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מאזן תשלומים  -רבע שני 2010
ברבע השני של  2010נרשם עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בהיקף של 2.7
מיליארד דולר ,שהם  5.6%תוצר )נתונים מקוריים( .עודף זה ,מצביע על כך שהיקף המט"ח
הנכנס למדינה בעקבות סחר בסחורות ,שירותים ותשלומי העברה ,גדול מהמט"ח שיצא
מהמדינה החוצה ,ובשל כך מהווה גורם התומך בייסוף בשערו של השקל.
תנועות נטו בחשבון השוטף

השפעה נטו

רבע שני  ,2010מיליארדי  ,$נתונים מקוריים

סחר סחורות ושירותים
הכנסות נטו
העברות שוטפות נטו
עודף בחשבון השוטף

העודף בחשבון
השוטף בתחילת
 ,2010נגזר מעודף
בחשבון העברות
השוטפות 1ובחשבון
הסחר בסחורות
ושירותים ,אשר קוזז
בחלקו בשל גרעון
בחשבון ההכנסות.

כניסת מט"ח= כוחות לייסוף
יציאת מט"ח= כוחות לפיחות
כניסת מט"ח= כוחות לייסוף
כניסת מט"ח= כוחות לייסוף

1.8
-1.5
2.4
2.7

התנועות בחשבון השוטף
רבע שני  , 2010מיליארדי  ,$נתונים מקוריים

עודף בחשבון ההעברות :
$2.4B

גרעון בחשבון ההכנסות :
$ 1.5B

עודף יצוא על יבוא:
$ 1.8B
20.5

תקבולים
כוחות לתיסוף

2.6
-0.3

1.2
-2.7

תשלומים
כוחות לפיחות
-18.7

העברות
שוטפות -
תשלומים

העברות
שוטפות
 -תקבולים

הכנסות -
תשלומים

הכנסות -
תקבולים

יבוא סחורות יצוא סחורות
ושירותים
ושירותים

בחינת החשבון הפיננסי מגלה כי ,גידול מתון נרשם בהשקעות תושבי חו"ל בישראל ברבע
השני של ) 2010כ 700 -מיליון דולר( ,על רקע עלייה בהשקעות אחרות ) 400מיליון דולר(,
בהשקעות בני"ע ) 200מיליון  ($ובהשקעות ישירות ) 100מיליון  .($גידול זה היווה כוח לייסוף.
מנגד ,גדלו השקעות תושבי ישראל בחו"ל ברבע השני של  2010בהיקף ניכר ,של 5.9
מיליארד דולר ,ובכך תמכו בפיחות בשערו של השקל .הגידול בהשקעות נגזר ברובו
מגידול ביתרות מט"ח ) 2.6מיליארד  ,($לצד עלייה בהשקעות בני"ע ) 1.7מיליארד ($
ובהשקעות ישירות ) 1.4מיליארד .($
כך ,הסתכמו התנועות הפיננסיות נטו ,המשקפות את עודף תנועות ההון שיצאו מישראל
על תנועות ההון שנכנסו ארצה ,בכ 5.2 -מיליארד דולר והיוו כוחות לפיחות.

 1חשבון העברות שוטפות נטו = העברות שוטפות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל שאינן כרוכות בהתחייבות של מקבל
ההעברות .חשבון הכנסות נטו= תשלום על השקעות )ריבית ,דיבידנדים ורווחים שלא חולקו( ותמורה לעבודה של תושבי חו"ל
לתושבי ישראל בניכוי תשלומים של תושבי ישראל לתושבי חו"ל.
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השפעה נטו

תנועות פיננסיות  -נטו
רבע שני  ,2010מיליארדי  ,$נתונים מקוריים

השקעה ישירה
השקעה בניירות ערך
2
השקעות אחרות
מכשירים פיננסיים נגזרים
יתרות מט"ח )רכישות בנק ישראל(
תנועות פיננסיות נטו  -סך הכל

-0.2

יציאת מט"ח= כוחות לפיחות
יציאת מט"ח= כוחות לפיחות
כניסת מט"ח= כוחות לייסוף
יציאת מט"ח= כוחות לפיחות

5.2

יציאת מט"ח= כוחות לפיחות

1.3
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סך הכוחות הבסיסיים לפי מאזן תשלומים פעלו לכיוון של פיחות ,אשר תאם את הפיחות
)כ (4.4% -שנרשם במהלך הרבע השני של השנה בשערו של השקל ביחס לדולר.

למידע נוסף ,ניתן לפנות לצוות המחלקה למחקר כלכלי:
דפנה אבירם-ניצן ,מנהלת המחלקה למחקר כלכלי
ג'ולי שדה זלצר ,ראש תחום ניתוחים כלכליים
אדי פרקנסקי ,כלכלן המחלקה

טלפון03-5198805/6/7 :

 2כל יתר העסקאות הפיננסיות שלא נרשמו כהשקעות ישירות ,השקעות בני"ע או יתרות מט"ח ,לרבות :הלוואות ,מזומנים
ופיקדונות ,אשראי מסחרי בינלאומי ,נכסים או התחייבויות אחרים.
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