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מאזן תשלומים  -רבע אחרון 0202
ברבעהאחרון של 2010נרשםעודףבחשבוןהשוטףשלמאזןהתשלומיםבהיקףשל1.7
מיליארד דולר ,שהם  3%תוצר (נתונים מקוריים) .עודף זה ,מצביע על כך שהיקף המט"ח
הנכנסלמדינהבעקבותתנועותההוןבחשבוןהשוטףגדולמהמט"חשיצאמהמדינההחוצה,
ובשל כך מהווה גורם התומך בייסוף בשערו של השקל.
תנועות נטו בחשבון השוטף
רבעאחרון,2010מיליארדי ,$נתוניםמקוריים
סחרסחורותושירותים
מזה :סחר שירותים
מזה :סחר סחורות
מזה :ללא אניות ,מטוסים ויהלומים
הכנסותנטו
העברותשוטפותנטו
עודף בחשבון השוטף

העודףבחשבוןהשוטף
בסוף,2010נגזר
מעודףבחשבון
העברות
השוטפותׁ1ובחשבון
הסחרבשירותים,אשר
קוזזבחלקובשלגרעון
בחשבוןהסחר
בסחורותובחשבון
ההכנסות.


השפעה נטו
1.1
2.6
-1.5
-1.9
-1.5
2.2
0.2

כניסתמט"ח=כוחותלייסוף
כניסת מט"ח= כוחות לייסוף
יציאת מט"ח= כוחות לפיחות
יציאת מט"ח= כוחות לפיחות
יציאתמט"ח=כוחותלפיחות
כניסתמט"ח=כוחותלייסוף
כניסת מט"ח= כוחות לייסוף

התנועות בחשבון השוטף
רבע אחרון  0202מיליארדי

עודף בחשבון ההעברות
2.2B

גרעון בחשבון ההכנסות
0. B

נתונים מקוריים

עודף י וא על יבוא
0.0B
21.6

תקבולים
כוחות לתיסוף
2.4

1.7

-0.3

-3.3

תשלומים
כוחות לפיחות
-20.5

העברות
שוטפות -
תשלומים

הכנסות -
תשלומים

העברות
שוטפות
 -תקבולים

הכנסות -
תקבולים

יבוא סחורות י וא סחורות
ושירותים
ושירותים

בחינת החשבון הפיננסי מגלה כי ,גידול חד נרשם בהשקעות תושבי חו"ל בישראל ברבע
האחרון של ( 0202כ 2.0 -מיליארד דולר) ,על רקע עלייה בהשקעות בני"ע ( 4.4מיליארד
דולר),בהשקעותישירות ( 2.4מיליארד )$ובהשקעותאחרות ( 450מיליון.)$גידול זה היווה
כוח לייסוף.
מנגד גדלו השקעות תושבי ישראל בחו"ל ברבע השני של  0202בהיקף ניכר של 9.2
מיליארד ,ובכך תמכו בפיחות בשערו של השקל .הגידול בהשקעותנגזר ברובו מגידול
ביתרות מט"ח ( 5.1מיליארד  ,)$לצד עלייה בהשקעות בני"ע בחו"ל ( 2.5מיליארד ,)$
השקעותאחרות(1.6מיליארד)$ובהשקעותישירותשלישראליםבחו"ל(550מיליון.)$
כך הסתכמו התנועות הפיננסיות נטו בכ 0.2 -מיליארד דולר המשקפים י יאה נטו של
מט"ח מישראל ולכן מהווים כוחות לפיחות.
1

חשבון העברות שוטפות נטו = העברות שוטפות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל שאינן כרוכות בהתחייבות של מקבל
ההעברות.חשבוןהכנסותנטו=תשלוםעלהשקעות(ריבית,דיבידנדיםורווחיםשלאחולקו)ותמורהלעבודהשלתושביחו"ל
לתושביישראלבניכויתשלומיםשלתושביישראללתושביחו"ל.
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תנועות פיננסיות  -נטו

השפעה נטו



רבעאחרון,2010מיליארדי,$נתוניםמקוריים

השקעהישירה
השקעהבניירותערך
השקעותאחרות2
מכשיריםפיננסייםנגזרים
יתרותמט"ח(רכישותבנקישראל)
תנועות פיננסיות נטו  -סך הכל

-1.9

כניסתמט"ח=כוחותלייסוף
כניסתמט"ח=כוחותלייסוף
יציאתמט"ח=כוחותלפיחות
יציאתמט"ח=כוחותלפיחות

0.2

י יאת מט"ח= כוחות לפיחות

-1.9
1.1
0.0
5.1


בסיכום הרבע האחרון של  ,2010עולה כי סך הכוחות הבסיסיים ,כפי שנגזרים מהחשבון
השוטףשלמאזןהתשלומים,פעלולכיווןשלייסוף.בדומה,פעלוגםסךההשקעותהישירות
ובני"ע(למעטאחרות)לכיווןשלייסוף.
כוחות אלו קוזזו ברובם הודות להתערבותו של בנק ישראל ,אשר באה לידי ביטוי ברכישה
המאסיביתשלכ-5.1מיליארד$ברבעוןהאחרוןשל.2010





למידע נוסף ניתן לפנות ל וות המחלקה למחקר כלכלי
דפנהאבירם-ניצן,מנהלתהמחלקהלמחקרכלכלי
אדיפרקנסקי,כלכלןהמחלקה

טלפון:03-5198805/6/7

2

כליתרהעסקאותהפיננסיותשלאנרשמוכהשקעותישירות,השקעותבני"עאויתרותמט"ח,לרבות:הלוואות,מזומנים
ופיקדונות,אשראימסחריבינלאומי,נכסיםאוהתחייבויותאחרים.
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