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א׳פרק

וסיכוםמבוא

ביצואהתמיכותשלהשוניםההסדריםמןהמשתמעאתלבחוןהיאזהחיבורשלמטרתו
היצואשלהתפתחותוולגביהיצואבסקטורשערי־החליפיןשלהמבנהלגביהישראלי
תשומת־הוקדשהמידהבאיזוללמודנסינוזובחינהסמךעל.1958—1952בתקופה

עלרבההשפעהלהיותעשויההשעריםלמבנהשכןהמקורות,הקצאתש^לבעיהלב
היצוא.בסקטורהשוניםהשימושיםביןהקצאתםדרךועלבגורמי־הייצורהשימושאופן

לגרורעלולשקיומםשערים,הפרשישלסוגיםשנינבדקוהשעריםמבנהבניתוח
המקורות:בהקצאתעיוותים

אנכייםהפרשיםא.
המשמשיםהיבואמרכיביעלחלואשרשערי־החליפיןכאשרשנוצרוהפרשים
היצוא.בעדשנתקבלהבמטבע־חוץהתמורהעלשחלומאלהשוניםהיוביצוא

אופקייםהפרשיםב.
היצוא,סוגלפיהיצואתמורתשלהרכישהשעריהשתנוכאשרשנוצרוהפרשים
היצוא.שלאחרתתכונהאוהיעודארץהתמורה,מטבע
שייחסנוהחשיבותאתמשקףלעילהמוגדריםהשעריםהפרשיבבעיתהדיוןריכוז
עיסקותלאפשרעשוייםלמשל,אנכיים,הפרשיםמקורות.לבזבוזכגורמיםלקיומם
כזהמוזרמצבאחת.ובעונהבעתמקומייםומקורותמטבע־חוץבהפסדהכרוכותיצוא
בייצור,המשמשיםמרכיבי־היבואברכישתהכרוכותבמטבע־חוץ,ההוצאותכאשרנוצר

נמוךליבואהשערכאשרלהתקייםעלולהואהיצוא.מןהגולמייםמהתקבוליםגבוהות
כןועלהיצואן,מנקודת־ראותמשתלמתתהיהשהעיסקהכזו,במידהליצואמהשער
כאלויוצאות־דופןלעיסקותמוגבלאינומטבע־חוץבזבוזאולםלפועל.לצאתתוכל
תוצאההואהבזבוזיותר:הרבהחריפההטענהלא.ותואפשרותבגדראינוולכן
השוליתהתפוקהלערךהתשומותמחיראתלהשוותהיצואןנוהגעודכלנמנעתבלתי
דולרשלהשוליתהתפוקהנמוכההיבואמשערהיצואשערגבוהכאשרשלהן.
אתשנקטיןעל־ידיאחרות:במליםאחד.מדולרבמרכיב־יבוא()הגלוםתשומה
והיצואהואילהמוסף,הערךשיעוראתלהגדילנוכלבדולר,מרכיבי־היבואתשומת
מדולר.נמוךבסכוםיפחת

גורמי־ייצור.לבזבוזגורםאופקישעריםהפרשגםכילהראותאפשרדומהבאופן
מסויים,מוגמרמוצרמיצואפ.או.ב.התמורהקיצונית,אפשרותלבחוראםשוב,

ששימשוחומרי־הגלםיצואבעדלקבלשניתןב.או.פ.מהתמורהנמוכהלהיותעלולה
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חומר־הגלם.עלהחלמהשערהמוגמרהמוצרעלשער־החליפיןגבוהכאשרלייצורו,
פירושוליצואשונהשערקיצוניים.למצביםרקמוגבלהבזבוזאיןזהבמקרהגם

שונהיהיהיצואשלדולריםבמונחיגורם־ייצורשלהשוליתהתפוקהשערךתמיד
שלאופטימליתלהקצאההכרחיתנאיכמובן,מופר,בזאתהיצוא.לסוגבהתאם

המקורות.
התקופהכלבמשךקיימיםדלעיל,המובניםבשניהשערים,הפרשיהיולמעשה
עלשהוטלולמיניהןולהגבלותמטבע־חוץעללפיקוחהודותהתאפשרוהםהנדונה.
ברצי¬שנמשךהממשי,הפיחותבשלביבעיקרנוצרובשערי־החליפיןההבדליםהסחר.

