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תודההבעת

רשמייםמשרדיםשלפעולתםושיתוףעזרתםללאאלהאומדניםלהכיןהיהאפשראי
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מיוחד,לסחרהמדורהתחבורה!משרדשלהספנותמחלקתהממשלה!ראשמשרד

בנקוהתעשיה!המסחרמשרדשלההשקעותומרכזהתיירותמרכזהייצוא,מחלקת

לישראל.אוירנתייב—ו״אל־על״לישראל,הקיימתקרןשלהחשבונותמחלקתישראל,

עבורהיסודיותהסטטיסטיקותאיסוףשלמהמעמסהרבבחלקנשאגפניארנוןמר
מודההריניוכןאלה.באומדניםטבועיםושקדנותוכושרו.1953ו־1952ל־האומדנים

.1954אומדניבהכנתעזרתובעבורלסטטיסטיקה,המרכזיתמהלשכהדובשני,חייםלמר
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געתון—יושב־ראש,ל.א.)ד״רפאלקמרכזשללאומיתלהכנסההמיעצתהועדהחברי

אתסקרונחשון(ח.ומרקסלרא.מרפירסט,א.ד״רדולברג,פ.ד״רדינור,ד.מר

געתון,ל.א.ד״רשלבהערותיהםהרבהנעזרתיהערות־עזר.והעירוהראשונה,הטיוטה

דינור.ד.ומרקסלר,א.מרפירסט,א.ד״ר
הבאניגדולחובקולומביה.לאוניברסיטתדוקטור,כעבודתהוגשה,שניהטיוטה

העזרהערותאתניצלתיואשרחסותו,תחתזועבודהשקיבלאנג׳ל,ג׳ימםלפרופסור

שלי,הבחינהועדתחבריליתרלהודותברצוניכןזו.טיוטהבתיקוןשלוהרבות

ואיסאווי.הורביץברגסון,ברון,הפרופסורים
פטיגקין,דןמפרופסורנתקבלו,רבערךבעלותוהערותנקראה,השניההטיוטה

מ.א.וד״רפלורסהייםרחלגב׳לובל,הרולדד״רשוורץ,דודמרשהם,דודמר

בהע¬שיגעוהיגיעהעבורשוורץולמרלובללד״רלהודותברצוניבמיוחדברנשטיין.

העוב¬חברשלטכניותוהערותהוא,הערותיועבורברנשטייןלד״רהמקיפות,רותיהם

הבינלאומית.בקרן־המטבעמאזן־התשלומיםבמחלקתדים
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הטיוטות.כלאתבעיוןוקראהמחקר,
הראשוניםהאומדניםסקירתעבורקוזנץ,שמעוןלפרופסוראניתודהאסירכמו־כן

השניה.הטיוטהאתשקראובעבורזה,מחקרלהכיןצריךכיצדוההצעה,
מב¬דיוניםתוךהרבהליעזרואשרפאלק,במרכזבעבודהלחברילהודותברצוני

סיקרון,משהמרציטרון,צבימרע״ינעזרתיבמיוחדישירה.עזרהידיעלאוהירים,
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לאותםנוסףרוזנברג,מיכאלוד״רסלומון,הדסהגב׳קלינוב,רותגב׳סרנת,מרשלמר
ומרוההערות,הלוחותאתבדקהפרוינדשושנהגב׳בזה.נזכרושכברלעבודהחברים
הנתונים.בליווחליעזרברוךיוסף

וערנותד.המשרדית,העבודהעולנשיאת,עבוראורשרהלגב׳להודותברצוניולבסוף
השונות.הטיוטותובדיקתבקריאת

בלבד.אחריותיעלהןזה,במחקרנשארושעדייןוהמגרעותהשגיאות
ה.נ.

.1955בדצמבר,31ירושלים,
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לוחותרשימת

1954—1952ישראל,שלמאזן־התשלומיםסיכום.1

1954—1952ישראל,שלממאזן־התשלומיםאלטרנטיביים״מאזנים״.2

1954—1952ישראל,שלמאזן־ד,תשלומיםשלאלטרנטיביתצורה.3

1954—1952ובשירותים,בסחורותישראלעיסקות.4

1954—1952ישראל,שלחד־צדדיותהעברות.5

1954—1952פיננסיות,בתביעותישראלעיסקות.6

1954/55חוץמטבעלתקציבבהתאםישראלשללמעשהוהתקבוליםההכנסות.7

מקורלפי,1954/55פיסקליתבשנהחוץמטבעלתקציבבהתאםלמעשהישראלהוצאות.8
המימון

המימוןמקורלפיהיבואמיוןא.
1954ישראל,שלהשוטפותהבינלאומיותהעיסקותמימון.9

1954—1950ישראל,שלבסחורותסחר.10

1954—1952ישראל,שלבזהבעיסקות.11

1954—1950חוץ,בנסיעותישראלעיסקות.12

1954—1952ישראל,שלהתחבורהעיסקות.13

1953—1951ישראל,שלהביטוחעיסקות.14

1954—1952ישראל,שלמהשקעההכנסות.15

1954—1952אחר,במקוםנכלללאישראל,שלממשלהעיסקות.16

1954—1952אחר,במקוםנכלללאישראל,שלשוניםשירותים.17

1954—1950ישראל,שלצדדיות(חד)העברותתרומות.18

1954—1952ישראל,שללא־כנקאייםומוסדותפרטיםשללזמן־ארוךהוןעיסקות.19

1954—1952ישראל,שללא־בנקאייםומוסדותפרטיםשללזמן־קצרוהתחייבויותנכסים.20

1954—1950ישראל,שלובאנקיםרשמייםמוסדותשללזמן־ארוךהוןעיסקות.21

1954—1952ישראל,שלובאנקיםרשמייםמוסדותשללזמן־קצרזריםוהתחייבויותנכסים.22

לסטטיס¬מרכזיתהלשכהע״יפורסמואשרישראל,שלמאזן־התשלומיםשלאומדנים.1א

.1952עבורפאלקמרכזוע״י,1952—1950עבורטיקה,

בלוחותסימנים
אפס.ערכואוקייםאינוזהסעיףאין;—
המופיעה.האחרונהר,סיפרהממחציתנמוךהסכום...
נתונים.אין*





הקדמה

—1952ישראל,שלהבינלאומיותהעיסקותשלאומדניםעלזהמחקר

מרכזידיעללאורלצאתהעומדיםמקיפיםפירסומיםבסידרתהראשוןהוא1954

הדניםמחקריםקבוצתמתוךכאחדמובאזהמחקרבישראל.כלכלילמחקרפאלק

דניאלד״רשלביזמתושנערכובישראל,הלאומיהמשקמדידתשלשוניםבאספקטים

מרכזבשיתוףשיפורסמוהאחרים,המחקריםפאלק.במרכזהראשוןהחקרמנהלקרימר,

ההכנסהכוללים:הממשלה,ראשבמשרדלסטטיסטיקההמרכזיתוהלשכהפאלק
הלאומיתההכנסהקרימר,דניאלמאת1954—1952ישראלשלהלאומית
ההוצאהנועם,מיכאלמאת1954—1952בישראל,מהחקלאותהנובעת
הרולדמאת1954—1952ישראל,שלהלאומייםוהחשבונותהלאומית

—1948/49בישראלהציבוריהסקטורשלהפיננסייםהחשבונותלובל,

ברקאי.מיכאלמאת1945/55
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מבוא

העיסקותעלמפורטיםאומדניםלתתאמפירית!היאזהמחקרשלהעיקריתהמטרה
כקני־מידהלשמששיכולים,1954ו־1952,1953בשניםישראלשלהבינלאומיות

לנושישמשובו,הקשוריםובמושגיםבמאזן־התשלומיםעניננועיקרבעתיד.לאומדנים
לפיהישראליתהכלכלהאתלנתחמתכווניםאנואיןאולםכלכלי.לניתוחכמכשירים
אלה•אומדנים

כל¬עיסקותשללרישומןמטעה,אוליכיאםהמקובל,השםהוא"מאזן־התשלומים"
לשנהמשנהשחלותמורותבציוןרקלאאותנולסייעהואיכולבינלאומיות,כליות
לייחסאפשרוחשובות.בודדותעיסקותשלובקבוצותבסעיפיםגםאלאהעיסקות,בכלל

הלאומיתוההוצאההלאומיתההכנסהכמואחרים׳חשוביםכולליםלמספריםאותו

ביןאלה(.כולליםמספריםבחישובהואהכרחיחלקמאזן־התשלומיםאומדן)למעשה
אלהאומדניםולבסוף,שער־חליפין.עלללחץכאינדיקטורבולהסתייערגיליםהשאר
הרצוישמןתחומים,ולהציעובאינפורמציה,בסטטיסטיקהליקוייםבציוןלעזוריכולים

בהם.ולחקורלהמשיך
הצגתו.לאופןנודעתיתירהחשיבותהרבה,בדרכיםמשמששמאזן־התשלומיםמאחר

שימוששלסוגיםשניביןלהבחיןאפשרבאומדנים.המוטעההשימושיתמעטבכך

נודעש״מאזן־התשלומים"מאחרביקורת.ללאמאזן־התשלומיםאתאחד,שמקבלמוטעה.
בדרכיםוהורכבהוגדרשלמעשההעובדה,מןמתעלמיםקרובותלעתיםהכללי,במשמעו

אומדןכלשלההגדרותואתהיסודייםהמושגיםאתבזהירותלבחוןצריךשונות.
מראהשמאזן־התשלומיםלמשל,להניח,טעותתהיה"מאזן־התשלומים".המתקרא
שכלוליםשאפשרעיסקותשלרישוםהואבאומדנינו,שהואכפיאלא,תשלומים.למעשה

יתירה.בנכונותמודפסיםמספריםשמקבליםנפוצה,שגיאהעודשנדחו.תשלומיםבהן
מהימנות.שלשונותדרגותבעליסעיפיםשלרבמאוסףמורכביםזהמסוגאומדנים

לשימושיםמספיקהואינהמסויימים,לשימושיםמספיקהוהיאיתכןמהימנות־האומדן,
אחר.ממין
בלתי־בדוקותמסקנותשמסיקיםמאזן־התשלומים,באומדןמוטעהשימוששלשניסוג

מקריביםאנוהסיכוםבתהליךרבים.נתוניםשלמיצויהואלוח־סיכוםכלמהמספרים.
התמונהאתאמנםמראהבסחורות","מחרהסעיףלמשל,הכללי.עבורהמיוחדאת

במחקרהמובאיםבמספריםחטוףבמבטגםבסחורות.העיסקותשלהשנתיתהכללית
ברם,מאזן־התשלומים.נועדבעיקרלכךגדל.יצואשללכאורהבריאהמגמהמתגלהזה
בסחורות"."סחרשלזהסעיףיסודעליותר,עדינותמסקנותלהסיקהמנתחיוכללא
כתוצאהאומיוחדים,הסכמיםבעקבותחלהואםעליה,חלהיצואבאיזהלהביןכדי

הצורהאחר.במקוםלעייןהכלכלןצריךוכר,בלתי־רגיל,באופןטוביםמתגאי־שווק
בעיותאךלעזר,להיותיכולה3בפרקהמוצעתמאזן־התשלומיםשלהאלטרנטיבית

אומדנינו.מושתתיםשעליהןהחוץ,סחרסטטיסטיקותשלזהירניתוחברובןתובעותאלה
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להשתדלאנויכוליםאבלבאומדנים,זהממיןמוטעיםשימושיםלמנועבידינואין
מקוויםבזאת,ביקורת.ללאמתקבלשמאזן־התשלומיםמזההבאותהשגיאות,אתלצמצם

אשר,1בישראלמאזן־התשלומיםשלהקודמיםהאומדניםלעומתשיפורכאןשישאנו,
בהכנתם,שננקטווהשיטותהמקורותעלובהערותמפורטיםבלוחות־עזרהמחסורבהם

ראשית,דרכים.בשתיאלהליקוייםלתקןבאזהמחקרתועלתיותם.אתבהרבהמגבילים
מאזן-בתדריךהניתנתהמיוןולמסגרתהכללייםלמושגיםבהתאםהוכנוהאומדנים

)שייקראהבינלאומיתקרן־המטבעשל(£03131106כ<?3־^¥£330311110015התשלומים)
הצורותלגביעדיפותועלשנוסףמשוםדרך,כמורהלנושימשהתדריךתדריך(.להלן

הארצותכלאשרהמקובלת,הבינלאומיתהצורהזוהימאזן־תשלומים,שלהאחרות
חד¬אומדניםשנית,באומדניהף.למלאמתבקשותהבינלאומיתבקרן־המטבעהחברות

לכללהגיעכדישננקטוהשיטותשלמפורטיםהסבריםמלוויםולוחות־העזראלהשים
לעצמו,להחליטיכולבאומדניםהמשתמשלפיכךהאינפורמציה.מקורותוכןסעיף,
שלו.כלכלילניתוחהםנאמניםאמצעיםמידהבאיזו

האומדנים.תמציתאתבזהומביאיםכלליים,במושגיםאנודניםהראשוןבחלק
לוחותאתומביאיםמסוים,בפירוטמאזן־התשלומיםבמושגימטפליםאנוראשית,
מסגרת־מאזן־שללישראלההתאמהמידתאתאנובוחניםזאת,לאחרשלנו.הסיכום

שלבכשרותוודניםישראל,שלהאינפורמטיביותהדרישותנוכחהמקובלת,התשלומים
מאזן־התשלומים.שלעדיףאלטרנטיביניסוחעלהרומזמפצה",רשמי"מימוןהמושג
יותר,החשובותהעיסקותלסוגיטובהיותרהדגשהנותנתשלנוהאלטרנטיביתהצורה

קרן־המטבעידיעלשננקטההחדשהההצגהלצורתדומההצעתנוהמקובלת.הצורהמן
0£03131106?3ץ1מ6ת18)מאזן־התשלומיםשנתוןשלהאחרונהבמהדורההבינלאומית

אתומעמידהכחובה,אוכזכותהעיסקותכלאתרושמתשהיאבכך,שלה(¥631-000^
חד־צדדיותלהעברותהנודעתהיתירההחשיבותנפרדת.בקבוצההחד־צדדיותההעברות

שלנוהאלטרנטיביתהצורהזו.נפרדתהדגשהמחייבתישראלשלבמאזן־התשלומים
הסיכוםלוחאתמחלקתשהיאבכך,הבינלאומיתקרן־המטבעשלההצגהצורותמכלשונה

שנראהבמהתיקוןלהכניסכדינעשהזהלוחות־עזר.ולשלושהאחדראשיללוחהיסודי
לוחות־העזרשלושתיחסי.באופןחשובותבלתיעיסקותסוגישלכהדגשת־יתרלנו

נותניםהםאולם,הסיכום,לוחנבנהכיצדהמראיםיותררביםללוחותתחליףאינם
מרוכזתהצגהלהשיגשנוכלכדיכלכליתחשיבותבעלותלעיסקותמספיקפירוט
ההצגהצורתלמשל,הבינלאומיות.עיסקות־ישראלשלכלכלילניתוחהמסייעתיחסית,

ביבואהגלמייםהשינוייםאתרקלאתראהידינו,עלהמוצעתבסחורות,עיסקותשל
משמעותבעלישינוייםאלאהמסחרי,בגדעוןשנתייםשינוייםמזהוכתוצאהוביצוא,
הרישומיםעלבדיוןהראשוןהחלקאתמסיימיםאנובסחורות.הסחרבהרכבכלכלית

הבינ¬העיסקותעלהאחרותהאינפורמטיביותהדרישותאתלספקשצריכיםהרשמיים,
דיוןומסכמיםמאזן־התשלומים,לביןאלהרישומיםביןוהיחסישראלשללאומיות

זה.כללי
לוחותאתהרכבנומהםאשרהמפורטיםלוחות־העזראתמביאיםאנוהשניבחלק

12

נספח.ראההקודמיםבאומדניםלדיוןבקשר1
.1954ביוליהבינלאומיתבקרן־המטבעכחברהנתקבלהישראל2
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כך,1951ו־1950ל־השוואתייםנתוניםמביאיםאנומסויימיםסעיפיםלגביהסיכום.
להביאיכוליםאנושאיןאף־על־פיסעיפים,כמהלגבייותרארוכותסידרותלנושיש

.1954ו־1953,1952שללאותםלהשוואההניתניםאלה,קודמותלשניםמאזני־תשלומים

ובמקורותשבישראל,הכללייםבמקורות־האינפורמציהדניםאנולוח־עזרכללגבי
עלמצביעיםאנופיסקהבכללמספרים.להגיעכדיבהםמשתמשיםשאנוובמושגים
בעתיד.האומדניםלשיפוראמצעיםומציעיםבאומדנינו,התורףנקודות
סוגילפיאוארצות,לפיהבינלאומיות,העיסקותשלסיוגבזהלתתביכלתנואין

זהלפירוטבהתאםלסיוגמצומצמתאינפורמציהישמסויימיםסעיפיםלגביהמטבע.

בהתאםמאזן־התשלומיםכלאתלאמודשיאפשרומספיקים,נתוניםאיןאולםאחר,או
אומדנישלזוחשובההצגהבצורתמדיוןנמנעיםאנוזומסיבההללו.הסיוגיםלאחד

מאזן־התשלומים.
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ראשוןחלק
סיכוםואומדניכללייםמושגים

1פרק

עקרונות־יסוד

מאזן־התשלומיםשלהסטטיסטיקהשלהתהוותהא.

הבינ¬הכלכליותהעיסקותכרישוםכלליתבצורהלהגדיראפשרמאזן־התשלומיםאת
המהוויםוהמיוןשההגדרהפיעלאףנתונה.תקופהבמשךמסויימתמדינהשללאומיות

היסודייםהרעיונותיחסיבאופןמאוחר,ליטוששלתוצאההםהמודרניהמושגאת
מלחמת־העולםלאחרביותרהובררמאזן־התשלומיםשלבסטטיסטיקותהצורך.1ישנים

הזהב,בסיםאתלנטושארץאחרארץנאלצוהמלחמותשתישביןבתקופההראשונה.
החליפיןשעריעללשמורשנתכווןאוטומטי,בסיםבכלהאימוןאתאיבדומזהוכתוצאה
חשבוןעלרקאלומטבעבסיסיעללשמורשניתןמשנתברר,יחסית.קבועהבצורה
אחרות,במלים)או,ובתעסוקהבייצורהפנימית,ברמת־המחיריםחריפותתנודות

עיסקותשלהפנימיהמשקעלהשפעהשלוהאפשריותהממשיותבתוצאותמשהכירו
פנימיתביציבותאידיאליבסים־זהבשלהמטרההוחלפהמרוסנות(,בלתיבינלאומיות

1

2.

שלסבךהכלל.מןליוצאולאלכללנהיתהבינלאומיותבעיסקותפעילההתערבות
שכיח.דברנעשהחוץומטבעהמסחרעלהסוגיםמכלהגבלות
מת¬במדידההצורךהובררנלוות,והגבלותמקיפיםפיקוחי־מטבעשלהופעתםעם
פיקוחתפעוליכוללאאלו,מדידותללאהבינלאומיות.הכלכליותהעיסקותשלייקת

יותרשכיחלחלקלהיותהפכומאזן־התשלומיםאומדנימכךכתוצאהיעיל.להיותהמטבע
הברית,בנותבקרבההכרה.3ארצותבהרבההסדירותהכלכליותהסטטיסטיקותשל

הבינלאומיים,הכלכלייםביחסיםהזעזועיםאתלהחריףיכולההשניהשמלחמת־העולם

.1פרק,1937ניו־יורק,ך,3.0013!ף\161,־8111(1165ס!1116?'11601)101611101101101/01?'10(16:ראה1
1944)61161166הלאומים,חבר2 ,1111611101101101 01X116116) ?5X1.
חבר־הלאומיםע״יפורסםאלומביןהראשוןמאזני־תשלומים.עלכרכיםסידרתהכיןחבר־הלאומים3

5161(10ז0ו'1(80111111/1(11(80/011106)011117161115(£01611(11111(1(816(11011665ן1924ב־
המאו¬האומותאירגוןע״י,080101166/?0)1939-19451061115והאחרון,,1910-1923

.1948ב־חדות
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לבשוהסידוריםאלה.זעזועיםשלהתוצאותאתשיצמצמוחוקתיים,סידוריםהעלתה
קרן־עודדהמגמותיה,אתלקדםכדיובתכניותיה.הבינלאומיתבקרן־המטבעצורה

האומ¬אתופירסמהמאזן־התשלומים,שלאחידיםאומדניםפיתוחהבינלאומיתהמטבע
4המדווחותהמדינותעלדנים

5

.

התדריךב.

אתהבינלאומיתקרן־המטבעפירסמההסטטיסטיתהתכניתביצועעללהקלכדי
מאר¬מומחיםשלמשותףמאמץפרי,1948ביגוארתשלומיםהמאזן־תדריך

שנראושינוייםכמהובהשנתיים,כעבורלאוריצאהבמעטמתוקנתמהדורהרבות.צות
מאזן־התש־שלהראשון*בשנתוןשפורסמוהנתוניםבאיסוףשנרכשהנסיוןנוכחכרצויים
(.0££2121106?2בתץ0;(מ¥62145נ00אל1947,1946,1938)1938,1946,1947לומים

העיסקותכלשלשיטתיכ״רישוםנתונהלתקופהמאזן־התשלומיםאתמגדירהתדריך
ארצותשלתושביםלביןהמדווחתהארץשלתושביםביןהתקופה,במשךהכלכליות,

6זרים"נוחיות,לשםהנקראים,אחרות,

7

ממונחיאחדבכלולדוןלהגדירממשיךהתדריך.
להלך.בקצרהשמסוכםכפיזו,בהגדרההיסוד

כלכליותעיסקות.1
והעברתשירותיםסיפוקסחורות,עלבעלותמהעברתמורכבותכלכליותעיסקות
ונכסי־דלא־ניידי,פיננסיותתביעותכוללותההשקעותאחרים.וסוגי־השקעהמזומנים

דיפלומטיות.ומשלחותצבארשותעל־ידיבחוץ־לארץהנרכשיםקבועים,מנכסיםחוץ
ובשירותים.בסחורותשוטפותכעיסקותנחשביםהללו

שירו¬סחורות,החלפתבתמורה.שלאאובתמורהכרוכותשתהיינהאפשרהעיסקות
ולחובה,לזכותשווהרישוםמחייבתהשני,כנגדהאחדאחרים,סעיפי־הוןאוכסףתים,

שאיןהיינו,תשלום,מחייבתשאינהעיסקהבמאזן־התשלומים.המתאימותבקבוצות
העי¬עללשמורכדימיוחד,תרומות"ב״חשבוןנגדיסעיףמחייבתתביעה,כלמתהווית

כפול.רישוםשלקרון

זריםתושביםיחם.2
להלן,בהםשנדוןמקריםמכמהחוץבמאזן־התשלומים,הנכנסותהיחידותהעיסקות

אשראלהכלנכלליםבתושביםזרים.לביןמסויימתארץשלתושביםשביןאלההן
ארצו;כתושבנחשבלחוץ־לארץהנוסעאזרחהנתונה.בארץהוא״מרכז־התעניינותם״

80107?;(!0/?0׳>7?מ71^ששמהבסידרהאלהאומדניםלאורמוציאההבינלאומיתקרן־המטבע4
076004.??

השנתון.זהלפרסוםייקראנוחיותלשם5
.1עמודתדריך,6
.6—1עמודיםהתדריך,דיוןאחרבצמידותעוקבזהפרקשלהנותרהחלק7
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הכנסתופעולותאתויעבירארוכה,לתקופת־זמןאחרבמקוםהתיישבהואאםאבל
ישמוראםאף"זר",ייחשבהתעניינותו"׳"מרכזאתישנהאחרתבצורהאולחוץ־לארץ,

המושב.ארץבקביעתלגמישותמקוםנותןההתעניינות""מרכזעיקרוןאזרחותו.על
משרתים.הםאותההארץכתושבינחשביםבחו״לדיפלומטיותומשלחותצבאאנשי

הנמ¬שלא־לשם־ריווח,ואירגוניםעסקיםמפעלימקומיות,ורשויותמרכזיתממשלה
בחוץ־סוכנויותיהםוכןארץ,אותהשלתושביםכמוסדותנחשביםמסויימת,בארץצאים
נחשביםהם,חשבונםעלראשיכמוסדהפועליםוחברות־בת,זריםסניפיםברם,לארץ.

פועלים.הםבהארץאותהכתושבי
ולכןלאומיים,לגבולותמחוץהעומדיםכשטחיםנחשבותהבינלאומיותהסוכנויותכל
נמצאות.הןבהארץאותהתושביהןאין

מפעל־האם,לזכותנרשמיםוחברות־בתסניפיםשלהרווחיםמקרי־גבול:א.
אותםרושמיםלכן,בחוץ־לארץ;נשאריםאומחולקיםהםאםבכךלהתחשבמבלי

במאזן־התשלומים.
בהרחבה,להלןיראושאומדנינוכפימהגרים.בנכסיהטיפולהואאחרמקרה־גבול

התד¬דורשכךמשוםניכרת.כלכליתחשיבותבעלתלהיותיכולההעברת־רכוש־עולים
אלזר,היותובתוקףמהאישכ״תרומות"יירשמומהגריםשלוההוןהסחורותשכלריך,
הרכוש.שלפיסיתהעברהקיימתאםבכךלהתחשבמבליתושב׳היותובתוקףעצמו
המתאים.בחשבוןתירשםהעברת־רכוש־פיסיתברור׳

להערכהלהגיעכדיבסחורות.סחרשלהסטטיסטיקהרישוםהואשלישימקרה־גבול
כמשתלמותנחשבותהמתאימיםבחשבונותיהםהעברההוצאותכלהסחורות,שלאחידה
לתושבאלהתשלומיםישלםשיצואןייתכן,למעשההיבוא.ארץידיעלישירבאופן
ברם,למאזן־התשלומים.שייכתאינהלכןתושב־תושב,עיסקתזוהוא.בארצואחר

תושב־זר.עיסקתבדברכרוכהכךידיועלזרליבואןכסוכןפועלשהיצואןמניחים

הכללמןהיוצאיםשניתושב־זר:לעקרוןהכללמןיוצאיםב.
המקריםבשנילזמן־קצר.הוןותנועותבעיסקות־זהבהטיפולהם:תושב־זרלעקרון
המש¬עיסקהכלהארץ.שלהבינלאומיותהרזרבותמושפעותאםהוא,החשובהשיקול
ממשלתיותביתרותאוהמונטרי,הזהבביתרותשינויכמוזו,רזרבהמצבעלפיעה
ביןתהיהשהעיסקהאפילובמאזן־התשלומים,להירשםחייבתזרים,זמן־קצרנכסישל

לממשלהלא־מונטרימכירת־זהבממשלתם.לביןהנתונההארץשלפרטייםתושבים
באופן.8מונטרי"ב״זהבבנכסים()עליהוכחובהלא־מונטרי"ב״זהבכזכותנרשמת
נרשמותהפרטי,הסקטורלביןהציבוריהסקטורביןזמן־קצרנכסיהעברותדומה

חשבון.בכלמאפםברישום

המסגרת.3
הלוחבהצגתרביםשינוייםהכניסההאחרוןבשנתונההבינלאומיתקרן־המטבע

המדוו¬הארצותברם,.3בפרקניתןאלהבשינוייםהדיוןמאזן־התשלומים.שלהמסכם
מורכבתזומסגרתשלהם.הדוחו״תבהכנתהתדריךמסגרתעללשמורנדרשותחות

.31עמודתדריך,ראה8
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האינפורמציהאתתמציתיתבצורההמביאסיכום,ולוחמפורטיםלוחותמסידרת
לשנימסוייגיםהסיכוםבלוחהסעיפיםוכךהספציפייםהלוחותביותר.החשובה
הון.וחשבון9שוטףחשבוןחשבונות:
חייבים־במצבשינוייםהמייצגותלאלופרטהעיסקות,כלרישוםהואהשוטף"החשבון

10שלה"המונטריהזהבביתרותושינוייםהמדווחת,הארץשלהבינלאומיזכאים

11

הגדרה.
עיסקותהכוללתקבוצה,בהגדרתמהקושינובעתשארית,בתורשוטףחשבוןשלזו

בחשבוןתרומותשבראייתהיתרונות.11"תרומות"חד־צדדיות,העברותוגםושירותים
ביתרותשינוייםהמייצגותהעיסקותכלרישוםהינוההוןחשבון.3בפרקידונונפרד
לוקחיםאיןברם,הארץ.שלהבינלאומייםזכאים־חייביםבמצבושינוייםהמונטרי,הזהב

למעשה.עיסקותשלולאבהערכההפרשיםשלתוצאהשהםשינוייםבחשבון

כפולרישום.4
מוש¬מבחינהלפחותפעמיים,נרשמתעיסקהשכלמשום"מתאזנים"החשבונותשני
כדימוכנס,והשמטותטעויותשלנפרדוסעיףוהשמטות","טעויותחלותלמעשהגית.

חובה)למשל(סעיףשאלמובנהאיןהכפולהשיטת־הרישוםיתאזנו.שהחשבונות
שסעיףמבטיחה,רקהיאההון.בחשבוןזכותסעיףשווהבאופןצמודהשוטףבחשבון
השוטף,בחשבוןאחרסעיףזהאםבכך,להתחשבמבליהנכון,במקוםיירשםשווהנגדי
השניאתהאחדלבטלעלוליםשרישומיםבעובדה,להתחשבומבליההון,בחשבוןאו

המראה,זכות,בסעיףתחילהכרוךסחורהיצואלמשל,הסופי.לאיזוןשמגיעיםלפני
התשלום.12הזרהיבואןכנגדתביעהשנוצרהאחרת,זאתנאמראו,ירד;)סחורות(שנכס
נרשמתהמקריםבשניהתחייבות.רישוםידיעללהדחותאוחוץ,במטבעלהיעשותיכול

סעיף־מה״יבואך.סחורותמביאה״יצואן"—להתחלףעלולהמצבזאתלאחרתביעה.

בסיכוםהחוב.ביטולעםאוהמזומן,החזרתעםמשתלבבסחורותבסחרזהחובה
בסחורות.בסחרנגדייםרישומיםשניעםרקנשאריםאנוהמאזן

תשלומיםלעומתעיסקות.5

אלא"תשלומים"שלמאזןלמעשהאינובעלות,בשינויעניינוהנדוןשהרישוםמאחר
נחשבמהגרלמשל,תשלום.כלמחייבותשאינןעיסקותישלמעשה,"עיסקות".שלמאזן
תשלוםכלאיןתושב,בתורעצמואלזר,בתורמעצמורכושו,עלבעלותהמעבירכאדם

הםו״תרומות"ושירותים""סחורותשםהשנתון.שלהחמישימהכרךהושמטשוטףחשבוןהמונח9

נפרדים.בחשבונות
.5 עמודתדריך,10

ראההלאומיתההכנסהשתבונאותלביןהתדריךמושגיביןהקשרעלמעולהדיון11
33.(1861•, "1116 33131106 0£ ?3 ץ11161118:\!סס"!"300110111100£^0317813",1^813(1$

£71^075, \£01. 11, 1\ ז060601361,1.0•1951

816 "0£831300680016?37016018?11£3118",.^£001107710710071-ביןדיוןראה12
ק36מ£036,

17110 £.011101
־

X1, \^01• X^,^, ^3X03 1951 0£831300680016"
לבין830101008.0:8.03611,

?37016018 ?11£3118: 0001016018," £7710710071 £0071077110 £011101X1, ז01\ . X^.^, 310. 5,
060601861• 1951
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וזההבעלות,שינוימועדלהיותחייבהעיסקותמועדמכך.כתוצאה13זוב״עיסקה"כרוך

לכן,עלול,סחרותשלהרשוםהיבואהתשלום.ממועדניכרתבמידהשונהלהיותעלול

סחורות,קניותעללתשלוםההתחייבויותלערךאולמשק,הנכנסותלסחורותלהתאיםלא

באופןנותןאינושמאזן־העיסקותמכאן,חוץ.מטבעשלהחליפיןשעריעללחץהמהוות
שלווהקשרמגבלותיונותן.הואכאילושנדמההאינפורמציה,אותהכלאתאוטומטי
להלן.4ו־3בפרקיםנידוניםאלטרנטיבייםולרישומיםעזרלרישומי

כזה.רישוםשלבסבךדיוןלגבי9אפסקה,2פרקראה13
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2פרק

ישראל,שלמאזן־התשלומיםשלסיכוםאומדני
1952—1954

שלהכלכליותבעיותיהלניתוחהמקובליםשבמושגיםהתועלתאתלשפוטשנוכלקודם גםאלאהישראלי׳המשקשלההפכפכותהתכונותאתרקלאלתארצורךישישראל,
בהםשהשתמשנואלהוהןהתדריךידיעלהמוצעיםאלההןאלה,מושגיםשלתוכנם
בקשרדניםאנוובשני,3בפרקנעסוקבראשוןהתדריך.ממושגילסטותכשנאלצנואנו׳

!י.בלוחשלנוהסיכוםלאומדני

שוטףחשבוןא.

בסחורותסחר.1
סחו¬ויבואיצואבסחורות.סחרהואבמאזן־התשלומיםביותרהגדולהסעיף

מאזני־למעשה,הבינלאומיות.הכלכליותבעיסקותביותרהשכיחהסוגאתמהוויםרות
הסעיפיםהוכנסובהדרגהבלבד,בסחורותבעיסקותכמעטמקודםעסקוהתשלומים
הון.תנועותיותרמאוחרורקה״סמויים",
למטרותכללובדרךרבות,ארצותעל־ידירבזמןנערכוסחורותתנועתעלרישומים

מכס

1

כאשרהרישוםנערךכללבדרךהצורך.ולפיהארצותלפישונותדרכי־הרישום.2
כ״גבול־אוגיאוגרפי,כגבולאואותולהגדירשאפשרהארץ,"גבול"אתעוברתהסחורה
הגיאוגרפי.הגבולעםזהההואתמידשלאמכס",
צריכהעבורנוסףלעיבודמיידית,לצריכהשנועדאפשרהמכסדרךהעובריבוא
אוערובה׳במחסניהמכס,פיקוחתחתלהשארעלולהיבואאולם,ליצוא.אומקומית, אתכךאחרלעבורעלולותאלהסחורותלדלק.בתי־זקוקכמונוסף,לעיבודבמפעלים
סחורותולבסוף,.3המכסגבולותאתאי־פעםשתעבורנהמבלימחדששיוצאואוהמכס, למשק.למעשהלהכנםמבליהןעוברותב״טרנזיט״;הןמסויימות
תהליךשעבריבואהנדונה,בארץבשלמותןשיוצרומסחורותלהיותיכוליצוא

השני.בחלקושיטותמקורותעלהמפורטבדיוןיעייןהמתמחה1
.0.1£\/.)116ז1311(1.ן\ג<¥3£<ז1שבעריכתבקובץראההסחרסטטיסטיקתעלומעמיקמעולהדיון2

£1,ץ1ז116זז10110ז101ס^סז"!8101151105,\!ז¥6\¥0111,1953
1312168 3
זעום;כללבדרךהואהמכס,פיקוחבתוךנוסף,עיבודשללמפעליםשיבואמציין,1*
הכלל.מןיוצאיםבחיפהבתי־הזיקוקכך,אםליצוא.חזרהנשלחותהגמורותהסחורותמרבית

.0.1£.)בישראל.לתצרוכתהםמוצריהםרובכאקסטרה־טריטוריאליים,נחשביםשהםפיעלאף
\/116מ3(ם1.ך(1£ז\\31(£11,ץ0113.ק3,"00ז\613§6,"1ז110זז10110ז7101ז"810115110511/16,

1953,¥0111
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המצב.באותוכמעטלחוץ־לארץכךאחרשנשלחיבואדהיינו,"יצוא־חוזר".אועיבוד,

למדי.עדיןהואיצוא־חוזרלביןבטרנזיטסחורותביןהמבחיןשהקוברור,
אתכולל"כללי"סחר"מיוחד".כסהראו"כללי"כסהראולהירשםעלולותהסחורות

גבו¬אתעוברותהןאםשים־לבמבליהגיאוגרפייםהגבולותאתהעוברותהסחורותכל

"מיוחד"סחרזהלעומתהטרנזיט.סחורותאתמשמיטיםכללבדרךברם,המכס.לות

המלאיכאשרמשמעות,בעלהואההבדלהמכס•גבולותדרךהעוברותלסחורותמוגבל
הבודדיםהמצרכיםהריקבוע,נשארסך־המלאיכאשראפילומשתנה.ערובהבמחסני
הסחרשיטתלפייצוא־חוזר.הרבהישכאשרנובעמשמעותבעלאחרהבדלכך.אינם

לאנרשםאינולחוץ־לארץכךאחרונשלחערובהלמחסניהנכנסהיבואה״מיוחד",
עדיף.הואה״כללי"הסחרמושגהתשלומיםמאזן־לגביכיצוא.ולאכיבוא

אתעוברותכשהסחורותבדרך־כללנרשמיםנתוני־המכסז(:1במ1)§תתויעא(
שתיהתשלום.כשנערךמידבסחורותעיסקותמראיםחליפיןרישומי.4המכסגבולות
מש¬כאשרהעיסקהביצועאתהרואהמאזן־התשלומים,עבורנאותותאינןאלהגישות

התשלום""אמצעירישוםעל־ידינקבעהרישוםמועד.5הסחורותעלהבעלותתנה
במזומנים,בתשלוםשתהיהאפשרהמתאימהעיסקת־ההון״...במאזן־התשלומים:

רישום־הסחורותמועדאתהקובעהואהמעשהמועדאולםחוב,בחיסולאובאשראי,

.6בחשבונות"

הו¬ביטוח,)הוצאות,ם.י.פ.בערכיאוכרגילמוערךסחר־בסחורותהערכה:ב(

ליד)הסחורה.0פ.א.הןאחרותאפשרויותהספינה(.סיפון)עלפ.או.ב.בערכיאובלה(,
אומקומייםבמחירי־שוקומשתמשיםיתכןלפרקים,פנימי.מקוםאיזהופ.או.ב.האניה(,
ס.י.פ.במחיריוהיבואפ.או.ב.במחירימוערךהיצואביותרתכופותלעתיםבזרים.

ישיותר.גבוהיםמכםמסילגבותמאפשרשזהמשוםזו,בצורהנרשמיםהאחרונים

השפעתלמדידתמיועדתסטטיסטיקת־הסחרכאשרעדיפיםביבוא.י.פ.0שערכישטענו,
כמווהביטוח,ההובלהלתשלומינוסףאחרות,תוספותאולם,.7המקומיהמשקעלהסחר
המשקעלהשפעתןלמדודיהיהשאפשרלפניהיבוא,לערכילהוסיףישמכם,מסי

הנרשמיםרישומי־היבוא,אתלהחליףישכאשרנגרמיםנוספיםסיבוכיםהמקומי.
.8שוניםשערי־חליפיןבאמצעותמקומי,במטבעלערכיםחוץמטבעשלבערכים

למטרות־השוואהיבוא.עבורוגםיצואעבורגםפ.או.ב.ערכיבבירורמעדיףהתדריך
והביטוחההובלהתשלומייתר־על־כן,עדיף.שזהברוראיזורי,סיוגולגביבינלאומיות

מש¬היוסחורותאבלבמלואם,שולמוהמכסמסיכאשרהישראליהיבואנרשם1953ל־עד4

כיבוא.שנרשמולפנירבזמן"•־•ק1'וייי׳ילכדהמכס:ממסיחלקעלפיקדוןסמךעלתחררות
.5פרקראה

ראהנעות,כשהסחורותרקסטטיסטיקת־הסחרנרשמתשלפיהאלטרנטיבית,השקפהלעניין8

.ך..£>163(080107106£771,16/?0)1951,1.01111011,117161115,.ק32
\731161•001.3(11161,■0113.ק9,>"161011311(1186?13(0£33131106111611116?3ץ1116111:5,"6

.164עמודלעיל,המצוטטהספר(1£זוו31\£11ץ30(31...ס.ס>!11611

.ך2(1׳ו\31!(•£1ץ311(1>110110135>1.?0113,61111226111.ק5,^"3111311011",3.0.0.>:711611

.88עמודכנ״ל311(51•(1£\1,31(£11ץ

ההוצאהלוכל,הרולדראהחוץ,במטבעשנרשםיבואשלישראליותללידותההחלפהבענין8
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ל ו ח 1 . ריכוז

שלומים
הת

של שראל,
י

1952
—

1954

)במיליוני

דולר(

א. עיסקות

שוטפות

1954

1953

1952

זכות

או

חובה)-(

נטו

חובה

זכות

זכות

או

חובה)-(

נטו

חובה

זכות

זכות

או

)—
חובה)

נטו

חובה

זכות

-208.1

295.8

87.7

-225.6

281.9

56.3

-278.6

323.1

44.5

1 . סחר

סחורות

)יצוא

פ.או.ב.,

יבוא

ם.י.פ.(

-0.1

...0.1

0.3

*••0.3

0.1

..*0.12 . תנועת

זהב

שלא לצרכי

מטבע

3.5

1.4

4.9

3.3

1.6

4.9

2.7

1.3

4.03 . נסיעות

חוץ

7.3

16.5

23.8

8.0

16.9

24.9

9.0

15.0

24.0

4 . הובלה

( 4.1

פלוס

4.2
)

12.7—

12.7

13.3

—

13.3

־־13.2

13.2

4.1

מטען

ברוטו

-5.4

16.5

11.1

-5.3

16.9

11.6

-4.2

15.0

10.8

4.2

אחר

-1.2

12.9

11.7

-1.2

12.9

11.7

-1.3

11.5

10.2

5 . ביטוח

( 5.1

פלוס

5.2

) -0.2

1.8

1.6-0.2

1.8

1.6

0.8

0.8

1.65.1

ביטוח

ימי

-1.0

11.1

10.1

-1.0

11.1

10.1

-2.1

10.7

8.65.2

אחר

-16.7

19.0

2.3-16.4

18.9

2.5-11.9

12.8

0.96 . הכנסה

שקעות
מה

( 6.1

פלוס

6.2
) -4.0

4.0—-2.9

2.9—-1.5

1.5—6.1

שקעות
ה

יעיירות

-

12,7

15.0

2.3-13.5

16.0

2.5-10.4

11.3

0.96.2

הון זכאים

-24.7

26.0

1.3-25.7

27.0

1.3-21.6

24.0

2.47 . שלה,
ממ

ל.ג.מ.א.

