחורות שאינן עוברות את גבולות המדינהנתוני

סחורות שנקנו בחו"ל ונמכרו בחו"ל ללא עיבוד נוסף ולא עברו דרך גבולות המדינה, כמו כן נכללות 

החברות הישראליות  עות קבלני משנה או חברות בנות זרות ונמכרו ע"יסחורות שיוצרו בחו"ל באמצ

 -לתוצאות סקר בהתאם ואילך,  2013משנת בחו"ל, ולא עברו את גבולות המדינה. הנתונים עודכנו החל 

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

 מבוססים על מערכת "שער עולמי". מערכת סחורות הנתוני יבוא  2018 ינוארב 14-החל מ -יבוא סחורות

מערכות שנעשה בלמ"ס יתכן  ושדרוגזו מנהלת את נתוני יבוא הסחורות במכס. כתוצאה ממעבר זה 

ונתוני היבוא יעברו תיקוני ועדכונים משמעותיים יותר מאלו שהיו בעבר בסטטיסטיקה של יבוא הסחורות. 

 .הסחר בסחורות )יבוא( מערכת זו תאפשר ללמ"ס שיפור של הסטטיסטיקה של

 ועדכונים בעקבות מידע חדש שהתקבל  2010ההכנסות מהון עודכנו משנת  -חשבון ההכנסות הראשוניות

 שוטפים.
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