בנק ישראל
דוברות והסברה כלכלית

הודעות סדירות לעיתונות
הודעות בתדירות חודשית
שם ההודעה :ההתפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור
התוכן :נתונים חודשיים על תיק הנכסים של הציבור.
תאריך הפרסום 6-2 :בחודש.
שם ההודעה :העלויות והמירווחים במגזר השקלי הלא-צמוד והריבית הממוצעת המשמשת
בסיס לריבית ההלוואות החוץ-בנקאיות
התוכן :נתונים על העלויות והיתרות הממוצעות של האשראי לציבור ופיקדונות הציבור במגזר
זה.
כן מציגה ההודעה את עלות האשראי הלא-צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.
תאריך הפרסום  5-1 :בחודש.
שם ההודעה :ההשקעות של תושבי חוץ בישראל ושל תושבי ישראל בחו"ל
התוכן :זרמי ההשקעות של ישראלים בחו"ל ושל תושבי חוץ בישראל באיגרות חוב ,ובמניות,
ההשקעות הישירות וההשקעות האחרות.
תאריך הפרסום 6-2 :בחודש.
שם ההודעה :יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
התוכן :ההודעה מציגה את יתרות מטבע החוץ ,את השינויים ביתרות ביחס לחודש הקודם ואת
הגורמים לשינויים.
תאריך הפרסום 7 :בחודש) .במקרה שהוא נופל ביום שישי או בשבת  -מקדימים את הפרסום
ליום חמישי(.
שם ההודעה :שוק מטבע החוץ
התוכן :התפתחות שער החליפין ,תנודתיותו ונפח המסחר בשוק מטבע החוץ.
תאריך הפרסום 9-8 :בחודש.
שם ההודעה :פרוטוקול דיוני הריבית
התוכן :פרוטוקול הדיון המוניטרי שבעקבותיו מתקבלת החלטת הריבית החודשית.
תאריך הפרסום :שבועיים לאחר פרסום החלטת הריבית.

הערה :הפרוטוקול מופיע באתר האינטרנט במסגרת "פרסומים" ,ולא בדף ההודעות לעיתונות.
שם ההודעה :התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי
התוכן :שיעור האינפלציה הצפוי – הציפיות משוק ההון ,וממוצע צפיות של חזאים  -תחזיות
בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי; ושיעור השינוי והרמה של אמצעי התשלום.
תאריך הפרסום :כ 3-ימי עסקים לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן.

שם ההודעה :המדד המשולב לבחינת מצב המשק
התוכן :המדד המשולב מתפרסם בכל חודש ונותן אינדיקציה בזמן אמת למצב הפעילות של
המגזר העסקי בישראל .במדד שבעה רכיבים ,המכסים את תחומי הפעילות של המשק  :יצוא
הסחורות והשירותים ,יבוא הסחורות )חומרי גלם ומוצרי צריכה( ,הייצור התעשייתי ,הפדיון
בענפי המסחר והשירותים ומספר משרות השכיר במגזר העסקי.
תאריך הפרסום 18 :בחודש ,בכפיפות לפרסום מדד הייצור התעשייתי על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
שם ההודעה :התפתחות החוב של המגזר העסקי
התוכן :יתרת החוב של המגזר העסקי ,הנפקות האג"ח הסחירות והלא-סחירות ,נתונים על
עלויות החוב.
תאריך פרסום 27-20 :בחודש.
שם ההודעה :ריבית בנק ישראל
התוכן :תנאי הרקע והגורמים להחלטת בנק ישראל על שיעור הריבית לחודש הקרוב.
תאריך הפרסום :יום שני שלפני יום רביעי האחרון בחודש.

