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 2019 שנת של שניהלרבעון סיכום מאזן התשלומים של ישראל 

 Israel's Balance of Payments - April - June 2019 

 :2019של שנת  השניברבעון 

 מיליארד דולר ברבעון  2.8מיליארד דולר, בהמשך לעודף של  4.2-הסתכם ב 1העודף בחשבון השוטף

 הקודם.

 מיליארד דולר  1.4 של עודףמיליארד דולר, בהמשך ל 1.6של  בעודףהסתכם  1מאזן הסחורות והשירותים

 ברבעון הקודם.

  מיליארד  2.3 -מיליארד דולר, בהשוואה ל 1.5בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של

 דולר ברבעון הקודם.

 ,מיליארד דולר בהמשך לעליה של  0.5 -עלו ב השקעות של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים

 מיליארד דולר ברבעון הקודם. 2.0

 רבעון הקודם.ל בדומהמיליארד דולר  4.0 -השקעות ישירות של תושבי חו"ל בישראל, עלו ב 

  מיליארד דולר.  120.1 -מיליארד דולר, והסתכמו בסוף יוני ב 0.3 -ב עלויתרות מטבע החוץ של ישראל

  דולר. וןמילי 54 -בנק ישראל הסתכמה בברבעון זה רכישת מט"ח ע"י 

  :מיליארד דולר בהשוואה ל 161.9 -העודף הסתכם ב ,2בעודף הנכסים על התחייבויות עליהחוב חיצוני נטו-

 ברבעון המקביל אשתקד. 158.9

  

                                            

1
   .בדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיות  

2
 כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים.  

https://www.cbs.gov.il/
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 15/09/2019  2019לרבעון השני של שנת  מאזן התשלומים של ישראל

  (נוכי עונתיות)נתונים מ החשבון השוטף לפי רכיבים - 1תרשים 

 

 החשבון השוטף

בחשבון השוטף מתקבלים מסיכום מאזן התשלומים שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  העודףהנתונים על 

תושבי ישראל עם חו"ל בחשבון הסחורות, השירותים, של עסקאות ה. הסיכום כולל את 2019של שנת  השנילרבעון 

 (השוטפות עברותכנסות המשניות )הוהה (ת שכירהראשוניות )הכנסות מהשקעות פיננסיות ומשכר עבוד ההכנסות

 .ובניכוי השפעת העונתיות בדולרים שוטפים

 (2-ו 1 )לוחותהחשבון השוטף 

 התפתחות החשבון השוטף - לוח א

 מנוכי עונתיות -מיליוני דולרים 

 תקופה
חשבון 

 הסחורות
חשבון 

 השירותים

חשבון 
ההכנסות 

 הראשוניות

חשבון 
ההכנסות 
 המשניות

החשבון 
 השוטף

I-III 2016 -1,840 3,547 -1,274 2,353 2,786 

IV-VI 2016 -2,130 3,237 -434 2,476 3,149 

VII-IX 2016 -2,565 3,193 -1,248 2,027 1,407 

X-XII 2016 -2,309 3,227 36 2,166 3,119 

I-III 2017 -2,169 3,768 -1,099 1,621 2,121 

IV-VI 2017 -2,301 3,597 -1,225 2,017 2,088 

VII-IX 2017 -3,293 3,826 -480 1,871 1,924 

X-XII 2017 -3,666 3,881 -746 2,421 1,891 

I-III 2018 -4,590 4,345 -314 2,107 1,547 

IV-VI 2018 -4,694 4,811 81 1,845 2,042 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t1.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t2.xls
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 תקופה
חשבון 

 הסחורות
חשבון 

 השירותים

חשבון 
ההכנסות 

 הראשוניות

חשבון 
ההכנסות 
 המשניות

החשבון 
 השוטף

VII-IX 2018 -4,237 5,489 142 1,766 3,159 

X-XII 2018 -4,818 5,399 322 1,977 2,879 

I-III 2019 -5,136 6,507 -496 1,892 2,768 

IV-VI 2019 -4,584 6,134 592 2,065 4,207 

מיליארד דולר ברבעון הראשון של  2.8מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, לעומת  4.2 -בהעודף בחשבון השוטף הסתכם 

הסחורות ירד מיליארד דולר לעומת הרבעון הקודם, הגרעון בחשבון  1.1-. חשבון ההכנסות הראשוניות עלה ב2019

מיליארד  0.4-רד בחשבון השירותים יומיליארד דולר  0.2-חשבון ההכנסות המשניות עלה ב מיליארד דולר, 0.6-ב

 דולר לעומת הרבעון הקודם.

