
2000        מאי 6מבט כלכלי      גיליו מס' 

עיקרי ההודעות והפרסומי! של בנק ישראל בחודשי! האחרוני!

 מקומות000,85 נוספו 1999במהל3 שנת 

עבודה

 גדל מספר המועסקי+ במשק1999במהל$ שנת 

 עובדי+, בעיקר ברביע האחרו5 של השנה.000,85ב4

 מהגידול במספר85בניגוד לשנתיי+ הקודמות, %

 התרכז בסקטור העסקי 4 אשר1999המועסקי+ במהל$ 

 עובדי+ חדשי+. אינדיקטורי+ נוספי+000,72קלט 

לשיפור במצב התעסוקה ה+ העלייה במספר השעות

השבועיות למועסק והעלייה בשיעור המועסקי+ במשרה

מלאה 4 תופעה אופיינית לשלב הראשוני בתהלי$

התאוששות בפעילות הכלכלית. בנוס> לגידול הטבעי

 4 אשר תר+1999בגילאי כח העבודה האזרחי במהל$ 

 איש ואישה בכח העבודה 4 הצטרפו000,78לעלייה של 

 איש ואישה בשל000,44למעגל מבקשי העבודה עוד 

 נשי+.66השתפרות הסיכויי+ למצוא תעסוקה 4 מה+ %

000,27 ב19994מספר הבלתי מועסקי+ גדל במהל$ 

 מה+44.3 ברביע האחרו5 של השנה 4 500,213%והגיע ל4 

45.5 החודשי+ האחרוני+, בהשוואה ל12%4לא עבדו ב4

.1998ב4

התפתחות שוק מטבע חו5 בישראל מאז יולי

1994
300נפח נמסחר היומי בשוק מט"ח בישראל עלה מכ4

 מיליו5 בשנת800, לכ19954מיליוני דולר בלבד בשנת 

. בעוד שהמירווח הבינבנקאי במסחר במט"ח1999

בישראל גבוה יותר מזה שבכמה מדינות אחרות, הרי

התנודתיות בשער החליפי5 של השקל הינה, בממוצע,

נמוכה יותר. העלייה בנפח המסחר בישראל בשני+

האחרונות משקפת, בי5 היתר, מעורבות גוברת של

משקיעי+ זרי+ במשק הישראלי. שוק מט"ח בישראל

הופ$ בשני+ האחרונות למשוכלל יותר, על רקע המעבר

לשיטת מסחר מתקדמת לפני שש שני+, הליברליזציה

בשווקי+ הפיננסיי+ ואסטרטגיית אי4התערבות של בנק

ישראל, על רקע הגמשת משטר שער החליפי5.

התפתחות מכשירי ההגנה מפני סיכוני שער

החליפי9 של השקל

יתרת מכשירי ההגנה מפני סיכוני שער החליפי5 של

 מיליארדי דולר,12 ל20004השקל הגיעה בראשית שנת 

 מיליארדי+1.3 ו19984 מיליארדי+ בשנת 8.5לעומת 

. מחזורי המסחר באופציות שקל4דולר1993בשנת 

1999בבורסה לניירות ער$ בתל4אביב הגיעו בשנת 

 מיליוני+82 מיליוני ש"ח בממוצע ליו+, לעומת 370לכ4

.1995 ו19944 מיליוני+ בשני+ 14, ו19974 ו19964בשני+ 

התפתחות הנכסי! הצמודי! למדד בתיק

הנכסי! הכספיי! של הציבור בעשור האחרו9

משקלו של הרכיב הצמוד למדד בתיק הנכסי+ הכספיי+

39' לכ80%4 בסו> שנות ה654של הציבור ירד מכ%4

', על רקע הירידה בסביבת האינפלציה.90בסו> שנות ה4

בעשור האחרו5 עלה משקל5 של תוכניות החיסכו5,

תוכניות הביטוח וקרנות הפנסיה בס$ הנכסי+ הצמודי+

למדד שבידי הציבור ובמקביל, ירד משקל5 של קופות

הגמל ואג"ח המוחזקות ישירות ע"י הציבור.