שלבים,שלביםהועלושערי־החליפיןהתקופה.כלבמשךבלתי־אחיד,באופןאךפות,

הבנקיםמצדהאוטומטייםוהמכירההרכישהבשעריפורמלייםשינוייםבאמצעותאם

תמיכותבהענקתאוהיבוא,עלשהוטלוכמותיותאופיסיקליותהגבלותבאמצעותואם
ליצוא.שוניםמסוגים
למנועכךועל־ידיהתהליךאתלהסוותנועדהפיחותשלשחוסר־אחידותונראה

גלוילפיחותלהתלוותהיושעלולותהממשלה,מבחינתבלתי־רצויות,תופעותכמה
הרחב.במובנןהפיחותשלהפסיכולוגיותההשפעותמןחששלמשל,קיים,היה.1וכולל
המלווהלאינפלציהציפיותיעוררשהפיחותהאפשרות—יותרהמיוחדתמההשפעהואף

להתאמתכמובן,היו,עשויותהתעוררו,אילוכאלו,ציפיותונשנים.חוזריםפיחותים
המחזורבמהירותמעלייהכתוצאה

1

על־ידילמנועהממשלהשניסתהאחרתתופעה.2
לשער־החליפין.המוצמדיםהחובותנטלהכבדתהיתהוכוללגלוימפיחותהימנעות
שלהצרהשיקולדווקאכאןקבעלאחייבים.שלניכרבמספרלפגועעלולהשהיתר.

כלפינטונושהשלמעמדדבר,שלבסופוהיה,לממשלהשכןהתקציב,עלההשפעה
במימושהכרוךהזעזועאתלמנועהרצוןאלאהמוצמדים,החובותמבחינתהציבור
ההצמדהשנוהגכיווןהזמן,במשךוגדלההלכהזהגורםשלחשיבותוההצמדה.סעיפי
בההתקופהשלהמאוחרותבשניםשהוענקוהלוואותלגביויותריותרמקובלנעשה

דנים.אגו
לוואיתופעותרקהיולאהיצואבסקטורהשעריםוהבדליהשעריםריבויאולם

הנוצרותבלתי־רצויותהשפעותלמנוענסיוןשלתוצאהכלומרהפיחות,הסוואתשל
נטיהפיסקליים,שיקוליםכמוישירים.מניעיםגםלהםהיוכולל.רשמיפיחותעל־ידי

היחסיהיתרוןאשרמסויימים,ענפי־יצואשלהתפתחותםיחסיתולרסןחיצואאתלגוון

טווח־מתיךמדיניותםאתקובעיםשהיצואניםבעודבספק,מוטלהארוךבזמןשלהם
אילוגםלהשיגמסוגלתהממשלההיתד,אלומטרותאמנם.וכיוצא־בזה.קצר,ראיה
ענפיםשליצואעלמסיםלהטלתנזקקתהיתד.שאזאלאכולל,רשמיפיחותבוצע

הממשלההעדיפהתחיקתי.במישורכללבדרךהנקבעיםממסים,להימנעכדימסויימים.
אדמיני¬במישורנקבעיםששיעוריהןפרמיות—ולשלולנמוךפורמלישערלקיים

הפיחותתהליךהסוואתכלומר:לרעה.להפלותחפצהאותםמהענפים—סטרטיבי

אוקטוברעובד,עם,1—2חוברתב׳,כרךה,לכלכלרבעוןהיצוא״,״עידודכוכב.ד.1
.117׳עמ,1954

£11.5.14,*!*£״><£־£*€0£ז!>ז101מ*?1111141€מ15׳61-■לכך:בקשרראה2

.511ץ?ז?55,ווז^^1<!■^י1,^§1941,.קק309-510
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וסיכוםמבוא
שהפרשיומכאןמסויימים,תקבוליםסוגיעלמסיםלהטילמרצוןהשאר,ביןנבעה,

הפיחות.אתלהסוותכנסיוןורקאךלהסברניתניםאינםהשערים
אםוביןהפיחותמהסוואתכתוצאהנוצרוהיצואבסקטורהשעריםהפרשיאםבין

הביאוהםהארוך,זמן3היצואהכוונתשלמשיקוליםאופיסקלייםממניעיםנבעו

שהרשויותנקבעאםמוגזםזהיהיהאךהקצר.בזמןלפחות—גורמי־ייצורלבזבוז
—זהמחירלשלםתמידמוכנותשהיואוכזו,מאפשרותלחלוטיןהתעלמוהמוסמכות

אדרבא,שמנינו.המטרותאתלהשיגכדי—בגורמי־הייצורבלתי־רציונלישימושדהיינו
פרמיותשלמסובכותושיטותאדמיניסטרטיבייםהסדריםנקבעוהנדונההתקופהבכל

לבזבוזהאפשרותאתלפחות,לצמצם,אוהשערים,הפרשיאתלמעטשנועדוליצוא,
המסובכיםההסדריםאתלהסביראפשרזהרקעעלרקבקיומם.הכרוכהגורמי־הייצור