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

, 2019של  שניולר ברבעון המיליארד ד 1.6הסתכם בעודף של  - לאחר ניכוי עונתיות - חשבון הסחורות והשירותים

 הקודם. מיליארד דולר ברבעון  1.4לאחר עודף של 

, בניכוי השפעת העונתיות, 2019יצוא פחות יבוא, ברבעון השני של  - (10-ו 3)לוחות  תהגירעון בחשבון הסחורו

 מיליארד דולר. 5.1 -מיליארד דולר, לעומת הרבעון הקודם, שהסתכם ב 4.6 -הסתכם ב

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

המפרט את התאמות נתוני יצוא ויבוא סחורות, על פי סחר חוץ, להגדרות  10לוח  ראו)נוספות לנתוני סחר חוץ 

 (. מאזן תשלומים

 6.1 -הסתכם ב -לאחר ניכוי השפעת העונתיות  - 2019ברבעון השני של ( 9-ו 4העודף בחשבון השירותים )לוחות 

 .מיליארד דולר ברבעון הקודם 6.5מיליארד דולר, אחרי עודף של 

 בניכוי השפעת העונתיות. -מיליארד דולר  13.9 -יצוא השירותים הסתכם ב

ברבעון  -לאחר ניכוי השפעת העונתיות -מתוך סך יצוא השירותים  78%-יצוא שירותים עסקיים אחרים המהווה כ

 מיליארד דולר ברבעון הקודם.  11.1מיליארד דולר, לעומת  10.9 -, הסתכם ב2019השני של 

עסקיים אחרים כוללים שירותי תוכנה ומחשוב, שירותי מחקר ופיתוח, תקשורת, שירותי הנדסה, תמלוגים, שירותים 

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

 .לתושבי חו"ל

מיליארד דולר,  7.3-הסתכם ב 2019של  שניהרבעון טק )לא כולל חברות הזנק(  ב-שירותים של ענפי ההייהיצוא 

  לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 16% -כה של יעלי

מתוך סך יצוא השירותים העסקיים האחרים  74%-כ 2019ברבעון השני של טק היה -יצוא שירותים של ענפי ההיי

(, ייצור 21תרופות הומאופטיות ) ייצור תרופות, כולל: אלה)לא כולל חברות הזנק(, והוא כולל את ענפי הכלכלה ה

(, תכנות 61(, שירותי תקשורת )303(, ייצור כלי טייס, חלליות וציוד נלווה )26מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי )

(, עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים, אתרי שער 62מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים )

 (.721(, ומחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע )720זי מחקר ופיתוח )(, מרכ631לאינטרנט )

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t4.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t5.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t10.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t11.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t4.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t11.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t5.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t10.xls
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, בדומה 2019מיליארד דולר ברבעון השני של  7.7 -יבוא השירותים, לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב

 לרבעון הקודם.

ד דולר מיליאר 3.5 -הסתכם ב -מסך כל יבוא השירותים 45%-שמהווה כ -יבוא השירותים העסקיים האחרים  

 .2019ברבעון השני של 

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

יבית, דיבידנדים ורווחים שלא חשבון זה מורכב מהכנסות של תושבי ישראל בגין השקעות פיננסיות בחו"ל )תקבולי ר

חולקו(, ועבודה שכירה של תושבי ישראל בחו"ל בניכוי הכנסות של תושבי חו"ל מהשקעות פיננסיות ועבודה שכירה 

 בישראל. 

 0.6הסתכם בעודף של  -בניכוי השפעות עונתיות -ושכר עבודה  הכנסות נטו בגין השקעות פיננסיותחשבון ה

  מיליארד דולר ברבעון הקודם. 0.5, לאחר גרעון של 2019מיליארד דולר ברבעון השני של 

מיליארד דולר ברבעון  3.6 -הסתכמו ב -עונתיותת ובניכוי השפע -הכנסות תושבי ישראל מהשקעות פיננסיות בחו"ל 

 1.8 -הסתכמו ב -עונתיות ת ובניכוי השפע -. הכנסות תושבי חו"ל מהשקעותיהם הפיננסיות בישראל 2019השני של 

 מיליארד דולר ברבעון הקודם. 2.3, לעומת 2019מיליארד דולר ברבעון השני של 

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

 י של השנה.מיליארד דולר ברבעון השנ 1.2הסתכם בגירעון של  -זרים בישראל 

 (6לוח חשבון ההכנסות המשניות )העברות שוטפות( )

מיליארד דולר  2.1, לאחר ניכוי עונתיות, הסתכם בעודף של 2019חשבון ההכנסות המשניות ברבעון השני של שנת 

 .מיליארד דולר ברבעון הקודם 1.9לעומת  -

 (6לוח חשבון ההון )

מיליארד דולר ברבעון  0.4מיליארד דולר, לעומת  0.5 -הסתכמו ב 2019העברות ההון נטו לישראל ברבעון השני של 

 הקודם.