 החוב הממשלתי במחצית השנייה של שנות

90ה;
104 ל1999%4משקל החוב הממשלתי בתוצר הגיע בתו+ 

 19984 ולמחצית הראשונה של 41997 בדומה לשנת 

. בחמש השני+ האחרונות לא1998 בסו> 109לעומת %

חל שינוי במשקלו של החוב הלא4סחיר בס$ החוב

. על א> הירידה38הממשלתי, והוא נותר בשיעור של כ%4

, רמתו עדיי5 גבוהה1999ביחס החוב לתוצר בשנת 

,60יחסית לרוב המדינות המפותחות ולרמת ה%4

שנקבעה באמנת מאסטריכט.

גיוס הו9 על ידי חברות פרטיות ישראליות

 גייסו חברות ישראליות הו5, באר= ובחו"ל,1999בשנת 

 מיליארד ש"ח סכו+ שהינו הגבוה ביותר20בהיק> של כ4

בעשור האחרו5. בעוד שבמחמש השני+ הראשונות של

 אחוזי+ מגיוס ההו5 בממוצע שנתי90שנות התשעי+ כ4

 אחוזי+ גוייסו בחו"ל, הרי10היה מקומי ורק כ4

שבחמש השני+ האחרונות של שנות התשעי+ גדל

 אחוזי+67משקלו של גיוס ההו5 בחו"ל והוא הגיע ל4

.1999ב4



2000        מאי 6מבט כלכלי      גיליו מס' 

השקעות תושבי חו5 במניות במשק הישראלי

1999ב;
 הסתכמו ההשקעות של תושבי חו= במניות1999בשנת 

 מיליארדי דולרי+ וזאת, בהמש3.5$ישראליות בכ4

למגמת עלייה בה5 בשני+ האחרונות. הנפקותיה5 של

2 בכ19994חברות ישראליות בחו"ל הסתכמו בשנת 

מיליארדי דולרי+ 4 גידול ניכר בהשוואה להיקפי

ההנפקות בשני+ האחרונות.

לראשונה, נרשמו בבורסה לני"ע בתל4אביב מימושי+

, בעת המשבר1998נטו של תושבי חו=, שהחלו באוגוסט 

הפיננסי העולמי.

התפתחות ההעברות מחו"ל בעשור האחרו9

בעשור האחרו5 הסתכמו ההעברות למשק הישראלי

 מיליארדי דולר 4 מחצית5 למגזר75מחו"ל בסכו+ של 

הציבורי ומחצית5 למגזר הפרטי. ההעברות למשק

מחו"ל מימנו בעשור האחרו5 את מרבית הגירעו5

בחשבו5 הסחורות, השירותי+ וגורמי הייצור של מאז5

התשלומי+, ובכ$ נמנע גידול משמעותי בחוב החיצוני.

משקל ההעברות מחו"ל לסקטור הציבורי בס$

.1999 ב404 ל1990%4 ב644ההעברות למשק ירד מכ%4

היק> ההעברות למיגזר הפרטי עלה בעשור האחרו5, מכ4

 מיליארדי דולר5 מיליארדי דולר לשנה בראשיתו לכ24

לשנה בסופו. העברות המיגזר הפרטי לחו"ל גדלו 4

בעיקר מאז הסרת ההגבלות בתחו+ הפיקוח על מט"ח

 מיליוני700 לשיא של כ19994 4 והגיעו ב19984במאי 

דולר.

 יפוג תוקפה של סדרת שטרי2000 ביולי 1ב;

הכס> הישנה

 יפוג תוקפה של סדרת שטרי הכס>2000 ביולי 1ב4

 ביולי יוכל הציבור להחלי> את השטרות1הישנה. עד ה4

הישני+ בשטרות חדשי+ ללא עמלה בסניפי הבנקי+.

לאחר מכ5, יוכל הציבור להמשי$ ולהחליפ+ ללא עמלה

, בסניפי בנק ישראל בירושלי+ ובתל4אביב.2005עד תו+ 

 השנה ישונה משקל סל המטבעות

בבדיקה השנתית השגרתית שנערכה ע"י מחלקת מט"ח

בבנק ישראל נמצא, כי הפער בי5 משקל הלירה סטרלינג

בסל המטבעות 4 שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפי5 4

1999לבי5 משקלו בהרכב סחר החו= של ישראל בשנת 

)יבוא ויצוא של סחורות ושירותי+, למעט יהלומי+(

 עודכ5 הרכב00/5/2 נקודות האחוז. לפיכ$, ב24גבוה מ4

סל המטבעות ומספר יחידות המטבע של כל אחד

מהמטבעות המרכיבי+ אותו השתנה.