למשל,היו,כאלואחרים.במשקיםמקבילותדוגמאותהרבהלהםשאיןהפרמיות,של
שלהמיוחדיםההסדרים;1956ב־שהונהגהנטולערך־מוסףהצמודההפרמיהשיטת

המשקבתוךבדולריםמכירותשלהנוהגקלירינג;לארצותשנועדיצואעלהפרמיות
וכיוצא־באלו.הפרמיה,קבלתלצרכיהמוכרתהפירמהלגביכיצואשנחשבו
השינוייםביצועבעתכברהאנכי.השעריםהפרשלגביזומסקנהנכונהבייחוד

שנועדואדמיניסטרטיבייםהסדריםכמהנקבעו1954—1952בתקופהבשערי־החליפין
בזמןמהפרשיםכתוצאהלהיווצרהיועלוליםאלההפרשיםאנכיים.הפרשיםלמנוע
השערלהעלאתהעיקריהאמצעישהיההפמ׳״ז,הסדרגםוהיצוא.היבואשערישלהפיחות
מגמהבולטתביהודאךהשערים.הפרשיאתבחלקומנע,1955—1954בתקופהליצוא

העיקרי.הפרמיההסדרבהדרגהנעשה1956שמאזנטו,מוסףלערךהפרמיהבהסדרזו
שיטתשלהפגמיםאתלתקןהשאר,ביןנועדה,נטומוסףלערךפרמיהשלהשיטה

בשערים.אנכיהפרשלמניעתכאמצעיהפמ״ז
ההפרשבגללמקורותלבזבוזשהתנאיםלקבועאפשרלעילהנאמראףעלברם,
תמידבוצעהלאלעילשתוארההמדיניותראשית,בעינם.נשארובשעריםהאנכי

השערשהועלהמבליהתקופהכלבמשךהוענקוברוטוליצואפרמיותבעקביות.
שמניעתבעת,1958—1956בתקופהגםהוענקוכאלופרמיותמקביל.באופןליבוא
פרמיותעדייןשולמוזובתקופהמפורשת.למדיניותנעשתהבשעריםאנכיהפרש

המונעיםההסדריםשנית,הגלוי.מהיצואאחוזים5שלהגולמיתלתמורהשהתייחסו
הסדרלמשל,האנכי.השעריםמהפרשלחלקרקכללבדרךהתייחסו1956עדשנקבעו
המוחלףהערךלגביהאנכיהשעריםהפרשאתהיותר,לכללמנוע,היהעשויהפמ״ז
גיסאמאידךבמטבע־חוץ.היצואןעל־ידיישירותשנרכשוהיבואמרכיביאותם—הגלוי
—העקיףאוהסמויהמוחלףהערךלגביהשעריםהפרשקיוםזההסדרעדייןאיפשר
בל״י.המקומיבשוקהיצואןעל־ידישנרכשובמוצרי־בינייםמרכיבי־היבואהיינו

לערך־מוסףהפרמיההסדרכלומרביותר—והמסובךהמשוכללההסדרגםשלישית,
לגביכזההפרששלהמשמעויותאתאוהאנכיההפרשאתלמנועמסוגלהיהלאנטו—
גופו.בהסדרפגמיםבגללאםוביןלקויביצועבגללאםביןהמקורות,הקצאת

לתמורתשהשערנטו,מוסףלערךהפרמיהמוצמדתלפיוהסדרמבטיחלכאורה,
שנוגעבמה-יעמודושהיצואןמיבוא,התשומותעלהחלמהשערשונהיהיהלאהיצוא

פיחותהונהגאילונוצרתשהיתר.המחיריםמערכתבפניכאחד—ולתפוקהלתשומה
שבסופומראה,יותרמדוקדקתבחינהאולםהפרמיה.בתוספתהרשמיהשערלגובהעד
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מההב¬חלקמהם.הנובעותולמשמעויותאנכייםלהפרשיםמקוםעדייןנותרדברשל
הפרמיההסדרעל־ידיהנוצרתהמחיריםמערכתלביןאחידשערשלמצבביןדלים

הבאים:הגורמיםעל־ידימוסברהאמור
הסמוי.המוחלףלערךביחסהאנכיהשעריםהפרשאתביטללאהפרמיההסדרא.

על־ידישנרכשוהתשומותאתישירבאופןייקרכשלעצמושההסדרהיאלכךהסיבה
עצמהבתשומהמטבע־חוץמרכיביאתלאאךלמשל()חשמל,מקומיבמטבעהיצואן
חשמל(.לייצור)דלק
שעלמאחרהסמוי,המוחלףהערךשלכפוללמיסויההסדרגרםמקריםבכמהב.