-1.5

4.9

3.4-5.6

6.0

0.4-5.0

5.4

0.48 . שונות,

ל.נ.מ.א.

-241.3

376.5

135.2

-262.9

365.2

102.3

-306.6

393.1

86.5

ס״ה

סחורות

שירותים
וה

( 1 עד 8 )

260.7

4.1

264.8

172.8

1.6

174.4

191.2

0.5

191.7

9 . תרומות

( 9.1

עד 9.5
)

132.3

3.2

135.5

82.5

0.9

83.4

95.9

0.1

96.0

9.1

ממסרים

של פרטים

ומוסדות

1.0

0.9

1.9

2.1

0.7

2.8

8.9

0.4

9.39.2

העברות

פרטיות

אחרות

82.3—

82.3

40.9

—

־־־——40.9

9.3

שילומים

39.0

—

39.0

47.3

—

47.3

86.4

—

86.4

9.4

הענקות

שמיות
ר

6.1—

6.1——————

9.5

פיצויים

19.4

380.6

400.0

-

90.1

366.8

276.7

-115.4

393.6

278.2

10 .ס״ה

העיסקות

שוטפות
ה

( 1 עד 9 )

-20.4

14.8

-1.0

טעויות

שמטות
וה

( 16 מינוס

10
ז־זו(



1954

1953

1952

נכסים
נטו

התחי־
נכסיםנכסיםבויות
נטו

התחי־
נכסיםנכסיםבויות
נטו

התחי־
נכסיםבויות

-

19.0

19.8

0.8-21.9

23.7

1.8-29.9

31.0

1.1

פרטי

)להוציא

מוסדות

בנקאיים(

11 . הון לזמן

ארוך

(
11.1

עד 11.6

) -

2.013.511.5-

6.2

8.0

1.8-9.9

10.3

0.4

11.1

שקעות
ה

שירות
י

-

5.7

0.9-־־5.7

0.9—

-

1.2

1.2—

11.2

שקעות
ה

במזומן

-

0.8

0.1-

0.7-

0.3

0.3—

0.2

0.5

0.7

11.3

ניירות־ערך

-

17.5

17.5

—_3_3_3

-15.9

15.9

—

11.4

מלוות

1

2

24.5

-24.5

—-

5.6-5.6—

20.0

-

20.0

—

11.5

סילוק

התחיבויות

2

-17.5

17.5

—-

20.1

20.1

—-23.1

23.1

—

11.6

הון אחר 4

7.8-7.3

0.5

4.8-6.0

1.2

7.0-

7.3-0.3

12 . הון לזמן־קצר

(
12.1

פלוס

12.2

) 0.5—

0.5-1.2—-1.2-0.3—-0.3

12.1

מטבע,

פקדונות,

התחיבויות

שלה
הממ

7.3

7.3 6.0•־

6.0 12.2•7.3-7.3•־

אחר 2

-52.2

52.1

-0.1-47.7

46.2

-

1.5-

85.0

77.8

-7.2

מוסדות

שמיים
ר

ובנקאיים

13 . הון לזמן־ארוך

(
13.1

עד 13.4

) -

88.8

88.8

—-

61.2

61.2

—

-86.6

86.6

—

13.1

מלוות

שמיות
ר

2

30.8

-30.8

—

15.4

-15.4

—

9.0-9.0—

13.2

סילוק

התחיבויית

2

4.7-5.9-1.2-

1.9

0.4-1.5-7.4

0.2-7.2

13.3

ניירות־ערך

1.1—

1.1—————

13.4

אחר

62.4

-22.8

39.6

-10.5

19.9

9.4-

8.5

3.9-4.6

14 . הון לזמן־קצר

(
14.1

עד 14.3

) 4.0-0.2

3.8-1.0-

0.4

0.6-5.3

4.3-1.0

14.1 הסכמי

שלומים
ת

והסכמי

סילוקין

—————————

14.2

התחיבויות

לקמ״ב

י 15 ג 1 ש״פ
ובב

כנמ

13

24.3

-24.3

—-18.3

18.3

—-

0.55

6

0.55—

14.3

התחיבויות

למוסדות

שמיים
ר

ובנקאיים

2

34.1

1.7

35.8

6.8

2.0

8.8-

2.7-

0.95-3.6

14.4

אחר 2

—————————

15 . זהב

לצרכי

מטבע

-1.0

41.8

40.8

-75.3

83.8

8.5-116.4

105.4

-11.0

16 .ס״ה

תנועות

הון ( 11 עד 15
)

הערות:

...ז״א

סכום

זעום.

• ז״א

סכום

זעום.

—

ז״א

אין,

או אפס.

1 רוב

שקעה
הה

שירה
הי

נכללה ב־

11.6

.

2 הלוואות

הניתנות

לבנקים

שראליים
י

עם

ערבון

להמרה

במטבע

שה,
ק

נכללו

בפרטי.

3 שב
חו

על בסיס

נטו,

שום
ומ

כך
ב־

11.5

שמה
נר

תנועה

נטו.

י סעיף

זה כולל

גידול

של שקעות
ה

חוץ,

הפחתת

נכסי

שראל
י

בחו״ל,

וכמה

תרומות.

5 כל ההתחיבויות

קציות

המועד,

הניתנות

להמרה

במטבע

שה,
ק

כלולות ב־

14.4

.

6 תנועה

נטו,

עולה

,)+(

יורדת

.)-(
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1ללוחהערות

שוטפותעיסקותא.
ר,זכות.בעמודתמהסכוםהחובהבעמודתהסכוםהפחתתעל־ידימתקבלנטוסכום־הזכות

סעיף
.6סעיף:10לוח1
.4סעיףחובה,;1סעיףזכות,:11לוח2

.7סעיףחובה,;3סעיףזכות,:12לוח3

.1סעיף:13לוח4.1

.4עד2סעיפים:13לוח4.2

(.1953במספריהשתמשנו1954ב־)גם7סעיףזכות,א:14לוח5.1
(.1953במספריהשתמשנו1954ב־)גם12סעיףחובה,

(.1953במספריהשתמשנו1954ב־)גם7סעיףזכות,:14לוח5.2
(.1953במספריהשתמשנו1954ב־)גם13סעיףחובה,

.1סעיף:15לוח6.1

.2סעיף:15לוח6.2
.4סעיףחובה,;3סעיףזכות,:16לוח7
.6סעיףחובה,:1סעיףזכות,:17לוח8
.4עד1סעיפים:18לוח9.1
.5סעיף:18לוח9.2

.7סעיף:18לוח9.3

.6סעיף:18לוח9.4

.8סעיף:18לוח9.5

הוןתנועותב.
בהתחייבויותהשינויהפחתתעל־ידימחושב,3בעמודהנטו,בנכסיםהשינוי
הסימון,אתהופכיםאנובהתחייבויות)-(שינויבהפחתתבנכסים.מהשינוי
בהתחייבויות.השינויאתלנכסיםמוסיפיםואח״ב
19לוח

3עמודה1סעיף:נכסים11.1
3עמודה3סעיף:התחייבויות

3עמודה4סעיף11.2

3עמודה2סעיףנכסים:11.3
3עמודה5סעיף:התחייבויות

1עמודה6סעיף11.4

1עמודה6סעיף11.5

3עמודה7סעיף11.6

3עמודה20לוח

2ו־1סעיפים12.1

3סעיף:נכסים12.2
7עד4סעיפים:התחייבויות

21לוח

1עמודה3סעיף13.1

2עמודה3סעיף13.2

3עמודה1סעיף:נכסים13.3
3עמודה4סעיף:התחייבויות

3עמודה2סעיף13.4

סעיף
:16עד11

:11.6עד11

:12,2עד12

:13.4עד13.1
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3עמודה22לוח:14,4עד14.1

1סעיף:נכסים14.1

9סעיףהתחייבויות:

10סעיף14.2

10סעיף14.2

13עד11סעיפים14.3

8עד2סעיפים:נכסים14.4

16עד14סעיפיםהתחייבויות:

.8סעיף9לוחאו,17סעיף22לוח:15

וישסחורות,ולאשירותים,עבורתשלומיםהם.י.פ.0ברישוםהסחורהלערךהנוספים

מכירהתדריךאולם,והביטוח.התחבורהבחשבונותבנפרדאותםלרשום

לתתמציעהואכאלהובמקריםהוא,שכיחם.י.פ.בערכיהיבואשרישוםבעובדה,
יבוא,עלהללוהתשלומיםבסכום■והביטוח,התחבורהבחשבונותלתקבוליםהערכת־יתר

אף־.9הסחורותבחשבוןהערכת־היתראתלבטלכדילתושבים,תושביםביןהניתנים
הסילוףעללהצטערישהסופי,באיזוןהן"אתהשומעאלהלאוויםשניש״מכללעל־פי

פ.או.ב.במונחיהרישוםלהעדפתאחרותסיבותוהביטוח.התחבורהלחשבונותשנפלט

.3בפרקתינתנהס.י.פ.מונחיעל

מאזן־בשבילבסחורותהסחרסטטיסטיקותתיקוניג(
הסחרסטטיסטיקתאתלתקןהכרחישיהיו,אשרמקורותינויהיוהתשלומים:

שלושהבניהםאלהתיקוניםמאזן־התשלומים.לדרישותלהתאימהכדיבסחורות,

"כללי"שסטטיסטיקת־סחראף־על־פישראינו,כפיולעיות.להערכה,לכיסוי,סוגים:
כו¬ואינהכלכליות,עיסקותשאינןסחורותזרמיהיאכוללתלמאזן־התשלומים,עדיפה

להוסיףהכרחישהסחרסטטיסטיקתרישומיאלבה.לכלולהיהשצריךעיסקותללת

בלתי־ועיסקותואווירונים,אניותשלומכירותקניותכמורשומות,בלתיעיסקות

הבלתיהעיסקותאומדןהיא,אחרתתוספתוחבילות־דואר.מתנותכמואחרות,נכללות

הסחורהכמותאתלאמודיכוליםאנואיןאולם,ניכרות:להיותעלולותהללוחוקיות.

בחו״להנמצאיםלדיפלומטיםמשלוחיםכמוסחורות,להפחיתישהגנובה.אוהמוברחת
מחליפיםאינםולכןבחכירה,הנשלחיםוסרטי־קולנועתושבים־זרים(,עיסקותאינן)אלו

כקבוצהבהםדןהתדריךאשרזהב,כמוסחורותלסעיפיתיקוניםלהכניסישוכןבעלות.

נפרדת.
העיסקותערכיאתמייצגיםאינםהרשומיםהערכיםכאשרדרושים,תיקוני־הערכה

להתחמקכדיבסחורות,סחרשלמכוונותהערכות־סחראולהערכות־יתרמחוץלמעשה.
יכו¬רבותסיבות—ביותרקשההתיקוןזאתלגבי—מטבעעלמפיקוחאומכסממסי

הנומינאלי:בערכןלהירשםעלולותמתנותנכונה.יירשמולאשהערכיםלכךלהיותלות
בביקורתמדקדקיםאינםפקידי־המכםמטיפול,פטורותמסוימותסחורותכאשראו,

הסופיים.המחיריםשנקבעיםלפניערכיםברישוםכרוךקונסיגנציהמסחרהערכים.

המסחריים.לערכיםשנתקרבכדיתיקונים,להכניסהכרחישזהמסוגהמקריםבכל

ב.,6פרקראה9
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הכרחישמכם,בנתונימשתמשיםאםלעיות.בנוגעהואביותרהקשהוהתיקוןיתכן
אוהמכס,גבולותאתעדייןעברושלאאלאהשתנתה,שבעלותןסחורות,עבורבתיקון
לערוךישלכךבדומהבוזוץ־לארץ.עדייןנמצאותשהןמשוםאובמעבר,שהןמשום

בעלותן.השתנתהטרםאבלהלאומי,הגבולאתשעברוהסחורותאותןעבורתיקונים
במאזן־התשלומים.לכלולאיןאלהאת

מזמןבהרבהשונהלהיותהתשלוםזמןעלולחוץ,מטבעעלבנתוניםמשתמשיםאם
התש¬אשרלעיסקות,מוגבלבהיותובכיסוי,גםלקוייהיהכזהרישוםהבעלות.החלפת

נתוני־להשיגיהיהאפשראםאלאאלה,מסיבותהבנקים.בדרךנעשהעבורןלום
לסחרעדיףמקורהםשנתוני־מכםהתדריךסוברורבים,נוספיםפיקוח־מטבע

.10בסחורות

עלהסתמכנובאומדנינובסחורות!סחרעלשלנוהאומדניםד(
בדרךרושמתהישראליתסטטיסטיקת־הסחרהמכס.מנתונישנלקחהסטטיסטיקת־הסחר

פ.או.ב.,לערכיהיבואאתלהפוךיכולנולאפ.או.ב.היצואואת.י.פ.0היבואאתכלל
שקיימיםמאחרבם.י.פ.נרשמושהםפעםבכלפ.או.ב.,לערכיהיצואאתתיקנואולם
ישראליותבלירות1954־1952בשניםסטטיסטיקת־הסחרנרשמהשערי־חליפין,כמה
מוחלפות(2ו־הקיימים,בשעריםז״א"ריאליים"בשעריםמוחלפות(1אופנים:בשני

פיחותלפניהיהשקייםדולר,2.80שווהל״י1שלבשערז״א״פיקטיביים״,בשערים
בלירותלרישוםבמקבילה״פיקטיביים"הערכיםרקפורסמו.1952פברוארשלהמטבע

לדולרים.בהחלפהקושיכללגואיןלכןשטרלינג,
כוללשהאחרוןומצאנוו״יצוא־חוזר","מיוחד"סחרמצייניםהמתפרסמיםהמספרים

ששוחררערובהלמחסניהיבואאתהוספנונכון.בלתיבסיוגרגילויצואמוחזריבוא
כךומשוםבכללם,ערובהמחסנילגביתיקוןלהכניסיכולנולאאולםלאניות,לאספקה

שלתהליךשעברהדלק,יבואאתמחדשהערכנואמיתי."כללי"לסחרלהגיעיכולנולא
הדלקלערךבמקום"כללי",יבואלערךלהתקרבכדיבערובה,שהםבמתקניםעיבוד
המכס.אתבעזבו

בסחר־למכירותהערכהתיקונישהיוכפילמדי,במשביע־רצוןנעשותיקוני־הכיסוי
נתוניעםונשארנוהעיות,לגביתיקוןכללעשותיכולנולאברם,הדר.פרישלמשלוח
הבעלות.שינוילמועדכאומד־שבקירובבלבד,המכסשלהסחורותשיחדור

זהב.2
לשמשהואעלולמיצרך,שהואשאף־על־פימשוםבנפרד,בזהבמטפלהתדריך

הבינ¬באמצעי־התשלוםבשינוייםחיוניתמעונייןשמאזן־התשלומיםמאחרחוץ.כמטבע
בזהבשינויכלמטבע.לצרכישלאולזהבמטבעשלצרכילזהבהזהבנחלקלאומיים,
פנימיתתנועההואוהשינוישאפשראפילובמאזן־התשלומים,נכללמטבעלצרכי
המונטריים.לשלטונותמהמיכרותבהחלט

שלאתנועות־זהבבנפרד.זהבשלאלהאספקטיםשנירשמיבאופןנשמריםבישראל
איןמזלנו,לרוע.1954ב־רקהיומטבעלצרכיועיסקות־זהבקטנות,הןמטבעלצרכי

עמודיםכנ״ל,031-4ז161■ו־,100עמודכנ״ל,8^486•!ראהמטבע,נתונישלהיתרונותלגבי10
179—178.
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ה״לא־מוניטרי",בזהבהמסחרבוהשחור,בשוקזהבעיסקותעלאינפורמציהכללנו
מובהקאופינושאמטבע,לצרכיהרשמיותליתרותפרטז״אהרשמית,להגדרהבהתאם

מטבע.של

חוץנסיעות.3
ושללחוץ־לארץהנוסעיםתושביםשלעיסקותעניינוץוח־תועיםנחשבון

בסחרולאכאן,נידונותמצרכיםקנייתעלהוצאותהנתונה.בארץהמבקריםזרים

אלאזה,בחשבוןנכללאינובינלאומיתתחבורהעבורתשלוםשגי,מצדבסחורות.

בתחבורה.
ייחשבשאדםכדיהנחוץזמן־השהייהמשךמההיא,זהבחשבוןהמכרעתהבעייה

ונעשה)תושב(זרלהיותפוסקבחוץ־לארץ(תושב)אוזרמבקרמתילהחליטישלתושב.
נותןבתדריך,הנקוט"מרכז־ההתעניינות",שלהעיקרוןבתחילה,שציינוכפי)זר(.תושב
שנתייםאומשנהלמעלהלאהגראדםכלל,בדרךזו.החלטהבקביעתלגמישותמקום

להשארעלוליםבחוץ־לארץהלומדיםסטודנטיםברם,זר.כמבקרנחשבהנתונה,בארץ
אםזה,לעומתיצאו.ממנההארץכתושבינחשביםהםועדייןיותר,ארוכהלתקופה
העובדיםכלאתלהוציאשישלוודאי,קרובמ״תיירות",ההכנסהאתלחקוררוצים

ללאכ״תייר"המבקרשהייתאתולהגבילוכדומהממושכות,נסיעות־עסקיםהארעיים,
שבועות.ארבעהאומשלושהיותר

היחידיהמקורהוצאותיהם,עללאינפורמציהעצמםהתייריםאתשואליםאיןכאשר
רשמיים.מוסדותבאמצעותהתייריםידיעלחוץמטבעהחלפותהןלכךלשמששיכול
עלוליםאלה,בנתוניםלהשתמשנאלציםשאנומאחרב״מטבע"."תושב"מתחלףכאן

אינ¬כלנותןזהמקוראיןדומהבאופןלא־תיירים.שלחוץמטבעהחלפותלכלולאנו

אנוזומסיבה.11זריםמבקריםשלמקומיבמטבעוהוצאותתקבוליםעלפורמציה
חלקהאוכולהאתוהמוציאמקומיבמטבעהכנסההמקבלתייר,כללראותנאלצים
ומחליפהחוץבמטבעתשלוםהמקבלעובד־מומחה,זה,לעומתזמני.כתושבבישראל,

שהייתו.לזמןשים־לבמבליכ״תייר",ייחשבצרכו,כפימקומילמטבע
עיסקותלמעשההןמסויימותש״מתנות"הנחה,מתוךנעשתהשרירותיתהחלטה

חוץ.נסיעותלחשבוןאלה"מתנות"שלערכןוהוספנומקומיבמטבעבתמורההכרוכות

תחבורה.4
.12המדווחתהארץכתושבותבתדריךנחשבותמקומישבתפעולהספינותכל

ונוסעים,סחורותמהובלתוההוצאותהתקבוליםאתרקלאכולל־התחבורהחשבון

למשל,לספנות,דלקקנייתבינלאומית.בהובלההקשורותהוצאות־התפעולאתגםאלא

בתפעוליותרהדוקקשרקשורהשהיאמאחרבסחורות,בסחרולאכאןנרשמת
הכללי.ביצואמאשרההובלה
מהובלתהתקבוליםכללפיכךבתחבורה.מתאיםרישוםמחייב.י.פ.0בהיבוארישום

.6פרקראהמתיירותרשמיים״בלתי״תקבוליםעל11
בעניינילחקרמוקדשלכינוסשהוגשבמימיוגראףמאמרראההאניות,"מושב"שבקביעתקשייםעל12

ץ161-1נ61{•8.'\\00116,ץ0ז£111101<11>0ז0110ז8.0/01^171161/051071-■שלורכושהכנסה
1954!•^,¥0,4.00001115707150011071

"
271011071711
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יבוא,משלוחיעבורלתושבים,תושביםביןהתשלומיםהכללתבכך:כלוליםסחורות
אגואיןבסחורות.בסחרסכוםלהכללתכפיצויזה,בסעיףבהערכהמגזימה
הכללתעל־ידיברם,לתושבים,תושביםביןהתשלומיםשלהנכוןהערךאתיודעים

כלאיןלכךבדומהנכללים.שהללולמדיםנמצאנומהובלה,תושביםשלהתקבוליםכל
וההנחההיבוא,עםכברנרשמואלהשתשלומיםמאחרהובלה,עבורחובהשלרישום
הזר.היבואןידיעל־משתלמיםביצואהללושהתשלומיםהיא,
מסלףשגיאה"ל״אפסותמפצהשיטת־רישוםשלזהשנסיוןפעם,עודלהדגישיש
אלה.באומדניםבשימושזהירותלנהוגישולפיכךהתחבורה,חשבוןאת

ביטוח.5
עיסקות־ביטוחגםכללנואנוותביעות.פרמיותשלתשלומיםלרשוםמורההתדריך

באחדולאכאן,מקומןשלדעתנומשוםמינהל,והוצאותעמילותדמיביחודאחרות,
על־ידיקשותהותקףעיסקותשלכמייצגיםבתשלומיםהשימוששונות.מסעיפי
לנגייל:

עמילותדמיבניכויששולמו,פרמיותביןההפרשנחשבאחרים,מקרים"בכמה
בצורהיסודית.שגיאהשובהיאזאתהחוב.כסכוםשנתקבלו,הפסדיםעבור

ששולמו,לפרמיותבניגודמפרמיותהכנסהעללהתבסםהאומדןצריךהנכונה
.12למעשה"ששולמולנזיקיןבניגודמההפסדיםוהכנסה

בינ¬מבחינהלשלםישומהשולם"מההן:למעשהעליהןלהשיבשישהשאלות
?"לקבלישומהנתקבלומהלאומית,

13

14

15

מקשיםהביטוחשבחשבונאותהסיבוכיםברם,
בעק¬הלכנולכןמהפסדים".ו״הכנסותמפרמיות""הכנסותהןמהלקבועבכדיביותר
צ!.בסים־מצטברעלולאבסים־מזומןעלהעיסקותאתוהכללנוהתדריך,בות

הנוהלכאןעיסקות־ביטוח.משארבנפרדהימיהביטוחעיסקותניתנותהמפורטבלוח
ברישוםשיסודהבסחורות,הסחרשלהחובהבצדההגזמהאתלאזןכבתחבורה,הוא

ביןהעיסקותבסכוםהזכותשלמוגזמתהערכהכאןישכךמשום.י.פ.0במונחיהיבוא
לתושבים.תושבים

הנתוניםסוכנויות.וגםסניפיםכוללותבישראלהפועלותהזרותחברות־הביטוח
בסניפיםלטפלישמסניפים.סוכנויותלהפרידמאפשריםאינםשבידינוהמרוכזים

כךומתוךכבסוכנויות,הזרותהחברותבכלטיפלנואנוישירה.כבהשקעת־זרים
לסני¬מאשרלסוכנויותיותרדומותבישראלשפעולותיהןשהרגשנומשוםכ״זרות",

החוקי.לשמןלבשיםמבליפים,

מהשקעההכנסה.6
עבורכתשלוםזרההשקעהעל(1-611ג1)מ-התשואהאתברורהבצורהרואההתדריך
עלשדווחהבשעהזו.בהשקפהכלליתאחידותאיןוסיכון.חסכוןשלשירות—״שירות״

,11151110116661'!15.1953,1.01111011,1011506110115ד1עמ13 11116X110.110110.18..ך1.6ץ§מ
שלעיל.הערהראה14
המגיע.התשלוםרישוםאלאלמעשה,תשלוםאינוכאן,בושהשתמשנוכפיבסים־מזומן,אולם15

בסיס־נטו.ועללסירוגיןהעברותנערכותלמעשה
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וביןמהשקעות""רווחביןלהבדיללנכון,חבר־הלאומיםועדתראתהמאזן־התשלומים
מתעוררת,היאאךלמאזן־התשלומים,חשובהאינההגדרהשלזושאלה.ג6"שירותים"
מכ¬כאןהלאומית.ההכנסהסטטיסטיקתלביןמאזן־התשלומיםסעיפיביןמשמתאמים

.17לגורמים״״תשלומיםלבין״העברה״ביןההבחנהרעת

נעשיתהיאאףמסים,אחריאומסיםלפנימהשקעהההכנסהאתלכלולאםהבעייה,
בשעהבהמסים,לאחררישוםמעדיףהתדריךשונים.מומחיםעל־ידישונהבצורה

תשלומיהמראההנתונים׳שלגולמיתהצגהדורשיםלאומיתבחשבונאותשתדריכים
בהעברותמסים

1617

18.

מסוימות,עיסקות־גבולבקביעתישקושיאלה.מקריםבשניהתדריךלפיהלכנואנו
העיסקותחלוקתז״אשירות.עבורכתשלוםאומהשקעה,בתשואהאולראותןשאפשר

קרו¬לעתיםהיאא.מ.נ.ל.שוניםםיתוריובין־־שמהשקעההכנסהבין

כתשלוםזרהקבלניתחברהשלרווחיםלראותישהאםלמשל,שרירותית.בות
בשונות.אותםכולליםאגוהשקעות?עלבתשואהאושירות,עבור

המקריםבשניישירה.מהשקעהורווחיםריביתהםזהבחשבוןהעיקרייםהסעיפים
תשלומיםנעשואםלכך,חשיבותואיןהרצוי,המספרהואמצטבר,שהואכפיהריוח,

צרי¬לחוץ־לארץ,הועברוולאמחדש,שהושקעורווחיםלמעשה.לחוץ־לארץוהעברות
איגרות׳עלריביתלכך,בדומהוכהשקעה.מהשקעהכהכנסהפעמיים:להירשםכים

תשולםכאשרולאהנתונה,התקופהבמשךשהצטברהכהכנסהלהיראותצריכהחיסכון
שנים.כמהכעבור

בכךלדון)נוסיףישירה"כ״השקעת־זריםלראותןשישהפירמות,אותןקביעת
קנה־מעניינות.בעיותמעלהזריםמפעליםשלפירמותשלהרווחיםוהקצאתלהלן(,
חברת־האם,שלהפיקוחתחתחוקיבאופןהםחברת־בתרווחיהזר:הפיקוההואהמידה
כ״הכנסהנחשביםלא־מועברים,וביןמועבריםביןחברות־בת׳שלהרווחיםכלולכן

מהשקעה".
לגביביותררופפיםהםהאוצר,משרדנתוניעלבעיקרהמבוססיםשלנו,האומדנים

אנואיןוממילאבודדות,חברותשללרישומיםגישהלנואיןישירה.מהשקעההכנסה
לגבימסויימתזקופהתשואהשלבתוספתהעברה,בנתונירקאלאלהשתמשיכולים

ידועות.השקעות
המצ¬הריביתאתלאמודצריךהיהתכופותלעתיםדחוקים.הםגםאומדגי־הריבית

הכוללים,מתשלומי־ההתחייבויותמרכיב־הריביתאתשרירותיבאופןולהפרידטברת
העובדה,על־ידיקשותיותרנעשותאלהזקיפויותלכך,נוסףריבית.והןקרןהן

שעורי־זמן.לעומתקבועבאחוזשהםהבנקים,גביותכמומסוימים,שתשלומי־שירות
שלהממוצעהחובכאשרלמשל,ריבית•מתשלומילהפרדהניתניםאינםתכופותלעתים
אולםהריבית:אתלחשבאפשרידועים,ריביתשלהממוצעיםוהשעוריםנתונהארץ
לפגילמעשה,החובמחזוראתלדעתהכרחישאחרים,קבועיםתשלומיםנגביםאם

,838§61■גםראה:14—13עמודים^!,8011016(80/0110.1106)810110110$111161110הלאומים,חבר16
הנידון.עלספרותלגביוכן,114—109עמודיםמהשקעה,בהכנסההטיפולעללעיל,

^8)01516111!א01101101^011000111115(1המאוחדות,האומותגםראהלעיל.,8311§61•ראה17
.1953ניו־יורק,70)1160

שלעיל.הערהראה18
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לעתיםמצרפיםהאוצרשלהחובותמצבתמספרינאותים.אומדניםלעשותשאפשר
להפרידצורךאיןבעתידהתחייבויותתשלוםשלראותמנקודתוריבית.קרןקרובות

חיסכון,איגרתתשואתזוקפיםכשאנולמעשה,רצויה.זוהפרדהכיאםהשניים׳בין
אמיתיתהבנהולגבימאזן־התשלומיםלגביברם,העומד.לחובהסכוםאתאנומוסיפים

שבע¬פירושן,שנוצלו,הלוואותמהקרן.בנפרדלהראותהריביתחייבתהחוב,עומסשל
אוזה,זרבמקורהשימוששלהמחירמהלקבועכדיההלואה.אתלהחזירחייביםתיד
מכרעת.חשיבותבעלתהיאזוהבחנהההתחייבויות,תשלוםדחייתשל

ל.נ.מ.א.ממשלה.7
ושי¬מענקיםמהשקעה,הכנסהלמשל,חשבונות,בהרבהמופיעותהממשלהעיסקות

מתאי¬שאינןבלבדעיסקותאותןלהכללתמיועדזד.סעיףוכר.בסחורותסחרלומים,
אלהמובחנים:סוגיםשניכוללות״ממשלה״עיסקותבמסגרת.אחרותלקבוצותמות
המדווחתהארץשללא־ממשלתייםתושביםשביןואלההמדווחת,הארץממשלתשל
זרות.ממשלותלבין

ההוצאותשלגודלןאתלהראותשיכוליםבישראלמספריםכלאיןבטחון,מסיבות
חובהבמספרנכללותהגנה,צרכיכוללממשלה,הוצאותהרבהזומסיבההגנה.לצרכי
אחד.

ל.נ.מ.א.שוניםשירותים.8
לחש¬מתאיםאינוסיוגןאשרעיסקות,שלשוניםלסוגיםכל־בוהואזהסעיף־שירות

האפשרותבעדקרובותלעתיםמונעלהשיג,שאפשרהנתוניםאופיאחרים.בונות
שלמשכורותלמשל,כאן;אותםוכולליםאחריםמחשבונותמסויימיםסעיפיםלהפריד

שירותיםעללנתוניםהעיקריהמקורכן,עליתרמקומיות.באניותהמשרתזרצוות
בהתאםהמדווחיםהמקומית,מערכת־הבנקיםבאמצעותתשלומיםרישומיהםאלה

לעים־האומדניםלהגבלתראשית,מביאאלהבנתוניםהשימושהמטבע.פיקוחלתקנות
שלאהעיסקות,מרביתלהשמטתושנית,;זרים־תושביםלעיסקותולא״מטבע״קות
אחרתמגרעתהבנקים.על־ידיכראוימוינושלאאוהמקומיים,הבנקיםבאמצעותנעשו
ביןמבחיניםאינםקרובותלעתיםהמטבעשרישומי־פיקוחהיא,כאלהנתוניםשל

,19אחרים״ו״תשלומיםאחרת״״הכנסהאחרים״,״שירותים

תרומות.9
בתרומות.נעשהבתשלום־תמורה,כרוכותשאינןהעיסקות,כלשלהנגדיהרישום

למשל,מרצון,להיותחייבותאינןחד־צדדיותשהעברותבמידהמטעה,אוליהואהמונח
שילומים

19

יותר.טובשםהואחד־צדדיות"ו״העברותייתכן.20
ולאהתורםהואקנה־מידהו״פרטיים".ל״רשמיים"התדריךע״ינחלקותהתרומות

מכךנובעיםאולםבאומדנינו,ננקטזהנוהלהפרטי.בסקטורנכלליםמוסדותהמקבל.
כמואירגונים,על־ידיבחוץ־לארץהנאספותשהקרנותסובריםאנומסויימים.קשיים

מבוא.,6פרקראה19
שברצון.בהסכםהםלישראלמגרמניההשילומיםברם,20
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אחרהמעבירכספים,לאיסוףלמוסדפרטיותתרומותהןהמאוחדת,היהודיתהמגבית
אתרקכולליםאנוקרן־היסוד.כמובישראל,למוסדותחלקו,אוהסכום,כלאתכך

מוסדיתותרומה"תרומה׳/בתורההעברה,בזמןושנרשמולישראל,שהועברוהסכומים
ונח¬חצי־ממשלתי,באופןפועלתבישראלהיהודיתהסוכנותברם,"רשמית".איננהזו

מספרי־מאזן־כאשרבעייה,קיימתכך.21הלאומיתבחשבונאותכ״ממשלה"שבת
הלאומית.בחשבונאותמשתלביםהתשלומים
נקי.בסיםעלאוגולמי,בסיםעלהתרומותאתלרשוםאםהיא,אחרתקרובהבעייה
ההוצאותואתהגולמי,בערכםהמוסדותשלהכספיםאיסוףאתלרשוםישאםלמשל,

הנקיהההעברהאתרקלרשוםישאו1בהוצאהלהראותאלהקרנותבאיסוףהקשורות
מספי¬נתוניםבידינואיןראשית,סיבות.משתיהאחרונהבשיטהבחרנואנו?לישראל

המגביות,שלהמשותפיםבמאמציםישראל,חשבוןעלהאיסוףסךאתלקבועכדיקים,
מר¬אנומושגיתמבחינהשנית,האיסוף.שלזהבחלקליחסשישהחיוביםאתולקבוע
ישראליתפעולההואהכספיםאיסוףשתהליךלחשוביכוליםאנואיןעודשכלגישים,
להגיד,הואלמותרהישראלי.למשקהאיסוףהוצאותאתלחייבצריכיםאנואיןטהורה,
עלהןכאלהעיסקותלהראותיהיהושאפשרהראשונה,הסיבהאתלחסלרצויזהשיהיה
להשתמשיוכלושונותבדעותהמחזיקיםשאותםכך,נקיבסיםעלוהןגולמיבסים

מעדיפים.שהםבנתונים
חברתשלההוצאותמוצדק.הגולמיהבסיסהשילומיםשברישוםמאמיניםאנוברם

.22הבממשלכהוצאותנרשמותבגרמניההשילומים

ישבמיוחדקשהבעייה.1בפרקהוזכרמהגריםברכושהתדריךשלהטיפולדרך
שרירו¬החלטההתעניינותו.מרכזאתבאמתהחליףהאדםאםלהחליטאפשראיכאשר
אולהכללהמביאזואינפורמציהשחוסרכיוןביותר,חשובהאינהבנסיעות־חוץתית

התעניינותו,מרכזאתמחליףמשקיעכאשראולם,מסויים.אדםבהוצאותלאי־הכללה
מניו־לישראללבואעלולעשירמשקיעלמשל,ניכרים,לממדיםלהגיעהבעייהעלולה
אםזרות.בהשקעותנרשמותבישראלהשקעותיומקומית.בפירמהולהשקיעיורק,

בשומרובקביעות,יותראופחותבישראלשיגוראוישראלי,להיותיחליטזהמשקיע
)כירידהבתרומותלרשוםרקלאמאזן־התשלומיםחייבהאמריקנית,אזרחותועל

ל״תו־מ״זר"בעלותעכשיושהחליפובישראל,השקעותיוערךאתזרים"(ב״השקעות
בארצות־הברית.נכסיוכלערךאתאלאשב",

והליקוייםכאלה,עיסקותלאמודכדימספיקים׳בלתיהיובידינושהיוהנתונים
ניכרים.להיותעלוליםמכךהנובעים
ה״תרומות",הןמטבע,עלהגבלותקיוםבשלחריפה,נעשיתהיאשגםאחרת,בעייה

חוץ,בנסיעותכשדנוזאתהזכרנושסופקו.שירותיםעבורתשלומיםלמעשהשהן
תרומות.שלהרישוםעלמשפיעהההוא,בחשבוןשנתקבלהההחלטהאולם

הסקטורשלםייסננפההחשבונותגפני,א.שלבעזרתוברקאיומ.לעיל,לובל,ראה21
מרכזמטעםלהתפרסםהעומדמחקר,1953/54—1948/49בישראל,הציבורי

בישראל.כלכלילמחקרפאלק
השילומים.הסכםסחורות,לפיבקנייתטיפוללשםשהוקמהממשלתית,סוכנותהיאחברת־השילומים22
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הוןתנועותב.

