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קצרות

המשק, בענפי קצר לזמן הבנקאי האשראי על הריבית נטל
1988 עי 1983

בןרוה* יורם

עד 1983 בתקופה קצר לזמן הבנקאי האשראי על הריאלית הריבית נטל את לנתח כדי
עתירות וכן (ושונותה), השונים המשק בענפי זה אשראי על הריאלית הריבית נמדדו ,1988

קצרי. לזמן האשראי
האשראי על הריאלית הריבית תשלומי של כחלקם זו בעבודה מוגדר הריאלית הריבית נטל
לתוצר יחסית בענף האשראי עתירות של כמכפלה מחושב הנטל הענפי. בתוצר קצר לזמן
נגזרה ענף כל לפני העומדת הריאלית הריבית .(2 (לוח לפניו העומדת הריאלית בריבית שלו,
אקסוגנית. הנתונות השונים, האשראי רכיבי על ומהריביות הענף של האשראי סל מהרכב
ענפי במרבית מכרעת השפעה הריבית נטל על הריאלית הריבית השפיעה הנסקרת בתקופה
של שמשקלו משום מהממוצע, כלל בדרך נמוכה הריאלית הריבית היתה בתעשייה המשק.
של הנמוך שיעורה הממוצע. מן קטן היה זה ענף של האשראי בסל החופשי השקלי האשראי
קצר לזמן האשראי שעתידות אף  יחסית נמוך ריבית בנטל התבטא הריאלית הריבית
יחסית גבוהה רמה ואילך מ1985 בלטה בחקלאות במשק. מהממוצע גבוהה היתה בתעשייה
זה, ענף של האשראי בסל החופשי השקלי האשראי משקל עליית בשל ריאלית, ריבית של
האשראי עתירות של המהיר הגידול עם ניכרת עלייה הריבית נטל עלה ו1988 1987 ובשנים

בענף.

המחקר. מחלקת ישראל, בנק
קצר לזמן הבנקאי האשראי על הריבית נטל ,(1989) יורם בןרוה, יותר: רחבה מעבודה לקוחים הנתונים

ישראל. בנק של המחקר מחלקת .89.07 מס' לדיון מאמרים סדרת 1988 עד 1983 המשק בענפי
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1 לוח
העסקי2, בסקטור הריבית ונטל הריאליים1 הריבית שיעורי קצר, לזמן האשראי הרגב

1988 ער 1983
(אחוזים)

הריאלית הריבית האשראישיעורי משקל
החופשישיעור

המוכוון האשראי החופשיעל האשראי נטלבשקליםהריביתעל
האשראיהריאלית הריביתבסך

קצרהממוצעת3במט"חבמט"יבמט"חבמט''י הריאלית4לזמן

198347.616.23.920.86.221.81.9
198461.148.739.429.028.918.66.8
198525.75.767.10.416.423.04.1
19861.46.626.61.88.237.31.7
19872.40.130.46.218.850.34.5
19881.03.020.53.013.858.83.6

לצרכן. המחירים מרד באמצעות נעשה הניכוי 11

והתקשורת, האחסנה התחבורה, והשירותים, המסחר החקלאות, התעשייה, ענפי את כולל העסקי ד.סקטור (2

והמים. החשמל הבנייה
השונים. האשראי סוגי במשקלות משוקלל 13

בתוצר. הריאליים הריבית תשלומי משקל 14

ישראל. בנק של המחקר מחלקת ועיבודי הבנקים על הסיקוח המקור:

2 לוח
1988 עד 1983 המשק, בענפי קצר לזמן האשראי על הריאלית הריבית

שנתיים)' מונחים (אחוזים,

התקןסרענףלאנשיםבשירותיםבסקטור סטיית
המשוקללתהכוללאמסווגפרטיים2הציבורייםהעסקי

19837.93.60.55.77.25.2
198432.635.237.640.633.12.4
198517.555.637.216.721.412.4
19866.923.519.911.59.77.6
198716.228.427.425.219.06.9
198811.619.619.916.913.75.4

.1 ללוח הערות ראה "
ישראל. תושבי "

ישראל. בנק של המחקר מחלקת ועיבודי הבנקים על הפיקוח המקור:
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3 לוח
המשק בענפי הריבית ונטל הריאלית הריבית קצר, לזמן האשראי עתירות

*1988 עי 1983
(אחוזים)

בסרבתחבורה
הסקטורבחשמלבאחסנהבמסחר

העסקיובמיםבבנייהובתקשורתובשירותיםבחקלאותבתעשייה
קצר לזמן האשראי עתירות

198330.830.526.814.57.72.223.4
198427.223.223.411.78.51.620.8
198532.026.824.211.411.33.423.3
198634.535.626.49.516.01.925.3
198738.350.126.89.118.22.627.7
198843.971.027.99.121.63.131.0
הריאליתהריב ית
19834.70.412.517.45.47.67.9
198433.827.632.330.136.333.832.6
198511.724.020.713.645.439.417.5
19861.412.110.25.021.219.96.9
198710.120.120.516.927.419.416.2
19886.314.215.813.019.39.811.6

1 לזמןנטל האשראי על הריאלית קצרהריבית
19831.40.13.42.50.40.21.9
19849.26.47.63.53.10.66.8
19853.76.45.01.65.21.34.1
19860.54.32.70.53.40.41.7
19873.910.15.51.55.00.54.5
19882.810.14.41.24.10.33.6

.1 ללוח ההערות ראה "
ישראל. בנק של המחקר מחלקת ועיבודי הבנקים על הפיקוח המקור:

4 לוח
1988 עד 1983 המשק, ענפי בין קצר לזמן האשראי התפלגות

(אחוזים)

ענףבתחבורה
במסחרבשירותי בסקטורלאלאנשיםבחשמלבאחסנה■ם

בבנייה הציבורייםובשירותיםובתקשורת בחקלאות העסקימסווגפרטיים1ובמיםבתעשייה
198338.58.33.529.87.13.20.48.30.987.3
198439.67.54.230.36.53.50.37.01.287.6
198538.38.06.127.25.93.30.58.12.683.2
198635.08.97.026.24.44.40.212.01.779.3
198732.410.54.023.13.64.60.318.52.974.5
198831.211.83.722.03.34.80.320.02.973.4

ישראל תושבי "
ישראל. בנק של המחקר מחלקיו ועיבודי הבנקים על הפיקוח המקור:
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1 דיאגרמה

1988 עד 1983 קצר, לזמן האשראי רכיבי על הריכית שיעורי
שנתיים) (במונחים

אחוזים
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