הודעות בתדירות רבעונית
 .1תיק הנכסים של הציבור  -סקירת ההתפתחות של תיק הנכסים של הציבור )מזומן,
פיקדונות ,אג"ח ,מניות ,מט"ח( במהלך הרביע.
 .2מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל  -השינוי ביתרת הנכסים
וההתחייבויות של המשק מול חו"ל והחוב החיצוני של המשק.
 .3סקר החברות והעסקים  -סקירת ההתפתחות בכ 700-חברות ועסקים .הנסקרים
מדווחים על השינוי  -עלייה ,ירידה או יציבות  -בהתפתחותם של משתנים שונים,
ומציינים את עוצמת השינוי" -רב" או "מעט" .מתשובות הנסקרים ניתן לחשב את "מאזן
הנטו" ,המשמש אינדיקטור מוקדם למצב המשק ברביע השוטף.
 .4ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים  -סקירה המתפרסמת כחודש לאחר תום
כל שליש שנה )ארבעה חודשים( ,ובה תיאור וניתוח של ההתפתחויות בפעילות הריאלית,
בשוק העבודה ,בפעילות הממשלה ,במאזן התשלומים ,במחירים ,במדיניות המוניטרית
ובשוק ההון ,וכן ההתפתחויות העיקריות בעולם.
 .5דוח האינפלציה :סיכום וניתוח של ההתפתחויות המוניטריות במשק בהתייחס ליעד
האינפלציה שקבעה הממשלה ולשינויים המתבקשים במדיניות המוניטרית לנוכח
התפתחות האינפלציה  -זו שבפועל וזו הצפויה; כל זאת על רקע ההתפתחויות המקרו-
כלכליות בישראל ובחו"ל

ההודעות הרבעוניות מתפרסמות בתוך חודשיים מתום הרביע הנסקר.

הודעות בתדירות שנתית
 .1תוכנית העבודה  -יעדי הבנק וחטיבותיו לשנה הקרובה ,הפרויקטים המרכזיים בשנה זו,
תקציב הבנק לשנה הקרובה ונתוני ביצוע התקציב בשנה הקודמת.
תאריך הפרסום :תחילת ינואר.
 .2דוח בנק ישראל .דוח שנתי המוגש לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת .הדוח סוקר
ומנתח מיגוון רחב של תחומי הפעילות הכלכלית :המדיניות הכלכלית ,התוצר,
השימושים וענפי המשק ,האינפלציה והמדיניות המוניטרית ,המערכת הפיננסית ,שוק
העבודה ,המגזר הציבורי ומימונו ,מאזן התשלומים ,מדיניות הרווחה והמדיניות
הסביבתית .תאריך הפרסום :סוף מארס .
 .3הסקירה שנתית של המפקח על הבנקים – סקירה וניתוח של ההתפתחויות השנתיות
בתחומי הפעילות ,התוצאות העסקיות והסיכונים במערכת הבנקאות הישראלית ,מבנה
המערכת ופעילות הפיקוח על הבנקים.
תאריך הפרסום :יולי-אוגוסט.

 .4הסקירה השנתית של מחלקת המטבע  -תיאור וניתוח של השינויים במחזורי השטרות
והמעות ,מידע על ההנפקה של שטרות ומטבעות למחזור ושל שטרות ומטבעות מיוחדים,
וכן על זיופים והאמצעים לגילוים.
תאריך הפרסום :יוני.
 .5דוח הממונה על חופש המידע  -הדוח השנתי של הממונה על חופש המידע מתפרסם על פי
חוק חופש המידע ,התשנ"ח  .1998 -הדוח מכיל מידע עדכני על בנק ישראל בתחומים
שונים :רשימת המנהלים בבנק ,תיאור של החטיבות  -תפקידן ופעילותן בשנה הנסקרת -
וכן נתונים על פניות הציבור אל הבנק ,בנושאים שונים ,על תקציבו ועל אתר האינטרנט
של בנק ישראל.
תאריך הפרסום :פברואר.
 .6דוח כספי של בנק ישראל  -הדינים והחשבונות הכספיים של בנק ישראל ,ובהם מאזן
בנק ישראל ודוח הרווח וההפסד שלו ליום  31בדצמבר .כן כלולים בדוח ביאורים ודברי
הסבר לדוחות הכספיים וסקירה שנתית של מערכות התשלומים והסליקה.
תאריך הפרסום :מארס.
 .7דוח פניות הציבור בפיקוח על הבנקים  -סקירת פעילותה של היחידה לפניות הציבור
בתחום יחסי בנק-לקוח.
תאריך הפרסום :פברואר.
 .8דוח חטיבת השווקים  -תיאור וניתוח של ההתפתחויות ברמת היתרות של מטבע חוץ,
בניהולן ובנזילותן ,וכן בתשואת ההחזקה והסיכון של תיק היתרות ,גם בהשוואה
לתיקים של מנהלים אחרים
תאריך הפרסום :מאי.

מעבר לרשימה האמורה מפרסם בנק ישראל מאמרים של כלכלני הבנק ,נאומים של הנגיד ,של
המשנה לנגיד ושל בכירים נוספים בבנק והודעות נוספות הקשורות להתפתחויות ולאירועים
כלכליים.