מורכבלזמן־ארוךהוןהון:תנועותשלשוניםסוגיםשנינכלליםבמאזן־התשלומים
חדשים12מ־למעלהלפרעוןשעומדיםאולפרעון,עומדיםשאינםוהתחייבויותמנכסים
העומדיםוהתחייבויותלנכסיםמתייחםלזמן־קצרהוןההתחייבות.שנעשתהלאחר
לזמן-הוןשלבמקרההדרישה.בעתאונעשתה,שההתחייבותמעתשנהכדיתוךלהפרע
השינויאתרקמראה(1)לוחהסיכוםשלוחאף־על־פילמעשה.העיסקותנרשמותארוך
גולמיות.עיסקותשלמפורטיםנתוניםעלמבוסםהואובהתחייבויות,בנכסיםהנקי

אינותכופות,המשתנותהתחייבויותשלרבמספרעמוהכורךלזמן־קצר,הוןזה,לעומת
ובהת¬בנכסיםהנקייםהשינוייםרקידועיםגולמית.בשיטת־רישוםטיפולמאפשר

במשךלמעשהשנעשוהעיסקותעלמרמזתאינהזהנקיבסיסעלהצגהחייבויות.
גולמי.בסיםעלהעיסקותהצגתהדורשתהרצויה,מהצורהסטיהישזהבסעיףהתקופה.
מתח¬ההוןחשבוןאחרים.בתחומיםהואההוןעיסקותשלהעיקריהמיוןברם,

אתהמבצעהתושבסוגהואהמיוןאתשקובעמה"רשמי".ולסקטור"פרטי"לסקטורלק
בנק,אוממשלתיתסוכנותהואנכסרוכשאוהתחייבות,המגדילהתושבאםהעיסקה.
העיס־מוסד,אופרטיאדםהואהתושבאםה״רשמי".בסקטורלהירשםצריכההעיסקה

זרתושבאיזהעםלדעתחשובזהאיןכזהמיוןלמטרותה״פרטי".לסקטורשייכתקה
אתרקיקבעהעיסקה,שלהפרטיהזרהצדאוהרשמי,הזרהצד;העיסקהנעשתה

החש¬אתלאאבלה״ציבורי",אוה״פרטי"הסקטורבתוךהעיסקהשלחלוקת־המישנה
לו.מכווןשהרישוםבון

העיסקותאותןביןלהפרידכדינועדה,ורשמיותפרטיותעיסקות־הוןביןזוהבחנה
קרן־המטבעלמושגחיוניתהיאזוהבחנהרשמי.לפיקוחרבהבמידהכפופותהנראות

לזכורישאולם,להלן.3בפרקבונדוןאשרמפצה״רשמי״מימוןעלהבינלאומית
ו״פירמות,"ממשלה"עםזהותאינןבמאזן־התשלומיםו״פרטי""רשמי"שהקבוצות
הלאומית.בחשבונאותומשפחות"

לזמן־ארוךפרטיהון.1
"ישירות".הןהשקעותאילולקבועהואפרטיותעיסקות־הוןבמיוןהעיקריהקושי

חברהשלסניףעלשהפיקוחברור,אפקטיבית"."שליטההואהתדריךשלקנה־המידה
פירמותכאשריש,קשייםחברת־האם.ע״יאפקטיביבאופןגעשהחברת־בתאוזרה

ה״שליטה"אלהבמקריםזר.הוןעל־ידיוהןפרטיהוןעל־ידיהןממומנותמקומיות
ביותרקשהאינהכזאתהחלטה.23זריםשבבעלותההצבעהמניותסכוםעל־ידינקבעת
מלאהתשובהשתתקבללהניחוישהפירמות,לכלשאלוניםלשלוחאפשרשבהןבארצות
פיקוחיששבהןבארצות׳כךהדבראיןלדאבוננוהדעת.עלמתקבלתבמידהומדוייקת

חוץ.מטבעעל
יכולנוולמזלנו,וחברות־תעופה;חברות־ביטוחבנקים,כמוזרותפירמותלזהותקל
אלהזרותהשקעותשלהמקומיותהפעילויותעלמסויימיםמרוכזיםנתוניםלקבל

בישראלהזרהההשקעהפעילויותמרביתברם,הממשלה.שלשוניםממשרדי־פיקוח

.57עמודתדריך,ראהישירה,השקעהשלמדוייקתלהגדרהביחס23
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השקעהעללנתוניםהעיקריהמקורזרות.חברותשלובחברות־בתבסניפיםלאהן

הקבוצותואחתהתשלום","אמצעילפיממויןהיבואהיבוא.סטטיסטיקתהיאזרה
להיותיכולאינפורמציהשלזהמקור.24הון""יבואהיאחוץ"מטבעהקצבתללאב״יבוא

כא¬היוהחליפיןשעריבהאשרתקופה,במשךבמיוחדזרה,השקעהלגבירבערךבעל

ספ¬ישלדאבוננו,ישראלי.למטבעבהחלפותולאבסחורותהשקעהעלפרמיהשנתנולה

שכלז״אמדויק,מיוןשהיהנניחאםאפילוראשית,זה.מיוןשללדיוקביחסרביםקות
אילולקבועהבעייהעדייןנשארתלמעשה,זרותהשקעותהואכיבוא־הוןהנרשםהיבוא
זרותשהשקעותהעובדה,היאיותר,ומסובכתשנית,"ישירות".הןאלההשקעותמבין

המשקיעעלשלגובדוגמאמאזן־התשלומים.הגדרותלפי"זרות",בהכרחאינןאלה

המוטעהשהמיוןאנורואיםבתרומות,דנוכאשרלמעלהשהובאהבישראל,האמריקני

יתר־על־כן,ההשקעה.קבוצתאתמשבשהואאף"תושב",למעשהשהוא"זר",של
שלובמקרהלהוביל,יכוליםריאליים,בלתיואולירבים,ושערי־חליפיןמטבעעלפיקוח
בצו¬קודמות,בתקופותלחוץ־לארץשהוברחאושנצטברההון,להחזרתהובילו,ישראל

מוצ¬בחוץ־לארץ,חוץבמטבעחוקיבלתיבאופןהמחזיקיםישראליםהון"."יבואשלרה
זרים.למשקיעיםהניתנותהזכויותשלהדבר,אפשריאםהיתרון,אתלנצללכדאיאים

השק־(1)ברורים:סוגי־עיסקותמארבעהמורכבזרהלהשקעהחושביםשאנושמהמכאן,
ולב¬בחוץ־לארץ,שליליתהשקעה(3בלתי־ישירה,)השקעת־זרים(2ישירה,)עת־זרים

תרומות.(4)סוף,
שלאגףההשקעות,מרכזעל־ידימאושריםלישראלהוןיבואשלמסויימיםסוגים

עלולותמאושרים","מפעליםבאמצעותהשקעותאפילואולםוהתעשיה.המסחרמשרד
הש¬למעלה.שהזכרנוהעיסקותסוגימארבעתיותראומאחדמורכבותלהיותלמעשה

"השקעהביןזההוןיבואלחלקכדיזרה׳ישירההשקעהשלשרירותיתבהגדרהתמשנו

המאו¬המפעליםשלההשקעותאותןשרקמניחים,אנואחר".לזמן־ארוךו״הוןישירה"
ישירה"."השקעהמהוותלחוץ־לארץ,רווחיםלהעבירהחוקיתהזכותבעלישרים,
לקבועכדיבעתיד,יותרטוביםאמצעיםלמצואוישרצון,משביעפיתרוןאיננוזהאולם

זרים.שלהישירהההשקעהאת
היאאףניירות־ערך,שלקניותהיינו,בלתי־ישירה,השקעהעלשלנוהאינפורמציה

מאחרבחוץ־לארץ,ישראליםשלההשקעותסכוםאתלקבועדרךכלכיוםאיןרופפת.
עלמספריםאי־אלהישהבנקיםבנתונירשמי.מקומירישוםבשוםנרשמותהןשאין

שבידיוהפיתוחהעצמאותמלווהאיגרותהחלפותועלזרים,שלחוץמטבעהחלפות
באיזהלקבועכדימספיקים׳אינםאלהנתוניםהשקעה.למטרותמקומי,למטבעזרים

אמורים.הדבריםהשקעהשלסוג

ערובהשהמרתןהתחייבויות.2
ומוסדות,פרטיםשלהלוואותאלהערובה".שהמרתן"התחייבויותהיאנפרדתקבוצה
.25המטבעשלטונותבאישורחייבותלאמור,חוץ,מטבעאגףדרךלעבורהןשחייבות

הזר.המלווהלגביולאהמקומי,הלווהלגביחלההיאאבלהתחייבות,עליומקבלהאוצר

למטה.4פרקראהלסטטיסטיקה•המרכזיתהלשכהשלהתשלום״״אמצעילרישוםביחס24
ב.,4בפרקראההתחייבות,שלזהסוגשליותרמפורטהסבר25
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תו¬הןאלהמהתחייבויותחלקהממשלה.שלבערובותאלההלוואותלחשובאיןלפיכך,
זרות,חברות־תחבורהשלהרווחיםבישראל.הפועלותזרותחברותעלמההגבלותצאה

ניתניםש״אינםהרווחיםלהעברה".ניתנותו״אינןלהעברה"כ״ניתנותממדינותלמשל,
להצטבריכוליםהסכומיםויתרשונות,מקומיותהוצאותלכיסוימשמשיםלהעברה"
מועבריםאובישראלמושקעיםהםדברשלושבסופורשומים,אוחסומיםבחשבונות

שלהחובותבמצבתמופיעיםלהעברה""הניתניםהחשבונותמיוחדים.הסדריםפיעל
אותהלרשוםוישהלוואהאינהשזוברור,חוץ.מטבעלספקהתחייבותומראיםהאוצר,
בחוב.כעליהולאזרכפיקדון
ולאהחוב,מקורלפיהואאלה׳ערובה"שהמרתן"התחייבויותשלהמיוןשני,מצד

לפעמיםמוריםהבודדותההתחייבויותשמותהאשראי.מספקלפיהואהמיוןהלווה.לפי
למיין,יכוליםהיינוהבודדותההלוואותעלהאינפורמציהבידינוהיתד.אילוהלווה.על

מק¬בהרבהאולם,ו״פרטיות"."רשמיות"התחייבויותלפיהמקומיים,לחייביםבהתאם
ההתחייבויותשכלבטוחים׳להיותיכוליםאנואיןסך־הכל,מספריעםבעובדנורים

אנונוהגיםנכון,כללבדרךשזהובהניחנו,לא־בנקאיים,מוסדותעל־ידיבאמתהןהאלה
קושיה״פרטי".בסקטורהאלהההלוואותכלאתכולליםכשאנובבעייה,פישוט־יתר

מערבביםובכךריבית,תכופותכולליםהחובותמצבתשמספריבעובדה,הואנוסף
שוטפות.בעיסקותהוןעיסקות

לזמן־קצרפרטיהון.3
מהימניםהמספריםסוף־שנה,מאזניהשוואתעל־ידימחושבלזמן־קצרשהוןמאחר

הנכסים,בצדביותרמוגבליםאומדנינוושובמהימנה.שמצבת־החובותבמידהבהרק
השימושההתחייבויות׳בצדבחוץ־לארץ.תושביםפעילויותעלאינפורמציהחוסרבשל

לזמן־ארוך.פרטיהוןשלכבמקרהההסתייגויותלאותןנתוןערובה""שההמרהבנתוני
הנאות.המיוןאתולבדוקבמפורטלזהותיותרהרבהקשהלזמן־קצרחובותלמעשה,

לזמן־ארוךרשמיהון.4
ולחלוקות־מישנהעיקריותקבוצותלששהרשמיההוןתנועותאתלחלקדורשהתדריך

ואמור־ניירות־ערךבנקאיות,הלוואותרשמיות,הלוואותהןהעיקריותהקבוצות.2רבות"
הדעת.עלהמתקבלמיוןלעשותיכולנורשמיותהתחייבויותשלבמקרהרקטיזציה.
כבמקרהרצון.משביעילאומדניםלהגיעיכולנולאבנתוניםהמיגבלותבשלכלל,בדרך
כמומיוחדים,פירמותסוגישללרישומיםגישהלנוכשהיתהלזמן־ארוך,פרטיהוןשל

הרש¬ההתחייבויותמיבנהעלמסויימתאינפורמציהלנוהיתד.ותחבורה,ביטוחחברות
שלנוהאינפורמציהבוהנכסים,לצדמתייחסיםיותרהחלשיםהאומדניםושוב,מיות,
ביותר•לקויה

לזמן־קצררשמיהון.5
דורשפרטיים,בנקיםוגםממשלהסוכנויותגםכוללהרשמישהסקטורבמידה
הרש¬הסוכנותולפיהסוגלפילזמן־קצרההוןתנועותשלמאדמפורטמיוןהתדריך

.65ו־64עמודיםתדריך,28
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לאהרשמיים,המוסדותכלשלהעיסקותאתמאחדיםשמספרי־הסיכוםאף־על־פימית.
שונהלכן,שלנו,המיוןהסוכנות.סוגילפיהדרושהמפורטהמיוןאתלמלאיכולנו

אולם,לבצע.יכולנושאנוהמיוןסוגאתלהראותכדיהתדריך,שלמזהבמידת־מה
ששיטות־אף־על־פיהתדריך.למיוןשלנוהאומדניםאתהתאמנוהסיכוםלוחלגבי

בחש¬לוקחאינוזהשחשבוןכאן,להדגישישהשני,בחלקנידונותהמדויקותהאומדן

שאינםהבנקיםבנתוניהשתמשנואנוהבנקים.שלוההתחייבויותהנכסיםכלאתבון
עלאינפורמציהכלולכן,המושב,ארץלפיההלוואותואתהפיקדונותאתממיינים
הבנקים.שלהמרוכזמהמאזןולאאחריםממקורותבאהלהכליל,שיכולנופיקדונות

והשמטותטעויות.6
ביןהעיסקותכלאתלמעשהרושםמאזן־התשלומיםהיהאילומיותר,היהזהסעיף
שהאישכאלה,הןסטטיסטיאיסוףשלהתופעותשראינו,כפיאולם׳לזרים.תושבים

סעיף.בכלכמעטוכיסוי,עיותעיסקות,שלשונותבהגדרותבשימושמסייםהאומד

נשאריםחשוביםשסעיפיםלקויים,כהלהיותעלוליםהקיימיםהנתוניםלכך,נוסף
שבהןבארצותגםנדיר,מקרהאךזהיהיהכךמשוםלמאזן־התשלומים.מחוץלחלוטין

"יתאזן".מאזן־התשלומיםאםהכלכליות,העיסקותמדידתמפותחת
ביו¬שקשההסעיףאתלקחתאחת,דרךמאזן־התשלומים.את"לאזן"דרכיםשתייש

ןובשחהביןכשאריתאותוולקבללזמן־קצר","הוןהסעיףכללבדרךאותו,לאמודתר
וקור¬לאיזון,מגיעיםכךהידועות.תנועות־ההוןכלשלהסיכוםוביןהשוטף

אואחר","הוןאואחר",והוןלזמן־קצרל״הוןבדומהמשהוהאחרוןההוןבסעיףאים
להראותטוביותרהרבהביותר.הטובהאינהזושדרךמרגישים,אנו"אחר".פשוט

האיזוןלחוסרלשים־לבמבלימרשים,שהתנאיםדיוקבאותושישנם,האומדניםאת

טעויותבתורובבהירותלחודמובאלגודלו׳לבשיםמבליההפרש,להתקבל.שעלול

מובילהבמאזןהכללתוהחשבונות,שניביןההפרשהואזהשסעיףמאתרוהשמטות.

ל״איזון""

האומדנים.7
המהי¬לוודאיקרובהם1953מספרי.1954—1952לגביסיכוםאומדנימביא1לוח

ביותרמנים

27

הרבהישראשית,סיבות:שתימשום,1952מאומדנייותרטוביםהם.28
מח¬כמהלעשותיכולנוהראשונה,מהסיבהוכתוצאהשגית,;1953לגבינתוניםיותר

מצייניםאנוהשניבחלק.1952לגביגםבהםושהשתמשנו,1953נתוניעלדגימהקרי

הרי,1953מ־יותרטוביםהנתוניםמקורות1954שלגביבשעהבההללו.המקריםאת

במקריםלהשתמשעלינושהיההעובדהאתלפצותכדימספיקאינוזהעדיףגורם
כשמחקרמספריםכלבידינוהיולאאחדיםסעיפיםולגביארעיים,בנתוניםמסויימים

.1954שלחלקייםאומדניםאו1953נתוניאתלחייץעלינווהיהנערך,זה

ראהשונות,ארצותשלבמאזן־ד,תשלומיםוההשמטותהטעויותסעיפישלהיחסיהגודללגבי27

.20עמודהשנתון,
חשיבות.לזהאיןאולםביותר,הקטנותהן1952ב־וההשמטותהטעויות28
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3פרק

מאזן־התשלומיםמסגרתשללישראלההתאמהמידת

לפחותאוהמתאימים,מאזן־התשלומיםשלאומדני־הסיכוםאתוהצגנובזהדנואנו
בתדריך.הנדרשתולצורהלמושגיםקרובים,
הכרהלידיבאההבינלאומיתקרן־המטבעמיגבלות.כמהישהסטנדרטיתלצורה
לוחהבינלאומיתקרן־המטבעמרכזתלכך,נוסףעדיפה.אלטרנטיביתבסיסיתשצורה להצגהסופיתצורהקבעלאעדייןזובקרןחבר־העובדיםאולם,שני;"אנליטי"

אלטרנ¬הצגהואיזושלנו,הבסיסיתהצורהשלבמיגבלותלדיוןעתהנפנההאנליטית.
הבינלאומיותעיסקותיהלסיכוםבודדת,לארץיותרמשמעותבעלתתהיהטיבית
זהבמקרה—המיוחדלמשקהאופייניותהתכונותאתלבחוןאנוחייביםתחילהאולם,

שלה.האינפורמטיבייםהצרכיםאתישראל—ולקבוע

התיחסותתוךהישראליהמשקשלהבולטותהתכונותא.
ישראלשלהבינלאומיותלעיסקותמיוחדת

היסודהעיות.1
ייצורשלמספיקההבלתיהמידההיאהישראליהמשקשלביותרהמאפיינתהתכונה

המקומיהביקושאת—יצואתמורתחליפיןבאמצעותאוישירותאו—שיספקמקומי,
המ¬זרים.שלתרומותידיעלוהמתאפשרתכרצויההנחשבתברמהושירותים,לסחורות

יחסיתהגבוהלביקושהביאוגורמיםארבעהכלכליים.מקורותשלנטויבואןהואשק
ושירותים.לסחורות

הגנה.למטרותגדולותהוצאותדורשיםוהצבאיהפוליטיהמצבא(
עלבהרבההעולהרמת־חייםולקייםלהשיגראשוניתכמטרהקבעההאוכלוסיהב(

מאשרהמערביתאירופהארצותלרמתיותרוהמתאימהמינימלית,רמת־מחיה
אסיה.ארצותלרמת

השווהלרמת־חייםקידומםעולים;שלרבמספרלקליטתניתנהדומהעדיפותג(
כמטרה.נתקבלהוותיקה,האוכלוסיהשללזו

תלותאתלהפחיתמכוונותתכניות־הפיתוחכלכליות.בתכניית־פיתוחהתחילוד(
האלה.המטרותארבעאתלהשיגכדיבעתיד,זריםבמקורותהמשק
טבעיים,מקורותשלהכלכליהפיתוחשלתוצאההןהמקומיההיצעשלהמיגבלות

ופריון.טכני,ידע
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אינפורמטיבייםוצרכיםמדיניותשלהחלטות.2

הרצויות,למטרותלהגיעבמגמהנוסוופיסקליתמונטריתמדיניותשלרבמבחר

וכלהזרותהשקעות־הוןבעידודהחללעיל:שנידונוהיסודיותהבעיותפתרוןכדיתוך
חוץ.ומטבעמחיריםעלנפוץבפיקוח
הכל¬התכניתראשית,שלנו.בבעייהבמיוחדנוגעותמיוחדותמדיניותתכונותשלוש
הדר¬והחלפהחליפיןשערישלמערכתכללה,1952בפברוארשהחלההחדשה,כלית

לשערי־דולר,2.80=ל״י1שלהקודםהרשמימשער־החליפיןעיסקותשלגתית
דולר.1=ל״י1.800שלהנוכחיהרשמיהשערכולליותר׳נמוכיםשוניםחליפין
לכך,קרוביםופיקוחיםמטבעפיקוחישלמורכבתמערכתהקימההממשלהשנית,

התק¬כלהמשק.לרשותהעומדהמוגבל,החוץבמטבעביזבוזלמנועשתוכלבתקווה

פיקוחאולם,רשמיים.צינורותדרךלעבורחייביםחוץמטבעשלוההוצאותבולים

בתבונה.ינוצלוהמצוייםשהמקורותמספקתלערובהנחשבאינובלבדמטבע

הנמשכתהפיסקלית,לשנהחוץמטבעתקציבנערךשלישי:אמצעי1952ב־הוכנסלכן

תקבוליםשלאומדןהואחוץמטבעתקציב.ג1953ביוני30ל־עד1952ליולי1מה־
אלה.תקבוליםשלאופטימלילניצולמתוכננותהוצאותומסגרתחוץבמטבעצפויים

בלתי־ישיר,אוישירבאופןמאזן־התשלומיםעלמשפיעהכזו,מדיניותשכלברור,

בתוצאותמעונייניםאנואיןאולם,השונות.העיסקותשלהממדיםעלהשפעתהידיעל

הרחבותהתכניותאםאומאזן־התשלומים,אתהמרכיביםהחלקיםעלזומדיניותשל
בצרכיםבעיקרמעונייניםאנונאותה.בצורהבוצעואויפה,נתקבלוכלכלילפיתוח

כלכליותלעיסקותהמתייחסתבמדיניותלעוץשצריךהכלכלן,שלהאינפורמטיביים
תתקבל.זושאינפורמציהכך,העיסקות,וברישוםבינלאומיות,

בינלאומיותעיסקותעלהאינפורמטיבייםהצרכיםב.

לישראל

1

הנותניםהבינלאומיות,הכלכליותהעיסקותשלרישומיםלהיותחייבים2
הבינ¬הכלכליבמצבההכלליתהחולשהאוהעוצמההערכתהמאפשרתאינפורמציה

ביצועהמדיניות,בניסוחויעזרומיוחדותבעיותעלאורשיזרקורישומים,וכןלאומי,

בהתאםהממוייניםרישומים,סוגיארבעהלהיותצריכיםפירוט,ליתרוהערכתה.
מהם•המושגתלאינפורמציה

הבינלאומיותהעיסקותסךשלרישום.1
הבינ¬העיסקותשלהספציפייםוהממדיםהסוגיםהיומהשיראה,צריךזהרישום

מספקת,במידהמפורטיםיהיושמרכיביובכך,צורךישנתונה.תקופהבמשךלאומיות

שללתקופהכךאחרושונה,1954ליוני1953יולישביןהתקופהעלחלזאתשלאחרהתקציב1
עדבאפריל1ה־מןהרגילה—הפיסקליתבשנהמשתמשיםזאת,.לאחר1954מרםעד1953יולי

במרס.31ל־
אופיניותמתכונותהנובעיםהישראלי,המשקשלהאינפורמטיבייםבצרכיםאנומעונייניםאמנם2

בפניהעומדיםאחרים,משקיםהולםלהיותעלולמהדיוןניכרשחלקברור,שיהאצריךאולםאלה,

בפיתרונן.דומותמדיניותוהנוקמיםדומות,בעיות
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שיורה,כךירוכזזאתעםוביחדעיסקות,שלוחשוביםשוניםסוגיםבנפרדשיראו
כזאת,בצורהבנוילהיותהואחייבכן,עליתרהבינלאומיות.העיסקותמומנוכיצד

הבינלאומיותהרזרבותעללחץקיוםעלדברללמודכדיבולהשתמשיוכלשהכלכלן
בנוילהיותחייבמטרות,כמהלשמששצריךרישום,החליפין.שעריועלהמשקשל

אנליטיותמטרותשישמשכדישונות,בדרכיםמרכיביואתלסדרשאפשרכזו,בצורה
שונות.

תוכניתיביצועשלרישום.2
למעשה,הבינלאומיותהכלכליותהעיסקותהיומידהבאיזושיראה,צריךזהרישום

התק¬הומחשואםלהראות,צריךהואאחרת,לשוןוקיוותה.תיכננהשהממשלהכפי
למעשה.בוצעווהמתוכננותהצפויותההוצאותובאםהצפויים,בולים

הבינלאומיותההתחייבויותרישום.3
אילוןהמשקשלהשוניםוההתחייבויותהנכסיםאתלהראותצריךהואמאזן.זהו

זהוהקרוב.בעתידלהתכונןישהתחייבויותולאילובעתיד,לפרעוןתעמודנההתחייבויות
זרם.שלולאמלאישלרישום

תיפעולרישומי.4
הקצבתרישוי,שלהיום־יומיבניהולהשלטונותעבודתאתלשמשצריכיםאלה
מצבמהלדעתחייביםורישוי,תיקצובהמטבע,פיקוחשלהמבצעיםוכר.חוץ,מטבע
לעשות.יכוליםשהםההתחייבויותומהעשושהםההתחייבויותמהשלהם,המזומן

הסטנדארטימאזן־התשלומיםשלההתאמהמידתג.

הואבינלאומיות.עיסקותשלבלבדאחדרישוםהואבזהשהבאנומאזן־התשלומים
^ק081אקס־פוםט)רישוםהאינפורמטיביים—הצרכיםמביןלראשוןרקמתייחס

המקובלתהצורהאםבכךלדוןעלינוהשנה.במשךהבינלאומיותהעיסקותסךשל
אםלא,ואםכזה,מרישוםהנדרשיםהאינפורמטיבייםהצרכיםאתלמעשהמספקת
אחרת.בצורהיוגשאםזואינפורמציהשייתןכך,לעשותואפשר
תחילהצריכיםהמקובלת,מתכונת־מאזן־התשלומיםשלהמיגבלותאתלהביןכדי
אף־על־פיכזה,לדיוןלהכנםנאלציםאנוהנתונים.שלהאנליטייםבשימושיםלדון

אומדניבניתוחולאמאזן־התשלומים,שלומושגיםצורותבניסוחבעיקרשעניינינו
מאזן־התשלומים•

במאזן־התשלומיםגרעונות.1
שבהןהקבוצותאתלהראותחייבחשבוני,מאזןבהשגתוצורות,מושגיםהמנסח

יכולהמשק,שלהחולשהאתאוהעוצמהאתלהעריךוכדילהשתמש;המנתחרוצה
בהן.לדוןרוצהשהואהבעיותעלאורהזורקיםהנתוניםאתכךאחרלבחורהמנתח

פעמיים,להופיעחייבתעיסקהשכלשקבענו,משום"מתאזן",שלנומאזן־התשלומים
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הנהלת־מתקןאלאאינוהשמטותהוהטעויותסעיףכחובה.ופעםכזכותפעם
שלמ¬מכבר,נודעאולםאיזון.הדורשתהיאעצמה,הכפולהשיטת־הרישוםלקויה;ספרים

מכלוףפרופיסורבמאזן־התשלומים.גרעוןאועודףשיהיהאפשרה״מאוזך,הסיכוםרות
מסויימת,מדינהשלהחשבוניבמאזן־התשלומים"...בדולרים()נאמרגרעוןמגדיר

ברישוםמסויימים,חשבונותשלהחובהבצדשנרשמודולריםסכומישלכעודף
אותםשלהזכותבצדשנרשמודולריםסכומיעלהבינלאומיות,עיסקותיהשלהשנתי

להטילכדימאוזן,בהכרחשהואהמלא,המאזןמתוךנבחרווהחשבונותהחשבונות;

שלבמאזן־התשלומיםאוהתכניתי,במאזן־התשלומיםהקשורותהבעיותעלאור
שונים."גרעונות"להראותיכולותהחשבונותשלהשונותהבחירות.3השוק"
מאזןהואהראשוןבמאזן־התשלומים.ו״גרעונות""מאזנים"כמהמביאיםאנו2בלוח
אנורב.אורזהמאזןזורקישראלשלבמקרהנפוץ.שימושואשרבסחורות,הסחר
גדעוןנשתנהוכיצדסחורות׳שלנטויבואןהיאישראלמידהבאיזוממנוללמודיכולים

יכוליםבגדעון,ירידההואהשינויאםכן,עליתרהשנים.שלושתקופתבמשךזהנקי
ובדומהמשניהם,אוביצואמעליהאוביבוא,מירידהתוצאההואמידהבאיזולראותאנו
בגרעון.עליהשלבמקרהלכך

הסחו¬"מאזן,3סעיףאולם׳במיוחד.חשובאינוישראלשלבמקרההשירותיםמאזן

שאריתוהישראלי.המשקשלהיסודיתהבעייהשלברורהתמונהנותןוהשירותים",רות

אתמדגיםזהגרעוןאולםזה,גדעוןמומןכיצדלהראות,יכולהמאזן־התשלומיםשל
המימון.שלמציאותועל־ידימתאפשרהגרעוןהבעייה.

שיווי־משקלשלהבעייהתכופותלעתיםנדונההעולםמלחמותשתישביןבתקופה
שיווי־משקללחוסרשהמודדהיתה,כללבדרךשנתקבלהההשקפה,במאזן־התשלומים.

לזמן־הוןשלהמאזןאתמראה,2בלוח,8סעיף.4לזמן־קצרהוןותנועתזהבלהיותצריך
)חוץהאחרותהעיסקותכלשלכמאזןזהמאזןלראותאפשראחר,בבחינת־מבטקצר.

ברם,כזה.מאזןמראה7סעיף(.8לסעיףתכופותלעתיםהמצורפותוהשמטותמטעויות
שזוהיסבורים,אנו;1מלוחישירבאופןמתקבליםאינם,2בלוח,8ו־6,7סעיפים

מאזן־התשלומים.במסגרתמגרעת

מפצהרשמימימוןשלמושגים.2

רווחתהללו.הגרעונותבמושגישביעות־רצוןחוסררווחהאחרונותהשנים15במשך
מצביעיםשאינםאוגרעונות,מימוןשלהבעייהאתלמעשהמייצגיםהםשאיןהדעה,

המבי¬"תנועות־הוןהמושגיםהרזרבות.ועלהחליפיןשערעלהלחץמידתעלבהצלחה

"מאוכסנות".ועיסקות5שיווי־משקל"חוסרהמביאותותנועות־הוןשיווי־משקלאות
העיסקותשלבמניעיםהלבתשומתאתלרכזכדיפותחו,6"אוטונומיות"עיסקותלעומת

?1112 ?13011111 111ש00ס1106ק01151112110611160£45?2ץ1ז10ת380-031168111630815
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1919—1935", £ >]א1111010.11011$(01101£ x1.10!;, ׳¥011,:1936,.ק161114?
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אםהוא,רבספק^(.31116)אנטהאקסמושגיהםאלהאולם,מאזן־התשלומים.של
במצבאנטה;אקסשלאלהמושגיםעלרבאורלשפוךיכולפוסטאקסמאזן־התשלומים

ותוצאה.סיבהלקבועכדיערכיות,החלטותדרושותביותר,הטוב
כקנה־מידהיסודי"שיווי־משקל"חוסרלמושגהבינלאומיתקרן־המטבעהסכמת

ויכוחיםעוררהיסודי",שיווי־משקל"חוסרמהולמעשהלהגדירמבלילדבאלואציה,

איננובמאזן־התשלומיםלמעשהשגרעוןמקובל,כללשבדרךאף־על־פיכך.עלהרבה
מאזן־אף־על־פי־כןיסודי,שיווי־משקלחוסרלקיוםמספיק,לאואףהכרחי,תנאי

המדי־שלכלכלייםביחסי־חוץיסודייםסירוסיםשלעיקריאינדיקטורהואהתשלומים

כמידהלשמששיכולחשבונות,שלחדשלמבחרהגיעההבינלאומיתקרן־המטבע.7נה

ביןהעיקריתהאבחנה״...כזובעייהשלבמונחיםמדינה.שלהרזרבותמצבעלללחץ
מאזן־בהצגתצורךוישחשיבות,בעלתמלהיותפוסקתהוןוחשבוןשוטףחשבון

"מימוןנפרדתכקבוצהתראהזוחדשההצגה.8ביסודה"השונהבצורההתשלומים
כדימציעים,אועצמםעללוקחיםהמונטרייםשהשלטונותהמימוןז״אמפצה,רשמי

.9מאזן־התשלומים"שלבשאריתוהעודףאוהגרעוןאתשיכסהחוץ,מטבעלספק

10כלהלןהםזהחדשבמושגהכלוליםהסעיפים

11

:

בינלאומיות:רזרבותא(
(15סעיף,1)לוחמטבעוצרכיזהב(1
נכסים(,14סעיף,1)לוחבחוץ־לארץלזמן־קצררשמייםנכסים(2
נכסים(,13.3סעיף,1)לוחלזמן־ארוךרשמייםנכסים(3
הבינ¬לקרן־המטבעפרטזרים,ולבנקיםזריםרשמייםלמוסדותהתחייבויות(4

,14.3ו־14.1סעיף,1)לוחולפיתוחלשיקוםהבינלאומיולבנקלאומית

התחייבויות(.
)לוחולפיתוחלשיקוםהבינלאומיולבנקהבינלאומיתלקרן־המטבעהתחייבויותב(

(.14.2סעיף,1

,13.3סעיף,1)לוחהמדווחתהארץשללזמן־ארוךבהתחייבויותרשמיותעיסקותג(

התחייבויות(.
בינלאומיות.עיסקותלאיזוןלזמן־ארוךרשמיותהלוואותד(

בינלאומיות.עיסקותלאיזוןרשמייםמענקיםה(
והמענקיםההלוואותקביעתהסיכום.בלוחלחודניתניםאינםהאחרוניםהפרטיםשני

מת¬ההחלטה״...—שיפוטשלשאלההריהי״מיוחדים״שהםואותם״מפצים״שהם

ביצועלשםאומאזן־התשלומים,עלכלליללחץכתגובהבאהמימוןאםכך,עלבססת

.11עצמן"לשםבלאו־הכיממומנותשהיואחרות,מיוחדותמטרותאומסוים,מפעל

£2£11מ11111§211(11116111161-־וכן!לעיל>11111:56למשל,7
•0611111431101131"

1101זשנ711:1(1111,

810110$£007107711017)£05110,111$,)810£001107111011)0771011071)171",£0011011171121101121

.81—46עמודים,1947ספטמברוושינגטון,הפדרלית,הרזרבהמערכתשלהמנהליםמועצת.סא.7

.5עמודהשנתון8
כנ״ל.השנתון9
.108עמודהתדריך10

.10עמודהשנתון,11
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מפצהרשמימימוןשללמושגיםהתנגדויות.3
הרגיל,בלוחניתןהואאיןברם,"גדעון".שלמודדביסודוהואמפצהרשמימימון

לוחותכמהופירסמהניסתההבינלאומיתקרן־המטבענוסף.אנליטיבלוחרקאלא
!.2אנליטיים

קרן־המטבעעל־ידישפותחכפימפצה,רשמימימוןשלשהמושגסבורים,אנואין
בצורתוזהבמושגלשימוששלנוההתנגדויותלישראל.במיוחדמתאיםהבינלאומית,

בחירת—שרירותיתקרובותלעתיםהיאהסעיפיםשבחירתמהעובדה,נובעותהנוכחית
למאזן־התשלומים.הנתוניםאוסףשללשיפוטוביותררבהבמידהנתונההסעיפים

שישמשבמאזן־התשלומים,גרעוןלהראותהנועדבמושג,ספקמטילהזושרירותיות
מדיניות.להחלטותכקנה־מידה
עיקביתמערכתלדרושחייבותעיתיותסדרותבדיקתעללהתבססשצריכותהחלטות
יכולבמאזן־התשלומיםגרעוןשלשרירותימושגסטטיסטיות.מידותשלוהגיונית
אינ¬כהערכהולאאובייקטיבי,כקנה־מידהלקבלושעלוליםמשוםביותר,מסוכןלהיות

.13מאזן־התשלומיםשלהנתוניםאוסףשלדיבידואלית

כפימפצה.רשמימימוןשלשבמושגיםהשרירותיותאתמדגישותדוגמאותכמה
לאיזוןלזמן־ארוךרשמייםומענקיםהלוואותבמימון־מפצהנכלליםלמעלה,שהוזכר

"מפצה"רשמימימוןביןהבדללקבועביותר,הדברקשהאולםבינלאומיים.תשלומים
מתוכנן.יותראוופחותנרחבבפיתוחהעוסקפיתוח,מעוטבמשקבמיוחדו״מיוחד",

להבחנהמספיקההמקבלתהארץשלהכוונהאםהבהירה,לאהבינלאומיתקרן־המטבע
.14הקובעהגורםהיאהנותנתהארץשלהכוונהאוזו,

שלנו.כקנה־מידההלווהשלהמניעיםאתנקבלאםכחוסר־עיקביותנראהיהאוכן
שממשלותמשוםהמקורות...מכלהלוואותנכללות"...לזמן־ארוךהלוואותשלבמקרה

כדירשמיות,כמסוכנויותמידהבאותהמפרטייםגםללוותיכוליםמרכזייםבנקיםאו
לזמן־התחייבויותשלבמקרהמראהשרשימת־התדריךכפיאולם,.15מפצהמימוןלספק
כאשרזרים.בנקאייםולמוסדותזריםרשמייםלמוסדותהתחייבויותרקנכללותקצר,

בשערי־ריביתאשראילמצואנאלץוהואחוץ,במטבעמחסורשלבלחץנתוןהאוצר
מספקאםהבדלישהאםישראל—שלהקצרהבהיסטוריהתדירהתופעהגבוהים—
פרופיסורשלדבריולפייפרטיעסקאופרטי,אדםאוזר,רשמימוסדהואהאשראי

"גדעון"המונחיםהושמטוהמאוחרבפירסום.5כרךשנתוןעם4—1כרכיםשנתוןהשווה121
הושמטו.לאהמושגיםנוסח,שינויאלאכאןאיןכאילונראהאולםמפצה",ו״מימון

במונחיםלהתפרשחייב״...שהואהברלר,הפרופיסורכותביסודי״משקלשיווי״חוסרעלבדיונו13
גדעוןרקלהיותיכולכזהקנה־מידהלהבחנה.וניתןסוטהבלתיאובייקטיבי,קנה־מידהשל

"01ץסת!(!'!!ק:(ם1:(־01ג11זס1111161113110113111161(10-התשלומים.״במאזןלמעשה
110131־7!,,"!(מס£0161^£011זס10>£01107110)1ס/ז£11111661116.1948,510165,.ק392

התשלומים"?במאזןלמעשה"גדעוןמהווהמהלנושיאמרהדבראותולדרושרשאיםאנואיןהאם
בעיקרןשהן"פעולותהואשקנה־המידהנראה,בוהשנתון,של12כעמודהדיוןאתהשווה14

נקודתהואקנה־המידהבואשרשלאחריו,בעמודהדיוןעםהמלווה,שלראותומנקודתעיסקיות"
המוסדבסוגלאתלויה"ההבחנה:האחרונהבהשקפהתומךשהתדריךנראה,המקבל.שלראותו
.110עמודהמימון.״ידיעלשנתמלאההיסודיתבפונקציהאלאהמוצהרת,במטרהולא

.14עמודהשנתון,15
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פנימה,לזמן־קצרזרותהלוואותשלזרימהאוהחוצה,זהבזרימתקיימת"אםנרקסי:
הת¬הןלזמן־קצרהזרותהקרנותתצטמצם.ארץאותהשלהנקיההבינלאומיתהנזילות
יתירה.10שליליתכרזרבת־זהבאליהןלהתייחסוישרגע,בכללביטולוניתנותחייבות,

שלמוקדםאישורבליזרההלוואהכלמאפשרשאינוחוץ,מטבעעלפיקוחהטלתמזו,
הל¬ביןהקואתמטשטשתאלאאינהפרטי,אשראילהמרתערבותנותןואשרהאוצר,
הבינלאומית.הנזילותאתלקבועכשיש"פרטיות",הלוואותובין"רשמיות"וואות

עבורבחוץ־לארץ,מוסדותאספו1954ב־מוסדות".ב״תרומותנדוןהבהלבסוף,
הלוואות,הםאלהתקבוליםהיינו,ביסוס"."מילווהבתורדולר,מיליון56כ־ישראל,
שלהכספיםאיסוףמתוךיוחזרוהםכתרומות;לישראלאותןוהעבירולקחוש״זרים״
בקרנותהבאות.השניםבחמשמוסדותשלההעברהאתיקטינוובכךבעתיד,המוסדות

אםחוץ.מטבערזרבותולצבורלזמן־קצרהתחייבויותעבורלשלםכדיהשתמשו,אלה
זהשמקורמשוםהמפצה,המימוןמתוךמוסדותשלההעברותאתלהוציאעלינוהיה
התוצאההיתד.כמפצה,שפירמצב־רזרבותמראיםהיינוזאתעםוביחדרשמי,אינו

התופעות.שלמטעהתמונהנותנת
יכולמפצה"רשמי"מימוןשהמושגהעובדה,אתלסתורבכוונתםאיןאלהשיקולים

אתבזהלהראותהכוונהעיקרהחליפין.שעריעלהלחץלגביבעלת־ערךמידהלהיות
לכלול!שישהסעיפיםשבבחירתהשרירותיותואתאינדיבידואלי,לשיפוטהניתןהמרחב
"משוות"קצרלזמןתנועות־הוןקיוםשלבמונחיםגדעוןלהגדירהואאחדדבר
המאזןאתלמייןהואאחרדברושובמפצה״!רשמי״מימוןקיוםאו״מאכסנות״,או

הללו.הגרעונותאתמוסמךבאופןשיראהכזה,באופןפוסט,אקסהחשבוני
המפורטיםבאומדניםלהשתמשיכולהבודדשהמנתחשבשעהלכן,מסכמים,אנו
אשרמפצה","מימוןשלהמושגיםמןלאחדיםאולאחדלהגיעכדימאזן־התשלומים,של
ולפחותמאזן־התשלומיםשלאוסף־האומדניםהרימדיניות,בהחלטותלעזרלהיותיכול
למדידתמתאימהכצורההסעיפיםאתויערוךזה,ממושגשיתעלםלומוטבישראל,עבור

יותר.מסורתיים"גרעונות"

מאזן־התשלומיםשלאלטרנטיביתמסגרתד.

לסעיפיםהלבתשומתאתלהסבמכוונת,2בפרקהבאנואשרהתדריך,מסגרת
כהולם,הזההמושגאתמוצאיםאנחנואיןאםמפצה.רשמימימוןשללמושגהדרושים
האחרים.ה״גרעונות"אתבמהרהשתיתןבדרך,מאזן־התשלומיםאתלערוךאנוחייבים

אלטרנטיבית.סטנדרטיתהצגהלהאימצההאחרון,בפירסומההבינלאומית,קרן־המטבע
חשוביםשהםסעיפים,בהדגשתיותר,רבהלגמישותמקוםנותנתהחדשההמסגרת

קרן־המטבעשלהאחרונהלהצגהדומהמעדיפיםשאנוהמסגרתהבודדות.לארצותיותר
דרכים.בשלושהתדריך(שלהמקובלת)המסגרת1מלוחושונההבינלאומית,
סחורותלשניים!ולאחלקים,לשלושהמאזן־התשלומיםאתמחלקתהיאראשית,
הללומהקבוצותאחתכלשנית,.17פיננסיותותביעותחד־צדדיות,העברותושירותים,

מקום.באותו^,10111-86
נשמריםשםאולם,5כרךבשנתוןהבינלאומיתקרן־המטבעע״ינתקבלההמשולשתהחלוקה17

ו״הוך."תרומות"המונחים
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לוח
3 . צורה

אלטרנטיבית

של שלומים
מאזן־הת

של שראל,
י

1952
—

1954

1

)במיליוני

דולר(

1954

1953

1952

זכות

נטו

חובה

זכות

זכות

נטו

חובה

זכות

זכות

נטו

חובה

זכות

א. סחורות

שירותים
ו

-208.0

295.8

87.8-225.3

281.9

56.6

278.5 ־

323.1

44.6

1 . סחורות

-33.3

80.7

47.4

-37.6

83.3

45.7-

28.1

70.0

41.9

2 . שירותים

-241.3

376.5

135.2

-262.9

365.2

102.3

306.6

־

393.1

86.5

3 . ס״ה

סחורות

שירותים
ו

( 1 פלוס

2 ב.( העברות

חד־צדדיות

127.4

—

127.4

88.2

—

88.2

86.4

—

86.4

4 .

שמי
ר

133.2

4.2

137.4

84.7

1.6

86.3

104.8

0.5

105.35 . מוסדות

)6 .

פרטי

1

260.6

4.2

264.8

172.9

1.6

174.5

191.2

0.5

191.7

7 . ס״ה

העברות

חד־צדדיות

( 4 עד 6 )

ג. תנועות

של תביעות

פיננסיות

-0.7

2.6

1.9-0.3

1.8

1.56.1

1.1

7.2

8 . נכסים

לזמן־ארוך

-40.1

40.1—

8.2 ־

13.0

4.8

4.9

6.0

10.9

9 . נכסים

לזמן־קצר

( 9.1

פלוס

9.2
) -

35.4

35.4—-8.4

12.0

3.6

3.6

6.0

9.69.1

רזרבות

מטבע

חוץ

-4.7

4.7—

0.2

1.0

1.2

1.3—

1.39.2

אחרים

71.9

61.3

133.2

69.9

22.1

92.0

108.8

29.1

137.9

10 . התחייבויות

לזמן־ארוך

( 10.1

עד 10.4

) 58.0

30.8

88.8

45.8

15.4

61.2

77.6

9.0

86.6

10.1

התחייבויות

שלתיות
ממ

שירות
י

-7.0

24.5

17.5-5.6

5.6—-4.1

20.0

15.9

10.2

ערבויות

להמרה

3.4

6.0

9.49.6

1.1

10.7

12.2

0.1

12.3

10.3

התחייבויות

אחרות

17.5—

17.5

20.1

—

20.1

23.1

—

23.1

10.4

יבוא

הון אחר

-30.1

39.7

9.613.9

10.8

24.7-3.4

10.1

6.7

11 . התחייבויות

לזמן־קצר

( 11.1

עד 11.3

) -28.5

32.1

3.6

16.3

0.9

17.2-2.6

2.6—

11.1

התחייבויות

שלתיות
ממ

שירות
י

-7.4

7.4—

-9.59.5—-7.5

7.5—

11.2

ערבויות

להמרה

5.8

0.2

6.0

7.1

0.4

7.5

6.7—

6.7

11.3

אחרות

1.0

143.7

144.7

75.3

47.7

123.0

116.4

46.3

162.7

12 . ס״ה

תנועות

של תביעות

פיננסיות)

8 עד 11
) -20.3

20.3—

14.7—

14.7

-1.0

1.0—

13 . טעויות

שמטות
וה

—

544.7

544.7

—

414.5

414.5

—

440.9

440.9

14 . ס״ה

עיסקות

( 7,3
, 12 ו־

13
)

1 כל ש
הפר

ביחס

ללוחות

אחרים

נובע

מעיגול

המספרים.