מיוחדים.במקרים)*(^!־!^(,אלאההישבוןהסדרחללאהעקיפיםמטבע־חוץמרכיבי
ללאמקומיבמטבעמאשראיהיצואןנהנהואוטומטי,אחידשערכבתנאישלאג.

לערדפרמיהשלמהסדר1954ב־משעברוואכן,במטבע־חוץ.שלוהתשומותעלריבית
גלוילאשראיזהסמויאשראיהפכוהיצוא,מענפיבאחדאוטומטישערשללהסדרמוסף
שמיטתעקבנוצריםשהיורווחי־הון—שניומצדמימון,קשייאחדמצדלמנועכדי

הת¬למחיריבהשוואההיבואמחיריאתהוזילזהממשי,אךסמוי,אשראיאולםהחוב.
בשערים.אנכיהפרשיצרולכןהמקומיות,שומות
אחידשערהתקייםאילוהקצר,בזמןמתבצעשהיהיצואלמנועהיהעלולההסדרד.

בחינתבעתבמטבע־חוץהיסטוריותבהוצאותהיצואןהתחשבבגינושכןואוטומטי,
השוטף.היצואשלהכדאיות

היצוא,לביןהמקומיהשוקביןמשותפותהוצאותהוקצולפיההתמחיר,שיטתה.
לכךתרמהמתפוקתן.חלקרקשייצאופירמותבאותןליבואהשעראתבהכרחהורידה

והיטליםמכסיםהוחזרולפיוההישבון,הסדרביןתיאוםהתקייםשלאהעובדהגם
מרכיבי־היבואערךמוסף.לערךהפרמיההסדרלביןיצוא,לשםיבואעלששולמו

שולמהלאשעליוהמוחלףלערךזהההיהלאההישבוןבמסגרתממכםהמשוחררים
לביןהמקומילשוקהיבואעלההיטליםגובהביןגםתיאוםנוצרשלאמכאןהפרמיה.
מוסף.לערךהפרמיהשיטתבאמצעותהיבואייקור
האנכיים,ההפרשיםלביטולכאמצעימוסף,לערךהפרמיההסדרשלהיעילותו.

מפורטיםתחשיביםולאכלליים,תחשיביםנערכובהםענפיםבאותםבלבדמעטההיתד.
פירמה.לכלועדכגיים
עלולמקורות,בהקצאתעיוותיםלמנוענועדאשרהפרמיה,שהסדראיפוא,רואים,אנו
הסדריםלפיכך,דרושים,היולעיל(.ד/)סעיףאחריםלעיוותיםכשלעצמו,לגרום,היה

היחיד.המקרהזהאיןאךהללו.העיוותיםאתלמנועכדימשלימיםאדמיניסטרטיביים
חדשותתקלותלעיתיםיצרולמיניהםעיוותיםלמנועכדישהונהגואחריםהסדריםגם

אנכיים,הפרשיםמניעתשחייבהעקרוןעצםלמשל,כךמשלימים.הסדריםוהצריכו
לרעהשהופלוענפיםבאותםמוזרמצביצראופקיים,הפרשיםקיימיםשהיובזמן

אתאליוומתאימיםיחסית,נמוךמסוייםליצואהשערעםהריליצוא.השערמבחינת
מהזהוואכן,נמוך.למרכיבי־היבואהשערשגםהדברפירושמרכיבי־היבוא,שלהשער
להגןראוישהיהמזהנמוךיבואמשערנהנואשרוהספנות,ההדריםבענפישאירע
בייצורהפגיעהאתלמנועכדיהמוסמכות.הרשויותלדעתהארץ,תוצרתעללפיו

ליצואניםהדרושותהדר(פרילאריזתתיבות)כגוןתשומותלייצרניהותרהמקומי,
הפרמיה.תשלוםלגבייצואכתקבולישהוכרובדולרים,אותןלמכורמסויימים
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ואתהאנכיהשעריםהפרשאתלמנועברורהבמגמהלהבחיןאפשרמקום,מכל

הןמקורות,לבזבוזאפשרויותעדייןשנותרובמידהממנו.המתבקשותהמשמעויות
מקורותלבזבוזהאפשרותמאידך,המונעים.בהסדריםופגמיםמליקוייםבעיקרנבעו
אמנם,זו.לאפשרותמספקתתשומת־לבחוסרשלתוצאההיתד.אופקייםהפרשיםבגלל
הקצאתלגביהדברמשמעויותאתלמנועשנועדוהסדריםכמהמוצאיםאנוכאןגם

בתשומותכביכול,מוחלף,ערךראולפיוהנוהגלמשל,היה,כזההסדרהמקורות.
בחינהמאותהמועדפיםלענפיםליצואהשערמבחינתמופליםענפיםעל־ידישנמכרו