התפתחות מדד העמלות של חמשת הבנקי!

1999הגדולי! במחצית שניה של 
הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר מבי5 חמשת הבנקי+

הגדולי+, במת5 השירותי+ הבנקאיי+ השכיחי+ ביותר

 ואילו בנק הפועלי+ הוא הבנק1999במחצית השניה של 

3.2היקר ביותר. מדד העמלות של בנק הפועלי+ ירד ב%4

 4 השיעור הגבוה ביותר1995מאז המחצית הראשונה של 

מבי5 חמשת הבנקי+ הגדולי+ 4 ואילו מדד העמלות של

 באותה תקופה 4 השיעור3.2בנק המזרחי עלה ב%4

הגבוה ביותר. מדד העמלות הממוצע של חמשת הבנקי+

 ריאלית מאז המחצית הראשונה1.3הגדולי+ ירד ב%4

.1995של 

השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבו9

עו"ש פרטי למקבלי משכורת, בי9 חמשת

2000הבנקי! הגדולי! ; לחודש פברואר 
000,4עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 

ש"ח, הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר ואילו בנק

הפועלי+ הוא היקר ביותר. עבור לקוחות בעלי משכורת

 ש"ח, הבנק הבינלאומי הוא000,7ומסגרת אשראי של 

הזול ביותר ואילו בנק הפועלי+ הוא היקר ביותר א+

ה+ אינ+ מנצלי+ את מסגרת האשראי או מנצלי+

מחצית ממנה. בנק דיסקונט הוא היקר ביותר א+ ה+

 ממסגרת האשראי. עבור לקוחות בעלי150מנצלי+ %

 ש"ח, הבנק000,10משכורת ומסגרת אשראי של 

הבינלאומי הוא הזול ביותר כאשר ה+ מנצלי+ את

מסגרת האשראי ואילו בנק לאומי הוא היקר ביותר.
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תמצית ההוראות העיקריות בתחו! הפיקוח

על הבנקי!

4 המפקח על הבנקי+ פרס+ הוראה לתאגידי+

הבנקאיי+, לפיה עליה+ לאפשר למקבלי הלוואות דיור

)משכנתא( לבחור בי5 שלושה מועדי פירעו5 חלופיי+

 בחודש. מטרת15 וה104, ה14במהל$ החודש 4 ה4

ההוראה היא להקל על הלווי+ לנהל את תזרי+

המזומני+ שלה+ ולהתאי+ את מועד פירעו5 המשכנתא

למועד קבלת משכורת+. ההוראה אינה חלה על

הלוואות מכוונות לזכאי+ ועל הלוואות משלימות.

הקלות על תושבי ישראל יחידי! בחובת

הדיווח למפקח על מטבע חו5 לגבי

השקעותיה! בחו"ל

נית5 פטור מדיווח ליחיד תושב ישאל שיתרת

 מיליוני דולרי+, במקו+5השקעותיו בחו"ל מגיעה עד 

חצי מיליו5 דולר, עד היו+. נית5 פטור מדיווח לאזרח

 החודשי+ הקודמי+ למועד הדיווח12ישראל אשר ב4

 יו+. נית5 פטור מדיווח למש180$שהה באר= פחות מ4

 שני+ לעולה חדש וליחיד תושב ישראל ששהה בחו"ל3

 שני+ ברציפות.7לפחות 

סקירות ודו"חות

.1999 · פורס+ דו"ח בנק ישראל לשנת 

 ·  פורסמה הסקירה השנתית של הפיקוח על מטבע חו=

.1999לשנת 

 ·  פורסמה הסקירה השנתית של המחלקה המוניטרית

.1999לשנת 

.1999 ·  פורס+ מאז5 בנק ישראל לשנת 

.1999 ·  פורס+ דו"ח אינפלציה למחצית השניה של 

1999 ·  פורסמו סקרי חברות לרביע האחרו5 של שנת 

.2000ולרביע הראשו5 של שנת 

 ·  פורסמה סקירת ההתפתחויות בשוק מטבע החו=

.1999בשנת 

 ·  פורסמה הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת

1999.