)לוחותיותרמפורטיםעזרלוחותישאחתולכל(,3)לוחהסיכוםבלוחבמרוכזניתנת
וחובותזכויותהמראהבמסגרתניתןהפיננסיותהתביעותחשבוןשלישית,.18(6ו־,4,5

כלאתחטוףבמבטהנותן(,3)לוחלוחבידינוישזובדרך•19נטונכסיםשלתנועהולא
.2שבלוחה״גרעונות״

ושירותיםסחורות.1
אינםהכלוליםשהסעיפיםבכך,לביקורתנושאהואושירותיםסחורותשלהמיון

ובנוייםכהלכהמוגדריםהשוניםהשירותיםסעיפיהכלכלית.לחשיבותםבפרופורציה
:20וולישלדבריולפיאולם,עיסקות.שלשוניםסוגיםלהראותכדיכהלכה,

אתלחלקברם,אלו.שירותיםמקבוצותאחתלכלהגיוניבסיםלראות"אפשר
אשרלשניים,הסחורותסקטורואתחלוקותלששהחשבוןשלהשירותיםסקטור
שדבריםבשעהפעוטים,לדבריםיתירההדגשהנותןהשני,לעומתננסמהםהאחד

יחדיו."מקובציםחשובים
כלשלהכלהסךעלהעוליםפיננסיים,בממדיםכללבדרךקשורבסחורותהסחר
ושירו¬סחורותבלבד,סעיפיםשנילהביאהואאחדפיתרוןבשירותים.העיסקות
בלוחמשמעותבעלותלקבוצותמהםאחדכלולחלק(,3לוח)ראההסיכוםבלוחתים׳
.4עזר

והשי¬הסחורותחשבוןאתשנחלקלדבר,חשיבות״...שישמכאן׳נובעאיןאולם,
יכרצלשלאזהבכמוביותר,קטןסעיף.21דומה"גודלסדרבעליל״קווים"רותים
יחדאותולכלולוישמיוחדלציוןראויאינוחשיבות,כלחסרשהואבאומדנינו,מטבע

חשי¬בעללהיותעלולחוץ־לארץנסיעותכמוסעיףאולם,בסחורות.סחרעם
שישמרמזת,החבויהוחשיבותוהתיירות,ענףאתלפתחהמנסהלארץמיוחדת,בות

יחסי.באופןקטנותמידותיושכיוםבכךלהתחשבמבלינפרד,כסעיףעליולשמור

זה.מסוגמפורטיםלוחותמפרסמתאינההבינלאומיתקרן־המטבע18
.4כרךבשנתוןזובדרךנקטההבינלאומיתקרן־המטבע19
.57עמודכנ״ל^\00116ץ20

.58עמודכנ״ל21
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לוח
4 . עיסקות

שראל
י

בסחורות

שירותים׳
וב

1952
—

1954

)במיליוני

דולר(

195

41953

1952

זכות

נטו

חובה

זכות

זכות

נטו

חובה

זכות

זכות

נטו

חובה

זכות

סחורות

1

-5252—-5959—-

7373—

1 . יבוא

של סחורות

תצרוכת

1

2

-160

160—-140

140—-141

141—

2 . יבוא

של סחורות

מוצרי־ביניים

2

-5252—-5252—-

6969—

3 . יבוא

של סחורות

הון

-3232—-3131—-4040—

4 . יבוא

של

דלק

36—

36

20—

2017—

17

5 . יצוא

של פרי

הדר

15—

1512—

1211—

11

6 . יצוא

של יהלומים

37—

3724—

2416—

16

7 . יצוא

אחר

-208

296

88-226

282

56-279

323

44

8 . ס״ה

סחורות

( 1 עד 7 )
שירותים

7.0

4.4

11.4

7.2

4.3

11.5

6.0

4.1

10.1

9 . נסיעות

חוץ

3.6

15.3

18.9

3.9

16.0

19.9

6.3

13.1

19.4

10 . תחבורה

וביטוח

ימי

-16.7

19.0

2.3-16.4

18.9

2.5-11.9

12.8

0.9

11 . הכנסה

שקעה
מה

-24.7

26.0

1.3

25.7 ־

27.0

1.3

21.6 ־

24.0

2.4

12 . שלה
ממ

ל.נ.מ.א.

-2.5

16.0

13.5-6.6

17.1

10.5

-7.1

16.1

9.0

13 . שונות

ל.נ.מ.א.

-33.3

80.7

47.4-37.6

83.3

45.7

28.3 ־

70.1

41.8

14 . ס״ה

שירותים

( 9 עד 13
) -241

376

135-263

365

102

307 ־

393

86

15 . ס״ה

סחורות

שירותים
ו

( 8 פלוס

14
) ג

1 מספרים

מעוגלים.

2 להוציא

דלק.



4ללוחהערות
סחורותיבוא

הוכנסומקורות(;לשם5פרק)ראהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלבמיוןמשתמשיםאנו
הבאים:התיקונים

הון".ב״סחורותולאבחלקך׳מעובדותב״סחורותנכלליםבניך"חמרי.1
(.5פרק)ראהמתוקניםהםהדלקמספרי.2
שרירותיות.הןמסוימותחלוקות;המתאימיםהסעיפיםביןמחולקים10לוחשלהאחריםהתיקונים.3
הסעיפיםביןשווהבאופןנחלקותלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלממוינות"בלתי"סחורות.4

.3ו־,1,2
סחורותיצוא

התיקוניםשארויהלומים!הדרפרישלמתוקןיצואעבור10לוחשלבתיקוניםמשתמשיםאנו
.8לסעיףהועברו

שירותים
מקורסעיף
.2סעיף13לוחפלוס3סעיף12לוח:זכות11

.2סעיף13לוחפלוס,7סעיף12לוח:חובה

.5.1סעיף1לוחפלוס,2מינוס5סעיפים13לוח12

.6סעיף1לוח13

.7סעיף1לוח14

.8פלוס5.2סעיפים1לוח15

המספרים.עיגולבשלבאיםאחריםלוחות־סיכוםלביןזהס״הביןהפרשים17

1954—1952ישראל,שלחד־צדדיותהעברות.5לוח
דולר(י נויל 1ימ ב)

1954 1953 19 5 1

זכות
נטו חובה זכות

זכות
נטו חובה זכות

זכות
נטו חובה זכות חד־צדדיותהעברותשלוסוגןמקורן

87.2 2.9 90.1 47.3 0.2 47.5 46.2 46.2
ופרטיםמוסדות

מוסדותשלמזומןממסרי.1
8.3 0.1 8.4 3.3 0.1 3.4 2.3 0.1 2.4 פרטיםשלמזומןממטרי.2

30.2 0.3 30.5 27.1 0.6 27.7 42.8 # 42.8 בסחורותמוסדותשלוהעברותמתנות.3
6.5 — 6.5 4.9 — 4.9 4.6 — 4.6 מראשששולמואחרותמתנות.4
1.0 0.9 1.9 2.1 0.7 2.8 8.9 0.4 9.3 עוליםוהוןאישייםחפצים.5

133.2 4.2 137.4 84.7 1.6 86.3 104.8 0.5 105.3 (5עד1)ופרטיםמוסדותסר.6

37.2 37.2 44.7 44.7 84.0 84.0

רשמיות
מענק.7

1.8 — 1.8 2.6 — 2.6 2.4 — 2.4 טכניסיוע.8
78.5 — 78.5 40.0 ־— 40.0 — — — בסחורותשילומים.9
3.8 — 3.8 0.9 — 0.9 — — — בשירותיםשילומים.10
6.1 — 6.1 — — — — — — פיצויים.11

127.4 — 127.4 88.2 — 88.2 86.4 — 86.4 (11עד7)רשמיותהעברותסך.12

260.6 4.2 264.8 172.9 1.6 174.5 191.2 0.5 191.7 (12פלוס6)חד־צדדיותהעברותסך.13

המספרים.מעיגולנובעיםהאחריםהמסכמיםבלוחותוהסיכומיםאלהסיכומיםביןההבדלים.18לוחמקור:
המספרים.עיגולבשלבאיםאחריםבלוחותסך־הכללביןזהבלוחסך־הכלביןהפרשים
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1954—1952פיננסיות,בתביעותישראלעיסקות.6לוח
דולר()במיליוני

1954 1953 1952

זכות
נטו חובה זכות

זכות
נטו חובה זכות

זכות
נטו חובה זכות

לזמן־ארוךנכסים
- 1.5 1.5 — - 1.8 1.8 — - 0.4 0.4 — ישירההשקעה.1

1.9 — 1.9 1.5 — 1.5 6.5 0.7 7.2 ניירות־ערו.2
- 1.1 1.1 — — — — — — — הבינלאומיתהמטבעבקרןפקדונות.3
- 0.7 2.6 1.9 - 0.3 1.8 1.5 6.1 1.1 7.2 (3עד1לזמן־ארון־)הנכסיםסר.4

התחייבויותלזמן־ארוך
3.5 0.1 3.6 8.0 1.1 9.1 10.3 0.1 10.4 ישירההשקעה.5

5.7 — 5.7 0.9 — 0.9 1.2 — 1.2 במזומניםהשקעה.6
- 5.8 5.9 0.1 0.7 — 0.7 0.7 — 0.7 ניירות־ערך.7
58.0 30.8 88.8 45.8 15.4 61.2 77.6 9.0 86.6 ישירותממשלתיותהתחייבויות.8
- 7.0 24.5 17.5 - 5.6 5.6 _1 - 4.1 20.0 15.9 ערוכה""שהמרתןהתחייבויות.9
54.4 61.3 115.7 49.8 22.1 71.9 85.7 29.1 114.8 (9עד5לזמן־ארוך)ההתחייבויותסך.10

17.5 — 17.5 20.1 — 20.1 23.1 — 23.1 אחרלזמן־ארווהון.11

71.2 63.9 135.1 69.6 23.9 93.5 114.9 30.2 145.1 (11ו־4,10)לזמו־ארוךהוןס״ה.12

לזמן־קצרנכסים
- 3.8 3.8 — - 0.6 0.6 — 1.0 — 1.0 סילוקיםוהסכמיתשלומיםהסכמי.13

-30.1 30.1 — -12.0 12.0 —
) (חוץבמטבערשמיותרזרבות.14

3.6 6.0 9.6- 5.3 5.3 — 3.6 — 3.6 ) (אחרותבנקיםיתרות.15
- 0.9 0.9 — 0.8 0.4 1.2 0.3 — 0.3 אחרים.16

-40.1 40.1 — - 8.2 13.0 4.8 4.9 6.0 10.9 (16עד13לזמן־קצר)הנכסיםסך.17

לזמן־קצרהתחייבויות
- 0.2 0.2 — - 0.4 0.4 — 4.3 — 4.3 סילוקיםוהסכמיתשלומיםהסכמי.18

1.2 — 1.2 1.3 — 1.3 0.3 — 0.3 אחרותיתרות־בנקים.19
-28.5 32.1 3.6 16.3 0.9 17.2 - 2.6 2.6 — ישירותממשלתיותהתחייבויות.20
- 7.4 7.4 — - 9.5 9.5 — - 7.5 7.5 — ערובה""שהמרתןהתחייבויות.21
4.8 — 4.8 6.2 — 6.2 2.1 — 2.1 אחרות.22

-30.1 39.7 9.6 13.9 10.8 24.7 - 3.4 10.1 6.7 (22עד18לזמן־קצר)ההתחייבויותסך.23

-70.2 79.8 9.6 5.7 23.8 29.5 1.5 16.1 17.6 (23פלוס17לזמן־קצר)הוןס״ה.24

1.0 143.7 144.7 75.3 47.7 123.0 116.4 46.3 162.7 (24פלוס12פיננסיות)תביעותס״ה.25
. — — — — — —

נטו.מספריםרקמצויים1
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6בלוחהסעיפיםמקורות

מקורסעיף
1{

חובה.הןבהתחייבויותוהירידותבנכסיםהעליותכל
עי

]
זכות.הןבהתחייבויותוהעליותבנכסיםהירידותכל/24
1סעיף19לוח1

2סעיף21לוחפלוס,2סעיף19לוח2

2סעיף21לוח3

3סעיף19לוח5

4סעיף19לוח6

4סעיף21לוחפלוס,5סעיף19לוח7

3סעיף21לוח8

6סעיף19לוח9

7סעיף19לוח11

1סעיף22לוח13

6ו־,2,3,4,5סעיפים22לוח14

7סעיף22לוח15

8סעיף22לוחפלוס,3עד1סעיפים20לוח16

9סעיף22לוח18

13סעיף22לוח19

15ו־,11,14סעיפים22לוח20

6פלוס5סעיפים20לוח21

.16ו־12סעיפים22לוחפלוס,7ו־4סעיפים20לוח22

יותרלהראותאינהכאןשלנוהמטרהאופנים.בכמהלחלוקהניתןבסחורותסחר
אנוהסחר.סטטיסטיקתכללהבאתהגיוניבאופןלהוביליכולזהבלבד—פרטים

בעליכלכלייםהבדליםבנותאחדותלקבוצותהכלהסדבחלוקתבעיקרמעוניינים

המוצריםאתמעובדים.ומוצריםראשונייםמוצריםלפיהואאחדפירוטמשמעות.
וסחו¬;ודלקאחרגלםחומרחקלאי,גלםחומרלמזון,ולחלקלהמשיךניתןהראשוניים

וסחורותגלםחומרילמזון,דומהפירוט.22אחרותולסחורותהוןלסחורותמעובדות,רות
להר¬כדייעיל,מיוןשלזהסוג.23בסחורותעיסקותלהראותכדיתמיד,רווחמעובדות

הרא¬היצרניםביןהיחסכאשרבמיוחדשניהם,אואיזוריםאוארצותביןעיסקותאות
היעילהמיוןזהאיןברם,לנדון.קשוריותרהמתקדמיםהמשקיםוביןשוניים
הייעודזה,במקרהשלה.המשקהרחבתשלהבעייהבפניהעומדתישראל,לגביביותר
תצרוכת,לסחורותחלוקהלעשותאפשרהחשיבות.בעלהואהסחורותשלהכלכלי
הזכותלגביזהיםלהיותחייביםאינםהסעיפיםהון.וסחורותמוצרי־ביניים׳סחורות

יבוא.שלמהמיוןשונהלהיותיכוליצואשלהמיוןז״אוהחובה׳
המר¬הלשכהשנתוניפיעלאףושירותים.סחורותשלזהמיוןמנסיםאנו4בלוח
לגמריאינםהכלכליהיעודלפיהממוינותבסחורותעיסקותעללסטטיסטיקהכזית

1ת1ש£14-111-112111011£11שלמשל,22
.12עמוד,1954ג׳נבה,,0.411'

המאו־האומותוכן,23עמוד,1942ג׳נבה,01\\ז0-!1ש11-211(16חבר־הלאומים,למשל,23
.1954ניו־יורק,,6פרק01-101ש0£ת0ש!רתקש.0£־נ1דות
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כדיהמספריםאתומתקניםיבוא,שלשלהםהרחבבמיוןמשתמשיםאנורצון,משביעי
24שלנוהמתוקנתסטטיסטיקת־הסחרעםלהשוותם

2526

.

מוב¬חוץנסיעות.1שבלוחמאלהבמידת־מהשוניםהםאףהשירותיםסעיפי
נוסעים,עבורוהוצאותתקבוליםכוללזהכאןבזה.הוזכרושכברמטעמיםבנפרד,אות

זה.סעיףלכלולצריךתיירותשלקנה־מידהבתחבורה.נכלליםכללשבדרך
מר¬נכלליםכךימי.לביטוחעתהמצורפת,23נסיעהדמילהוציאתחבורה,

אחד.בחשבוןהסחורותשבעיסקותוההובלההביטוחכיבי
שונותאולם,ל.נ.מ.א.,ממשלהוכןשינוי,ללאנשארתמהשקעההכנסה
שאינומטבע,לצורכישלאזהבאחר.ביטוחעתהכוללל.נ.מ.א.

הסחורות.בחשבונותנכללישראל,שלבעיסקותמיוחדתחשיבותכבעלנראה

חד־צדדיותהעברות.2

אף.2ובשירותים"בסחורותמהעיסקותבנפרדלהביאישהחד־צדדיותההעברותאת
השוטף.בחשבוןאותםהואכוללנפרדת,בקבוצההתרומותאתמראהשהתדריךפיעל

בסחורות,שהעיסקותלכךסיבהיודעיםאנואיןמוצלח;אינושוטף״״חשבוןהשם
בתבי¬העיסקותמן"שוטף",יותרמובןלהןיהאבעלות,בתורובתרומות,בשירותים

גדולותובישראללמדי,ברורותהחד־צדדיותההעברותפנים,כלעל.27פיננסיותעות
נפרד.טיפוללהצדיקכדילמדי,

פיננסיותבתביעותעיסקות.3
לזמן-והתחייבויותנכסיםשלבמקרהנטו)עיסקות6בלוחעיסקותשלשלנוהמיון

זכותלהראותשעהובאותהוהתחייבויות,נכסיםביןההבחנהאתלקייםמכווןקצר(
ובהתחיי¬ישירותבהתחייבויות־ממשלהעיסקותבנפרדמראיםאנוכן,עליתרוחובה.
שללמתכונתלדחוסאיןהזההאחרוןהסוגאת•28האוצרע״יערובההמרתןאשרבויות

התדריך.שלו״רשמי""פרטי"

סיכום.4
האינפורמציהכלאתנותנת,3לוחמאזן־התשלומים,שלהאלטרנטיביתהמסגרת
מספקים6ו־4,5לוחות.2בלוחהניתן״גרעוך,שלהמושגיםלכללהגיעכדיהדרושה,

ההוצאהשלהמיצרכיםלפירוטלהגיעכדילובל,ע״ינעשהויצואיבואשלמהבמידתשונהמיון24
כנ״ל.לובל,ראהישראליות.לירותשלבמונחיםהלאומית

לעשותניסינולאמנוסעים.תקבוליםכמההכוללתשבתחבורה,אחרת""הכנסהבחלוקתישקושי25
בתחבורה.זהסעיףוהשארנוזוחלוקה

הערותהלאומים,חברלמשל,התדריך,שנכתבלפניכברהודגשהלתרומותנפרדשבמיוןהתועלת26
חד־צדדיותלהעברותרקהכוונהשםאולםמאזן־התשלומים.לסטטיסטיקתבקשר
עמודבסטנסיל,תשלומים",ומאזןלאומית"הכנסהברברי,בנדטוגםראהפיננסי.אופיבעלות

קולג׳,קינגםובעושר,בהכנסהלמחקרהבינלאומיהאיגודשלהראשוןלכנסשהוגשמחקר.4
לעיל.17הערהגםראה.1949אוגוסטקמבריג׳,

לעומתריאליהוןעלמרמזהואמדיתכופותלעתיםמוצלח,אינוהואאףחשבון־הוןהמונח27
"שוטף".המונחאתעתההשמיטההבינלאומיתהמטבעקרןפיננסיות.תביעות

אלה.התחייבויותולמקורלתיאורב׳,,4פרקראה23
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נראיתזומסגרתאלה.גרעונותלאומדןדרושיםהםאיןאולםנוסף,ערךבעלפירוט

הדרי¬אתמספקתהיאאיןברם,הבינלאומיות.העיסקותסךשללרישוםביותרכטובה

מהרישומיםבכמהלדיוןפוניםאנוכעתשציינו.האחרותהאינפורמטיביותשות

ביןהקשראתגםנראהאנוהאינפורמטיביות.הדרישותאתלספקשיכוליםהאחרים,
ומאזן־התשלומים.אלהרישומים
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4פרק

בינלאומיותעיסקותשלברישומי־עזרשימוש

העיס־בשטחהמדיניותולקובעילאדמיניסטרציהשתהיהחשובהישראליכמשקבמשק
התחייבויותתוכניתי,ביצועעלמרוכזתאינפורמציההבינלאומיותהכלכליותקות

למאזן־נוסףוהתחייבויות,חוץמטבערזרבותשלהשוטףוהמצבבינלאומיות,
התשלומים.

אתלתכנןישוכיצדלהתבסס,הללוהסיכומיםיכוליםעליהםהרישומים,הםאילו
יהסיכומים

חוץמטבעשלוהוצאותהכנסותרישוםא.

(6x21116)אקם־אנטהתקציב.1
תכניתבעצםהואבינלאומיות.כלכליותעיסקותשלרישוםאיננוחוץמטבעתקציב

אושתתגשםייתכןאשרחוץ,מטבעשלצפוייםתקבוליםלניצולתכניתאקס־אנטה׳
קשיחה.תכניתמאשרמסגרתבגדריותרהואהתקציבבישראלבמלואה.תתגשםשלא

חוץמטבעשלביותרהיעילהניצולאתלאפשרמכווןישראלשלחוץמטבעתקציב
במשךהצפוייםהתקבוליםכלאתמדייןהואאיןשוטפות.התחייבויותעבורהמצוי
אגרותלהוציאחוץ,במטבעישראלשלשהחובההנחה,מתוךהורכבתקציבכלהשנה.
הקצבהכדיתוךהשנה,במשךעומדיהיהישראל,ממשלתשלוהפיתוחהעצמאותמלוות
היוהכלוליםההלוואהקרנותשלהיחידיםהתקבוליםחובות.להחזרתבלבדקטנה

לספקכדינמכרו,אלושאיגרותמאחרוהפיתוח.העצמאותמלוותאיגרותממכירת
הוצאותעבורכקיימיםנחשבואלהממכירותחוץבמטבעהתקבוליםלהשקעה,הון

לממשלהשישהחופשמידתאתהמראותבקבוצות,ממוייניםהתקבוליםתקציביות.
עללניצולשניתנותקרנותפירושם8בלוחו״שטרלינג״״דולר״חוץ.מטבעבשימוש

מקוםשישפיעלאףההוצאות,בצדיותרמושלםהתקציבהמתקצב.שלרצונופי
אולםחוץ,מטבעהקצבותשלמפורטתמסגרתזוהי.1עבורןהנאותהמיוןעללערער

המזומןשלהממשילמצבהתייחסותכדיתוךנעשיתעצמןההקצבותעלההחלטה
האוצר.שלוההתחייבויות

׳תיפעולרישומי.2

האדמיניס¬חייבחוץמטבעובתיקצובחוץמטבעבפיקוחהיום־יומיותלפעולותיו
מצבוב(כבר,נוצללוהמוקצבותמהקרנותחלקאיזהא(דברים:שנילדעתטרטור

מטה.,3פיסקהראה1
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ועלשלהםהמזומןרזרבותעלהאוצרסוכנויותמכלדו״חותלודרושיםשלו.המזומן
שחויבו,ההקצבותכלעלתקופתייםרישומיםכןוכמוהתקופתיים,וההוצאותהתקבולים

אתלבססהאדמיניסטרטורחייבהקצבה,ניתנתכאשרכבר.נוצלואםלהתחשבמבלי
שצוין.ובסכוםלמטרהלמעשהשתנוצלההנחה,עלבעתידהתחייבויותיו

כמולשירותים.והקצבותיבואעבורשאושרורשיונותשלרישומיםישהאוצרבידי

שלו.המזומןמצבשלרישוםלאוצרישכן

:מ(נ!05)זאקס־פוסטרישום.3
הרישוםלמעשה.הוצאותיוואתלמעשהתקבוליואתלמנותהאוצרחייבפעםמדי

המידהאתלהראותצריךהואראשית,תפקידים.שגילשרתחייבלמעשהעיסקותשל

נות¬כךומתוךמהצפויקטנותהיולמעשהההוצאותואםלמעשה׳נוצלוההקצבותבה

אתהמראהתקציבי,ביצועשלרישוםלשמשצריךהואשנית,צפוי.בלתיהפרשנות
רישוםישבאוצרלתכנית.קרובותוההוצאותלציפיותקרוביםהתקבוליםבההמידה
מקוםישאולםאקס־אגטה.התקציבלפיממויןלמעשה,וההוצאותהתקבוליםשלחדשי

שהרישוםבכךיסודןמהמגרעותחלק.2זהרישוםשלודיוקונאמנותועללערער

8לוח.7בלוחניתןהתקבוליםמיוןהאקס־אנטה.שלצורהבאותהנעשהאקם־פוסט

למי¬בהתאםניתנותלמעשהההוצאותהיינו,המקור.לפיהוצאותשלהמיוןאתמראה

הן:זהרישוםשלהעיקריותהתכונותמון.
בשעתנרשמיםמזומןכהעברותתקבוליםעקבי.אינוהעיסקותעיותת:ויע)א(

יבוארשיונותשלרישומיםהםמענקוסחורותשילומיםסחורותשלהתקבוליםמעשה.

היבוא,רשיוןעלחותםחוץמטבעאגףכאשראלה.סחורותעבורושניתנוש״אושרו",

כתקבול.זה"אישור"נרשם
חוץ.מטבעלשלםההתחייבויותרישומיהןלמעשה.תשלומיםבהכרחאינןההוצאות

חויבו.ושאמצעי־התשלוםמסויםבערךיבואשאושררק,הואפירושהליבואהוצאה
בת־אפילויותר,מאוחרבתאריךלחולעלוליםשניהם,אולמעשה,היבואאוהתשלום

יותר.מאוחרתקופת־רישום

להניח,הכרחואיןחוץ,במטבעעיסקותהןברישוםהכלולותהעיסקותכיסוי:)ב(

שאינןעיסקותגםהואכוללבנק,שלחליפיןכרישוםשלאתושבים־זרים.יחסישקיימים
איגרותמכירתאוחד־צדדיותהעברותכמומקומי,בנקבאמצעותתשלוםמחייבות

"הלוואות"שלתקבוליםהנקראסעיףכלשאיןמאחראולם,ישראל.ממשלתמלוות

נטותוספתכלמראיםאיןישראל,ממשלתמלוותאיגרותלמכירתפרט"אשראי",או
הלוואהקרנותשמנצליםהעובדהחבויהזובהצגת־נטואלו.מאיגרותחוץלהתחייבויות

במאזן.מופיעותהןשאיןפיעלאףאחרות

ניתניםהתקבוליםהעיקריות.העיסקותקבוצותאתלהראותמכווןהמיוןמיון:)ג(
שלהעיקריותהמטרותאתלהראותכדימסודרותשההוצאותבשעהוהסוג׳המקורלפי

הון)במק¬ותנועותחד־צדדיות,העברותושירותים,בסחורותשוטפותעיסקותההוצאה.
ביניהן.מעורבבותאחד(סוגרקכלולזהרה

.6בפרקהבנקאיםבנתוניהדיוןראה2
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מאזן־התשלומיםלעומתתקציבצורת.4
נוגדים,רישומיםשניהםבו,דנועתהשזההתקציב,וצורתהתשלומיםמאזןהאם

אפשרית.שהפשרהסבוריםאנו?ביניהםלפשראפשראו
במו¬להערךחייבהתקציבאמת,רציני.מכשולמהווהאינוהזמןבתקופתההפרש

בש¬בההממשלה;חשבונותשלהכלליתלשיטהשיתאיםכךפיסקלית,שנהשלנחים
רי־אולם,.3בינלאומיתהשוואהלשםאזרחיתשנהלייצגחייבשמאזן־התשלומיםעה

שנהעבוררקשמתפרסמיםפיעלאףחדשי,יסודעלהםשומי־ההכנסה־וההוצאה
נוסף.מאמץכדיתוךאמנםברבעי־שנה,לאמודאפשרמאזן־התשלומיםאתפיסקלית.

1954/55חוץמטבעלתקציבבהתאםישראלשללמעשהוהתקבוליםההכנסות.7לוח
דולר()באלפי

למעשהתקבולים
—1954)אפריל
(1955מארס

בתקציבוהתקבוליםההכנסותמקור

אחרקשהובמטבעבדולריםותקבוליםהכנסותא.
24,166 יצוא .1

6,604 הדרפרי)א(
12,258 יהלומים)ב(
5,304 אחריםומוצריםתעשיהמוצרי)ג(

6,809 ושירותיםסמוייצוא .2

663 תובלהושירותינמלשירותי)א(
913 קומיסיון)ב(
352 ביטוח)ג(

3,645 תיירים)ד(
525 זרותמשלחות)ה(
531 ודיבידנדותריבית)ו(
47 נסיעהכרטיסי)ז(
133 אחריםשירותים)ח(

8,949 פרטייםממסרים .3

67,333 ציבורמוסדות .4

37,233 1 הפיתוחומלווההעצמאותמלווה .5

4,666 בדולריםאחרתהכנסה ,6

1,992 ממשלהמשרדיע״חהעברות)א(
2,363 מזוןוחבילותסקריפ)ב(

99 ניירות־ערך)ג(
212 שונות)ד(

149,156 חסשייםבדולריםותקבוליםהכנסותט״ה

אגרותתמורתדולרים3,586שלבסכוםהפיתוחמלווהאגרותנמכרולכךנוסף1
מעלה.נכללותאינןאלהמכירות;העצמאותמלווה

ניו־זילאנד,ראהמארס.31אפריל—1פיסקליתלשנההואלמשל,ניו־זילאנד,שלמאזן־התשלומים3
!מסקפ-אמס01116(£811111316350131(ס£313מ06(ס?3-ץולמפקדים,לסטטיסטיקההמשרד

0£11161115'\!¥6\2631311(£01■!1116ץ63מ1950-19518(1953-19540,\\ז6111§מ10,מ1954.
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למעשהתקבולים
—1954)אפריל
(1955מארם

בתקציבוהתקבוליםההכנסותמקור

בדולרים()מחושבבשטרלינגותקבוליםהכנסות ב.
23,522 יצוא.1
18,515 הדרפרי)א(

740 יהלומים)ב(
4,267 אחריםומוצריםתעשיהמוצרי)ג(

5,678 ושירותיםסמוייצוא.2
602 תובלהושירותינמלשירותי)א(
266 קומיסיון)ב(
788 ביטוח)ג(

1,111 תיירים)ד(
422 זרותמשלחות)ה(
141 ודיבידנדותריבית)ו(
5 נסיעהכרטיסי)ז(

2,343 אחריםשירותים)ח(
15,277 מגרמניהופיצוייםפרטייםממטרים.3
6,139 ציבורמוסדות.4
1,060 בשטרלינגאחרתהכנסה.5
592 תובלהושירותינמלשירותי)א(
138 מזוןוחבילותסקרים)ב( ׳
98 ניירות־ערך)ג(

2כבוליםותקבוליםהכנסות ג.
232 שונות)ד(

51,676 בשטרלינגותקבוליםהכנסותס״ה

בתקציבוהתקבוליםההכנסותמקור
4,829 בסחורות)העברות(מוסדות.1

44,943 אמריקנימענק.2
94,645 שילומים.3
144,417 כבוליםותקבוליםהכנסותס״ה

חליפין:ועיסקותמסחרייםהסכמים ד.
39,189 סחורותיצוא.1
3,247 ושירותיםסמוייצוא.2
709 הפיתוחמלווה.3

1,294 חליפיןעיסקות.4
44,439 חליפיןועיסקותמסחרייםהסכמיםס״ה

3מיוחדיםתקבולים ה.
8,233 בסחורותהוןהעברות.1

397,921 כלליס״ה

.58׳עמ,6הערהראה2
האינפורמציהתכניתכמסגרתתקבולים3

כלולה.אינההספריםיבואתכנית(,1^10)
והקצבות,הכנסות—1954/55ישראלשלחוץמטבעתקציבב,מקורגלוח

משרד,1955למארס,31ב־חוץבמטבעישראלשלהחובותומצבת
.1955מאיירושלים,האוצר,
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לתקציב

מטבע

חוץ שנה
ב

פיסקלית

1954/55

, לפי

מקור

המימון
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דולר(

ס״ה
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2,300
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282
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649
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25,246
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2,836
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2414,580

1,503

1,471
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2,351

68541,114

58547
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500

1,350

509——
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7 . רזרבה

של חמרי

גלם

לתצרוכת

84,846

1,340

3,553

2,639

4,601

48,924

11,118

3,497

9,174

ס״ה

שקעות
ה

349,430

10,281

40,832

4,829

47,528

94,644

44,943

16,499

89,874

ס״ה

הקצבות

מקור:
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תקציב

מטבע

חוץ של שראל
י

1954/55

: הכיסות

והקצבות

ומצבת

החובות

של שראל
י

ביום

31.3.1955

, שרד
מ

האוצר,

שלים,
ירו

מאי

1955
.

1 זהו

יבוא

של חמרי

גלם

וסחורות

מעובדות

בחלקן

המיועדות

שיות
לתע

יצוא.



התקציבמספריואתאפריל—מארם׳פיסקליתלשנהמאזן־תשלומיםלערוךאפשר

נתוני־האוצר,עלנתבססומאומדנינורביםלמעשהאזרחית.שנהעבורלסכםאפשר

והוצאות.הכנסותעלחודשייםמדוח״ותשרוכזו
בשניהתקציבמשתמשלמעלהשצויןכפיהעיסקות.עיותהואיותרקשהמכשול
הערכה,בעייתכרוכהבאחרוןתשלומים.ואישורלמעשהתשלומים—שוגיםמושגים

מאוחרלהעשותעלולזהעבורוהתיקוןבחלקםרקנוצלושאושרו,שרשיונותמאחר
מאשרלתשלומיםיותרכקרובנראהבמאזן־התשלומיםבעלותשינוישלהמושגיותר.

כדיחשיבותלהנודעתאיןאולםפתרון,כחסרתנראיתהעיותבעייתלהתחייבויות.

הרי¬סוגישגיביןשההבדליםסבוריםאנוהרישומים.שניביןהשוואותשתמנעכך,

הרשמיים,ברישומיםשגיאותשלתוצאהוהםממשיים,מאשרמדומיםיותרהםשומים

תחייבחוץמטבעבפיקוחשלמותהרישומים.שניביסודהמונחמושגי,ניגודשלולא

איננהכזושאינפורמציההעובדה,מאזן־תשלומים.הכנתעללהקלכדיאינפורמציהיותר
נאותים.אינםהרשמייםשהרישומיםמרמזתכיום,מצויה

להתאיםמכווניםאינםהיום־יומייםהעבודהורישומיאקס־אנטהשתקציבברור,

רקלאלהראותהמתכווןמושלם,אקס־פוסטרישוםאולםמאזן־התשלומים.למושגי
מספיקבפירוטלהראותןאלאחוץ,מטבעתקציבבגדרלמעשהבוצעועיסקותאילו

עיסקותעלמספקתאינפורמציהבהכרחיכלולמדיניות,לניסוחלתועלתשתהיינה

במטבעותקבוליםהוצאותרקמראההסיכוםלוחאםאפילולמשל,מאזן־התשלומים.
הצדדיםשלמושבםמקוםעלמפורטיםפירוטיםלתתצריכיםהעזררישומיחוץ,

בעתיד.תשלוםשתדרושנהוההתחייבויותהמימון,מקורותבעיסקה,
אלהוהתחייבויות.נכסיםהמראיםאחרים,לרישומיםמתייחסיםכאלהרישומים

הבינלאומיים.הכלכלייםהיחסיםשלהתמונהאתלהשליםכדידרושים

חוץמטבעחובותמצבתב.

מורכבתהחובותמצבת.4חוץבמטבעהתחייבויותיואתרושםהישראליהאוצר
והשניחוץבמטבעהאוצרשלהישירותההתחייבויותאתמראההאחדחלקים.משני

ע״ינעשואלהאחרונותהתחייבויותהאוצר.ע״יערובההמרתןאשרההתחייבויותאת
ההתחיי¬תשלוםעבורללווהחוץמטבעלספקערבהאוצרהאוצר.ולאאחריםלווים

רשמישבאופןמאחרחוץ.למטבעהשווההמקומיהמטבעאתלשלטונותכשיביאבות,
החזר*שהואאיזהלעשותאוחוץ,במטבעהתחייבויותלעשותרשותלווהלשוםאין

ערבותשלהנוהגאתהאוצרפיתחמהאוצר,כךעלאישורתחילהלקבלמבליתשלום
הוא,היחידיהפירושההלוואה,להחזרתערבשהאוצרמזה,להסיקאיןאולם,ההמרה.
חוץ.למטבעמקומימטבעלהחליףהרשותשתינתן
התחייבויותחלקי־מישנה:לשלושהמחולקהחובותמצבתשלהחלקיםמשניאחדכל

והתחיי¬שנים(חמשועדלזמן־בינוני)משנההתחייבויותשנים(,חמש)מעללזמן־ארוך

בנ¬(1קבוצות:)לשבעשובנחלקמאלהאחדכלבכלל(.ועדלשנה)עדלזמן־קצרבויות
הת־(5)ביטוח,וחברותתחבורהחברות(4)סחורות,ספקי(3)חוב,איגרות(2)קים,

כנ״ל.,1954־55ישראלשלחוץמטבעבתקציבז,ו,ה,לוחותראה4

57



המל¬סוגלפילמעשההואזהסיוגאחרים.(7)פרטים,(6)בינממשלתיות׳חייבויות
הלווה.לפילהפרידםאפשרידועיםשמות־ההלוואותכאשראולםווה,

ראשית,מאזן־התשלומים.אומדנילגביאחריםגרעונותשלושהישהחובותבמצבת
פתיחתעםנרשםהחובמקריםבכמההתחייבות.שלברישוםעיקביותישתמידלא

הרשום,החובשנית,למעשה.מנוצלהאשראיכאשררקאחריםבמקריםהאשראי,
הנוכחיהרישוםולבסוף,ריבית•לכלולעלוליםהחוב,אתהמקטיניםוהחזרי־תשלום

שלתוצאההואזהרישוםאימתילקבוע,מקשהערובההמרתןאשרההתחייבויותשל
ההתחייבויות.בצורתשינוימראהאושירותים,שלאוסחורותשלשוטפתקבלה
בשירותים.במאזן־התשלומיםנרשמיםזרהתחבורהחברתשלהתקבוליםלמשל,

הםנרשמיםבעתיד,תאריךבאיזהלארץלחוץלהעברהניתניםאלהתקבוליםאם
בבנק.חסוםלחשבוןלהכנסהםעלוליםלהעברה,ניתניםאינםאםהחובות.במצבת
החובותבמצבתברישוםכרוכהלהעברההניתניםבחשבונותחסומיםקרנותשלהעברה
בשירותים.אובסחורותשוטפתעיסקהשהיאאיזומייצגשאינו

החובותלמצבתמחדשמיוןינתןאםהראשונים,הקשייםשניעללהתגבראפשר
זוהרימסויםבמובןוהון.ריביתשנוצל",ו״אשראישנפתח""אשראיבנפרדשיראה
ניתןהשלישיהקושימחדש.מיוןשלמאשרזהירורישוםעיקביותשלבעייהיותר

הקיימים.האינפורמציהמקורותשליותרשלםשימושע״ירקלפתרון

חוץמטבעפיקוחנתוניניצולג.

רוש¬רקהיאהבינלאומיות.ההתחייבויותשלמושלםרישוםאיננהמצבת־החובות
ההתחיי¬כלאתלהראותהרישומיםצריכיםהאידיאליתבצורהחוץ.במטבעחובותמת

דרכים,בכמהלמייןאפשראלוהתחייבויותחוץ.במטבעאלורקולאלזריםבויות
הפיקוחשנמשךזמןכלבעתיד.והתחייבויותשוטפותעיסקותביןהיחסאתשתראנה

לאמספקת,אינפורמציהלתתזהלפיקוחהדרושיםהמסמכיםצריכיםחוץ,מטבעעל
יכוליםאנואלה.עיסקותשלהמימוןעלגםאלאחוץ,במטבעהעיסקותהיקףעלרק

בישראל.הפועלתהזרההתחבורהחברתעלשלנוהדוגמאידיעלזונקודהלהראות
להח¬רשותלקבלעלולההיאוהכנסותיה.פעילויותיהעללדווחחייבתהזרההחברה

לש¬תדרשהיאאולארץ,לחוץהעברתןלשםחוץלמטבעמקומיבמטבעהכנסותליף
רישומיםהבנקים.באחדרשומיםאוחסומיםבחשבוניתהוצאושלאהתקבוליםעלמור
זה:מיוןלפיניצולםועלהתקבוליםסךעלאינפורמציהלספקהיויכוליםאלה
התקבוליםסך(1)

מקומיותהוצאות(2)
הכנסות:(3)

לארץלחוץלהעברהניתנות)א(
בארץנשארות)ב(

רשומים:אוחסומיםבחשבונות(1)
1

חוץ.במטבעלהמרהבעתידניתנים
בלבד.ולהשקעהמקומיותלהוצאותוו

השקעה:(2)
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Iדלא־ניידי.בנכסי
II.בניירות־ערך
וכר.בהלוואותווו

הפעי¬כלעלכזואינפורמציהשיתנוכך,חוץמטבעפיקוחנתוניאתלערוךאפשר
הבינלאומיות.העיסקותכלעלמפורטתאינפורמציהוכןהמקומי,במשקהזרותלויות

הדור¬אותןאתעיסקותשלקבוצהכללגבילהראותכדימספיקיםלהיותצריכיםהם

המביאותמקומיבמטבעשוטפותעיסקותשהןאותןחוץ;במטבעמידיתשלוםשות

ואותןיותר;מאוחרבתאריךחוץמטבעשיספקואחרות,להתחייבויותאולפקדונות
לעין.הנראהבעתידחוץלמטבעהחלפהדורשותשאינןזרים,שללהשקעההמביאות

.גםאלאמאזן־התשלומים,עבורהדרושיםלסעיפיםמלאכיסוירקלאלתתיכוליםהם
או"ממשית"השקעההיאאםלכך,בהתאםממוינתזרים,השקעתשלמלאניתוח

רקלאלפשראפשרכךהקרוב.בעתידחוץמטבעשתדרושכזואובמשק,"תמידית"
או¬שלם."דו״ח־ההתחייבויות"לביןגםאלאהתקציב,צורתלביןמאזן־התשלומיםבין

ישראלים.שלהנכסיםכלאתשיראהלחלוטין,חדשרישוםתחייבשלמההתאמהלם,
ההתחייבויות.מרישוםפחותלאחשובזהדבר

מנוצלתבלתילאינפורמציהדוגמאד.