שכבדאחר,הסדרמוחלף(.כערךבחשבההגלויביצואהספנותענףתשומת)לדוגמא,
מצדממכירותשהושגובדולריםתקבוליםעלמוסףלערךפרמיהתשלוםהיההוזכר,
אלהתקבוליםהיוכאילונמוך,יצואשערעםלפירמהגבוהיצואשערעםפירמה
הבעיותמןחלקהיותרלכללפתוריכלוהללוההסדריםאולםרגיל.יצואעלתמורה

האופקיים.ההפרשיםמקיוםהמתעוררות
במיוחדעצמם,האופקייםההפרשיםצומצמו1958—1956שבתקופהלצייןישזאת,עם
בפברוארנטומוסףלערךהפרמיהשיטתשלהנהגתההתעשייה.שלענפי־המשנהבין

שהיהתחוםבתעשייה,ענפי־המשנהביןהשעריםשלההשתנותתחוםאתהצרה1956

ענפי־חמישיםביןהפמ״זשערישלההשתנות)מקדםהפמ״ז.הסדרבגלללמדירחב
העובדהמןכךעלללמודאולי,אפשר,.(1954/55ב־אחת22ל־הגיעבתעשייהמשנה

וההלבשההטכסטילענפיעל־ידיהפמ״זהסדרבאמצעותמומשאשרהממוצעשהשער
3.5ל־לדולרל״י3.15מ־1957ל־1954/55ביןעלההחשובים—הפמ״זענפישהיו—
שער־אתנטומוסףלערךהפרמיההעלתהלכךבהשוואהאחוז.11ב־אולדולר,ל״י

אולדולר,ל״י2.65ל־לדולרל״י1.8מ־הפמ״זבמסגרתפעלושלאלענפיםהחליפין
באותןהשתפר.לרעההמופליםהענפיםשלהיחסישמצבםכן,אםמסתבר,אחוז.47ב־

באופןשוניםענפיםעברו1958ולקראתהפמ״זהסדרשלהיעילותגםפחתהשנים
צעדים:כמהעל־ידינגרםזהתהליךלפרמיה.מפמ״זמלאאוחלקי
שנהאותהבאוגוסטשיעוריהוהעלאת1956ב־מוסףלערךהפרמיההנהגתא.

>1957ובפברואר

ואשרמסחר,הסכמיקויימועמןנוספות,לארצותהפרמיהשלתחולתההרחבתב.
בהסדר;נכללולאלכןקודם
עלגםשחלתהליךפיסקליות,בהגבלותהיבואעלהכמותיותההגבלותהחלפתג.

בשינוישהתבטאהה״ליברליזציה",הפמ״ז.במסגרתלכןקודםשהובאוחומרי־גלם
להגבלותהודותלהםשהיההיתרוןאתענפיםכמהשלמיצואניםשללהההגבלות,אופי

הכמותיות.
להדריםהשערשהועלהלאחרהכוללהשעריםבהפרשנוסףצמצוםחל1958ב־

ארצותעםשהסחרבעודהמטבע,סוגלפיהשעריםמהפרשניכרחלקשבוטלולאחר
שלסימניםכמההתגלו1958בסוףכבראולםנורמליים.לפסיםעברהקלירינג
הוענקולפיהםסלקטיביים,הסדריםהנהגתעםמחדש,השעריםהפרשיהתרחבות
הפרשיאתהרחיבואלושהסדריםסימניםקיימיםשונים.לענפיםמיוחדותפרמיות
ליצוא.הפרמיותמבנהאתרבהבמידהוסיבכו1959ב־השערים
מצדמעידה,אותןשהשלימוהאדמיניסטרטיבייםוההסדריםהפרמיותמערכתבחינת

שהתחייבהבזבוזאתלפחותאוהשערים,מהפרשיחלקלמנועמאמציםעלאחד,
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ארקפ

להתגברניתןשלאמגבלותאולקויביצועשבגלללקבוענוכלזאתעםיחדמקיומם.
אלההסדריםבמקורות.בזבוזשאיפשרוהתנאיםלשרורהוסיפועקרוני,באופןעליהן

להקצאהההכרחייםהתנאיםלהבטחתכאמצעיאחידלשערתחליףלשמשיכוליםהיולא
אופטימיותהשקפותהיוהמוסמכותשלרשויותאמנם,יתכן,המקורות.שלאופטימלית

הסירובאתלהסבירניתןבכךאוליהאדמיניסטרטיביים.האמצעיםליעילותביחסיותר
קשה.וכללי.גלויבפיחותהפרמיותשלהמסובכתהמערכתאתלהמירונשנההחוזר
מקורות.בזבוזשלהאפשרותמעצםהתעלמואלושרשויותלהאמיןמאידך,