 (11-ו 7לוחות )ון הפיננסי החשב

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

 או במחירי הנכסים המוחזקים.הנובעים מתנודות בשערי החליפין 

  

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t6.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t7.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t7.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t8.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t12.xls
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 התפתחות החשבון הפיננסי - לוח ב

 מיליוני דולרים, נתונים מקוריים

 2019 2019 2018 2018 2018 שנה

 IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI רבעון

 בחו"להשקעות תושבי ישראל 

 1,454 2,343 1,689 1,326 2,112 השקעות ישירות

 323 1,693 159- 351,6 15,31 3השקעות בניירות ערך סחירים

 1,436 1,639- 4,289 2,234- 252 4השקעות אחרות

 282 1,391 1,564 465 523 יתרות מט"ח בחו"ל

 3,495 3,788 7,383 3,073 4,417 סך כל ההשקעות

 בישראלהשקעות תושבי חו"ל 

 השקעות ישירות

1,989 2,133 12,573 3,977 3,978 

 1,872- 732- 6,639- 3,990 2,182- השקעות בניירות ערך סחירים

 1,195 2,257 92- 1,501- 1,336 השקעות אחרות 

 3,301 5,502 5,842 4,622 1,142 סך כל ההשקעות

  פיננסיות נטו תנועות

 2,524- 1,634- 10,884- 807- 123 השקעות ישירות

 2,195 2,425 6,479 474- 3,713 3השקעות בניירות ערך סחירים

 241 3,896- 4,381 733- 1,084- השקעות אחרות

 282 1,391 1,564 465 523 יתרות מט"ח בחו"ל

 194 1,714- 1,540 1,550- 3,275 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 עלייה  1.5 -ב 2019עלו ברבעון השני של שנת  ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל

 .2019מיליארד דולר ברבעון הראשון של  2.3של 

 בדומהמיליארד דולר  4.0 -ב 2019עלו ברבעון השני של שנת  ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל

 .2019מיליארד דולר ברבעון הראשון של  4.0עלייה של ל

  

                                            
 

 בצד הנכסים -כולל מכשירים פיננסיים נגזרים נטו  3
 

4
קדונות, אשראי מסחרי, נכסים או התחייבויות שלא נכללים בסעיפים יבחשבון זה נכללים: הלוואות, מזומנים ופ 

 האחרים
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  השקעות ישירות בחו"ל ובישראל - 2תרשים 

 

  השקעות בניירות ערך סחירים

ברבעון השני של שנת  מיליארד דולר 0.5חלה עלייה של  בהשקעות של תושבי ישראל בניירות ערך זרים סחירים

 מיליארד דולר ברבעון הקודם.  2.0עליה של בהמשך ל 2019

 2019ברבעון השני של שנת מיליארד דולר  1.9 -ירדו בו"ל בניירות ערך ישראלים סחירים השקעות של תושבי חה

 דולר ברבעון הקודם. מיליארד 0.7של  בהמשך לירידה

 השקעות אחרות 

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

 הפיננסי.של החשבון 

 לעומת, 2019ברבעון השני של  מיליארד דולר 1.4-עלו ב של תושבי ישראל בחו"לאחרות הפיננסיות ה השקעותה

  קודם.מיליארד דולר ברבעון ה 1.6ירידה של 

, לאחר 2019מיליארד דולר ברבעון השני של  1.2-עלו באחרות של תושבי חו"ל בישראל ה הפיננסיות השקעותה

 מיליארד דולר ברבעון הקודם. 2.3עליה של 

 החוץ של ישראל יתרות מטבע

 דולר תוצאה של רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל. מיליון 54מיליארד דולר בנכסי הרזרבה, מזה  0.3עליה של 

 (12-ו 8לוחות מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חו"ל )

( הסתכם International Investment Positionמאזן הנכסים וההתחייבויות של המשק כלפי חו"ל ) ,2019 יוניבסוף 

 -מיליארד דולר ברבעון הקודם ו 135.9לעומת , מיליארד דולר 146.4 של בעודף של נכסים על התחייבויות בסך

 ברבעון המקביל אשתקד. 130.2

 318.4התחייבויות המשק לחו"ל בסך ומיליארד דולר,  464.8הסתכמו בסך  2019 יוני בסוף נכסי המשק בחו"ל 

 מיליארד דולר.

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t9.xls
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2019/281/09_19_281t13.xls
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 15/09/2019  2019לרבעון השני של שנת  מאזן התשלומים של ישראל

 החוב החיצוני נטו של המשק

 161.9-בב חיצוני נטו שלילי( הסתכם חו"ל במכשירי חוב בלבד )חו כלפיעודף הנכסים על התחייבויות של המשק 

 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. 158.9לעומת  ,2019 יונימיליארד דולר בסוף 

 חוב חיצוני נטו - 3תרשים 

 

העדכונים נובעים ממידע חדש  .2009עדכונים במאזן התשלומים נעשו החל משנת  ם:לתשומת לבם של הקוראי

 .שהתקבל ועדכונים שוטפים