כמידה(8)לוחהוצאותעלהרשמייםהרישומיםשלנאותותםחוסרעלהערנוכבר

לרי¬להוסיףכדילנצלוושאפשרכרגע,הנמצאחומר,שלדוגמאלמעשה.הוצאותשל
חוץ.מטבעפיקוחנתונישלהאפשריהניצולאתתדגיםאלה,שומים

קלהבמידההתשלום""אמצעילפיהיבואמיוןאתמאפשרהאוצרע״יהיבוארישוי
לעשותכדיהרשיון,שלבאינפורמציהמשתמשתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהיחסית•
רצוןמשביעשיהיהמיוןהושגלאועדייןפעמים,כמההשתנתההשיטהאולםכזה,מיון

למטה,ניתנת1954ב־לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלשיטת־המיוןממשי.באופן

חוץ.מטבעשלההקצבהמקורותשלהתקציבלמיוןבהשוואה

המימוןמקורלפיהיבואמיוןא.לוח

2התקציבמיון לסטטיסטיקה'המרכזיתהלשכהמיון

דולרים חפשישטרלינגאודולריםשלישירההקצבה
שטרלינג מענקחשבוןעלהקצבות

מענק שילומיםחשבוןעלהקצבות
שילומים מסחרייםהסכמיםחשבוןעלהקצבות
מסחרייםהסכמים מוסדותשלקרנותמכספישולם
מוסדות חליפיןסחר
פרטייםממסרים האוצרע״יישירותמומןשלאיצואלשםיבוא
אחריםמקורות הוןיבוא

עוליםיבוא
מתנות
חוץמטבעהקצבתללאאחריבוא

משמיט214עמוד,1955פברוארלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשללישראלהסטטיסטיהירחון1
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהמיוןעםזההאינו2״שונות״.הנקראתקבוצהומכנים7סעיף
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שאםברור,ליבוא,להקצבותנוסףלשירותיםהקצבותבוללהתקציבשמיוןפיעלאף
למעשהיבואעלשלההנתוניםהרימהימן,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהמיון
.5התקציבעבורלניצולניתנים

אף־אינפורמטיבי,יותרהואהתשלוםאמצעילפייבואשלהבאהמיוןשיפוטנולפי
הסעיפים.לכלברורההבחנהלתתשאי־אפשרעל־פי
תרומותא.

6כפותותאו"כבולות".1

7

מענקא.

שילומיםב.
מוסדותשלמתנותג.
פרטיםשלמתנותד.
עוליםחפציה.

אחרים.2
מוסדותשלקרנותמכספיבחוץ־לארץשנעשוהקצבותא.
אחריםב.

הוףקרנותב.
8כפותותאו"כבולות".1

ויבוא(יצואבנק)למשל,מיוחדותהלוואותא.

מאושרים""מפעליםשלבסחורותהוןהעברתב.
הזיקוק(בתי)למשל,זרותחברותשלהשקעותג.

אחרים.2
ממשלההקצבותא.

מזומן(1)
הממשלהע״ימובטחמסחריאשראי(2)

קצרלזמן־)א(
שמן(.לפיעיקריות)הלוואותלזמן־ארוך)ב(

פרטיםשלקרנותב.

ערובהשהמרתואשראי(1)
שמן(לפיעיקריות)הלוואותלזמן־ארוך)א(
לזמן־קצר)ב(

פרטייםמקורות(2)

אשראי)א(

אחרים)ב(

למשל,מוטעה.תכופותלעתיםהואלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהנוכחיהמיוןהמזללרוע5
כןכמומוסדות.שלמתנותאי־אלהוגםמוסדותשלקרנותשלהאוצרהקצבותגםכולל5סעיף
ב״שונות".כלולהדלקיבואלמשל,מספקת.במידהכלליהואאין

אוטומטיתניתןהמימוןאבלעיניו,ראותלפיבקרנותלהשתמשחפשיאינושהאוצרבמובןכפותות6
סחורות.שלבצורה

הקרנות.מקורעםזיהוישלאפשרותנותנותאינןהקצבותע״יהממומנותרבותעיסקות7
לעיל.6הערהראה8
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חליפיןסחרוהסכמימסחרייםהסכמיםג.
חליפיןסחר(1)
סילוקיםוהסכמיתשלומיםהסכמי(2)
אחרמסחרילאיבואד.

מוחזריצוא(1)

מסחרייצוא)א(

דגמים)ב(

תושביםחפצי)ג(

זרות.קונסוליותחפצי(2)
ו״שילומים""מענק"כמומהסעיפיםכמהכמובן,דומה•באופןלמייןאפשרהיצואאת

יותר.פשוטיהיהוהמיוןיושמטו
חוץ,מטבעפיקוחשלנתוניםע״ינעזרתתהיהשבאםאינפורמציה,יתןכזהמיון

למדיטובהתמונהיתןלמעלה(,גפיסקה)ראהבסחורותשלאעיסקותעבורובמיוחד
ביטוחהמוצר,מחירשלהנפרדהרישוםהשוטפות.העיסקותמומנושבוהאופןעל

להוסיףאפשרהתמונהאתלהשליםכדימהסחורות.השירותיםהפרדתיאפשרוהובלה
הנגדיהחלקהואאשרהשונות,הפיננסיותהתביעותשלהסךשירותים.עלנתוני־עזר

הראשוןהכלשהסךמשוםבמאזן־התשלומים,שנמצאממהשונההשוטפות,העיסקותשל
נוספתאינפורמציהשלשמציאותהברור,לזמן־קצר.מהתנודותחלקגולמיבאופןיראה

חסרון.אינהזו
התקופה,במשךהשוטפותהעיסקותמומנוכיצדשתראה,אפשרית,צורהמביא9לוח

שלהאפשרויותעללהצביעהיאהמספריםמטרתפיסקלית.שנהאואזרחית,שנהאו
הצעותינו.יקבלואםלהיותשיוכלוכפימדוייקים,כהאושלמים,כההםאיןזו.הצגה
אינפורמטיבי.לוחעבורמספיקהכיוםהמצויההאינפורמציהאפילואבל,

9ללוחהערות
.2לוחראהא.
.18לוחראה1ב.

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהתשלום""אמצעימיוןמקור,2.1
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהתשלום""אמצעימיוןחובה:2.2

הסילוקין.ביתרותומהשינויים2.1מתוךנאמדזכות:
.20ללוחהערותראה3.1

.19ללוחהערותראהמזון,ועודפי11^0תכניתבמסגרתספריםיבוא3.2

.19ללוחהערותראהויבוא,ליצואהבנקמלווה3.3

.18ללוחהערותראה4ד.

.18ללוחהערותראה5.4עד5.1ה.

.21ללוחהערותראה6

השוניםלחשבונותשנכנסיםאופקיים,לסכומי־נטומתייחסים3בעמודההסכומים
בסיכומםמשמעותכלאין3בעמודהובא,שלנטולסכומיםמאזן־התשלומים.של

האנכי.
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במובןאוטומטי,באופןזכותמספקתהשוטפתשהחובהמתכוונים,אנובמימון־עצמי
בקרנות.השימושצורתעלמיוחדתהגבלהאומיוחדהסכםאיזהבפועלשהיה

להשתמשיכולשהואחוץ,מטבעמקבלשהאוצרמתכוונים,אנוחפשי"ב״מימון
כרצונו.בו

סיכוםה.
הנאו¬במידתדנוהתדריך,על־ידיהנדרשתבצורהשלנוהאומדניםשללהצגהנוסף

אינההמקובלתמאזן־התשלומיםשמתכונתטענו,הישראלי.למשקזוצורהשלתות
יש¬שלהבינלאומיותהעיסקותסךשלרישוםהצגתשלביותרהאינפורמטיביתהדרך
העיסקותסוגיאתנאותהבצורהמדגישאינוהמקובלתבמתכונתהחשבונותמיוןראל.

מתאיםשאיננומפצה",רשמי"מימוןשלמודדלאיסוףמכווןוהואביותר,החשובים
במאזן־התשלומים.גרעונותשליותרמסורתייםמושגיםלהראותכדימספקת,במידה

שלהאלטרנטיביתשהצורהכך,עלמרמזותהישראליהמשקשלהאופיגיותהתכונות
לצורהדומהזוצורהלניתוח.יעילהיותרהיא,3בפרקשנדונהמאזן־התשלומים,

מקובלתבסיסיתלהצגהתיהפךלוודאיקרובואשר(,6)מס.האחרוןבשנתוןהמובאת
הלוחלגבייתרונותשלושהישהאלטרנטיביתלצורההתדריך.שלהבאהבמהדורה
הבינלאומית.קרן־המטבעעלעתהמקובליםמהםשנייםאשרהתדריך,שלהמקובל

חשי¬בעלישהםשירותים,עיסקותשלהסוגיםבאותםמבחיןאינוהסיכוםלוח(1)
הפרטיםאתומשאיריותרהחשובותהעיסקותמקבוצותרקמורכבהואמועטת;בות

עזר.ללוחות
אתמדגישכךידיועלנפרדת,בפיסקהחד־צדדיותבהעברותמטפלהסיכוםלוח(2)

המיוחדת.וחשיבותםטבעם
מאפשרתרישוםשלכזועיקביתשיטהכחובה.אוכזכותנרשמותהעיסקותכל(3)

במאזן־התשלומים.גרעונותשלהמסורתייםהמושגיםשלמהיריותרריכוז
הדרושים,השוניםהרישומיםמביןאחדרקהינושמאזן־התשלומיםמראים,גםאנו
הד¬הנוספים׳הרישומיםהבינלאומיות.הכלכליותהעיסקותעלמלאהתמונהלתתכדי

אלאלמאזן־התשלומים,עוזריםשהםבלבדזולאחוץ,מטבעעליעיללפיקוחרושים
הדרושההאינפורמציהכלאתיספקוגםהריונכונה,מתאימהבצורהינוהלוהםאם

מאזן־התשלומים.לאומדן
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שניחלק

מפורטיםאומדנים

5פרק

בסחורותעיסקות

בסחורותסחרא.

הנתוניםמקור.1
המר¬הלשכהשלחוץסחרשלהסטטיסטיקההואוהיצואהיבואלנתוניהעיקריהמקור
לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהעל־ידיהנאספתסטטיסטיקת־הסחר.1לסטטיסטיקהכזית

בעיקרמתקבלת

1

צורתוכןהסחורותרישוםאופןהמכס.למטרותלמלאשישמהמסמכים2
בפעםפעםשמדיפיעלאףהמנדט,ממשלתמורשתהםהשוניםוהמיוןהסיכוםלוחות

התש¬ל״אמצעיבהתאםמיוןהמאפשרתנוספת,אינפורמציהחדשים.תיקוניםמכניסים
הסחורותשזרםהגבולותחוץ.מטבעאגףשלוהוראותיובקשתופיעלנרשמתלום",
כניסתלמועדמכםמסישלשעת־התשלוםנחשבה1953ל־עדמכס.גבולותהםעובר

השיחרורבעתהרישום,למטרותהסחורות,כיסתנחשבת1953מ־החלאולםהסחורות!
נוהללפיהחדש.לבסיסבהתאםהותאמה1952—1949ל־וסטטיסטיקת־היבואהמכס,מן

נש¬הסחורותואםהארץ.לגבולותמעברהיוכאילומחסני־הערובהנחשביםזהרישום
הןאיןהמכס,דרךתחילהש״תיובאנה"מבלימיוצאותשהןאוערובה,במחסניארות

בסטטיסטיקת־הסחר.כללמופיעות
ב.!או.פ.בערכיהיצואואתפ.י.ם.בערכיהיבואאתלרשוםהואהמקובלהנוהל
היצוא.שלזהרישוםאופןנשמרתמידלא,1955לפניאולם,
רישוםלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהמנהלתויצוא,יבואשללסטטיסטיקותנוסף

ביצוא,נכללהואמסויימים,ובלוחותלעתים,אשר"יצוא־חוזר",עלמספריםומפרסמת
נכלל.אינויצואשלהמפורטיםבפירסומיםאולם

תוספתללאלארץבחוץשניתהנמכריבואהיא:חוזריצואשלהמקובלתההגדרה

וכןשהוענקויצוארשיונותשלרישוםהמנהלתמחלקת־יצוא,קיימתוהתעשיההמסחרבמשרד1
ממסמכיםמתקבלזהאחרוןרישום!תמורה״״נגדתעשיתיותסחורותשללמעשהיצואשלרישום

בנתונימשתמשיםאנווהתעשיה.המסחרובמשרדבמכםמתוייקיםאלהמסמכיםממלאים.שהיצואנים
בהןבחינות,כמהשישפיעלאףיותר,רחבהשהכללתםמשוםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה
(.4.2לסעיףהערהוראהעדיפיםוהתעשיההמסחרמשרדנתוני

האוצר.משרדשלהדלקממחלקתמתקבליםדלק,יבואעלנתונים2
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בישראלהסחרבסטטיסטיקת.3אחרותהעברהוהוצאותמאיחסוןחוץמוסף,ערךשל
ולאכיבואלאנרשמות,אינןהערובהממחסניישירבאופןהמיוצאותהיבואסחורות
שנרשםיבואכליצוא־חוזר,שללמטרותיבוארשיונותמוציאיםשאיןמאחרכיצוא.
ייכללאלאשכזה,בתוריירשםלאלהגדרה(,)בהתאםיצוא־חוזרהפךכךואחרכיבוא
לסטטיסטי¬המרכזיתהלשכהבידי"יצוא־חוזר"במושגשהשימושמכאן,הרגיל.ביצוא
אחרים.מסוגי־עיסקותומורכבמתאיםבלתיקה,

הדרושיםהתיקונים.2
דרושיםמאזן־התשלומים,למושגייתאימומתפרסמים,שהםכפיחוץ,סחרשנתוניכדי
לעיות.(3להערכה;)(2לכיסוי;)(1תיקונים:)שלסוגיםשלושה

הם:לכיסויהתיקונים
הסיבותמןאחתבגללבנתונים,נכללותשאינןעיסקותשלוליצואליבואתוספת(1)

הבאות:
המכסגבולותאתעוברותאינן)א(
ב״יצוא־חוזר"מוטעהמיון)ב(
משגיאות.כתוצאהנשמטותפשוט)ג(

שמושגכפיבבעלות,לשינוימביאותשאינןעיסקותשלוהיבואמהיצואהפחתות(2)
אחרים.בחשבונותנכללותהןו/או4במאזן־התשלומיםמובןזה

הם:להערכההתיקונים
המסחרי.בערכןלאשנרשמועיסקותעבורתיקונים(1)
ב.או.פ.בערכיולאפ.י.ם.בערכישנרשםיצואעבורתיקונים(2)

הם:העיותתיקוני
עברוטרםהסחורותאולםהבעלות,בהחלפתהכרוכותעיסקותאותןלהוסיף(1)

הגבולות.את
היתד.טרםאךהגבולות,אתעברוהסחורותבהןאשרעיסקות,אותןלחסר(2)

בעלות.החלפת
לארץ.בחוץהנעשותבסחורותעיסקותלהוסיף(3)

מספי¬אינםשלנוהכיסוישתיקוניפיעלאףולהערכה,לכיסויתיקוניםעושיםאנו
עיות.עבורתיקונים•כללעשותיכוליםאנואין"כללי".סחרלהראותכדיקים

.10בלוחניתניםהתיקונים

10ללוחהערות.3

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהידיעלהמתפרסמיםהרשמייםהנתוניםהםאלה1
11953ו־1952בשניםישראלשלהחוץבסחרמופיעים1952מספרי
סטטיס¬לישראל,סטטיטסטיבירחוןמופיעים1954ו־1953מספרי
כיוון"יצוא־חוזר".כוללאינוהיצוא.2מם׳ו,כרךחוץסחרשלטיקה

כנ״ל.<[^112618ראה3
אותושלהיאשהבעלותפיעלאףתושבים־זרים","בעלותאתמשנותעוליםהעברותלמשל:4

אדם.
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י^רח

10 . סחר

בסחורות

של שראלי,
י

1950
—

4̂ 19

)באלפי

דולר(

1954

1953

1952

195

11950

חובה

זכות

חובה

זכות

חובה

זכות

חובה

זכות

חובה

זכות

289,716

85,028

281,166

57,507

321,098

42,580

379,820

44,755

298,766

35,146

1 . יבוא

ויצוא,

כפי

שפורסם

בסטטיסטיקה

של סחר

חזץ

9,204

2,075

3,030

1,970

4,319

2,085

————

2 . תוספות

לסטטיסטיקה

המתפרסמת

( 2.1

עד 2.3
) 58—

10—

9

—————

2.1

מטבעות

ומטילי

כסף

5,546

1,275

1,620

270

3,510

1,685

————

2.2

אניות

ואוירונים

3,600

800

1,400

1,700

800

400

——

—

2.3

אחרים

-

3,170

-545-2,295

-365-2,285

180 ————־

3 . הפחתות

מהסטטיסטיקה

המתפרסמת

)-(

( 3.1

עד 3.5
) -625—-540

—-670

—————

3.1

שלוחים
מ

לדיפלומטים

-

205

—-155

—-145

—————

3.2 סרטי

קולנוע

-40———-130

—————

3.3

דגים

מדייג שראלי
י

-2,300'

—-

1,600'

—-1,340

—————

3.4

יבוא

שהוחזר

לחוץ־לארץ

—-545—-365

—-180————

3.5

יצוא

שהוחזר

לארץ

—21,165

—2-2,800

—210————

4 .

תיקוני

הערכה

)+( או )-( ( 4.1

פלוס

4.2

) —

2,585

—-1,865

—

620

————

4.1

עבור

שלוחים
מ

בקונסיגנציד.

—-1,420

—-935—-610

־־־־—

——

4.2

עבור

יצוא

שם
שנר

ס. י. פ.

295,750

87,723

281,901

56,312

323,132

44,495

————

5 . סחר

בסחורות

מתוקן,

יצוא

פ. או. ב. יבוא

ם. י. פ.) 1 עד 4 )

295,800

87,700

281,900

56,300

323,100

44.500

———

6 . סך הכל

מעוגל ל־

100

שבסמוך

3,094

2,156

1,788

24)61

1,708

7 . סעיף

לתזכורת

:

"יצוא־חוזר"

כפי

שפורסם

1 מעוגל ל־

100

שבסמוך.

2 ראה

הסבר

לסעיף

2.3

הערות

ללוח

זה.



פקדוןתשלוםלאחרהמכסמפיקוחהיבואסחורותמשוחררותקרובותשלעתים
המכסתשלוםכשייעשהלהשתנות,עלולהנרשםהערךהמכס,מסיתשלוםולפני
שלהסיכוםמספריאתמתקןחוץסחרשלסטטיסטיקהשלפירסוםכללכןהסופי.
שלהחוץבסחרמופיעים1951ו־1950ל־היצואמספריהחולפת.השנה .5מם.מיוחדתפירסומיםסדרת,1951בשנתישראל

1952בשניםישראלשלהחוץסחרמתוךנלקחומספרי־היבוא
אתלהראותכדישתוקנו1950,1951ל־מספריםמביאזהפירסום.3591־ו

תשלוםלתאריכיבהתאםולאמהמכס,השיחרורלתאריכיבהתאםבמכווןהנתונים
המכס.מסי

לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהידיעלנרשםכסףומטבעותמטיליםשליבוא2.1
מתפרסם.אינואך

מאחרהמתפרסמים,במספריםנכללותאינןואווירוניםאניותומכירתקניית2.2
ומכירתקנייתעלהאינפורמציהאתהמכס.גבולותאתעובריםאינםשלמעשה

אתלנוסיפקה"אל־על"הספנות.מחלקתהתחבורה,ממשרדקיבלנואניות
אווירונים.ומכירתקנייתעלהאינפורמציה

לפעולותיהםבנייה,קבלנישלציודמשלוחיהראשוןסעיפים.שניכוללזכות.2.3
בחוץל״סניפה"המקומיתמהחברהבבעלותכשינויזאתרואיםאנולארץ.בחוץ

נתוניםקיבלנו.5(19לוח)ראההישירותבהשקעותמופיענגדסעיףלארץ!
.1953ב־רקהחלואלהמשלוחיםכלכלי.לייעוץהלשכהבאמצעותבונה"מ״סולל

אחת.חברהשלפעילויותלהראותלאכדיהשני,לסעיףמצרפיםאנוהזההסעיףאת
שנרשםאלאשכזה,בתורלהרשםצריךשהיהמיצוא,מורכבהשיהסעיף
חוזר".כ״יצוא
לרשיונות1953ב־נתוניםכמההשווינוב״יצוא־חוזר",נכללמהלבדוקכדי
סחורותרובשעבורמצאנווהתעשיה.המסחרמשרדע״יעבורםשהוצאוהיצוא,

ללאכ״יצואוהתעשיההמסחרמשרדע״ישנחשבורשיונותניתנו"יצוא־חוזר"
שהסוגיםנתברראחרות.סחורותגםכוללזהאחרוןשסוגפיעלאףתמורה",
כ״יצוא־חוזר״!נרשמויצואשלהבאים

כולל:מוחזר,יבוא(1)
ראויותבלתישנמצאוסחורות)א(
וכר.ריקיםמיכלי־גאז)ב(

כ״יצוא".נרשמיםהאישייםמהחפציםשכמהפיעלאףאישיים,חפצים(2)
זרים.למשקיעיםהשייכותסחורותהחזרתשלילית—השקעה(3)
.6כךאחרוהמוחזרותתיקוניםלשםלארץלחוץהנשלחותסחורות(4)

ואתהיצוא,רשיונותמתוךאמדנו3,4אתהם.פעוטיםהאחרוניםהסוגיםשני
שלמחקריסודעללסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהבקורתלווחימתוך1

בסחורותסחרבסעיףגםזר,מסוגיצואשלוכוללמפורטטיפולמציעההבינלאומיתקרן־המטבע5
זה.מסוגטיפוללאפשרמספקתאינפורמציהבידינואיןבהשקעות.וגם

משוםכ״יצוא־חוזר".לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהידיעלנרשמותהןארצהאלהסחורותבהחזרת0
ליצוא.כאןאותןהוספנוכך
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מוח¬יבואהנומס״ה,75%כ־ה״יצוא־החוזר",שיתרמניחים,אנוהיצוארשיונות

בדיקהלערוךיכולנולא.2.3המשנהבסעיףכזכותנכללים4עד2הסוגיםזר.

אתוחילקנומוצא,כנקודת1953אומדניאתלקחנולכן.1954ו־1952עבורדומה

.1953ב־שהיוליחסיםבהתאםול״יצוא"מוחזר"ל״יבואה״יצוא־החוזר"סך

קרובשיהיהכדיליבוא,תיקוניםושניהםסעיפים,שנינכלליםכאןגםחובה.2.3
"כללי".לסחריותר

בסטטיסטיקת־היבוא,נכללערובהמחסנימתוךהסחורותיבואכללבדרךאמנם,

זריםולדיפלומטיםזרותלאניותמכירותעבורערובהממחסנישיחרוריםאולם

כולליםשאנובמידהנרשמים.אינםחוץ(במטבעתשלום)תמורתבישראל
ממכירותותקבוליםבתחבורה,זרותלאניותאספקהשלממכירותתקבולים

כחובה.אלהסחורותיבואלרשוםאנוחייביםבממשלה,זריםלדיפלומטים

1954ל־המכס.ממשרדיזהיבואעלאינפורמציהקיבלנו1953ו־1952עבור

כלקיבלנולאאולםבחיפה,והתעשיההמסחרמשרדבידיהיאהאינפורמציה
.1953במספרימשתמשיםאנו1954ב־ולכןזה,ממשרדאינפורמציה

כ״אכסטרה־נחשביםבחיפהבתי־הזיקוקדלק.ליבואמתייחםהשניהתיקון
עםמיוחדיםחוקייםהסכמיםבגללהמכס,לגבולותמחוץהיינוטריטוריאליים",

חוקיבהסדרחייבדלקיבואעבורשהתשלוםפיעלאףהזרות.הדלקחברות

בתי־הזיקוקאתלראותשלאכלכלית,הצדקהכלשאיןאנו,סבוריםמיוחד,
בס־נרשם"גולמי"במצבהמובאדלקהישראלי.במשקישירהכהשקעת־זרים

תיקוןלעבדהחלטנוכךמשוםהזיקוק.שלאחר.י.פ.0במחירטטיסטיקת־הסחר

המר¬הלשכהשמספריכיווןתיקוני־כיסוי,להכניסשצריךנתברר,אולםהערכה.

שיח־למשל,דלק.שלמסויימיםסוגיםכולליםאינםלמעשהלסטטיסטיקהכזית

שאיןכשםנכללים,אינםזריםואווירוניםלאניותמכירותעבורמהמכסרודים
וכןהמכס(,דרךעבוראינו)אשרהזיקוקבתיבמלאיהשינוייםאתכוללים

האוצרמשרדשלהדלקמחלקתערובה.ממחסניסיכהשמנישלשיחרורים
שלערךהיינומגיע!הואבובמצבהיבואשלס.י.פ.הערךעלאומדניםהכינה

היבואאםמזוקקדלקשלוערכיםגלמי,במצבלחיפהמגיעהואאםגלמי,דלק
ומחיריםחדשיותכמויותעלהמבוססיםגלמיים,אומדניםהםאלומזוקק.מגיע

לסטטיס¬המרכזיתהלשכהנתוניעללדעתנו,עדיפים,אולםממוצעים,עולמיים

לאומדןלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוניאתאגומשוויםלכןטיקה.
הואשההפרשהעובדה,שלנו.החובהלסעיףההפרשאתומוסיפיםזה,

ערךאתשיקטיןהערכהתיקוןלהכיןשנתכוונובשעהשבהמראה,חיובי
ואףהגיעהכיסוי()תיקוןכלוליםשאינםהסעיפיםהכללתהריהרשום,היבוא

הכיסוי.תיקוניביןזהתיקוןמוסיפיםאנולכןהערכה.עבורההפחתותעלעלתה
ישלכןבאים,הםממנההארץכתושבינחשביםהזריםהדיפלומטיהסגלאנשי3.1

המש¬אתחישבנוהסחר.מסטטיסטיקותאליהםהמיועדיםהמשלוחיםאתלהחסיר

פי¬מצוייניםבהםלסטטיסטיקה,הלשכהשלהרישוםגליונותמתוךהללולוחים

מהיצוא,בהפחתהצורךכלאיןאו״ם.ועובדיזריםדיפלומטיםעבורהמכסטורי

ב״יצוא־חוזר".נרשמו,אםכלל,בדרךנכלליםאלהקטניםשמשלוחיםמאחר

69



אינוהרשוםוערכםבעלות,משניםאינםחכירהבסיםעלהמובאיםסרטי־קולנוע3.2
בשונות.זהבסעיףומטפליםהסחרמסטטיסטיקותזאתמחסיריםאנוחשיבות.בעל
1955ל־עדהזה.הסעיףאתמראהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהיבואמיון
היצוא.לגביהנדוןבתיקוןצורךאין

הספינותשכלמשוםליבוא,נחשביםאינםישראליותספינותידיעלשנדוגודגים3.3
שלהיבואבמיוןמופיעזהסעיףהישראלית.מהטריטוריהלחלקנחשבותהללו

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה
שהפרשמניחים,אנוהיבוא.מסכומילהפחיתישלארץלחוץהמוחזרהיבואאת3.4

למעלה.2.3ראהל״יצוא־חוזר",ביחסהמחקרעלמבוססאומדננוקטף.הואהעיות
לארץבחוץלתקוניםתחילהשנשלחומסחורותהןמורכבלארץהמוחזריצוא3.5

ישנםלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהבידישונות.מסיבותשהוחזרומסחורותוהן
להפחיתםישאולםהיבוא,בסטטיסטיקתאותםכוללתאינהוהיאהללו,הנתונים
הנובעשהפרשחושבים,אנואיןלארץ,לחוץהמוחזריבואשלכבמקרהמהיצוא.
הסחורותאתאמדנוהחוזר"ה״יצואעלמחקרנומתוךרציני.הואעיותמהבדלי
למעלה(;2.3)ראהליצואאותןוהוספנותיקוןלמטרותלארץלחוץשנשלחו

כאן.מופחתותהןחוזרותאלהסחורותאם
קונסיגנציה.בתנאיניכרתבמידהמיוצאהדר,פריישראל,שלהעיקריהיצואמצרך4.1

ההדריםיצואעונת־המכירה.לערךישווההנרשםהערךאםמקרהרקזהיהיה
מפורטיםמספריםישנםהדרפרילשיווקהמועצהבידייוני.עדמנובמברנמשכת

הלש¬האזרחית.השנהעבורלאאךבכללה,העונהעבורוהמכירותהמשלוחיםעל
ע״יאזרחית,בשנההמכירותעבורמפורטיםאומדניםערכהכלכלילייעוץכה

לפיהדר,פרילשיווקהמועצהשלהחדשיותכמויות־היצואבמספרישימוש
הממוצעיםבמחיריםאלהכמויותוהכפילהארץ,לכלהפריוסוגהתיבהגודל

השתמשו1954ב־היצואעבורלכןהפרי.וסוגתיבהכלשלפ.או.ב.העונתיים
האפשריהתיקוןשזהלנו,נראה.1953/54ההדריםלשנתהממוצעיםבמחירים

החסרנוכלכלי.לייעוץהלשכהבאומדנימשתמשיםאנולכןזה,בזמןביותרהטוב
והוספנוכלכלי,לייעוץהלשכהמאומדנילסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוניאת
זה.לסעיףההפרשאת

לפיהחדשיהיצואעלהדרפרילשיווקהמועצהבנתוניהשתמשו1952עבור
הממוצעבמחירהשתמשנוהיעוד.ארץלפילאאךהתיבה,גודלולפיהפריסוג

המחיריםאולם,הכל.סךלאומדןלהגיעכדיותיבה,סוגכלשל1951/52לעונת
ישראליותבלירותהמחיריםאתלהמירעלינווהיהחוץ,במטבעאינםשבידינו
התקופה.במשךהממוצעהחליפיןלשערבהתאםבדולרים,למחירים

אתוהוספנולסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהממספריהחסרנושלנוהאומדןאת
מידהבאותהמהימןאינו1952ב־שהתיקוןלוודאיקרובאולםזה.בסעיףההפרש

.1954ו־1953ל־באומדנים

המקורי;היבואאתתבטללארץלחוץהחזרתןתקופת־חשבונאות,אותהתוךהובאוהסחורותאם7
ידיעלנגרםאשרההוןבחשבוןהרישוםאתלבטלצריכההחזרתןמוקדמת,בתקופההובאואם

המקורי.היבוא
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לתקןכדיפ.או.ב.בערכידווקאולאו.י.פ.0בערכיקרובותלעתיםנרשםהיצוא4.2
במשךמשלוחיםעבורהיצואמסמכיעלמחקרבחיפה,המכסבארכיבנערך,זאת,

ושבדיקתםעונתיייצוגמשוםבהםשישארבעה־חדשיםנבחרוכמידגם.1953

בעייהמהווההדרפריויהלומים.הדרפרילמסמכיפרטיצוא,מסמכינבדקוקלה.
שהמרכיביםלחשובישאך.י.פ.,0בערךנרשמיםהיהלומים(.4.1)ראהמיוחדת
הכללי.מהערךאחוזחצירקהםו״ביטוח""הובלה"

הצלחה,ללאניסינו,ם.י.פ.בערךתמידנרשמומסוימיםשמצרכיםנתברר,
אודותפרטיים,וממפעליםוהתעשיה,המסחרממשרדאינפורמציהלהשיג
זו,אינפורמציהבידינוהיתד.אילואלה.במצרכיםוהביטוחההובלההוצאות
כהלכהנרשםשלאהיצואויתרמאחריותר,מדויקאומדןלערוךיכוליםהיינו

שנבדק.היצואערךמסך10%,רקהיווהפ.או.ב.ולעתיםס.י.פ.לעתיםושנרשם
זו.אינפורמציהלתתעלולהנוספתהשקעת־זמן

חודש־בכלהיצואערךאתחישבנוזו,אינפורמציהבידינוהיתד.שלאכיוון
למטרותינובם.י.פ.שנרשםהיצואסךשלהחדשיםהערכיםאתוכןמידגם,

)מחירם.י.שלרישוםכשהופיעלכןיחסי,באופןחשובאינומרכיב־הביטוח

ס.פ.שלרישוםוכשהופיעלפ.או.ב.,אותוצירפנובלבדביטוח(פלוסהסחורה
אתהיווה.י.פ.0הרישוםלם.י.פ.אותוצירפנובלבד,והובלה(הסחורה)מחיר

אפרילאחוז!55.4ינוארהמידגם:בחדשישנבדקהיצואמסךהבאיםהאחוזים

אחוז.51.2נובמבראחוז;63.0אוגוסטאחוז!24.7
אתלתקןכדילכן,אחוז.49.9היההאלההאחוזיםארבעתשלהמשוקללהממוצע

שלולביטוחלהובלהממוצעותהוצאותשל)שרירותי(באומדןהשתמשנוהיצוא,
שנתקבלהלתוצאההדר.ולפריליהלומיםפרטמהיצוא,אחוז50לגביאחוז7.5

הנידון.לסעיףהכנסנוהזההכלהסךאתהיהלומים.יצואמסךאחוזמחציתהוספנו
היצוא.אתלתקןכדיהאחוזים,באותםהשתמשנואנו,1954ו־1952לגבי

סעיף,1ללוחמועבריםהסמוך,מיליון1/10ל־מעוגליםהמתוקנים,סעיפי־הסחר6

אתלעשותיכוליםאנושאיןמאחרמתוקן,"כללי"סחרלאלמעשההםאלה.1
ערובה¬מחסנישלבמלאישינוייםעלהדרושיםהאומדנים

מסקנות^
כרצויים:נראיםהבאיםהשינוייםהסחר.בסטטיסטיקתיסודישיפורלהכניסניתן
מרכיבישלנפרדרישוםתוךפ.או.ב.,בערכיוהיצואהיבואאתלרשוםישא.

וההובלה.הביטוח
הרבהיתאפשרוהריהתשלום","אופןלגבי4בפרקהמוצעהמיוןיתקבלאםב.

היצואלגביהןכזהמיוןקבלתמאזן־התשלומים.למטרותהדרושיםמהתיקונים
ויתןחוזר","יצואכיוםשנקראלמהיותרנאותמיוןיאפשרהיבואלגביוהן

יבואבישראל,זריםדיפלומטיםשלזרות,לקונסוליותיצואעלאינפורמציה
השוואהשלאפשרותגםיתןכזהרישוםוכר.שליליתהשקעהעולים,הוןמוחזר,
רישומיוביןוהתעשיההמסחרמשרדרישומיביןמושגית(מבחינה)לפחות
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה
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ההדר,פרייצואאתנפרדבאופןלרשוםצריכהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהג.
כדיהדר,פרילשיווקהמועצהבנתוניולהשתמשקונסיגנציה,בתנאינמכרשאינו
בקונסיגנציה.מכירותשלהאומדניםאתלתקן

עלהסחר,סטטיסטיקתלמטרותהמכסבגבולותישתמשובעתידגםאםאפילוד.
העיסקותכללגבינפרדים,רישומיםלערוךלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

לשינוייםמיוחדתשימת־לביחייבזההגיאוגרפי.הגבולאתהעוברותבסחורות
רישוםשלהנוכחיתבשיטהמחדשדיוןיחייבגםזהערובה.שבמחסניבמלאי
הדלק.יבוא

זהבב.
בא,הקושיוככסף.כמצרךהכפול!אופיובגללבזהב,מיוחדטיפולדורשהתדריך

)לדוגמא,מטבעלצרכילזהבהופךמקומיים(מיכרות)לדוגמא,במצרךהזהבכאשר
בלוח,להשתמשמציעהתדריךמטבע(.לצרכיהרזרבותאתלהגדילכדיהנעשותקניות

האחר.השימושלסוגשימוששלאחדמסוגהזהבתנודתאתהמראה
בלתילצבירה)פרטמטבעלצרכיזהבלישראלואיןזהב,שלמיכרותאיןלישראל

בהתאםלהפקדה,מיועדתשהיתר.זהב,שלחד־פעמיתקניהנעשתה1954ב־.8חוקית(
משוםזה,לפרקבזהבהדיוןאתמכניסיםאנוהבינלאומית.בקרן־המטבעלנדרש,
ועיסקות־הזהבישראל,שלבמאזן־התשלומיםיחסיתחשובבלתיסעיףהואשהזהב
העיסקותשארביןאותןלכלולבהחלטאפשרנפרד.טיפולהדורשכזהמסוגאינןעדיין

ורקאךאולםשנדרש,כפיזהבעיסקותעבור(11)לוחהלוחאתנותניםאנובסחורות.
ישראל.לגביהתאמתוחוסראתלהדגישכדי

11ללוחהערות

לפילסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהידיעלמתפרסםאינואךנרשםהזהביצוא1
עםכמזדההנראהואינוביותר,קטן1952ל־המספרלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
באומדןהשתמשנולכןדבר.יודעיםמקורותלפיזהב,מכירותשלהכלליהאופי
1954ו־1953ב־היהלומים.עלהמפקחעםשיחותעלמבוסם,1952לגביגולמי

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהבנתוניהשתמשנו
שאנומאחרהבינלאומית.בקרן־המטבעוהופקדמטבעלצרכיזהבנקנה1954ב־2

ובסעיףזהבסעיףהמתאיםהסכוםאתהכנסנוהגלמית,התנודהאתלהראותרוצים
אפס.היא(8)סעיףהנקיהשהתוצאהכמובן.1

השת¬לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהידיעלמתפרסםאינואךנרשם,זהביבוא4
אלה.בנתוניםמשנו

.2סעיףראה5

.2סעיףראה8

בומשתמשיםכאשרברםאותו.שאוגריםוישכאוצר־ערךמשמשהבריטי(זהב)מטבעה״כתר"8
יהלומים.כמואחר,יקרמצרךכלכאלזהזהבאללהתיחםאסשראלולמטרות

72



1954—1952ישראל׳שלהזהבעסקות.11לוח
דולר()באלפי

1954 1953 1952

75 290 100 1

זריםעםעיסקות
יצוא.1

1,250 — — לארץבחוץהמוחזקמזהבמשיכות.2
1,325 290 100 (2פלוס1)חוץכלפיהתנועהסך.3

9 1 5 זהבומטילימטבעותיבוא.4
1,250 — — לארץבחוץהמוחזקלזהבתוספות.5
1,259 1 5 (5פלוס4)פניםכלפיהתנודהסך.6

06 289 95ג

)-(,פנימהזהבזרימת:זריםעםנקיותעיסקות.7
(6מינוס3))+(לחוץזהבזרימת

— — —
מטבעלצרכישלאזהבתנודת

)-(ירידהאו)+(עליה.8

66 289 95 1

מטבעלצרכיזהבבהחזקותשינוי
(8פלוס7)הכלסך.9

— ־־ — זהבייצור.10

מובן.חסרתלמעשההיאהיבואהפחתתולכןגולמי,אומדן1

מסקנות
לשי¬מטבעלצרכימשימושוזהב,שלחפשיתתנודהבישראלשתהיהזמןלאותועד

פעולותמידהבאיזושתראהמספקת,אינפורמציהשתהיהעדאוולהיפך,במצרך,מושו
להראותיתרההצדקהשאיןלנו,נראהחוקי,ויצואמיבואנובעותבזהבהשחורהשוק
סעיףמצדיקמטבעלצרכישלאהזהבאיןוכןזהב.עיסקותלגביכךכלמורכבלוח

רקבנפרדירשםאובסחורות!בסחרזאתלכלולישבמאזן־התשלומים.מיוחד
בינלאומית.השוואהלשם
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6פרק

שירותים

מבוא

וההו¬ההכנסותרישומיהםהשירותיםסעיפילרובביחסלאינפורמציההעיקריהמקור
סעיףשכלפיעלאףחוץ.למטבעהאגףשלחוץבמטבעותשלומים()תקבוליםצאות
זה.מקורשלובחסרונותביתרונותכלליבאופןלדוןכדאימיוחד,טיפולדורש

לנתוניםבנוגעכללידיוןא.