הפרקיםאתהכוללבראשון,עיקריים.חלקיםלשלושהמתחלקתדלהלןהעבודה
הכולל.הפיחותבתהליךכשלביםביצואהתמיכותשלומקומןתפקידןמתואריםוג/,ב

ההשפעהשלתיאורתיניתוחהחיבור,לגוףמבואמעיןהמהווהזה,בחלקנכללכןכמו
אתהמרכיביםד,עדד׳פרקיםגורמי־הייצור.הקצאתעלהשעריםלהפרשיהנודעת
שהוענקוהפרמיותמהסדריאחדכלשלולניתוחמפורטלתיאורמוקדשיםהשני,החלק
לערךבפרמיותוכלהברוטוליצואבפרמיותהחל—הנדונהבתקופההישראליליצוא
הדגשעיקרהפרמיות.הסדרישלהכוללתבמערכתדןהשלישיהחלקנטו.מוסף
עליולעמודהיהשאי־אפשראספקט—האופקייםההפרשיםבחינתעלמושםזהבחלק
בנפרד.פרמיותהסדרלכלהמתייחםהשני,בחלק
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ב׳סרק

הפיחותבתהליךליצואהישירותהפרמיותשלמקומן

הפיחותתהליך.1
על־ידיממצהבאופןלתארואפשרותואיןמסובךהיההישראליבמשקהפיחותתהליך

הרשמי,בשערכשמדובראמנםושערי־חליפין.תאריכיםשלמוגבלמספרציון
1958—1952התקופהבמשךלצייןאפשרלמדי.פשוטההתמונהשכזה,בתורשהוכר
הראשוןבתאריך.1955ויולי1954ינואררשמיים—פיחותיםחלובהםתאריכיםשני

השערהועלההשניובתאריךלדולרל״י1.00ל־לדולרל״י0.357מ־השערהועלה
גושפנקההעניקושכןחסרי־חשיבות,היואלהשינוייםכימובןלדולר.ל״י1.80ל־

העלאותנוכחבתוקףכברהיולאשאפילואולמעשה,קיימיםהיושכברלשעריםרשמית
הפורמליים.השעריםשלנוספות

האוטו¬והמכירההרכישהבשערידהיינוהפורמליים—בשעריםכשמדובר
שובניכרת.במידההתמונהמסתבכת—הממשלההוראותעל־פיהבנקים,מצדמטיים
השינוייםראשית,הפיחותים.תאריכיאתשיציינוספוריםבמועדיםלנקובאפשרותאין

לשינוייםבדיוקחופפיםהיולאהבנקיםעל־ידיהתקבוליםשלהרכישהבשערי
היתר.לאהרכישהשעריהעלאתשנית,על־ידם.מטבע־חוץשלהמכירהבשערי
עללהצביעאפשרהיותרלכלהתמורה.סוגלפישוגים,בתאריכיםבוצעהוהיאאחידה
בכלהפיחותים.מחזורישלתחילתםאתהמצייניםכתאריכים1953ומאי1952פברואר
השעריםתחולתהורחבהמהםאחדשבכלשלבים,בכמההשעריםהועלוכזהמחזור

.1בלוחהדברמשתקףחלקיתבמידהתקבולים.שלנוספותלקבוצותהגבוהים

כללגביהושלמה,1952בפברוארשהחלהלדולר,ל״י1.00ל־שער־החליפיןהעלאת
שנכללוהמוצריםולשארהדריםליצואזהשערכשהונהג,1953במרץרקהיצוא

רטרואקטיבי,באופןזו,לקבוצההשערהועלה)למעשהסחורות"שלב׳ב״רשימה
התקבוליםסוגיליתרגםשעראותוהונהגהזאתהתקופהבמשך(.1952מאוגוסט
היתד.לאלדולרל״י1.80ל־השערהעלאתגםבאוקטובר(.יהלומים—ליצוא)למשל,

במשךשלביםשלביםונמשך1953באפרילעודשהחלתהליךזההיהחד־פעמי.צעד
פרטהיצואכלעלהחדשהפורמליהשערחל1953דצמברעד.1954ו־1953השנים

יצואסוגיגםהוכללו1954במשךאחרים.תקבוליםסוגיוכמהומכוניותליהלומים
החדש.בשעראלה

מזויותרהרבההמסובכת—דלעילמהתיאורהמצטיירתהתמונהגםאולם
יוני—בתקופהכברלהטעות.כשלעצמההרשמיים—עשוייהלשעריםהמתייחסת
השעראמנם,לדולר.ל״י1.80מ־נמוךשערלמעשה,קיים,היהלא1954ספטמבר
הענקותבאמצעותאךלדולר,ל״י1.00נשאריהלומיםיצואעלשחלהפורמלי
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בפרק