הקצבותשלרישום,1953מיוליהחלמנהל,חוץמטבעאגףשלהשירותיםמדור
שלמפורטמיוןמתנהלסחורות.ליבואפרטהמטרות,לכלחוץמטבעשלמאושרות
כברשהתשלוםפירושהאיןהתחייבותשלרישומהברם׳אחרות.ותוצאותשירותים

עבורא.ז•"אכסטרה־תקציביות",הוצאותשלרישוםמנוהללכך,נוסףלמעשה.נעשה
השוטף.חוץמטבעתקציבבמסגרתשלאהנעשותעיסקות

והתשלומיםהתקבוליםכלעלרישומיםמנהלתחוץמטבעאגףשלהחשבונותמחלקת
בחוץהאוצרסוכנויותאוהמקומית,הבנקיםמערכתדרךהעובריםחוץ,מטבעשל

התש¬ואלותשלומים,תקבוליםשלחודשייםדוחו״תשולחיםהמקומייםהבנקיםלארץ.
בדוחו״תהתשלום.מסמכישלהאישוריםתמיד,לאאךתכופות,לעתיםמצורפיםלומים
מפורטיםפחותהםהסעיפיםאךהתקציבי,למיוןבהתאםהעיסקותממוינותהללו

שלהזיהויאםספקולכןהמיון;אתעושיםעצמםהבנקיםהשירותים.מדורמסעיפי
הרופפתבהגדרההןחיזוקואתמוצאזהספקהנכון.הואלמעשהשנעשתההעיסקה

ב״הכ־הנכלליםהגדוליםבסכומיםוהןלבנקים,האוצרבהוראותהכלולההקבוצותשל
לסירו¬רקנעשיםהרישומיםרבים,סעיפיםלגביהשונות".וב״הוצאותהשונות"נסות
מאוחר.בתאריךרקהחלוהרישומיםאחריםולגביגין׳

מגרעות:כמהזהבמקורישמאזן־התשלומים,שלראותמנקודת
עיסקות.שלולאלמעשהתשלומיםשלהואהרישום(1)
הכנסותלדוגמא,שונים.מסוגיםעיסקותאחתבקבוצהקרובותלעתיםמכלילהמיון(2)

וכר.פרטייםממסריםמהשקעה,
עיסקותשלוהוצאותהכנסותוהןשירותיםעיסקותהןכוללים"שונות"סעיפי(3)

שירותים.שאינן
סיכום.טעויותמופיעותולעתיםושרירותי׳מוטעההמיוןתכופותלעתים(4)
"מגורים".רישומיולא"מטבע"רישומיהםאלהרישומים(5)
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רבים.עיסקותלסוגייחידמקורמהווהזהמקורמגרעותיו,למרותברם,
מאחרהשירותים,מדורבנתוניולאהחשבונות,מחלקתבנתונידווקאמשתמשיםאנו

מש¬כןכמוהרשומות.מההתחייבויותיותרלמעשהלתשלומיםקרוביםשהראשונים
עיקביותמוצאיםאנושבהםמשוםהחשבונות,מחלקתבנתונידווקאאנותמשים
המתייחסיםהמספרים.1952מ־החלתקבולים,שלוהןתשלומיםשלבנתוניםהןמסוימת,
מהמספריםתיקוניםיותרוטעוניםכךכלמפורטיםאינם,1952שלהראשונהלמחצית

כן.שלאחר
דוחו״תעלהמבוססיםהחשבונותמחלקתלנתוניואילך,מכאןנקרא,הנוחיותלשם
חוץ.מטבעאגףשלבנקיםנתוניבשםוהוצאות,תקבוליםשלהבנקים

חוץנסיעותב.

ונוהלמקורות.1
לתיירות:ההוצאותאתלאמודשיטותשתייש
עבורהתיירים,שלמסויימותהוצאותולהוסיףה״רשמיים"התקבוליםאתלקחת)א(

שחור.שוקעיסקותשהןלחשובשישמתנות
ליום־תייר.משוערבממוצע־הוצאותהתיירותימיסךאתלהכפיל)ב(

(12לוח)ראההנוכחיבאומדןביקורת.לשםהשיטותבשתילהשתמששאפשרכמובן
מחייבתהאלטרנטיביתשהגישהסבורים,שאנומאחרהראשונה,לשיטהעצמנוהגבלנו

משהותוחלקאיזהלתייר,לחשובישמיאתכלומר,ביותר,שרירותיותהחלטותשלוש
ליום־תייר.ממוצעתכהוצאהניקחומהתיירות",כ״ימילראותישבישראל
ד,מ־הישראליםהוצאותאתלאמודכדידרושות,תהיינהשרירותיותהחלטותאותן
חוץ.מטבעאגףשלהרשמיותההקצבותעלהסתמכנוזד,במקרהבחוץ־לארץ.תיירים
אשר,1מתנותשלמסוימותקניותא.ז.רשמיים,בלתיתקבוליםשללאומדניםביחס
השתמש¬גרידא,מתנותדווקאולאושהוענקו,שירותיםעבורתמורהשהןחושבים,אנו
פרטיות.מחברותשנתקבלהובאינפורמציהוהתעשיההמסחרמשרדבנתונינו

12ללוחהערות.2

—וינואר1950,1951לגביחוץ.מטבעאגףשלהבנקיםנתוניהםשלנוהמקורות1.1
הלשכהשלהכלכליהמחקריחידתבאמצעותזואינפורמציהנתקבלה,1952יוני

לסטטיסטיקההמרכזית

1

כולליםאלהנתוניםהמקוריים.הרישומיםאתלהשיגאין.2
דיפלו¬ושאינםזרדרכוןנושאיכלידיעלהמקומיים,בבנקיםחוץמטבעהחלפת
התייריםמהחלפותחלקזאתלעומתתיירים.וגםארעייםתושביםגםהיינומטים,
לאגףיש,1953שלחדשיםכמהלגביאחר.במקוםהבנקיםעל־ידילהרשםעלול
)שניהללוסילוקיך.הסכמימ״חשבוןתייריםלהחלפותנפרדחשבוןחוץמטבע

השחורבשוקאלהלמצרכיםהשערעודכלמסויימות.תעודות־שיחוץבמטבעלקנותרשאיתייר1
בלתי־חוקיות.חוץמטבעהמרותלהוותיכולותזד,מסוגמתנותהרשמי,המטבעמשערגבוה

הלאומי.המשקלמדידתהיחידהכיוםנקראתזאתיחידה2
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1954—1950חוץ־לארץ,בנסיעותישראלעיסקות.12לוח
דולר()באלפי

1954 1953 1952 1951 1950

4,800 3,985 2,775 3,440 3,600

)זכות(תקבולים
(1.5עד1.1רשמיים)תקבולים.1

4,405 3,715 915 1,090 3,400! בבנקיםחוץמטבעהחלפות1.1
-105 -165 - 170 # )-(לתייריםהחזרות1.2
395 100 30 — — העצמאותמילווהאיגרותהחלפת1.3
105 335 1,800 1,650 _1 חוץבמטבעושירותיםסחורותשלקניות1.4
— — 2002 700 2 200 2 אחרים1.5

125 885 1,220 1,460 #3 בלתי־רשמייםתקבולים.2

4,925 4,870 3,995 4,900 3,600 התקבוליםסך.3

590 770 815 _ _
)חובה(תשלומים

בחיץ־לארץסטודנטים.4

60 90 55 — — ריפוילשםנסיעות.5

770 765 470 — — מחייהוהקצבותאחרותנסיעות.6

1,420 1,625 1,340 2,200 2,800 (6עד4)התשלומיםסך.7
■ .. —— ---

.1.4ו־1.1כולל1
ביותר.גולמיאומדן2
ביותר.זעום3

מופיעוהואזה,סעיףשלפירוטכלאין1954עבורכאן.נכלליםזעומים(סכומים
ל.נ.מ.א.בשונות

בעזבםזריםתייריםעל־ידיהנעשותחוץלמטבעמקומימטבעהחלפותהןאלה1.2
חוץ.מטבעאגףשלהבנקיםנתוניהםשלנוהמקורותישראל.את

העצמאות.מילווהאיגרותשלמוגבלתכמותמקומילמטבעלהחליףמותרלתייר1.3
לאומימבנקזהמסוגבעיסקותהטיפולאתשקיבלישראל,בנקהואשלנוהמקור

.1954בסוףלישראל

במטבעתשלוםתמורתושירותיםסחורותלקנותרשאיםהתייריםהיו1953עד1.4
הורשתה1953ב־מאושרות.ומסעדותתחבורהחברותחנויות,ממלונות,חוץ

1954באפרילושוקולד.סיגריותלמשל,בלבד,בודדיםמצרכיםשלקנייתם

תיקיהם1952נובמבר—וינואר1950,1951עבורמקורותינוזה.אףהופסק
נתוניעלהמבוססיםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלכלכלילמחקרהיחידה
שלהבנקיםבנתוניהשתמשנו1954ו־1953עבורחוץ.מטבעאגףשלהבנקים

הודעות־מתוךזהחומרלאסוףעלינוהיהתכופותלעתיםאולםחוץ,מטבעאגף
מושלם.אינושלנושהאומדןאפשרלכןבודדות.בנקים

תיירים,ע״יארצהשהובאוהישראליותהלירותעלמאודגלמייםאומדניםהםאלה1.5
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עלמבוסםאומדננולנפש.ל״י25עדלהביא,1952יוניאמצעעדהורשואשר
לסטטיס¬המרכזיתהלשכהעל־ידישנתפרסםכפילארץ,שנכנסוהתייריםמספר
שרירו¬הנחותועל(25.2.1953)11מס׳ג/כרךסטטיסטיותבידיעותטיקה,
הכסףנקנהבהםהשעריםולגביזו,ברשותשהשתמשוהתייריםמספרלגביתיות

בחוץ־לארץ.הישראלי
תיירים,על־ידיוסקריםמקרריםשלתעודות־שיקניותהםרשמייםבלתיתקבולים2

אף־שהללו,שרירותי,באופןהנחנו,מיוחדות.בחנויות־מזוןלקניותהמיועדות
שירותיםעבורתשלומיםלמעשההנןשחור,שוקבשיעורישאינןשייתכןעל־פי
לתיירים.שניתנו

התלת־וחשבונותהדיניםהם,1954—1952ב־בישראלסקריםלמכירתהמקורות
הם1954נתוניוהתעשיה.המסחרבמשרדמיוחדלסחרהמחלקהשלחדשיים
יחידתבתיקיהשתמשנו1951לגביבלבד.חדשיםלתשעהנתוניםמתוךחיוץ

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהכלכליהמחקר
והתעשיה.המסחרמשרדנתוניעלמבוססיםשלהםהמספרים

הי¬במספריהשתמשנו,1953—1951ב־בארץשנקנולמקרריםתעודות־שילגבי
המורכביםמקרריםהמוכרתחברהבע״מ,מאמפאשנתקבלוכלכלילמחקרחידה

חוץ.למטבעמהאגףישירבאופןשקיבלנודומיםנתוניםעםהשוואהתוךבישראל,
בצורת־מקרריםשלהמכירותסךעלבאינפורמציהמשתמשיםאנו1954לגבי
מכירותביןשרירותיבאופןזאתומחלקיםחוץ,מטבעמאגףשנתקבלוכפישי,

בחוץ־לארץ.ומכירותמקומיות
הקצבותהןאלהחוץ.מטבעאגףשלהבנקיםנתוניעלמבוססיםאלהנתונים.6עד4

המקומיים.הבנקיםדרךעוברותשאינןהוצאות,כוללותאינןולפיכךלמעשה,
אינ¬לנואיןעליהןאשרחוץ,הכנסותמתוךממומנותאחרותשהוצאותכיוון

משבשותשהןפיעלאףהכל,בסךמתבטלותשבהשמטההטעויותהריפורמציה,
אמצעי־תשלוםהעברותעל־ידיממומנותהןכאשראולם,הבודדים.החשבונותאת

הרימסויימות,עיסקותעלמדווחיםאיןכאשראוחוקית,בלתיבצורהמקומיים
ההוצאותממדיעללעמודאפשראומדנינו.אתניכרתבצורהמשבשתהשמטתן
שחזרוהישראלים22,642בחוץ־לארץ.הנמצאיםהישראליםמספרבדיקתעל־ידי

השנתוןלפיימים—מיליוןמארבעהלמעלהשהו,1954במשךמחוץ־לארץ
.6,1954/55כרךלישראל,הסטטיסטי

ואלההכלכלי,המחקריחידתשלהתיקיםעלמבוססים1951ו־1950מספרי
חוץ.למטבעהאגףנתוניעלמבוססים

מסקנות.3
בשיטהלהשתמשישתקבוליםעלאינפורמציהלגבימשביעי־רצון.אינםאומדנינו

מרכזחדשים.במקורות־אינפורמציהמותניתזאתברם,לעיל.המתוארת)ב(
ללילות־תייר,ביחסמבתי־מלון,חדשיתאינפורמציהעתהכברמקבלהתיירות

לעשותיהיהניתןכאשררקכימרגישים,אנואולם,בעלת־ערך.התחלהזוהיוכר.
בראיונותאובשאלונים,בשימושאולמעשה—תייריםהוצאותעלמידגמים
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כפישרירותיות,מהחלטותלהמנעיהיהאפשריוצאים—תייריםעםאישיים
רבה.נוספתלחקירהראוימתיירותהתקבוליםאומדןלעיל.בהןשדנו
שלהוצאותעלמהימניםאומדניםעתהלהכיןאפשרכיצדרואים,אנואין

על־שתתוכנהואינפורמציהתיירותוסטטיסטיקתייתכןבחוץ־לארץ.ישראלים
וכר,ישראליםמבקריםסטודנטים,הוצאותעלבחוץ־לארץהקונסוליותידי

גלמיות.להערכותלעזרתהיינה
מוחלטבאופןשרירותייםאינםאולםמדי;נמוכיםהנוכחיםהאומדניםכיברור,

מינימלי.באומדןלשמשויכולים

תחבורהג.

הנתוניםמקורות.1
אתלאמודבכדימתאימים,בלתימיוחדבאופןחוץמטבעאגףשלהבנקיםנתוני

ומתעלמיםחוץ,במטבעהנקיותוההוצאותהתקבוליםאתרקמראיםהםהתחבורה.
מקורותבחמישההשתמשנולכןחוץ.למטבעמומרותשאינןמקומי,במטבעמעיסקות
:13בלוחהנתוניםלעריכתאחרים

הישראלית.התעופהפעילויותעלאינפורמציהלגביאל־על:)א(
—הספנות(במחלקתזהמקורנציין)מכאןהספנותמחלקתהתחבורה,משרד)ב(

הישראלית.הספנותפעילויותלגבי
חברות־ספנותשלפעילויותלגביחיפה—השירותים,מחלקתהאוצר,משרד)ג(

בישראל.זרות
חב־שלפעילויותלגבי—אביבותלירושליםהשירותים,מחלקתהאוצר,משרד)ד(

בישראל.זרותרות־תעופה
נסיעותעבורישראליםעל־ידיכרטיסיםקנייתלגביפרטיות—חברות־ספנות)ה(

זרות.באניות
בלבד,אחתחברהשלפעולותהמשקפיםמספריםלהראותשלאשלנו,לנוהגבהתאם

ולמטוסים.לאניותמספריםנפרדבאופןמראיםאנואין"אל־על",למשל,

13ללוחהערות

לתשלומיםהשווהבסכוםהחובה,בצדלהפרזהמביאבס.י.פ.היבוארישוםזכות!1
על־ידיזאתמפציםאנולתושבים.תושביםביןוביטוחהובלהחשבוןעלשגעשו
לגבירקזה.בסעיףישראליותואניותמטוסיםשלמהובלההתקבוליםכלהכללת
על־שהופעלוחכורותבאניותמהובלההתקבוליםאתלהוסיףאנחנויכולים,1953
והןחוץבמטבעהןהובלה,עבורתקבוליםכללנומטוסיםלגביישראלים.ידי

משוםחוץ,במטבערקתקבוליםכללנומטען־עודףעבוראולםמקומי!במטבע
מקורותינוהסחר.בסטטיסטיקתוהביטוחההובלהמרכיביעםנרשמיםאינםשהללו

הספנות.ומחלקת"אל־על"הם
ס.י.פ.במונחיהיבוארישוםבגללריק,זהסעיףחובה!1
ישרא־ספינותשלחוץבמטבעהתקבוליםכלאתכללנו1953ו־1952לגביזכות!2
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1954—1952ישראל,שלהתחבורהעיסקות.13לוח
דולר()באלפי

1954 1953 1952

חובה זכות חובה זכות חובה זכות

— 12,698 — 13,361 — 13,154 גלמיתהובלה.1

2,980 6,502 2,634 6,629 2,735 6,140 נוסעיםתשלומי.2

11,178 4,181 13,818 4,129 11,598 4,267 (3.2פלוס3.1)נמלהוצאות.3
1,138 _1 1,425 _1 1,712 _1 תיקונים3.1
10,040 4,181 12,393 4,129 9,886 4,267 אחרים3.2

2,348 439 428 830 646 418 (4.2פלוס4.1)שונות.4

2,123 _2 346 _2 572 _2 חכירה4.1

225 439 82 830 74 418 אחרים4.2

16,506 23,820 16,880 24,949 14,979 23,979 (4עד1הכל)סך.5

3,085 3,176 1,947

תזכורת:סעיף
שנתקבלונסיעהדמי

ומטוסיםספינותעל־ידי
מתושביםישראלים

אחרים.3.2ב־כלול1
גלמית.הובלה1ב־כלול2

שנקנוכרטיסיםשלהסכוםאתזהממספרחיסרנו,1954ב־נסיעות.מכרטיסיליות
)ראהישראליותבאניותלנסיעותישראלי,דרכוןנושאיעבורמראשבחוץ־לארץ

נכלליםהללותרומות(.בסעיףמראש,עבורםששולםכרטיסיםעלמחקר
היה1953ו־1952לגבידומהתיקוןכאן.להכניסםצריךהיהולאבתרומות

עיסקותאתלהעריךכדיחוץ,מטבעעלבנתוניםשהשימושברור,אפשרי.בלתי
למקוםבהתאםממויניםשיהיונתוניםאיןאולם,לגמרי.רצוןמשביעאינוהזרים,
הספנות.ומחלקת"אל־על",הםמקורותינוהמושב.

תשלוםתמורתכרטיסיםשלבמכירותהשתמשנו1953ו־1952לגביספנות:חובה:2
מכי¬כללנולאבישראל.הפועלותהספנותחברותארבעידיעלישראלי,במטבע

סוכני־על־ידיהנמכריםאחרות,חברותשלבאניותנסיעותעבורכרטיסיםשלרות
מכירותשהםמניחיםואנוחוץ,במטבעתשלוםתמורתברובםהללואחרים.נסיעות
חיפה.חוץ,מטבעאגףתיקימתוךבנתוניםמשתמשיםאנו1954לגבילזרים.
כרטיסיקנייתעבורחוץמטבעאגףעל־ידישהוצאוהרישויטופסיכלאתבדקנו
ובהתאםלאניה,בהתאםחוץמטבעבאגףמתויקיםהללוזרות.באניותנסיעה
במטבעקניותלביןמקומיבמטבעכרטיסיםקניותביןהפרדנוההפלגה.לתאריו

דרכוןנושאיעל־ידיחוץ,במטבעהקניותאתהוספנוהמקומיהמטבעלמספריחוץ.
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עבורלארץבחוץמראששנקנוהנסיעהכרטיסיאתאנוכולליםלכך,נוסףישראלי.
עבורלעשותיכוליםשאנוהתיקוןזהוזרות.באניותלנסיעהישראלידרכוןנושאי
בישראל.שולמושלאישראליםשלנסיעההוצאות
מטבעאגףעל־ידיהנאספתבאינפורמציההשתמשנו1953ו־1952לגביתעופה:

באותהשפעלוזרות,חברות־תעופהעשרשלהחדשייםמהדוחו״תתל־אביב,חוץ,
כללנואנומרוכזים.נתוניםחוץמטבעאגףלנוסיפק1954לגביבישראל.תקופה

הנרשמותחוץ,במטבעוקניותמקומי,במטבענסיעהכרטיסישלהקניותכלאת
בחוץמראששנקנוהכרטיסיםאתהוספנוזאתאלישראלי.דרכוןנושאיעבוררק

ישראליםשלהוצאותעלאינפורמציהכללנוהיתד.לאכאןאףלעיל(.)ראהלארץ
לארץ.בחוץ

איןאולם,החובה:בצדלהראותשיכולנול״תיקונים״,נפרדרישוםדורשהתדריך3
הוצאותכלאתכוללנמל""הוצאותנפרד.סיוגמצדיקזהשסעיףסובריםאנו

ובר,האניהצוותהוצאותמסי־נמל,ואספקה,דלקקניותז.א.זרות,בארצותההפעלה
שכר־עבודהכמוסעיפיםלהפרידהיינוצריכיםלמעשהופחת.ריביתכוללאינואך

בשונותולהכלילםהספינות,בתיפעולהקשורותוהוצאות־מינהלהזר,לצוות
אותםכללנוהללו,הסעיפיםאתלהפרידיכולנושלאמאחראולם,א.מ.נ.ל.

זרות,אניותשלבישראלהתיפעולהוצאותכלאתאיפואמראיםאומדנינוכאן:
בחוץ־לארץ.ישראליותספינותוהוצאות

ותק¬הוצאותעלבחיפהחוץמטבעלאגףמדווחיםסוכני־האניותספנות:זכות:3
.ערכנו1953ו־1952עבורכרונולוגיבאופןלווחואלוזרות.תיוקיםאניותשלבולים
להגיעכדיבזאת,והשתמשנושלישי,דו״חכלהדוחו״תמתוךוהוצאנומידגם

כלאתמסויימיםחדשיםבשנילקחנובדיקהלשםנמל.הוצאותעללאומדנים
אתלהכיןהיהניתן1954לגביניכרת.במידהמהימןשמידגמנוומצאנוהדוחו״ת
בכרטיסים.הללוהדוחו״תאתמסכםבחיפהחוץמטבעאגףקלות.ביתרהאומדנים

לגבילאומדננו.בסך־הכלוהשתמשנו1954עבורהכרטיסיםכלאתסכמנולכן
שנחכרוזרותאניותשלההוצאותאתוכללנודרך,באותהנקטנו1953ד1952

תשלומיםכולל4.1החובהשסעיףמשוםהכרחי,זהמקומיים.מפעיליםעל־ידי
חכורות.אניותחשבוןעלמקומיותהוצאותהמכילחכירה,עבורגלמיים
סעיף)ראהבתל־אביבחוץמטבעאגףמנתונינתקבלהדומהאינפורמציהתעופה:
לעיל(.2חובה

חוץבמטבעתיפעולהוצאותעלאינפורמציהסיפקההספנותמחלקתאניות:חובה:3
אינ¬לנויש1953לגביישראליות.אניותשלופחת(ריבית)להוציאבחוץ־לארץ
בביטוחאלאכאן,כללנולאאנואשרהאניותביטוחעלנפרדת,פורמציה
כאן.כלולזהסעיף1954ו־1952לגביימי.

לנוישישראלים.מטוסיםשלהוצאותעלשלנוהמקורהוא"אל־על"מטוסים:
בבי¬זאתכולליםואנובחוץ־לארץ,שנקנהביטוח,אודותנפרדתאינפורמציה

ימי.טוח
ישרא¬אניותמחכירתשהתקבוליםמאחרלמעלה,1בסעיףכלולזהסעיףזכות:4.1

זרים".נמליםביןהמוסעת"הובלהעםביחדנחשבוליות
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ועבורזרותאניותחכירתעבורגלמייםתשלומיםנכללים1953ו־1952לגביחובה:4.1
הםאניותעלשלנוהמספרים,1954לגבי״אל־על״.על־ידיתעופהציודחכירת

בהוצאותוהשתתפותבמזומןתשלומיםרקכולליםשהםחושביםואנוארעיים,
חוץ,מטבעואגף"אל־על"הםמקורותינוישראלים.בנמליםלאאולםבחוץ־לארץ,

חיפה.
הםמקורותינווכר.אניותמזנונימדואר,השוניםהתקבוליםכלאתכוללזכות:4.2

הספנות.ומחלקת"אל־על"
השירותיםמחלקתהםמקורותינוזרות.ספינותשלשונותהכנסותכוללחובה:4.2

מטבעבאגףהמתויקיםוהכרטיסיםלמעלה(,2סעיףחובה)ראהחוץמטבעשל

למעלה(.3סעיףזכות,)ראהחיפהחוץ,
מטבעתמורתכרטיסיםממכירתישראליםומטוסיםספינותשלתקבוליםכוללזה6

)ראהלמעלה2זכותבסעיףנכללושלאמראששנקנוהכרטיסיםסעיפיוכןמקומי,
המקורות(.לגביזהסעיף

מסקירה.3

יותר.המהימניםלאחדזהאומדןעושותגלמיותעיסקותוהצגתהנמלהוצאותהכללת
פיעלאףבחוץ־לארץ,הישראליםהוצאותאתבהערכת־חסרמעריכיםעדייןאנואולם,

שגיאהשלשווהשיעורישידועים,בלתימימוןמקורותמתוךמשתלמיםשהםשבמידה

משימושמרוציםאנואיןאףהסופי.במאזןההשמטהאתהמבטלאחר,חשבוןבאיזה
מושב"."ארץנתוניבמקום"מטבע"בנתוני
אומדניםכיסבורים,שאיננומשום,1951ו־1950עבורנתוניםמראיםאנואין

היוהרשומיםהאומדניםכלאומדנינו•עםלהשוואההניתןבסיסעלהםאלהקודמים
הנסיוןדומים.תשלומיםנתוניאוחוץ,מטבעאגףשלהבנקיםנתוניעלמבוססים
ולהראותהחסריםמהסעיפיםכמהלכלוללידיעתנו,קסלר(,א.מר)על־ידיהיחידי
.1949נתונישלחיוץלמעשההנוגלמיות,עיסקות

נפרדציוןעםב.,או.פ.והיצואהיבואאתתרשוםלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאם
ערךבעללמקור־אינפורמציהשלההרישומיםיהפכו(,5פרק)ראהולביטוחלהובלה

כדיהבאזה,חשבוןבסירוסהצורךאתויבטלוהובלה,ותשלומיתקבוליאודותרב
פ.י.בם.היבוארישוםעבורלפצות

כר¬קנייתשלהשאלהכלוכןתרומות(,)ראהמראשהנקניםכרטיסיםשלהבעייה
מיוחד.לחקרראויותבחוץ־לארץ,ישראליםעל־ידיטיסים

ביטוחד.
הנתוניםוטיבמקורות.1

חברות־פעולותעלהמפקחתהביטוח,עלהמפקחמיוחדת,יחידהמקייםהאוצרמשרד
מקבלזהמשרדבישראל.הפועליםזרותחברותשלוסניפיםוסוכנויותמקומיותביטוח
הבוד¬הדוחו״תהביטוח.חברותמכלוהפסדרווחוחשבונותמאזניםמפורטים,דוחו״ת

בלירותהערכיםכלאתבבטאםומתפרסמים,הביטוחעלהמפקחעל־ידינאספיםדים

כעבוראלאהדוחו״ת,כלאתמקבלאינוהביטוחעלהמפקחעודכלאולם,ישראליות.
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הנתוניםאתלרכזניתןבטרםניכראיחורישהחשבונית,התקופהמתוםמשנהלמעלה
.1954לגבי1953בסיכומימשתמשיםאנודחקכאמצעיהרצויים.
העברותעלנתוניםאי־אלהמצוייםחוץמטבעאגףשלהשירותיםמחלקתבידי

דרךכלאיןאולם,מוקצבות(.העברותדיוק,)ליתרביטוחתשלומישללחוץ־לארץ
אשרהחברות,ברישומיכלולותואינןבודדים,על־ידיהןאלוהעברותאםלדעת,עתה
עיסקותאודותדברלומריכוליםאנואיןלכןהגלמיות.העיסקותלנוידועותאצלן

פועלותשאינןזרות,חברותעםישירבאופןאובחוץ־לארץישראליםעל־ידיהנעשות
קטנות.שהןזאת,רקאלא—בישראל
לנוישלגביהןאשרישראליות,ספינותידיעלביטוחקנייתזה—מכללהיוצא

הובאוישראלשלביטוחעיסקותעלנתוניםשלנו.התחבורהממקורותאינפורמציה
.14בלוח

14ללוחהערות.2
כוללאחרביטוחאחר.ביטוחב.ימי,ביטוחל־א.חלקנואתהעיסקות

דליקה,אוגניבהע״ירכושאבדןנגדביטוחותאונות,מחלהביטוחרכב,כליביטוח
שונות.וביטוחחייםביטוחמעבידים,מטעםהנעשהביטוח

ו־הביטוח(1952—1950)בישראלהביטוחהם,11ל־א.פרטהנתונים,לכלמקורותינו
עלוהמפקחלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהע״יבמשותףשפורסמו(,1953)בישראל
הקייםבשער־החליפיןבהשתמשנולדולרים,המתפרסמיםהנתוניםאתהפכנוהביטוח.

בינ¬מחיריםעלמבוססיםתחבורה,כמואחרים,נתוני־עיסקותביטוח.עיסקותלגבי
ערכיאתטובהבמידההםמשקפיםמקומי,במטבעמבוטאיםשהםפיעלואףלאומיים,
לעומתהביטוח,עיסקותחוץ.למטבעחזרהמהימנהבמידהלהפכםאפשרהחוץ.מטבע

משתניםאינםשלהןהמקומיהמטבעערכיאשרמקומיות,עיסקותרבהבמידההןזה,
זו,מסיבהביותר.מסובכיםהשינוייםהחליפין.בשערלשינוייםפרופורציונליבאופן

מה¬כתוצאהובעיקרביותר,גדוליםהם1952נתונילבין1951נתוניביןההפרשים
1952שנתוניבשעהבהל״י,1=דולר2.80שלבשערחושבו1951שנתוניעובדה,
ל״י(1.800=דולר1הואהשערעבורואשרלביטוח־חייםפרט,1953נתוני)וכל

ל״י.!=דולר1לפיחושבו
איןומ״אל־על".הספנותממחלקתשנתקבלהאינפורמציהעלמבוסם11א.סעיף
.1952ב־אניותעבורלאוכן,1950עבורזואינפורמציהבידינו

ביטו¬לגביהןמשנה","ביטוחבמונחהשתמשנומאליהם.מסתבריםהסעיפיםשאר
שהועברוביטוחיםלגביוהןישראליות,חברותמטעםזרותלחברותש״הועברו"חים

ישראליות.לחברותזרותמחברות
בסיםעלהםשפורסמומהנתוניםשהרבהמשום,1950עבורמספריםמביאיםאנואין
יותר.מאוחריםלאומדניםביחסעקבייםאינםולכןנטו,

מסקנות.3
שבפיקוחחברותלפיביטוח,ע״חההעברותאתממייןחוץמטבעאגףהיהאילו
אתלהביאיכוליםהיינוזרות,חברותעםישירבאופןלעסוקהמורשיםפרטייםולפי

יתרה.בקלותלהעשותיכולבזההמוצעהמיוןיתר.לשלמותאומדגיגו
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1953—1951ישראל,שלהביטוחעיסקות.14לוח

דולר()באלפי
1953 1952 1951

ימיביטוחא.
)זכות(תקבולים

630 540 1,120 ישראליותחברותעל־ידישנתקבלופרמיות .1
233 335 580 בחיץ־לארץמישנהביטוחע״חששולמותביעות .2
149 159 342 בחיץ־לארץמישנהביטוחע״חשנתקבלקומיסיון .3
304 304 714 בישראלזרותחברותעל־ידיששולמותביעות .4
208 172 652 בישראלזרותחברותעל־ידיששולםקומיסיון .5
49 44 95 בישראלזרותחברותשלמינהלההוצאות .6

1,573 1,554 3,503 (6עד1התקבולים)סך .7

)חובה(תשלומים
27 13 11 מישנהביטוחע״חששולמותביעות.8
22 16 6 ישראליותחברותעל־ידיבחוץ־לארץששולםקומיסיון.9
565 472 1,296 בחוץ־לארץמישנהביטוחע״חששולמופרמיות.10

1,152 345י ישראליותספינותעל־ידיבחיץ־לארץביטוח.11
1,766 846 1,313 (11עד8התשלומים)סך.12

אחרביטוחב.

1,475 1,472 610

)זכות(תקבולים
מישנהביטוחע״חמחוץ־לארץשנתקבלופרמיות.1

2,179 1,622 2,108 בחיץ־לארץמישנהביטוחע״חששולמותביעות.2
1,411 1,365 2,478 בחוץ־לארץמישנהביטוחעבורשנתקבלקומיטיון.3
2,865 2,289 2,694 בישראלזרותחברותעל־ידיששולמותביעות.4
1,949 1,663 2,778 בישראלזרותחברותעל־ידיששולםקומיטיון.5
209 197 734 בישראלזרותחברותשלמינהלההוצאות.6

10,088 8,608 11,402 (6עד1התקבולים)סך.7

843 434 221

)חובה(תשלומים

מישנהביטוחע״חששולמותביעות.8
4,168 3,977 7,092 בחוץ־לארץמישנהביטוחע״חששולמופרמיות.9
502 949 188 מישנהביטוחע״חששולםקומיסיון.10

5,565 5,365 8,266 בישראלזרותלחברותששולמופרמיות.11
2 7 20 ישראליותחברותשלבחוץ־לארץמינהלההוצאות.12

11,080 10,732 15,787 (12עד8התשלומים)סך.13

בלבד.מטוסים1
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מהשקעותהכנסהה.

הנתוניםוטיבמקורות.1
הכל,הסךמבחינתהגיוניבלתיאינו(,15לוח)ראהמהשקעותהכנסהשלאומדן
הפרטיים,לגביאולם,ביותר.הגדוללחלקביחסמהימנהאינפורמציהלנושישמשום

ממחלקותבעיקררשמיים,מקורותבכמהמשתמשיםאנורצון.משביעאינוהאומדן
באומ¬שימושעל־ידיאלהנתוניםומתאימיםמוסיפיםואנוחוץ,מטבעאגףשלשונות
שאנוכפיטובים,אינםהרשמייםהנתוניםמהימנים".ב״ניחושיםולעתיםפרטייםדנים

.1951ו־1950עםלהשוואהנתוניםכללנואיןלאומדנים.בהערותינומציינים

1954—1952ישראל,שלמהשקעההכנסות.15לוח דולר()במיליוני
1954 1953 1952

זכות זכות חובה זכות חובה זכות

4.0 — 2.9 — 1.5 — ישירההשקעהעלרווחים.1

15.0 2.3 16.0 2.5 11.3 0.9 (2.3עד2.1)זכאיםהון.2
התחייבויותעלריבית2.1

12.2 — 12.4 — 8.5 — ישירותממשלתיות
התחייבויותעלריבית2.2

2.3 — 3.2 — 2.6 — הממשלהבערבות

0,5 2.3 0.4 2.5 0.2 0.9 מהשקעהאחרתהכנסה2.3
מהשקעהההכנסהסך,3

19.0 2.3 18.9 2.5 12.8 0.9 —(2פלוס1) — — — — —

15ללוחהערות

)ראהבישראלהישירותהזרותההשקעותמידתעלרצוןמשביעהידיעהכלאיןג
להח¬רשאיםההשקעות(מרכזעל־ידימאושרים")שאושרו"מפעליםכמה(.8פרק
השקעתם.מערךאחוזים10ל־עדופחת,רווחיםבשנהשנהמדילחוץ־לארץזיר
אלהלמטרותהקצבותזו;החזרהמבקשיםמאושריםמפעליםשלקטןמספררק

והןחוץ,מטבעאגףשלהשירותיםבמחלקתהןמהשקעה"כ״הכנסהנרשמות
חייביםשאנואומשתמשים(;אנו)שבהםחוץמטבעאגףשלהבנקיםבנתוני
המאושרים;המפעליםשלמרווחים(יותר)למעשההרווחיםכלהםשאלהלהניח,

לגביהראשונהההנחהאתוהנחנומועבר.אינוהרווחיםמןגבוהשאחוזאו
מפעליםיותרהיוהמאוחרתשבתקופהמשום,1954ו־1953לגביוהשניה,1952

מהימנים","ניחושיםאלאאינםהועברושלארווחיםעלאומדנינוכבר.שפעלו
אומדניםהוספנוכלכלי.לייעוץהלשכהמומחיעםודיוניםשיחותעלהמבוססים

באופןהמורשיםמותרים,שיעורי־העברהעלהמבוססיםהנפט,חברותרווחיעל
רשמי.
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חברות־שלההכנסותרקלנושידועותמשוםהזכות,בצדנתוןכלמראיםאנואין
כלוליםהללולמעשה.רווחיהןלאאולםבחוץ־לארץ,הפועלותהישראליותהבנייה

שירותים"תקבוליהנקראכללימסכוםחלקשהםמשוםל.נ.מ.א.,בשונות

סילוקיך.מהסכמי
אתסיפקההחשבונותמחלקתחוץ.מטבעאגףנתוניעלמבוסםזהנרחבסעיף2.1

המח¬בתיקישימושעל־ידילזמן־ארוך.ההתחייבויותרובעבורהריביתתשלומי

במס¬אלהמספריםולתקןלהוסיףיכולנוחוץ,מטבעאגףשללמילוות־חוץלקה

שרירותישימושמחייביםאלהמתיקוניםכמהריבית.והןקרןהןהכולליםפרים
אשראימסוגיהמורכבותזמן־ארוך,התחייבויותלגביממוצעיםבשיעורי־ריבית

השת¬אחרות,הלוואותעבורששולמהלריביתלהגיעכדישונים.ושיעורי־ריבית

הממוצעהשיעורשהיהאחוזים,4שלשיעורלפיהממוצעהחובבמצבמשנו

ריביתותשלומילבנקיםתשלומיםהוספנוידועים.שיעוריהןאשרלהלוואות

אפשרזאתאינפורמציהוהפיתוח.העצמאותמלוותחשבוןעלמראשששולמה

הנשלחיםבניו־יורק,הישראליהאוצרמשרדשלהחודשייםהדוחו״תמתוךלקבל

הממוצעהחובמצבעלהמבוססיםגלמיים,אומדניםכללנוכןכמוחוץ.מטבעלאגף
מלוותשלהחסכוןאיגרותעלהמצטברתהריביתשלאחוזים,3.5שלבריבית

אנואשרקצר,לזמןהתחייבויותעלריביתשלאומדניםהוספנוולבסוף,אלה.
קו־כוללאחוזים5)ממוצעיםשיעורי־ריביתלגביהנחהמתוךאותהמחשבים
שלהמדינהחובותמצבתמתוךשמתקבלכפיהממוצע,החובמצבעלוכו׳(מיסיון

שנה.כלבסוףחוץמטבעאגף

הרבהחלקשעבורמשוםקשה,יותרהבעייהערובה,שהמרתןהתחייבויותלגבי2.2

סךולמעשהוריבית,קרןתשלומישלנפרדרישוםכלאיןהלוואותשלגדוליותר
החובמצבאתכופליםאנו1953ו־1952עבורהחובות,במצבתכלולההתחייבויות

ההתחייבו¬ואתאחוזים,4שלמשוערבשיעורלזמן־ארוך,התחייבויותשלהממוצע

אשרהתחייבויות,עבורהריביתשיעוריהם)הללואחוזים5ב־לזמן־קצריות
אתחילקנוגלמי.תיקוןלעשותיכולנו1954לגביידועים(.בהןשיעורי־הריבית

חלקים:לארבעהערובהשהמרחןלזמן־ארוךההתחייבויות

אלהעבורריבית.כולליםלוודאי,קרובמספרי־האוצר,עבורםאשרחובות,א(

מפרידים.אנווזאתאחוז.4שלריביתכולליםשסכומי־התשלוםהנחנו,

ידועים.עבורםתשלומי־הריביחאשרחובות,ב(

בשיעורמצטברתריביתהנחנואלהעבורהשנה.במשךתדיריםשהיוחובותג(

אחוז.4של

הממוצע.החובשלאחוז4ב־השתמשנואלהעבורהשנה.במשךשנשתנוחובותד(

אומדניםלערוךבאפשרותנואיןאולםגלמיים.אלהמתוקניםשאומדניםברור

בנפרד.התחייבותלכלהמתייחסיםהמסמכיםלכללפנותשנצטרךמבלייותר,טובים
הממוצע.החובשלאחוז5ב־השתמשנולזמן־קצרההתחייבויותלגבי

"דיבי־חוץמטבעלאגףהנמסריםבנתוני־הבנקיםשנקראממהמורכבזהזכות:2.3

לאותםזקופההכנסהבתוספתהבנקים,קומיסיוןשלותקבוליםורווחים",דנדות
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בידיוהחזקותבנקאייםניירות־ערךשלהחזקותהיינו,לנו,הידועיםהזריםהנכסים
בארה״ב.נכסיםשלפרטים
ע״יהלוואותפרטיים,יצואניםאשראיעלמצטברתזקופהמריביתמורכבזהחובה:
בבנקיםרשומיםופקדונותממשלההתחייבויותשלהחזקותזרות,ביטוחחברות
הםהמשועריםמשיעורי־הריביתחלקתעופה.וחברותביטוחחברותע״י

שרירותיים.

מסקנות.3
להבנהלהגיעוכדיבמאזן־התשלומים,זהסעיףשליותרטוביםלאומדניםלהגיעכדי
הבאה:האינפורמציהבהכנתהכרחישלזרים,ההתחייבויותמחירשליותרמלאה
התחייבויות־הממשלהכלשלהרישומיםבכלמהקרןהריביתשלקפדניתהפרדהא(

ערובה.שהמרתןוההתחייבויותהישירות
המצטברת.והריביתלמעשההריביתשלנפרדרישוםב(
באמצעותהזרות,ההשקעותשלוהרווחיםזריםשלהישירותההשקעותסכומיג(

מיוחדים.מחקרים
ה״מפעליםרווחיעלהבנקיםנתונילגביחוץמטבעאגףע״ייותרמפורטמיוןד(

וכר.רווחיםדיווידנדות,רנטה,שלוהוצאותתקבוליםועלהמאושרים"

אחרבמקוםנכלללאממשלה,ו.

הנתוניםוטיבמקורות.1
פירוט,כללהראותיכוליםאנואיןאולםלמדי,גדולים16שבלוחסכומי־התשלומים

אחר,במקוםכלול)לאהבטחון.משרדשלחוץבמטבעההוצאותאתכולליםשהםמשום
עשינושאנומהכלחוץ.מטבעאגףהואשלנוהמקורבסחורות(.בסחרלמשל,

בחוץ־לארץ,והפיתוחהעצמאותמילוותבמכירתהקשורותההוצאותשכללוודאהוא
התקבו¬עבורהשילומים.חברתשלבגרמניההמיגהלההוצאותאתוהוספנותיכללנה,

שלחוץבמטבעההוצאותעבורתיקוןבתוספתחוץ,מטבעאגףבנתוניהשתמשנולים
דיפלומטיות.משלחות

1954—1952אחר,במקוםנכלללאישראלשלממשלהעיסקות.16לוח דולר()במיליוני
1954 1953 1952

1.0 1.0 2.3

)זכות(תקבולים
דיפלומטיותמשלחותע״יחוץמטבעשלנטוהחלפות.1

0.3 0.3 0.1 דיפלומטיםע״יאחרותקניות.2

1.3 1.3 2.4 (2פלוס1)התקבוליםסר.3 )חובה(תשלומים
26.0 27.0 24.0 ישראלממשלתשלההוצאותסך.4
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16ללוחהערות.2

ההחלפותמסךהחסרנוחוץ.מטבעלאגףעליהןמדווחיםהבנקיםאשרהחלפותאלה1

תקבולים,אלהחוץ.למטבעמקומיבמטבעתקבוליםשלהחלפותהמייצגקטן,סכום

וכר.מוויזותזרותקונסוליותע״ישנתקבלו
לקנותרשאיםמסויימים,ארעייםתושביםוכןזר,דיפלומטיבשירותאנשים2

אנוחוץ.במטבעתשלוםתמורתבחיפה,האניותמספקחריפיםומשקאותטבק,מזון,
ממכירותהתקבוליםבסחורות.בסחרזהסעיףשלהיבואחלקאתכללנוכבר

במקוםלא־דיפלומטיםשלהקניותאתלהראותצריךהיהלמעשהכאן.נרשמיםאלו

כאן.הסכוםכלאתמביאיםאנוולכןביניהם,להפרידיכוליםאנואיןאולםאחר,
לא1954עבורזאתשאינפורמציהמאחרהמכס.אגףהוא1953ו־1952עבורהמקור

.1953ל־שוות1954ב־שהקניותהנחנו,נתקבלה,

אחרבמקוםנכללולאשונות,ז.

הבנקיםנתוניעלמסתמכיםאנורצון.משביעיםאינם17שבלוחאלהאומדנים
קולנוע.סרטישלחכירהדמיעלמשלנואומדןומוסיפיםחוץ,מטבעלאגףהמועברים

כאן.גםחלותלמעלהשצויינוחוץמטבעאגףשלהבנקיםנתונישלהמגרעותכל

1954—1952אחר,במקוםנכלללאישראלשלשוניםשירותים.17לוח

דולר()במיליוני
195219531954

)זכות(תקבולים
3.4 0.4 0.4 התקבוליםסך.1

)חובה(תשלומים
0.1

0.3
0.3 0.3 (חתימהדמיירחונים,שבועונים,.2

(ומומחיםאמניםשכרסופרים,זכותפטנטים,3
1.5 1.2 1.0 קולנועסרטיחכירת.4
3.0 4.5 4.1 אחריםשירותים.5
4.9 6.0 5.4 (5עד2)התשלומיםסך.6

17ללוחהערות.2

לאחרמצאנו,1952לגביחוץ.מטבעאגףשלהבנקיםנתוניעלמבוססיםהללו1
שירו¬עבוראינומשונות""ההכנסהשרובשהיו,במידהבודדים,מסמכיםבדיקת

התו¬שירותים,שאינםלזהותניתןאשרהסעיפיםכלאתמחסריםאנוכאשרתים.

מתעורר1954ב־.1953לגביגםדרךבאותהנקטנוזה.קטןלסכוםמצטמצמתצאה
שלבמטבעותשירותיםתקבוליעלפירוטכלאיןחוץמטבעלאגףנוסף:סיבוך

שירותים,עבורתקבוליםייצגחלקאיזהלהחליט,היינוצריכיםסילוקין"."הסכמי
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באופןזאתעשינווביטוח.תחבורהכמואחרים,בחשבונותכללנושלא
אולםקטנים.היואלהסכומיםקודמות,בשניםכמוכיאנו,שמניחיםעםשרירותי,

בתורכיה.ישראלייםקבלניםשלרווחיםעבורמסוייםסכוםמוסיפיםאנו
חוץ.מטבעאגףשלהבנקיםמנתוניכולםנלקחוהללו3ו־2
מהת¬קיבלנואנוקולנוע.סרטיחכירתדמיעבורמתייקיםמספריםלנוהיולא4

לחשבונותהנקייההתוספתעלמאדגלמיאומדןבתל־אביבהקולנועסרטיאחדות
1952עבורבישראלהפועלותאמריקניותסרטיםחברותשלבבנקיםהרשומים

שלמסים(ניכוי)לאחרהנקייםהרווחיםשלמאדגלמיאומדןהוספנו.1953ו־
בסי־פועלותאלהחברותבישראל.סרטיםהמפיצותלא־אמריקניותחברות־סרטים
היולא1954לגביזה.אומדןלערוךמאדקשהולכןשונים,מסוגיםדורי־חכירה

1953מספריאתחייצנוולכןזרה,סרטיםהפצתחברתשוםעלמספריםכללנו
עלאינפורמציה.1954ו־1953ביןקולנעכרטיסיבמכירותהיחסיהשינויבאמצעות
האוצר.שלמם־שעשועיםמתקבולינתקבלהכרטיסיםמכירות

רבה,ביקורתדרושההיתר.חוץ.מטבעאגףשלהבנקיםמנתוניבחלקונתקבלזה5
התוצ¬אולםהאפשר,במידתזאתעשינושירותים.שאינםסעיפיםלכלולשלאכדי
יבושעבורלישראלהקיימתהקרןשלהתשלוםכאןנכללכןכמומדויקות.אינןאות

ת(.ומותרהטכני)ראההסיועתכניתע״יהניתניםושירותיםהחולה,ביצות

מסקנות.2
חוץמטבעאגףשלהבנקיםנתוניכאשררקאפשריים,יהיויותרטוביםאומדנים

אפשרהקולנועסרטישלהחכירהדמיאתגדולים.יותרובדיוקבפירוטממוייניםיהיו
הבדוקים,הדוחו״תבאמצעותאוהבודדות,החברותשללרישומיםגישהע״ירקלאמוד

הכנסה.מםאגףאוחוץמטבעאגףכמוהאוצר,לסוכנויותהנמסרים
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7פרק

תרומות

הנתוניםמקורות.1

)לוחהתרומותסעיפירובאתבידיהןמרכזותחוץמטבעאגףשלהשונותהמחלקות
דוחו״תחוץ,מטבעאגףשלהבנקיםנתוניהםהראשונייםמקורות־האינפורמציה(.18

והדוחו״תבאוצר,המענקלשכתתיקיחוץ,מטבעלאגףהנשלחיםבניו־יורקהאוצרמשרד
מהסיוגמתקבלתאחרתאינפורמציההשילומים.מחברתחוץמטבעלאגףהנשלחים

וכןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלהסחרבסטטיסטיקתהתשלום""אמצעישל
בנ¬משתמשיםאנו,1951ו־1950לגביחשובים.פחותסעיפיםעבוראחריםמוסדות
שלובתוספתקסלר,א.מרעל־ידיכךאחרשתוקנוכפישפורסמו,הרשמייםתונים

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהכלכליהמחקריחדיתבידיהנמצאתאינפורמציה
גלמיות.השוואותלעשותכדיהמספקתבמידהשלמיםהללו

18ללוחהערות.2

מוסדותיות:העברותעלאינפורמציהמקורותשנימצרףחוץמטבעאגף:1.2519
המש¬שלוהדוחו״תהמקומיים,בבנקיםחוץמטבעהמרותכלעלהבנקיםנתוני
עבורמוסדות.ועבורממוסדותשנתקבלהמזומןעלהאוצר,שלבניו־יורקרד

מטבעאגףרישומימתוךשנראהכפיהכולל,הסכום,1952שלהראשונההמחצית
מספרדולר.מיליון50כ־הואלהשגה(,עתהניתניםאינםהרישומים)רובחוץ
אתהוצאנובניו־יורקהמשרדשלהחדשייםמהדוחו״תהדעת.עלמתקבלאינוזה
הלוואות)ב(אוישראלי,למטבעהמרהעבור)א(שהיוממוסדותהתקבוליםכל

פורמליתשמבחינהפיעלשאףהלוואות)ג(אוישראלי,במטבעשתשולמנה
האוצר,משרדהאמיןההלוואהבשעתהריחוץ,במטבעמשולמותלהיותצריכות

מספריבדיקתעל־ידיזואחרונהקבוצהתיקנומקומי.במטבעתשולמנהשהן
בזהכללנוחוץ.במטבעלמעשהששולמההלוואהאותהכלוהחסרתהתשלומים

הןזהמסוגהלוואותכיסוברים,שאנומשוםהללו,האחרונותהקבוצותשתיאת
לאוצר,המקומימהמוסדוהלוואהמקומיים,למוסדותמידיותתרומותלמעשה
ז.א.הפוכה,עמדהעללהגןשאפשרברורמאזן־התשלומים.עלמשפיעהשאינה

למוסדותחזרההתשלוםבזמןנעשותוהתרומותמזריםבאותאלהשהלוואות
עליותרמתקבלתהראשונהשהעמדהחושביםאנומקומי.במטבעהמקומיים

מוסדותאותםאלההלוואותעםשביחדבחשבון,לוקחיםכשאנובמיוחדהדעת,
נתוניםלנואיןכן,עליתרחוץ.במטבעלהשתלםהצריכותהלוואותנתנועצמם

מקומי.במטבעההלוואההחזרתמועדיעל
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דרךההמרותעלחוץמטבעאגףשלהבנקיםנתוניאתהוספנואלהלמספרים
המקומיים.הבנקים
הללווהפיתוח.העצמאותמלוותאיגרותשלבצורהתרומותהואהאחרוןהנתון

איגרותפדיוןעלאינפורמציהקיבלנולמוסדות.בעליהןע״ישנתרמואיגרות,הן
עללתשלומיםאחרון,תיקון1952עבורלעשותיכולנולאישראל.מבנקאלה

כאן.בנתוניםכלוליםואינםמוסדות,ע״יבחוץ־לארץשנעשוישראלחשבון
עלחוץ,מטבעמאגףחדשייםבנתוניםהשתמשנוזושנהלגבי:3519

מספרזהמסכוםחיסרנואנובניו־יורק.המשרדותקבוליהבנקיםדרךהמרות
שנל¬חובות,החזרתהןהללובחוץ־לארץ".מוסדותע״יחובות"החזרתהנקרא
ערובה"."שהמרתןבתורהאוצרשלהחובותבמצבתומופיעיםמוסדות,ע״יקחו

במזומן.שהועברואוושירותים,סחורותלקנותכדיאלה,בהלוואותמשתמשים
בהמרותאובתקבולים,הופיעוכברהןאלהבהלוואותהשתמשוהמוסדותכאשר
"ספירה־כפולה"זותהיה(.3סעיף)ראהושירותיםסחורותשלבצורהאומזומן

עלמספריםלנואיןמוסדות".שלמזומןכ״ממסריהחובהחזרתאתנכלולאם
לנוישאולםלישראל,הקיימתהקרןשלישראלבחשבוןחוץבמטבעההוצאות
שהמרתהכהתחייבותהחובותבמצבתהמופיעביצת־החולה,יבושעבורהתשלום
שי¬עבורכהוצאהגםזאתורושמיםכאן,החובהחזרתאתכולליםאנוערובה.
ההון.תנודותאתמחשביםכשאנוהחובות,ממצבתומסלקיםרותים,

המקבלתמגרמניה,יהודיםלתביעותלוועידההעברותמייצגיםמספרי־החובה
מהאוצר.במזומןכתשלוםוחלקבישראלסחורותבצורתמגרמניהמהשילומיםחלק

חוץ.מטבעאגףהיהשלנוהמקור
מהמספ¬גבוהיםיותרהרבהאלהלשניםשלנוהמספרים!5119־ו0519
קסלר,מרע״ישנעשובאומדניםמשתמשיםאנולכן.קודםשפורסמורים

המאוחדתהיהודיתמהמגביתשנתקבלומספריםעלהעיקריבחלקםהמבוססים
באומדניםנראיםאלהשלא־בדולרים.תרומותשלאומדןבתוספתבניו־יורק,
המאוח¬בשניםאשרבסחורות,העברותכולליםהםאולםהדעת.עלהמתקבלים

.3בסעיףאותןרשמנויותררות

מטבעאגףשלהבנקיםנתוניעלמבוססיםסעיפי־החובהוהןסעיפי־הזכותהן2
הבנ¬ע״יהעיסקותשרישוםשנית,להדגישישאולם,ניכרת.במידת־בטחוןחוץ
מספריםשלדיוקםביקורתהמאפשרתעתה,דרךכלואיןשרירותי,הואקים

אולםישראל(,בנק)המקור:המלוותאיגרותשלמתנותכמההוספנוכןכמואלה.
ביותר.קטנהחשיבותבעלותהיואלה

המתו¬לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהבנתוניהשתמשנו1951ו־1950לגבי
העיקריהתיקוןלמעשה,בסחורות.מתנותגםהכולליםקסלר,מרע״יקנים
ניכרים,בסכומיםמזוןשלנוספותמתנותקסלרמרגילהבו,1950לגביהוא
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהבמספרינכללושלא

לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלהתשלום״״אמצעיבליווחהיבוארישום3
כוללזהאין1954וב־"מתנות",הנקראסעיףמראהלעיל,4בפרקעליושדנו
הרבה,"מוסדות"ישקרנות".מכספיהממומנותכ״העברותלחודשנרשםמה
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הק¬וקרןהיסודקרןשלה,הכספיהסוכןהיהודית,הסוכנותמהם—ושלושה
כלאלה.לשלושתמתייחם"המוסדות"המונחלאומיים"."מוסדותיימת—הם
מש¬כולםלישראל.אותןומעביריםבסחורותמתנותלעתיםמקבליםהמוסדות
ציודלקנותכדיבחוץ־לארץ,לרשותםהעומדותבקרנותהשתמשו()אותמשים

ובהס¬האוצרבידיעתהלאומיים""המוסדותלכך,נוסףבישראל.לפעולותיהם
ישראלים,ליבואניםשברשותםחוץמטבעמקציביםשבהנחייתו,וייתכןכמתו,
תשלוםלאמצעיהסיוגמוסדות".קרנותמכספיש״מומנוסחורותזובצורהשקנו
הקצבותרקכוללזהסעיףאםלקבועכדימספקת,במידהמדויקאינו1954ב־

כקרובנראה)וזההיבואכלאוהמוסדות,ידיעלשנקנהציודגםאואלה,
מוסדות".קרנותמכספיב״מומןהוחתמועבורוהרשיונותאשרביותר(,
שלרקהיאהבעייה1954שלגביברור,שנכלל,מהבחשבוןלהביאמבלי
הסך־שמספרימשוםמוסדות",של"העברותלבין"מתנות"ביןהמתנותחלוקת
לאאנוב״מתנות".שניהםאתכולליםלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהכל

אולםהעתיד.לגביעליהממליציםשאנופיעלאףזו,הבחנהלעשותניסינו
סעיףכלהיהלאזובתקופה.1953ו־1952לגביקשהיותרהרבההיאהבעייה
נראהחוץ".מטבעהקצבתללא"היבואברישוםמוסדות"של"העברותשנקרא
מוסדות,שלההעברותכלאתכ״מתנות"לרשוםהיתד.המדיניות1953ב־כאילו
לשלושתפרטוכר,הדסהמדיציניתהסתדרותהעברית,האוניברסיטהכגון

ז.א.כהקצבות,קרנות"מכספיש״מומןהיבואאתולרשוםהלאומיים",ה״מוסדות
שלממושכתבדיקהלאחרחוץ".מטבעהקצבתללאב״יבואאותםלכלוללא

מאמי¬בחיפה,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהואנשיפקידי־מכסעםזובעייה
קרובותלעתיםהיתד.ההחלטהאולם,1953ב־הנוהגבעיקרוהיהשזהאנו,נים

מועטבטחוננו1952לגבירבים.יוצאים־מן־הכלוהיוייתכןולכןשרירותית,
יוצאים־הרבהשהיואפשראבלכלל,בדרךנהוגבוודאיהיהנוהלאותומזה;

הןהנוהלהיהשכךהנחנובבעייה,עודלהתעמקיכולנושלאמאחרמן־הכלל.
בסחורותהעברותכוללאינו"מתנות"סעיףולכן,1953לגביוהן1952לגבי

אלהעיסקותעלנתוניםקיבלנולאומיים.למוסדותמתרומותעבורןששולם
המר¬הלשכהשלה״מתנות"לסעיפיזאתוהוספנושהזכרנו,המוסדותמשלושת

לסטטיסטיקה.כזית
1953לגבילסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהמספריסעיף.עודנשאראולם,
ערכנודולר.מיליון15עלהעולהבסכוםמטבע״הקצבתללאאחר״יבואמראים
הרישוםבגליונותזהבאופןשנרשמורישומיםעלבמידת־מה,מסובכתבדיקה,

בסעיףהנתוניםשלאופייםאתלקבועכדילסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשל
רי¬שלגדולבמספרבדיקהלשםבחרנומקרי,במידגםלהשתמשבמקוםזה.

לפיהמובאיםהמספריםאתמזאתשהוצאנולאחרגדולים,בסכומיםשומים
השת¬לאלזמן־קצר(.רשמיהון)ראההבריתארצותממשלתשל11^0תכנית

לאומדןמובילההסך־הכלשלגבוהאחוזשלההכללהאולםמקרי,במידגםמשנו
וכןמחקרנושלתמציתמביאיםאנוזהלפרקבנספחהדעת.עלהמתקבל
תוצאות.
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מטבע"הקצבתללאאחר"יבואאותואתשלנוה״מתנות"לנתוניהוספנו
כלהיהלא1952לגבימוסדות.שלוהעברותמתנותשלהיהמחקרנושלפי
כזה.סעיףשלרישום
שלהרישוםבגלימותכמתנותשנרשמומסחורות,מורכב1953שלהחובהצד
יצואבכךכללנולכךנוסףלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלויצוא־חוזריצוא
בעבורםואשרופירמותמוסדותע״יהנשלחיםאחרים,ו״דגמים"לימודיחומרשל
רשיונותעלמחקרנובאמצעותהושגהזואינפורמציהתמורה.כלנתקבלהלא
לקבועכדיערכנואשרוהתעשיה,המסחרמשרדשלתמורהללאיצואשל
הלשכהבנתוניהשתמשנו,1954לגבי(.6פרק)ראההחוזר״ה״יצואהרכבאת

עלהמבוסם"דגמים"שלאומדןוהוספנומתנות,עללסטטיסטיקההמרכזית
.1953שיעורי

תעו־מזון,מחבילותמתנות־סקריפמתנות:שלסוגיםשלשהבזהכולליםאנו4
בחוץ־מראשעבורםששולםנסיעהכרטיסי1954ולגבימקררים,שלדות־שי
תמורתבארה״ב(,)בעיקרובחוץ־לארץבארץנמכרותתעודות־סקריפלארץ.
בערךמיוחדותבחנויותמזוןלקנותרשאיבישראלהתעודהמקבלחוץ.מטבע
תוךהפועלותזרות,חברותהןחברות־הסקריםבתעודה.הנקובלערךהשווה
למטבעלהחליףהחברותנדרשו,1954־1952התקופהבמשךמיוחד.הסדר
לכסותכדיהשתמשו,זהבכסףהתעודה.שלהנקובמהערךאחוז42.5מקומי

מטבעיתרמקומי.מזוןשלוקניותמכסתשלומיכוללהמקומיות,ההוצאותאת
הוצאותמחוץ־לארץ,המזוןשלוהמשלוחיםהקניותלכיסוישימששנתקבלהחוץ

הסקריםלחנויותהמיועדהמזוןיבואוקומיסיון.רווחוכןבחוץ־לארץתיפעול

כללנולפיכך"מתנות".עללסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהבמספריכברכלול
אתהכללמןהוצאנוכמובןלישראל.המגיעחוץבמטבעאחוז42.5אתרקכאן
בנסיעותהנקוב,במחירןכללנו,כבראשרבישראל,הסקריםתעודותקניותכל

חוץ.
הפעולותכיסבורים,שאנומשוםהתעודות,שלהנקובערכןאתרשמנולא
תעודותשלהמכירהישראל.לביקורתמחוץהןבחוץ־לארץהסקריםחברותשל

מורההנקוב,מערכןאחוז30עד20מ־שלבנכיון,1954ב־בחוץ־לארץסקרים
נמוךיותרהרבההיהבישראלמקבל־התעודהע״ישנתקבלהמזוןשערךכך,על

מזהדולר4)נאמר(אםאולם,דולר.10שילםהמתנהונותןיתכןהנקוב.מהערך
בערךלהיותצריכהלאלישראלה״תרומה"הרילישראל,הגיעולאמעולם
המתנה.נותןע״יששולםהמלא

הנתוניםמיגבלותגםמזון.לחבילותתעודות־שיעלחליםשיקוליםאותם
מטבעסכוםאתרקיודעיםשאנומאחרנוהל,באותולנקוטאותנומחייבות

אלה.תעודותשלהנקובהערךאתולאלאוצרהמגיעהחוץ
התלת־הדוחו״תהםהמזוןחבילותלגביוהןסקריםלגביהןשלנוהמקור
האומדן1954לגביוהתעשיה.המסחרבמשרדמיוחדלסחרהמחלקהשלחדשיים
חדשים.תשעהשלנתוניםעלמבוסס

היחידיהמייצרהמפעלעל־ידיבישראלהמורכביםמקרריםשלהמתנותסכומי
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זואינפורמציהלסטטיסטיקה.המרכזיתבלשכההכלכליהמחקרליחידתנמסרו
גםחוץ.מטבעלאגףהנמסרממוצעיםומחיריםכמויותעלהדיווחכנגדנבדקה
חוץ(.נסיעות)ראהבישראלשנקנותעודות־שיכללנולאבכאן

בהע¬השתמשנוכמתנות.שנתקבלוהכרטיסיםשלמחקרערכנו1954לגבי
מהבנ¬המועבריםאפריל—דצמבר,חדשיעבורלחוץ־לארץהנסיעותרישוםתקי
בחוץ־לארץשנקנוהכרטיסיםכלאתסיכמנוזהמתוךחוץ.מטבעלאגףקים
ישראל.אתהעוזביםאווירוניםאובספינותלנסיעהישראלידרכוןנושאיעבור
ואווירו־זרות,אניותישראלים,אווירוניםישראליות,אניותלפימיינוזאתאת
כולליםואנושלמה,שנהלאומדןלהגיעכדיסך־הכל,אתהכפלנוזרים,נים
)ראההתחבורהאתלתקןכדימשתמשים,אנוהבינייםבסכומיכאן.זאת
(.6פרק

שלהכלכליהמחקריחידתע״ישהוכנובאומדניםהשתמשנו1951לגבי
אין.1950ב־קיימותהיולאהסקריםחברותלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה

מראש.עבורןששולםאחרותמתנותעלנתוניםכללנו
ביןלהפרידיכולנושלאמשוםהאישיים,החפציםאתבמאזן־התשלומיםכללנו5

שאיןפיעלאףתושבים.אועוליםשלאלהוביןזריםתייריםשלשהםחפצים
כאשרעיקבי,תמידהואתייריםשלהאישייםהחפציםשרישוםכלל,בטוחיםאנו

אנותושבים,חפצילגביגםננקטלאכזהעיקבישרישוםאועזבו,אוהגיעו
בצדדומההגזמהע״ימקוצצתהזכותבצדזהבסעיף־תרומותשההגזמההנחנו,
ויצוא־יצואיבוא,שלהרישוםגליונותהםשלנוהאינפורמציהמקורהחובה.
משרדרשיונותמחקרשלבתוספתלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלחוזר

לעיל.שהוזכרוהתעשיההמסחר
לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהתשלום""אמצעיסעיףחולק1954עד
ל״יבואזוחלוקהשונתה1954ב־הון״;ול״יבואעולים״״יבואאועולים״ל״הון

העוליםשלההוןיבוארובנכלל1954שבמספרימכאןהון״.ול״יבואעולים״
1953מאומדןמהימןפחות1954לגבישלנוהאומדןנעשהובכךהון״,ב״יבוא

נתוניאתהתאמנולזמן־ארוך(.פרטיהוןתנועות)ראה1952ו־
ובנספח(.לעיל)ראהללא־הקצבה"אחר"יבואעלשלנוהמחקרבאמצעות1953
עולים.ידיעלשנערכומקררי־המתנות,קניותאתשנהבכלהוספנוגם

הלשכהשלמתוקניםהבלתימספרי־היבואאתבזההראינו1951ו־1950לגבי
לוודאיקרובהיאהשגיאהעולים".כ״יבואשנרשמולסטטיסטיקההמרכזית
התרומותחשבוןשלגםאומדןמאפשרתאלהמספריםהכללתאולםגדולה,
יותר.המאוחרותהשניםעםוהשוואהשניםבאותן
שאינועוליםלרכושהמתייחסתאינפורמציהכלשהוסרשוב,להדגישיש
שלם.בלתיהואזהסעיףשאומדןלכך,גורםלישראלמובא

סחורות.שלרצוףזרםסיפקונוספיםומענקים,1951ב־החלהאמריקניהמענק6,1
על־ידיתשלומיםהחזרתעלז.א.החזר־תשלומים,עלמהימניםמספריםישנם
החזר-אולם,המענק.במסגרתישראלמטעםשנעשוקניותעבורהמענקנותן

הסכומיםאתשמייצגמודד,לנודרושאידיאליבאופןהנכון.המודדאינותשלום
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זההמכס.עזיבתבתאריךנרשםשהיבואלזכור,ישמשתנה.בהםשהבעלות

ושילומיםמענקז.א.זה,מסוגיבואעבורשלנוהמיוחדהנגדישהסעיףדורש,
החזר־עלבאינפורמציההשתמשנולאזומסיבהתאריך.לאותובהתאםירשם

.1951לגבימאשרחוץתשלום,

יששבהםהאוצר,במשרדהמענקלשכתתיקיאתבדקנו1953ו־1952לגבי
לגביהגעתן.ומועדאניותלפיממוייניםשהגיעו,הסחורותכלעבורמספרים
נאמדהאלהלגבימארה״ב.ההפלגהתאריךאתרקמצאנומסויימיםמשלוחים
אומדניםריכזנואלהנתוניםמתוךהפלגתן.מועדלאחרשבועותבשלושההגעתן

באיזהלהתחשבמבליהאזרחיותהשניםבמשךלישראלשהגיעוסחורותשלי
במכם.הסילוקיןכנתונידבראותוזהאיןזאת,שבכלברור,המשלוח.מומןמענק
המקרים.ברובקרובההערכהזוהיאולם

השנה,כללגביזהאינפורמציהבמקורלהשתמשאפשרותאין1954לגבי
החלקייםהנתוניםהרחבתאלה.רישומיםלנהלהפסיקההמענקשלשכתמאחר

שלרשיונותאישורעםלערבב)איןתשלומיםנתוניעםהתוצאותוהשוואת
נאותים.אינםשנתוני־התשלומיםמראות,לגמרי(מטעיםמספריםהנותןהאוצר,

הנרשמיםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהשלהיבואנתוניאתלקחנולכן
לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאשראחר,יבואוהוספנוהמענק",מכספיכ״מומן
אשרהיבואחלקלמשלהמענק:מכספיממומןהואאבלזה,בסעיףכוללתאינה
עלאינפורמציהקיבלנוזולמטרהב״שונות".נכללהתשלום""אמצעילפיבמיון
החזר־נתוניעלמבוססים1951מספריהאוצר.שלהדלקממחלקתדלקיבוא

רשמיים.תשלום
טכניסיוע6.2

האו״ם.שלהסיועותכניתארה״בשלהטכניהסיועסעיפים;שניבזהכלולים
ו״מומחי־ה״משתלמים"תכניתעלאינפורמציהקיבלההכלכליהייעוץלשכת
1180^בישראלהאמריקניתמהמשלחת)יולי־יוני(הכספיםשנתלגביחוץ"

הכספיםשנתמספרישלהממוצעאתחישבנואנוהאזרחית.השנהלגביומהאו״ם
אותםלאומדנינו.להגיעכדיהאו״ם,מספריאתלזאתוהוספנו1180^1של

שונים.בשירותיםכחובהנרשמומספרים
מגרמניהשילומים7

למשרדמספקתבגרמניההישראליתהקניותמשלחת.1953בשנתהחלוהשילומים
הוצאותועלמשלוחיםעלשנעשו,והתחייבויותקניותעלאינפורמציההאוצר

ממציאהשילומיםחברתשלבתל־אביבהמשרדבגרמניה.ולמיגהלהלשירותים
עלדומיםונתוניםלישראל,המגיעותסחורותעלחוץמטבעלאגףחדשידו״ח

)סעיףשהגיעוסחורותעלבמספריםמשתמשיםאנושירותים.עבורתשלומים
אד¬הוצאותועבורשירותיםעבורתשלומיםעלהקניותמשלחתובדוחו״ת(7.1

בממשלהנרשמוהאדמיניסטרטיביותההוצאות(.7.2)סעיףמיניסטרטיביות
הוצאותבתל־אביבהמשרדשלהדוחו״תמראים1954לגביכחובה.א.מ.נ.ל.

במ¬השתמשנומגרמניה.למספריםהמתאימיםומינהלהשירותיםעלחוץבמטבע
.1954לגביזהקור
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פיצויים8
בהערהאותםומראהתרומותמסעיףפיצוייםממאזן־התשלומיםמוציאהתדריך
.1ניכרבשעורהםאםנפרדת,

מצייניםלכןמחשבוננו,מגרמניההפיצוייםאתלהוציאסיבהכלרואיםאנואין
איןחוץ.מטבעאגףשלהבנקיםנתוניהואשלנוהמקורנפרד.בסעיףאותםאנו
לשי¬אומידי,שימושעבורהפיצוייםקרנותמתקבלותמידהבאיזויודעים,אנו
דרישתלפיהבנקים,באמצעותלישראלשיועברובמקוםבחוץ־לארץ,בעתידמוש

הישראליות.התקנות

מסקנות.3
לאבוודאיהםהכולליםהמספריםלמדי.טוביםשלנושהאומדגיםמאמינים,אנו

יחסי,באופןוהןמוחלטבאופןהןזה,סעיףשלגודלואולםהאמיתי,מהסכוםרחוקים
הכלליותההמלצותהיום.שישמכפיברישוםגדולהיותרהרבהוידיעהפירוטמחייב
זו.מגרעתתשפרנהתתקבלנה,אםהבאות,

לסטטיס¬המרכזיתהלשכהשלהתשלום""אמצעילפיהמיוןשלמחדשאירגוןא.
מהימנהיותרהרבהאינפורמציהיתנו,4בפרקהמוצעיםלקוויםבהתאםטיקה׳
.3,5,6,7הסעיפיםעבור

ל־:הנוגעיםהמספריםאתלהשוותוישזהיררישוםלנהלישב.
בחוץ־לארץ!ישראללחשבוןמוסדותעבורכספיםאיסוף(1)
וכר.הלוואותהעברות,סוגיובמיוחדאלובקרנותהשימוש(2)

עלהןמוסדות,תרומותעלמדוייקיםאומדניםלהגישיאפשרממצהרישוםרק
נקי.בסיסעלוהןגלמיבסיס

חוץ.מטבעאגףשלהבנקיםנתונילגביתכופותהמוזכרותהמגרעותאתלתקןישג.
מידהבאיזולקבועכדימחקרים,סידרתאומיוחד,מחקרלערוךיהיהרצויד.

חוץ.במטבעחוקיותבלתיעיסקותאותרומותהןמראש"עבורןששולם"המתנות

7לפרקנספח

1953חוץ,מטבעהקצבתללאאחריבואפרוט
דולר()באלפי

התשלוםאמצעיבמיוןהשתמשנוהוןהעברתוחשבוןתרומותבחשבוןפרטיםכמהלגבי
הקצבתללאאחרכ״יבואשצוייןניכרסכוםבדקנולסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשליבואשל

שלהתשלוםאמצעיסוגיהםבמרכאותהמופיעיםהפרטיםזה.פרטהרכבאתלקבועכדיחוץ"מטבע
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה

נתון:
15,163חוץ״.מטבעהקצבתללאאחר״יבואא.

14,037....1^10תכניתלפיספריםליבואפרטחוץ״מטבעהקצבתללאאחר״יבוא:מזהב.

.6סעיף,55עמודהתדריך,1
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׳ל450ומעלה.10שליבואמזה,ג.

4,103ומעלה...10שליבואעלפקדונותד.

2,466שבוטלו.ומעלה10שליבואעלפקדונותה.

52״מתנות״.)א(

701הקצבה״.״עם)ב(

116הון״...״העברת)ג(

150האמריקני״.״המילווה)ד(

305שגיאות.)ה(

1,142)יתרה(.הקצבה״ללאאחר״יבוא)ו(

אומדים:אנו
שלבהנחה1^10לספריםפרטמטבעהקצבתללאיבואשלהכלסךעלפקדונותו.

7,730......=ד.xב.=ב־ג.כמויחס
ו.

ב־ה(:לזהשווהשהיחס)בהנחהו.שלפרוטז.
163.״מתנות״.(1)

2,197הקצבה״.״עם(2)

(3)
364הון״.״העברת

(4)
470האמריקני״.״המילווה

956שגיאות.(5)

(6)
3,580הקצבה״.ללאאחר״יבוא

עם:נשאריםאנו
10,145לחלקו.ישאשרסכוםח.

6,307ו.(.פחות)ב.פקדונותללאיבוא)א(

3,580(...6)ז.מויינושלאהיבואסה״בעלפקדונות)ב(

258בוטלוכאשרהקצבה״ללאאחרל״יבואהועברואבלהקצבה״כ״עםשנרשמופקדונות)ג(

יסוד:על
3,985היבוא..רשיונותלאורבחיפהשנבדקוגדוליםפרטיםשלמידגםט.

421חוץ״.מטבעהקצבת״עם)א(

215״חליפין״.)ב(

344יצוא״.״כתמורת)ג(

261פרטי״.״אשראי)ד(

)ד.(
453ישראליות״.חברותשל״הון

388מוסדות״.״קרנות)ו(

356״מתנות״.)ז(

417הזיקוק(.בתי)בעיקרזרותחברותשלהשקעות)ח(

314הון״.״העברת)ט(

816ממויינת.בלתייתרה)י(

אומדים:אנו
10,145ב־ט.(.לזהשווהשיחסם)בהנחהלחלקםעודשישהסכומיםפרוט

1,072חוץ״.מטבעשלהקצבה״עם(7)

547״חליפין״.(8)
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(9)
876יצוא".״כתמורת

(10)
664.פרטי״״אשראי

(11)
1,153ישראליות״.חברותשל״הון

(12)
988מוסדות״.״קרנות

906״מתנות״.(13)
1,062הזיקוק(.בתי)בעיקרזרותחברותשלהשקעות(14)
799הון״.״העברת(15)

2,078ממויינת.בלתייתרה(16)

מגיעים:אנואזי
1^10תכניתלפילספריםפרטחוץ״מטבעהקצבתללאאחר״יבואשלהסופילפרוטיא.

בוטלוכאשרהקצבה"ללאל״יבואהועברואבלהקצבהעםשנרשמופקדונותפלוס
14,295ח.)ג((פלוס)ב.

6,979(.11ו־2,4,7,8,9,10)הסוגים״כלשלהקצבה״עם)א(

988(.12)מוסדות״״קרנות)ב(

״מתנות״)ג(
1,069(.13פלוס1)

1,062(.14)ישירההשקעה)ד(

1,163(.15פלוס3)הון״״העברת)ה(

956(.5)להפחיתןשאפשרשגיאות)ו(

2,078.(16)ממוייןבלתי)ז(
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8פרק

הוןתנועות

לזמן־ארוךפרטיהוןא.

כללייםמקורות.1
אגףנתוניעלרבהבמידהסומכיםאנופרטיות.תנועות־הוןעבורהמקורותהםשונים

חשבונותבהכנתשאספנופרטיות,מחברותאינפורמציהעללכךונוסףחוץ,מטבע
כמואחרים,מוסדותבתיקיהשתמשנוכןכמווכר.ביטוחתחבורה,כמואחרים

לאמודכדירצון,משביעיםשלנוהמקורותאיןאף־על־פי־כןוהתעשיה.המסחרמשרד
.19בלוחמובאיםהאומדניםבנכסים.שינויים

19ללוחהערות.2

מטבעאגףשלהבנקיםדוחו״תהםמקורותינובמזומן.העברותבעיקרהםהללו1.1

תעמולתיוחומרמודפסיםכרטיסיםהעברותעלאומדניםמוסיפיםאנוזאתאלחוץ.

מחקרעלמבוססיםהללובחוץ־לארץ.לסוכניהןישראליותתחבורהחברותידיעל
שנת¬נוספתואינפורמציהבסחורות(,סחר)ראה1953ב־"יצוא־חוזר"

האומדנים.באותםהשתמשנו1954—1952לגביגםמ״אל־על״.קבלה

בנוגעהבנקים.עלהמפקחידיעלשנערךהבנקיםממאזןלוקטואלהמספרים1.2
בחוץ־לארץ.סניףקנייתהיתד,1954ב־ההשקעהלמטה.ראהזהמקורעללדיון
השייכות"בנקאיות"פעולותאלהאיןשלמעשהמשוםבנקים,כאןכולליםאנו

הציבורי.לסקטור
שללחוץ־לארץמשלוחיםידיעלביצואבתוספותשנכלללמההנגדיהסעיףזה1.3

שבתיקיבונה""סוללבמספריהשתמשנוישראלים.לקבלניםהשייךבנייהציוד

י.כלכלילייעוץהלשכה

רקאלאהממשלה,ובערבותפרטיםשבידיבניירות־ערך,עיסקותכולליםאינם2

חל¬הםהמספריםבחוץ־לארץ.תופסיםפרטיםשתושביםניירות־הערך,אותםאת

שלבניירות־ערךישראליםעיסקותעלבאומדניםרקמשתמשיםאנובלבד!קיים

שלהמסחרבמשרדמאזן־התשלומיםממחלקתלנושנמסרכפיארה״ב,ממשלת

ארה״ב.ממשלת
השקעהעלרצוןמשביעהידיעהלנואיןהראשון,בחלקבהרחבהנדוןשכברכפי3.1

ישירהכהשקעה־זרהומחשביםשרירותיתבחלוקהנוקטיםאנולכןישירה,פרטית

.67עמוד׳10ללוחבהערות2.3הערהראה1
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ישראל,שללא־בנקאייםומוסדותפרטיםשללזמן־ארוךהוןעיסקות.19לוח

1952—1954

דולר()במיליוני

1954 1953 1952

(3) (2) (1) (3) (2) (1) (3) (2) (1)
עליה עליה עליה
נטו ירידה עליה נטו ירידהעליה נטו ירידהעליה

נכסים

1.5 — 1.5 1.8 — 1.8 0.4 — 0.4 (1.3עד1.1ישירה)השקעה.1

0.4 — 0.4 0.3 — 0.3 0.4 — 0.4 ולסוכנויותלסניפיםהעברות1.1

0.9 — 0.9 0.3 — 0.3 — — — 1בסניפיםבנקיםשלהשקעות1.2

0.2 — 0.2 1.2 — 1.2 — — — בנייהקבלני1.3

־0.7 0.7 — — — — 0.7 — 0.7 ניירות־ערך.2

0.8 0.7 1.5 1.8 — 1.8 1.1 — 1.1 (2פלוס1)הנכסיםסך

התחייבויות

3.5

1

2 0.1 3.62 8.0 1.1 9.1 10.3 0.1 10.4 (3.3עד3.1ישירה)השקעה.3

-0.1 2 0.1 *2 8.0 0.2 8.2 5.9 0.1 6.0 בסחורותזרההשקעה3.1

2.1 — 2.1 ־0.9 0.9 — 4.2 — 4.2 דלקשלמלא3.2

מסחרייםניידידלאנכסי3.3

1.5 — 1.5 0.9 — 0.9 0.2 — 0.2 מחדששהושקעוורווחים

5.7 — 5.7 0.9 — 0.9 1.2 — 1.2 (4.2פלוס4.1במזומן)השקעה.4

3.4 — 3.4 0.8 — 0.8 0.9 — 0.9 חוץמטבעהחלפות4.1
איגרותהחלפות4.2

2.3 — 2.3 0.1 — 0.1 0.3 — 0.3 והפיתוחהעצמאותמלוות

0.1 — 0.1 0.3 — 0.3 0.5 — 0.5 ניירות־ערך.5

-7.0 24.5 17.5 -5.6 5.63 _3 -4.1 20.0 15.9 ערובהשהמרתןהלוואות.6

17.52 — 17.52 20.1 — 20.1 23.1 — 23.1 אחרארוךלזמןהון.7

19.8 24.6 44.4 23.7 6.7 30.4 31.0 20.1 51.1 (7עד3)ההתחייבויותסך

.1.2פיסקהראה1
.7ב־נכלליםוהםאחר",הוןמ״יבואזריםמשקיעיםעל־ידיהיבואאתלהפרידהיהאי־אפשר1954ב־2
בלבד.נטומספר3
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ההשקעותמרכזעל־ידישאושרופירמותידיעלשהושקעוהשקעות,אותןרק

והון.רווחיםלחוץ־לארץלהעבירהזכותבעלותושהןוהתעשיה,המסחרבמשרד
ריכזנופירמהולכל,1954—1952ב־שפעלוהללוהפירמותכלשלרשימהריכזנו

מטבעהקצבתללאהון"יבואעבורלהשניתנוהיבוארשיונותכלשלרשימה

המסחרמשרדשלהיבוארשיונותרישומילאורבדקנוהללוהרשיונותאתחוץ".