לגביהבנקיםמצדהעיקרייםהחוקייםהרכישהשערי:1לוח
1958—1952יצוא:תקבולי

לדולר()ל״ירכישהשער התקופה

0.357 1952בפברואר13—1952בינואר1

0.357
0.714
1.000

1952באוקטובר22—1952בפברואר14

0.714
1.000 1953במרץ7—1952באוקטובר23

1.000 1954בספטמבר1—1953במאי18

1.000
1.800 1954בספטמבר1—1953במאי18

1.800 1958בדצמבר31—1954בספטמבר2

לבנקיםהאוצרבמשרדמטבע־חוץאגףחוזריהמקור:

מצויהיהכןכמולדולר.ל״י1.80ל־עדבפועלהשערהועלההמוסףלערךשהתייחסו
והסדריםהפמ״זהסדרבגלל,1בלוחמנוייםאינםשכמובןשערים,שלרבמספר
הזמןבמשךוגדלהלךהאלוההטבותהיקףליצואנים.הטבותהוענקולפיהםאחרים

היהלדולר,ל״י1.80הרשמי,שער־החליפיןהיצוא.כלעלכמעט1958בסוףחלווהן

1958ב־היההגלויליצואהממוצעוהשערהיצוא,מתקבוליקטןחלקעלרקאזבתוקף

שעריםהיולאהםכלומר:פורמליים,היולאהללוהשעריםאמנם,'.לדולרל״י2.33
באוצר,מטבע־הוץאגףלהוראותבהתאםהיצוא,תמורתאתהבנקיםרכשושלפיהם

האוצר.על־ידיששולמההטבהבתוספתנמוךפורמלימשערהמורכביםשעריםאלא
בעדהיצואניםשקיבלוהשוליהמחיראתזאתבכלביטאוהםאולם,
הטבה.בצורתאםוביןישירבאופןאםביןיצוא,דולר
היצואבתמורתלהשתמשהזכותסחורותסוגיכמהשלליצואניםהוענקה1953ב־עוד
לכןהרשמי.בשער־החליפיןמחסורבהםקייםשהיהמוצרים,שלהיבואמימוןלשם

שער־למעשהשיצרהתמורהמקומי,במטבעבשוק,לקבליצואניםאותםהיויכולים
הפורמלי.מהשערניכרתבמידהגבוההיהזהושערהגולמי,המוסףלערךסמויחליפין
בכמהעיקריעידודאמצעיעדייןושימשה1958בסוףקיימתהיתהעודזושיטה

אשרסחורות,שביצואהנקיהמוסףלערךשער־החליפיןהועלה1956בראשיתמוצרים.
סוףעדבהדרגההועלהזהשערלדולר.ל״י2.30ל־קשה,מטבעהתקבלהתמורתן

הארצות.לרובשנועדהיצואעלחלוהואלדולרל״י2.65ל־1958

(,1962)נובפברתשכ״גחשווןירושלים,,18מם׳ישראלבנקסקרישראל,בנק1
.47,עם,4לוח
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הפיחותבתהליךהפרמיות

ולאהמוסףלערךהשערבהעלאתמדוברכאןהנדוניםהמקריםמןבחלקאמנם,
לערךהפרמיהייחוםדומהנראה,שעודכפיאך,התמורה.שלהרכישהשערבהעלאת
ושלכולוהיצואתמורתעלהחליםהשעריםשלאחתובעונהבעתלהעלאההמוסף

מהע¬במהותןשונותאלוהעלאותאיןלכן,ליצוא.המשמשהיבואעלהחליםהשערים
היצוא.שערישלהאפקטיבימהפיחותחלקהיווהןהפורמליהשערלאות

ישירותפרמיות.2
שהתבטאושונותהטבותשלבדרךבוצעליצוא,באשרהאפקטיבי,שהפיחותראינו
הפורמלי.מהשעראףהגבוהאפקיטיביבשעראוהרשמי,מהשערגבוהפורמליבשער
לגרוסאפשרהריהסתייגות.טעוןזהבמקרה"תמיכה"או"הטבה"במושגהשימושאולם

עדייןמהווהאינההפורמלי,מהשערגבוהאוהרשמי,מהשערגבוהשערשהענקת
עלפיקוחשלתוצאהדבר,שלבסופוהיא,האלוהתמיכותמערכתממשית"."הטבה