ידיעללמעשהההון""יבואעלניכרדיוקבעלילמספריםהגענווכךוהתעשיה,
הוספנואלהלמספרים;1953ו־1952לגבירקכךלנהוגיכולנוברם,אלה.פירמות

(.14סעיף,7לפרקנספח)ראהזרותפירמותשלהיבואאת

לחוץ־החזרהז.א.שלילית,השקעהשלקטןסכוםהראה"ייצוא־חוזר"המחקר

.1953ב־ה״ירידה"מספרזהוזרים,ליבואניםהשייכותסחורות־הוןשללארץ

דזההסכוםמחציתאתרקלקחנוגדול,אחדמשלוחכוללזהשמספרמאחר

.1954ו־1952לגביגםכאומדן

הזיקוק,בבתיהדלקבמלאיהשינוייםעלגלמייםאומדניםקיבלנוהדלקממחלקת3.2

מעריכיםאנובמלאיהשינוייםאתישירה.כהשקעה־זרהרואיםאנואותםאשר

לפיעיקבי,אצלנוהזההסעיףרישוםיוצא".ראשוןנכנם,"ראשוןשלהעקרוןלפי

ביבוא.בדלקשטיפלנומה

ביטוחעלממחקרינושנתקבלהאינפורמציהעלהמבוסםמינימלי,אומדןזהו3.3
חזרה,שהושקעואלהרווחיםהבנקים.ע״ידלא־ניידינכסיקנייתועלוהובלה,

אחרים.נכסי־זמן־קצראופקדונותכולליםהםאיןלזמן־ארוך;בנכסיםהושקעו

הש¬למטרות"המרותעלאינפורמציהנותניםחוץמטבעאגףשלנתוני־הבנקים4.1

להשקעה,אלהבקרנותלמעשהמשתמשיםמידהבאיזולדעת,דרךלנואיןקעה".

זה.מיוןלפיברישוםמדייקיםהבנקיםמידהבאיזואו

והפי¬העצמאותמילוותאיגרותאתמקומילמטבעלהחליףמותרזריםלמשקיעים4.2

ישראל.בנקהואשלנוהמקורהשקעה.למטרותברשותם,הנמצאותתוח,

שלההשקעהפעולותעללהשיגשבידינומהאינפורמציהנלקחזה.3.3כבסעיף5

פורסמוהביטוחחברותעבורהמספריםוביטוח.ספנותלתעופה,זרותחברות

מטבעאגףמרישומינלקחוהאחריםהמספריםכנ״ל.בישראל"הביטוחב"

חברותשלההשקעותאתיודעיםאנואין1954עבורתחבורה(.)ראהחוץ

כמינימלי.זהלאומדןלהתייחםישהביטוח;
מרכיביםשמהםיותר,המפורטיםוהרישומיםחוץמטבעאגףשלהחובותמצבת6

(.4פרק)ראהערובההמרתןאשרההתחייבויותאתמראיםהזאת,המצבהאת

סעיפיםבדקנולכןהגלמיים,השינוייםאתלאמודאי־אפשרהחובותממצבת

היה.שאפשרבמידהבודדים
31ל־חובותמצבתאיןמפורטים—רישומיםלפירקלעבודיכולנו:5219

אינםבהתחייבויותוירידותעליותעלשלנוהמספריםלכן,1951בדצמבר,

הבאים:השינוייםאתלעשותבידינוהיהמשביעי־רצון.
מספריבמקוםערובה""שהמרתןהלוואותיהםעלהקק״למספריאתהכנסנו)א(

האוצר.
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"ישירות"להתחייבויותכךאחרשהועברוהתחייבויותהוצאנו)ב(
צריכותהיואךיותר,מאוחריםחובותבמצבתשהופיעוהתחייבויות,הוספנו)ג(

הקיימים.למסמכיםבהתאםיותר,מוקדםבמועדלהופיע
תכופותלעתיםאשרריבית,תשלומיעבורתיקוןכללהכניסמנסיםאנואין

התש¬מספריבתוךקרובותלעתיםמופיעההריביתהחובות.בתוךנרשמיםהם
החובות.שללומים
לעשותיכולנולאאךגלמי,בסיסעלהללוהמספריםאתלחשבניסינו:5319
בצורהממויינת1952בדצמבר,31ל־החובותמצבתההתחייבויות.כלעבורזאת
חובותלהראותיכוליםאנואיןלכן,1953דצמברשלהחובותממצבתשונה

רקלהראותיכוליםאגונקי.בסיםעלאחריםוחובותגלמיבסיםעלמסויימים
החובותמצבתאתמתקניםשאנולאחרמגיעים,אנולכךגלמיות.עיסקות
השנהבמשךשהועברוהלוואותועבורהלא־נכוןבזמןשנרשמוהלוואותעבור

מהכללתהנובעתיקוןכללעשותיכוליםאנואיןושובישירות".ל״התחייבויות
הרשום.בחובהריבית
עליותרמתקבליםכאן,אותםמראיםשאנוכפיהגלמיים,הנתונים:1954

נוסףאבל,1953לגבישעשינוכפימתקניםאנוהרשמייםהמספריםאתהדעת.
באלהלפחותריבית—הכוללותההלוואותאותןעבורגסתיקוןעשינולכך

מהשקעות(.הכנסה)ראהלנוהידועות
זהאיןכןכמוהון:הואזהבסעיףהנכללכללאאחר.לזמן־ארוךהון7

השקעותמ־)א(המורכבנקייהזכותשלסעיףזהואולם,התחייבויות.שכולוסעיף
ישראליםשלשליליתהשקעה)ג(בלתי־ישירות:זרותהשקעות)ב(ישירות:זרות

(.2פרק)ראהמתנות)ד(בחוץ־לארץ:
"יבואבתורלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהעל־ידיהממויןהיבואאתכוללזה
לעיל.3.1סעיףבסחורות,הזרהההשקעההפחתתעל־ידי1952ב־והמתוקןהון״,
שנת¬כפיהקצבה",ללאאחר"יבואנוסףזהובמקום1953ב־הופחתסעיףאותו
היחידיהתיקון1954לגבי(.7לפרקנספח)ראהשהכנסנוהתיקוניםאחרקבל
האינ¬תכניתבמסגרתשהובאוספריםפחותהקצבה,ללאאחר"יבואהוספתהיה

למטה(.ג)ראהאמריקניים".מזוןעודפיוכן1^0האמריקניתפורמציה הלש¬על־ידישנעשהחדשים,עוליםסחורותשלהחדשהמיוןמעלה1954לגבי
זה.בסעיף)מתנות(עוליםסחורותשלהאחוזאתלסטטיסטיקה,המרכזיתכה

בעלייה.הירידהעםלבטחפחתהמוחלטהמספר

מסקונות.3
ומחייבותבהחלט,מספיקותבלתיהןישירותהשקעות־זרותעללנושישהידיעות.1

ההשקעותלמעשההןמהשיקבעומסויימים,מחקריםבאמצעותנוסף,ביסוס
ההשקעות.מרכזעםפעולהבשיתוףרקלעשותהיהניתןזאתהישירות.

כלהלן:האוצר,על־ידיהנרשמותערובה״ש״המרתןההתחייבויותאתלשפריש.2
ריבית.ושלקרןשלנפרדרישום)א(
הזר.והמלווהההתחייבותלסוגובהתאםהמקבל,לסוגבהתאםמישנה,מיון)ב(
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ונתקבלוערובה,שהמרתןהתחייבויותכולליםשלנושהאומדניםספק,אין
הרשמי.בסקטורלרשוםישאלהשאתברור,בנקים;על־ידי

הןערובה,המרתןפורמלישבאופןפיעלשאףההתחייבויות,שלנפרדמיון)ג(
שלישי.צדדרךהעוברותהאוצר,שלישירותהתחייבויותלמעשה

לזמן־קצרפרטיהוןב.

הנתוניםמקורות.1
הרישומיםנותניםההתחייבויותבצדנכסים.עלאינפורמציהכלואיןכמעטכאןאף

פעילויותעלמינימלייםואומדניםהאומדנים,לרובהמקורותאתחוץמטבעאגףשל

וביטוח.הובלהעלשלנוהמחקריםמתוךמתקבליםבישראלזרותחברותשל
היכוליםיבוא,עבורמקדמות־תשלוםעלאושניתןאשראי־יצואעלאומדניםכללנואין

בלוחמובאיםשלנוהאומדניםעיות.שגיאותעבורהסחרלסטטיסטיקתכתיקוןלשמש

20.

20ללוחהערות.2

ממשלתשלהאוצרמשרדשלהחדשיבבולטיןמתפרסמיםאלהמספרים2ו־1
ארה״ב.

עלאינפורמציהכללנושאיןלהדגיש,כדינתון,כלללאזהסעיףמביאיםאנו3
.2ו־1בסעיפיםשהובאלמהפרטבחוץ־לארץ,לזמן־קצרפרטייםנכסים

יצואםאתלממןהיצואניםיכלוכאילונראהערובה,שהמרתןלהתחייבויותפרט4

מספרכלאיןבעתיד.יצואתמורתפרטיאשראיידיעליבוא(עבור)לשלם
האומ¬דולר.מיליון11ל־שהגיעואומדניםראינוהללו.ההלוואותממדיעלמדויק
—זובדרךשנהמדיהממומןהיבואסךשלהערכותעלמבוססיםשלנודנים

מח¬עובדיעםבהתייעצותכלכלי,לייעוץמהלשכהקסלרמרידיעלהוכנואלה

שלהממוצעהמחזורעלגלמייםואומדניםחוץ—מטבעאגףשלהיצואלקת
ידינו.ועלקסלרמרידיעלנעשואלההלוואות

הרשמית.במצבת־החובותהמופיעותערובה,שהמרתןבהתחייבויותהשתמשנו6ו־5
חובותמצבתשאיןמאחרספקים"."אשראינפרדבאופןהראינו1954לגבי
ותיקנו,1952ביוני,30שלהחובותבמצבתמשתמשיםאנו,1951בדצמבר,31ל־

לחברותהחובותעלהדלקמחלקתבמספרישימושידיעלגלמיתבצורהאותה
לזמן־ההתחייבויותשלהמגמהאודותבאוצר,יודעי־דברעםדיוןולאחרהדלק,
מהימנים.אינםאלהמספרים.1952שלהראשונההמחציתבמשךקצר

בישראל,פרטייםלמפעליםזרותחברות־תעופהמטעםהלוואותכולליםהללו7

אומדניםהםאלהזרות.חברות־ביטוחידיעלדומותהלוואות1953וב־1952וב־

מינימליים.
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לוח

20 . נכסים

והתחייבויות

זרים

לזמן־קצר

של פרטים

של
ו

מוסדות

לא־בנקאיים

של שראל,
י

1952
—

1954

)במיליוני

דולר(

*י
ס

1954

1953

1952

( 3 ) שינוי
)נטו 2 סוף( שנה
)חולפת 1 סוף(
שנה

זו

( 3 ) שינוי

)נטו 2 סוף( שנה
)חולפת 1 סוף(
שנה

זו

( 3 ) שינוי
נטו

( 2 סוף( שנה
)חולפת 1 סוף(
שנה

זו

נכסים

0.5

1.4

1.9-0.5

1.9

1.4-0.3

2.2

1.91 . פקדונות

בבנקים

בארצות

הברית

———-0.7

0.7——

0.7

0.72 . החזקות

של שטרי

אוצר

של ארה״ב

•••••••••3 . אחרים

התחייבויות

—

3.0

3.0

3.0—

3.0———4 .

שראי
א

יצואנים

פרטיים

-4.0

7.8

3.8_1_1_1_1_1_1

5 .

שראי
א

ספקים

שהמרתו

ערובה

-3.4

17.2

13.8-9.5

34.5

25.0

7.5 42.0־

34.5

6 . התחייבויות

אחרות

שהמרתן

ערובה

0.1••0.5••0.2••7 . הלוואות

אחרות

1 כלול ב־

6 .



מסקנות.3
אףקיימותערובהשהמרתןלהתחייבויותהמתייחסותוההסתייגויותההמלצותכל

יש¬נכסיםעלטוביםאומדניםלערוךאפשרשבאמצעותהדרך,כללנואיןכאן.

לקבל,יהיהואפשריתכןלהערכה.קשיםולכןהםחוקייםבלתיבחוץ־לארץ;ראליים

אחרות.זרותמממשלותנוספתאינפורמציהלארה״ב,בדומה
המרכזיתהלשכהשלהתשלום""אמצעיבמיוןהמוצעיםהשינוייםיוכנסואם

פרטיים.יצואניםשלאשראייותרטובהבצורהלאמודיהיהאפשרלסטטיסטיקה,

לזמן־ארוךרשמיהוןג.

מהרי¬באהזואינפורמציהמרבית.21בלוחמובאותלזמן־ארוךרשמיהוןעיסקות

אתלהשליםכדיהאוצר.שלהישירותההתחייבויותעלחוץמטבעאגףשלשומים
האחרים.ממשרדי־האוצרנוספיםבנתוניםהשתמשנוהאומדנים,

21ללוחהערות.1

מספ¬מראיםאנו1951לגביהאוצר.שברשותניירות־ערךשלמכירותהןאלה1

הבנקיםבנתונימשתמשיםאנו1952לגביחוץ.מטבעאגףשלרשמייםרים

עלמסויימיםמספריםשיכללוכדיאותם,מתקניםאנואולםחוץ,מטבעאגףשל
1953,1954לגביניירות־ערך.ממכירתשהןלדעתנוכחנואשרשונות״״הכנסות

בניירות־ערךשינוייםעלמהמספריםנמוכיםחוץמטבעאגףשלהבנקיםנתוני
זהבמקורמשתמשיםאנולכןהבנקים.שלהמרוכזבמאזןשמובאכפיזרים,

מידהובאיזויש,אםלקבועיכולנולאברם,חוץ.מטבעאגףשלהנתוניםבמקום

העיסקות.אותןרישוםהיינו,אלה,נתוניםמקורותשניביןחפיפהיש,

הואשלנוהמקורהבינלאומית.בקרן־המטבעשהופקדהזהבקנייתאתמייצגזה2

ישראל.בנק
בנתוניהשתמשנוהמנדטורית.מהממשלההתחייבויותשלתשלומיםהםאלה3.1

חוץ.מטבעאגףשלהחובותמצבת

זו)למעשההלוואהשלדולרמיליון135שלהסכוםמלואאתרשםחוץמטבעאגף3.2
נפתח.שהאשראיבזמןמיליון(,35שלוהשניהמיליון100שלאחתהלואות,שתי

בהחזרתתקבוליםלגביהשתמשנוזה.בסעיףירידותרקהחובותמצבתמראהלכן
כל¬לייעוץהלשכה)דרךוליבואליצואהבנקלמספריבהתאםלמעשה,תשלומים

חשבוןעלתשלומיםלגביהאוצרמשרדשלבניו־יורקהמשרדשלובדוחו״תכלי(

שלאקניותז.א.זו,תכניתלפיהנעשותלזמן־קצרההתחייבויותאתוריבית.קרן
לגביד(.)ראהלזמן־קצרישירותבהתחייבויותכללנוהחזר־תשלום,עבורןהיה

מהמחלקהשנתקבלוכפיסחורות,משלוחיעלבמספריםהשתמשנו,1951ו־1953

האוצר.שללמלוות־חןץ
4פרק)ראה״בנקים״תחתרושםחוץמטבעאגףאשרההלוואות,שאראלה3.3
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וס

19501

(3)

(2)

(1)

(3)
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ר
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)
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1.0
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7.6
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3.5
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44.4

3.2
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ויצוא

22.5

6.9

29.4

0.2

0.6

0.8

1.8

0.5

2.33.3
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—
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41.0
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0.4
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שמו.
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החובות,במצבתההעברות,אתתיקנודרכים,בכמההמספריםאתתיקנולעיל(.
המו¬בנתוני־התשלומיםוהשתמשנוערובה",ל״שהמרתןמ״ישירות"הלוואותשל

עוליםהםכאשרהאוצר,שלבניו־יורקהמשרדשלהחדשייםבדוחו״תפיעים
זהמקורידיעלודווחושנלקחוהלוואותהוספנוכןחוץ.מטבעאגףמספריעל

החובות.במצבתנרשמותואינן
ידיעלמדווחותשהןכפיהמלוותאיגרותבמכירותהשתמשנוהעליהלסעיף3.4

אולםמקור,מאותובמספריםהשתמשנוהתשלוםמספריעבורבניו־יורק.המשרד
הח¬עלאינפורמציהמקומי.למטבעהחלפתןידיעלאיגרותפדיוןמוסיפיםאנו

שלאגלמיות!תנועותמראיםשלנוהמספריםישראל.מבנקנתקבלהאלהלפות
שלהכוללהערךאתבתקבוליםרשמנוחוץ,מטבעאגףשלההכנסהכדוחו״ת
תוצאההואהפיתוחמילווהבאיגרותההתחייבויותגידולואםבהתחייבויות,גידול
כירידההאחרוניםאתרושמיםהיינוהעצמאות,מילווהאיגרותשלהחלפהשל

אלה.בהתחייבויותנפרדת
שתיקנובדרךאותןתיקנוהאוצר.שלהישירותההתחייבויותשארכלהןאלה3.5

המחלקהשבטיפולההלוואותעבוראחד.תיקוןבתוספתלעיל,3.3סעיףאת
בידינויששלגביהןההלוואות,אותןזו.מחלקהבמספריהשתמשנולמילוות־חוץ,

שלגלמיאומדןבזהעשינווריבית,קרןהכולליםמאוחדים,מספרי־תשלוםרק
מבוס¬אלהאומדניםההתחייבויות.בהחזרתוגםבהתחייבויותבעליותהקרןחלק
לגביהאומדניםממוצע.חובזמןמשךועלממוצעיםשיעורי־ריביתעלסים
.1954ו־1953שלגבימאלהמהימניםפחות1952

זרותחברות־ביטוחבידיממשלתייםגיירות־ערךשלהחזקותהוא:העליהסעיף4
התחייבויותשלהחזקותעבורמספריםכללנואיןבישראל(.ביטוח)ראה
המראההמספרחברות־ביטוח.שללאאפילו1954ולגביאחרים,זריםבידיכאלה
חברתשלניירות־ערךשלממשלתיותקניותמייצג1954ב־גדולהירידהעל

ו״קניותמזרים""קניותלפיאלהקניותעלפירוטכללנואיןלא״י.החשמל
נכונה(,זוהנחהתמידשלאאף־על־פיכללי,)באופןלכןמניחים,אנומתושבים".
והקניותמישראליםהןבתל־אביבבבורסההרשומיםניירות־ערךשלשהקניות

החשבאגףהואשלנוהמקורמזרים.הןבלונדוןבשוקשהוצאוניירות־ערךשל
הכללי.

מסקנות.2
ברורהוהבחנהוריביתקרןשלנפרדברישוםהצורךאתהדגשנוהראשוןבחלק

יוחלשלאזמןשכלולומר,לחזוריכוליםאנושנוצל.ואשראישנפתחאשראיבין
הקשייםיתמידוהאוצר,התחייבויותשלהקיימותשיטות־הרישוםשלמחדשבארגון
הא¬הנטללגביוהןגלמיותהתחייבויותתנועותלגביהןבאומדן,והשגיאותהגדולים

ערובה.שהמרתןלהתחייבויותגםמתייחסזהלזרים.החובותשלמיתי
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לזמן־קצררשמיהוןד.

הנתוניםוטיבמקור.1
המרוכזוהמאזןחוץמטבעאגףרישומיזה:לסעיףלנוישעיקרייםמקורותשני

אלה,ברישומיםכפילותקיימתמידהבאיזולקבוערוציםאםיש,קושיהבנקים.של

הנכללותחוץבמטבעהרזרבותכלאתלזהותשיכולנובכך,בטוחיםאנואיןז.א.:
אתמכיריםאנוישראליות.בלירותמחושבהמאזןכן,עליתרהבנקים.מאזןבדוחו״ת

וההתחייבויותהנכסים,החלפתעבורהחליפין,לשערביחסהבנקיםעלהמפקחהוראות

שכלבטוחים,להיותיכוליםאנואיןאבלמקומי.במטבערישוםעבורחוץשבמטבע
הסעיפים.כללגביאלהבשיעורי־חליפיןבהשתמשםעקבייםהבנקים

נכסיםחישובלמטרותמקומייםכבנקיםנחשביםבישראלהפועליםהזריםהבנקים

בחוץהראשיבמשרדבדקליםבנק)למשל(שאוחזהיתרותנחשבותכךוהתחייבויות.
נחשבתמסחרייםדלא־ניידיבנכסיההשקעהזה,לעומתישראליים.לנכסיםלארץ

(.3.3ו־,1.2סעיפיםלמעלה,א)ראהישירהלהשקעה־זרה
במטבעו״פקדונותחוץ"במטבע"פקדונותנפרדבאופןמראיםהמאוחריםהמאזנים
מאזן־למטרותמספיקאינוזהמיוןאפילוברם,.1954סוףעדמצוייןזהאיןמקומי״.

למע¬זרים"."פקדונותלביןתושבים""פקדונותביןנוסףפירוטהמחייבהתשלומים,

משנית.רקתהיההמטבעסוגלגביההבחנההריזה,רישוםנהוגהיהאילושה,
לוודאישקרובורשומים","חסומיםחשבונותעלמספריםסיכומיכמהלנוישאולם

ספנותתעופה,סרטים,חברותשלרווחיםשלפקדונותכולליםאלהזרים.בידיהם
מטבעהקצבתללא"יבואשלישראלימטבעשלהשווההערךאחרות:זרותוחברות
המדויקהפירוטאתכיוםלקבועיכוליםאנואיןוכד.זרים","משקיעיםידיעלחוץ"

הנוב¬הפקדוגותביןלמשל,הקבלה,לערוךיכוליםאנואיןולכןאלה,חשבונותשל
אותםחושביםשאנוהמשקיעיםהםומישלנו,קגה־המידהלביןמשקיעיםמיבואעים

באומדנימשתמשיםאנוזהובמקוםאלה,במספריםמשתמשיםאנואיןלכן,כזרים.
למטה(.16שלנו)ראההמינימום
עבורמהימניםמספריםכללנואיןמקומי,מטבעהוצאתכנגדלרזרבותמחוץ

.22בלוחמובאיםאומדנינו.1951ו־1950

22ללוחהערות.2

הבנקיםיתרותשלרישומיםמנהלתחוץמטבעאגףשלמחלקת־החשבונות1

מהסכמי־סילוקים.הנובעות
כשנת¬למשל:זרים.בבנקיםונמצאיםהלוואה,מהסכםחלקשהםפקדונותאלה2

תש¬עבוררזרביכפקדוןאחוז40הוקצואמריקה,מבנקגדולההלוואהקבלה
חוץ.מטבעאגףשלהרישומיםהםשלנוהמקורותזו.התחייבותשללומים

חוץ.מטבעאגףהואשלנוהמקורהאחרונות.השטרלינגיתרותשוחררו1952ב־3
מטבעמאגףשנתקבלההאינפורמציהבאמצעותיכולים,אנו1954ו־1953לגבי4

אחרות.בנקאיותמיתרותההשוואהקרןשלחוץמטבעיתרותאתלהפרידחוץ,
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השוניםהסוגיםעלחדשיים,מספריםמפרסמתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה5
ההוצאהמחלקתבידיתחילההיואלהרזרבותמטבע;הוצאותכנגדרזרבותשל
מתייח¬המתפרסמיםהמספריםישראל.בנקבידיוכעתלישראללאומיבנקשל
מספריםלנוסיפקההכלכליהייעוץלשכתחודש.בכלהאחרוןרביעיליוםסים
במספרימשתמשיםאנו1954עבור.1954בדצמבר,31ו־,1953בדצמבר,31עבור

סוף־שגה.
שלבדוחו״תנכללתכךעלאינפורמציהלארץ.בחוץמחזיקשהאוצררזרבות,אלה6

בניו־יורק.האוצרמשרד
)קרן4וסעיףסילוקים()יתרות1סעיףהפחתתלאחרמגיעיםאנוזהלסעיף7

יתרותנרשמו1954עדהבנקים.שלהמרוכזבמאזןהניתנותמהיתדותהשוואה(
יתרותעלשלנוהאומדןאתהיתרות.משארשונהבשער־חליפיןהסילוקיםהסכמי

ואחרהיתרותמסךזאתהפחתנודולר(.2.80=ל״י1)זהבשערהחלפנוהסילוקים
הקיימים.החליפיןבשעריחוץלמטבעהנותראתהחלפנוכך

אנובתרומותמזון.וחבילותה״סקריפ"מחברותלאוצרהמגיעיםחובותאלה8
וה¬זהסכוםביןההבדללקבל;צריךהאוצראשרהחוץמטבעאתכוללים

כאן.נכלללמעשהתקבולים
לסחרהמחלקהשלהתלת־חדשייםהדוחו״תהם:1953ו־1952ב־שלנוהמקורות

חוץ.מטבעאגף,1954וב־והתעשיה!המסחרבמשרדמיוחד
.1סעיףראה9

כהתחייבויות,מותנות""התחייבויותרואיםאנואיןכאלה.התחייבויותכלאין10
אותןכולליםאנואיןעקביות,לשםלכן,אחרות.התחייבויותמחשביםכשאנו
כאן.

,11סעיפיםביןמחולקותהחובותשבמצבתקצרלזמןה״ישירות״ההתחייבויות11

;15ו־14
מתק¬אנותחילה.15ב־ואחרים,14ב־ספקים""אשראי,11ב־"בנקים"

מטעםהוחזרשלאה״אשראיאתומוסיפיםהשנה,במשךשבוטלוחובותעבורנים
ניחושעללסמוךעלינו1952עבורלמעלה(.גל״בנקים״)ראהויבוא״ליצואהבנק

להראותיכוליםאנואיןלכןלמעלה(,ב)ראה1951ב־שהיהקצרלזמןהחובשל
.1952ל־זהפירוט

הספריםיבואמתכניתהנובעיםארה״ב,ממשלתשלמפקדונותמורכבזהסעיף12
מהלשכהשנתקבלומהנתוניםהואהמזוןלעודפישלנוהמקורמזון.עודפיוממכירת
סטטיס¬מתוךאמדנוהאמריקניםהספריםיבואאת.1180[^]ומיכלכלילייעוץ
היינוזה,סעיףלמצואכדילסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהיבואשלטיקה

מסוכם.אינוזהשסעיףמאחרהרישום,גליונותאתלבדוקצריכים
לגבילמעלה7)ראההסילוקיםיתרותפחותהבנקים,שבמאזןהבנקיםיתרותאלה13

החישוב(.שיטת
למעלה.11ראה14
למעלה.11ראה15
אח¬ונכסיםוחסומים"רשומיםב״חשבונותהעליותאותןאתרקכולליםאנוכאן16

בנכסיעליותכולליםאנוכזהבאופןשלנו.האחריםמהאומדניםלנוהידועותרים,
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וחברותספנותחברותתעופה,חברות(,1954מ־)חוץחברות־ביטוחשלזמן־קצר
שונותראה"חכירת־סרטים",עלשלנולאומדןמתאיםזהאחרון)פרטסרטים.

הכנסה)ראההחולפתהשנהשלחשבונותעלהזקופהוהריביתל.נ.מ.א.(

מינימלי.אומדןזהמהשקעות(.
ראה,1954ב־ברוטועיסקותלגבימטבע.לצרכיזהבשלנטותנודהכלהיתר,לא.17

.9לוח

מסקנות.3
יבוא:באםלהיותיוכלוטוביםיותראומדנים

.4שבפרקלהמלצותבהתאםהחובות,מצבתשלמחדשארגוןא.

וההת¬והנכסיםהפקדונותאתשיראההבנקים,שלהמרוכזהמאזןשלחדשמיוןב.
ולזרים.לתושביםבהתאםהאחרותחייבויות

ישבישראל,הפועליםלזריםקצרלזמןההתחייבויותשלאמיתיתלהבנהלהגיעכדי

הצעתנועםלתאםישוזאתוה״רשומים",ד,"חסומים"החשבונותשלמלאבניתוחצורך
האחרונה.

נספח
קודמיםרשמייםאומדנים

פורסמו,הקודמותבשניםישראלשלמאזן־התשלומיםשלרשמייםאיסופיםכמה
הנוסחאתמביאיםאגו1אבלוחממשלתיים.כלכלייםבחוגיםהופצושונותונוסחאות
מובאזה.1952—1950השניםשלושתקופתעבורהרשמיים,האומדניםשלהאחרון
שאומ¬פיעלאף.5,1953/54מס.לישראל,הסטטיסטילשנתוןכתוספת
מש¬עובדיידיעלהוכנוהםלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהידיעלפורסמואלהדנים

.1זהמשרדשלנתוניםעלורקאךונתבססוהאוצררד

אנו1951ו־1950אומדניעללאינפורמציהביחסאלה.באומדניםבקצרהדניםאנו
פורסם()לא״1952—1949ישראלשל״מאזן־התשלומיםעלוראשונהבראשסומכים

ה״רשמיים"האומדניםשלבמגרעותדןזה,ידכתב־שלהמושלםהחלקקסלר.א.מאת
השנים.באותןהשונים
הבנקיםנתוניהיואלה,אומדניםנתבססועליהאשרלאינפורמציה,הראשיהמקור

שימושתוךתמיד,לאאךלעתים,נעשותהיואלהלנתוניםתוספותחוץ;מטבעאגףשל
בשיטת־שהשתמשוסימניםאיןברם,האוצר.שלבניו־יורקהמשרדשלבדוחו״ת
עקבית.רישום

בדיקהכלהיתד,ולאאוטומטיתבצורהנוצלו...״הנתוניםקסלר,מרלדבריבהתאם
נסיוןכלנעשהלאכןמאזן־התשלומים.למטרותהחומרשלהמיגבלותאתשתבחון
משרדיםשללחומרהשוואתםידיעלהאוצרמספריאתלבדוקהרשמי,באיסוףממשי,

האוצר.ידיעלנרשמתסטטיסטיקת־הסחראפילוהיתד,אלובשנים1
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ממקורותלהשיגהיהשניתןלחומראוהאוצר,במשרדאחרותמחלקותשלאואחרים,
2ממשלתיים".לא

הערותבידינושאיןמשום,1951ו־1950אומדניאתכיוםלבחוןיכוליםאנואין
עם1952שלהקודםהאומדןאתלהשוותיכוליםאנואולם,הכנתם.אופןעלמפורטות
.3לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהכאומדןנציין1952שלהקודםהאומדןאתאומדנינו.

ושירותיםסחורותא.

בסחורותסחר
המספרים"יצוא־חוזר".,7סעיףפלוס,10בלוח,1לסעיףמתאימיםהייצואמספרי

הואלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשאומדןביותר,הואמקריולכןמתוקנים,אינם
לסטטיס¬המרכזיתהלשכהשלהיבואמספרישלנו.המתוקניםלמספריםכךכלקרוב
,1952לגבי.10בלוחחובה,1סעיףשלנו,מתוקניםהבלתילמספריםמתאימיםטיקה

שניביןלהבדלהשווהדולר,מיליון2ל־המגיעלתיקוןמביאיםשלנוהתיקונים
האומדנים.

חוץנסיעות
הבנקיםנתוניעלהסתכמולאלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאומדניכאילונראה

אולם,כך.כלגדוללסעיף־חובההיהבסיסאיזהיודעיםאנואיןחוץ;מטבעאגףשל
הקצבותעלרקהמסתמךשלנו,האומדןמןלאמתיותרקרובזהשמספרלוודאי,קרוב

רשמיים".בלתי"תקבוליםשלבסכוםרקשוניםסעיפי־הזכותלמעשה.

וביטוחהובלה
פלוסלמעשה,העברותעלמנתוניםמורכבלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאומדן
ההובלהאתלאמודנסיוןכלנעשהלאישראליות.ספינותתקבוליעלגלמיאומדן

הואהאומדניםשניביןההפרשמכך,כתוצאהאחרים.במקורותלהשתמשאוהגלמית,
יחסית.גדולהואאףנטוההפרש—גדולדי

מהשקעההכנסה
נבדקולאחוץ.מטבעאגףנתוניעלמסתמךלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאומדן

הןתיקון,כלהעדרחוץ.מטבעאגףלנתוניתיקוןשוםנעשהולאנוספים,מקורותכל
נותניםשהמספרים־נטולכך,מביא"הרשמיים",המספריםאתהמקטיןוהןהמגדיל

באומדן.למעשהשישהדיוקלחוסרהערכת־חסר

.14עמודכנ״לקסלר,2
עצמנועלקיבלנוואנוכארעייםאומדניהאתראתהלסטטיסטיקההמרכזיתשהלשכהלזכור,יש8

להצעתבהתאםהבינלאומית,קרן־המטבעלמושגיהמתאימיםמאזן־התשלומיםשלאומדניםלערוך
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה
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ל.נ.מ.א.ממשלה
בשונות.נכללוחוץמטבעאגףשלהבנקיםמנתונישנתקבלומספרי־הזכותכנראה

שלנומהמספריםשוניםהחובהמספריאחר.מקורשהואבאיזהשימושכלהיהלא
אנוואיןחוץ,מטבעאגףידיעלנאמדשלנוהמספרשגםמאחראולם,ניכר.בסכום
הואיותרהמאוחרשהאומדןלקוות,רקיכוליםאנודיוקו,מידתאתלבדוקיכולים
הקודם.האומדןמןמדויק

שונות
תיקנואולםחוץ.מטבעאגףשלהבנקיםנתוניעללהסתמךהיינוצריכיםאנחנוגם

שאינןעיסקותהרבהאחרבמקוםלרשוםאולבטלויכולנויכולתנו,כמיטבאותם
האומדנים.שגיביןההפרשמכאןזזהלסעיףשייכות

והשירותיםהסחורותסך
ה״שירותים"מאומדניבעיקרונובעיםלמדי,ניכריםהאומדניםשניביןההפרשים

סעיףבכלההפרש־נטוהיהאילוביותר.קטןההפרש־נטואולםמ״סחורות".דווקאולאו

הפ¬שישנםמאחראולם,רצון.משביעותהןשתוצאות־נטולסכם,יכוליםהיינוקטן,

הואנטוהמספרביןשהדמיוןלהסיק,חייביםאנוהבודדים,בסעיפיםגדוליםרשים
שניביןהממשייםלהפרשיםטוביםקני־מידההםהגלמייםושהמספריםמקרי,

האומדנים.

תרומותב.

ו״רשמי"."פרטי"לשניים,זהחשבוןמחולקלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהבאומדני

אף־על־פישלנו,לאומדןמאודקרובהסכוםהאמריקני.מהמענקכנראהמורכבהאחרון

כוללחוץ,מטבעאגףשלהבנקיםבנתוניה״תרומות"סעיפיכלאתכוללשתרומות

,1952שלהראשונההמחציתבמשךמוסדתיים״״ממסריםשלדולרמיליון50שלסכום

כאן.כלולחוץ"מטבעהקצבתללאה״יבואכללכךנוסףמהימן.כבלתימצאנוהואשר

לזמן־ארוךהוןישירה,השקעהתרומות,ביןזהסעיףחילקנואנו
הספרים(.יבואחשבוןעלהאמריקנייםהפקדונות)למשל,לזמן־קצרוהוןאחר,

הוןתנועותג.
פרטי

נכללמהלקבוע,יכוליםאנואיןוכיוםחוץ,מטבעאגףידיעלהוכנואלהאומדנים
סעיףמראיםשלנו,באומדניםלהשוואההניתניםהיחידיםהסעיפיםאלה.בסעיפים

ידיעלבכללנאמדולאכוללים,שאנוהסעיפיםרובנטו.זכותסעיףלאנטו,חובה

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה
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רשמי
21לוח)ראהשלנולמספרמתאימיםויבואליצואהבנקשלהמילווהעלהנתונים

עםעקבייםאינםישראלמדינתשלהעצמאותמילווהאיגרותעלהמספרים(.3.2סעיף
מראיםאינםלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאומדנישבידינו.חוץמטבעאגףנתוני
התחייבויותעלכלשהםמספריםאואחרות,ישירותהתחייבויותעבורמספריםשום

בסי¬ומנוגדיםשוויםהםאלהסעיפיםששנילהאמיןסיבהלנואיןערובה.שהמרתן
לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהבאומדנימובלעתזוהנחהמנים.

31ב־שהיוזמן־קצר,לחובותביחסהנחהעלמבוסםלזמן־קצרהתחייבויותסעיף
אנואיןיותר.מהימניםואינםיתכןאךשונים,הםשלנוהניחושים.1951בדצמבר,
ערובהשהמרתןהתחייבויותכולללסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאומדןאםיודעים,

ישירות.התחייבויותוגם
המספרים.1סעיף,21לוחל״ניירות־ערך״,מתאיםלזמן־ארוךהנכסיםשסעיףנראה
למדי.קרובים

מסקנותד.

הלשכהמטעםקודמיםדומיםממספריםנבדללסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהאומדן
קודםהיהנכללוהשמטותטעויותשלהגדולהסעיףאחת:חשובהמבחינה
אנורשומות.בלתיעיסקותשלהממדיםאתהסתירכךידיועלר,צק־ןמזבהון
שלנוההוןשחשבוןפיעלאףיותר,מהימנים1952עבורשלנושהאומדניםסבורים,

באומ¬שלנוהאומדניםאתקיבלהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהרצון.מלהשביערחוק
יו¬הרבהדיוקאתלהזכירמבליאולםשלה.הקודמיםהאומדניםבמקוםרשמיים,דנים
מו¬האומדנים,שניבהשוואתלנושישהקושיעצםהריאלה,חדשיםאומדניםשלתר
לש¬אולדחותלקבל,תאפשרנהשלנוהמפורטותההערות—עבודתנוחשיבותאתכיח
פשטות.ביתראומדננואתפר
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שהו¬בישראלכלכלילמחקרפאלקמרכז
בלתי־תלויפרטימוסדהנו,1954ב־קם

קרןשלמיסודהרווחיםלמטרתשלא
פנסיל¬מפיטסבורג,פאלקולאורהמורים

ומחקרהשתלמותלעודדומטרתובניה׳
כלכלי.

המחברעל
מרכזעובדיצוותעלנמנההלוינדב

שנתמאזבישראלכלכלילמחקרפאלק
השליםשםהבריתבארצותנולד.1954

בסיג־האוניברסיטהבוגרלימודיו.את
אוניברסיטתומוסמד(2.^.1950)סנטי

?(.11.1.)19511956)קולומביה
לימודיוחוקסיוםמאזבישראלנמצאהוא

.1953בשנתקולומביהבאוניברסיטת



למחקרפאלקמרכזשלפירסומים
בישראלכלכלי

הופיעוכבר
.1955מרםירושלים,פאלק,מרכז,1מס.וחשבוןדין

ישראל,שלהלאומיתההכנסהשלארעייםאומדניםקרימר,דניאל

פאלק,ומרכזלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה,1953ו־ו952

.1955מרםירושלים,29מם.מיוחדתפרסומיםסידרתס.מ.ל.

ישראל,שלהלאומיתההוצאהשלארעייםאומדניםלובל,הרולד

פאלק,ומרכזלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה.1953ו־1952

.1956ינוארירושלים,44מם.פרסומיםסידרתס.מ.ל.

,1954—1952בישראל,מהחקלאותהנובעתהלאומיההכנסהנעם,מיכאל

סידרתס.מ.ל.פאלק,ומרכזלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

.1956אפרילירושלים,48מס.מיוחדתפירסומים

.1956מאיירושלים,פאלק,מרכז,2מס.וחשבוןדין

.1954—1952ישראל,שלהבינלאומיותהעיסקותשלאומדניםהלוי,נדב

.1956אוקטוברירושלים,פאלק,מרכז

בדפוס
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המפיצים
אביב.תל,35אלנבילספרים,מסחרבתיבלומשטין,
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