הריאלי.מהשערנמוךפורמלי,אורשמי,שער־חליפיןעללשמורשנועדמטבע־חוץ
עלמלאאוחלקיבאופןהיצואןאתלפצותנועדיםה״הטבה"אוה״תמורה"כלומר,

.2הפיקוחשלקיומומעצםהנובעתהאפליה

ט!1נ51<1)ץסובסידיה"הכוללכ״שעראומועדף"כ״שערלעיתיםמגדיריםזומסיבה
למושגיםמייחסיםלפעמים.3שיווי־משקלמשערהגבוהשעררק,שזג!(£35׳01611!310

זוהגדרהמשמעות.4ליבואהממשימהשערהגבוהלשערומתכווניםשונהמובןהללו
לביןלצרכןהמחירביןהיחסעלרגילהסובסידיהלמתןשישבהשפעהכנראה,היא,

מבחינתגבוהיהיהשהמחירלכךכללבדרךגורמתסובסידיההענקתליצרן.המחיר
האפקטיביששער־החליפיןומכיווןהקונה.מנקודת־ראותלמחירבהשוואההמוכר
יבוא,למטרותמטבע־חוץרוכשמשלםאותוהממוצעלמחירקנה־מידהמשמשליבוא
ההפרשעשוימטבע־חוץ,למוכרהמחיראתמודדליצואהאפקטיבישער־החליפיןבעוד

לסובסידיה.מודדלשמשביניהם
ביןלהפרשנתייחסזועבודהבמסגרתהטבותעלנדוןבהםהמקריםבכלאולם
ביותר,הנמוךהפורמליהשערלביןלמעשה,חליפיןהשער־

שבהטבותהממשותמביקורתלהימנעוכדיהקודם.בסעיףשהעלינוההסתייגויותאףעל
כן,אםתציינה,הפרמיותסובסידיות.במושגולא"פרמיות"במונחנשתמשהאלו,
הפיחותבשלביגםהשתמשוזהבמושגביותר.הנמוךהפורמלילשערביחסהטבות

השעריםשנינחשבו1952בפברוארשעריםשלושהכשהונהגו.1954—1952של

.!£1115.5£^',01130£6ראה:מטבע־חוץעלמהפיקוחהמתחייבתהיצואניםנגדהאפליהעל2
€00(101 304 £>6501101103(100", £00x01711[ £.601110, 5101. XXX¥^^, 1510.

5, £>606011161 1947, .ק880.
.א.£^7£0661£71,111065611 x0 )3X71£6 171 1/76 ?05110X1 11?011(1, !- ! 37

55׳60(16(0£0111111־
שד1'

£111111, £4655 ׳¥0111,1954,.ק465;.?£1555-01.1(7,11)1711617116 X11071x1 £00710111•),
^1300111130, 14655 ׳¥0116,1958,.קק£00,344-345(00(46;.£.801116510£6£ז ,

1\[10111(716 7x013X0£6 11x165 XX^^ £0071077110 060610(77716X1, ?11006(00 £7015 ׳6151ץ(
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בפרק

הדיןהואפרמיה".הכולליםכ״שעריםלדולר,ל״י1ו־לדולרל״י0.714הגבוהים,
הרשמי,הפיחותכשבוצע,1955עד.1953במאישהחלהשניהפורמליבפיחות
אחוז80+דולר1=ל״י1.00שלרשמיכ״שערלדולרל״י1.80שלהשערנחשב

פרמיה".
שבהסבה.הממשיותבדבראפשריתביקורתמונעיםאנוהפרמיהמושגנקיטתעל־ידי

לאלמשל,כךהמחקר.תחוםאתגםכךעל־ידישהגדרנוהואיותרשחשובמהאך
ממשיותהטבותביצוא.הממשיותמהתמיכותחלקאמפיריתמבחינהזובעבודהנחקרו
סובסידיהלמעשה,שכללו,פורמלייםשעריםמקביעתנבעועל־ידינו,נבדקושלאכאלו,
השימושאתהגבילוהקלירינגהסכמיקלירינג.מטבעותשלשוניםלסוגיםסמויה

הקליריגג.ארץלסחורותרקישראליים,יצואניםלזכותשהצטברומטבע־חוץביתרות
גיסאמאידךיי.העולמיהשוקממחיריכללבדרךגבוהיםהיוהאלוהסחורותמחיריאך
מטבעעלשחלהפורמלילשערשווההקלירינגבדולרילתמורההפורמליהשערהיה

סובסידיההיצואןקיבלכךהדיסאג׳יו(.ניכויי)עקבבמעטאךממנונופלאובר־המרה,
הממשיותהסובסידיותלהיקףארצות.מאותןלייבאשנאלצוהיבואניםחשבוןעלסמויה
הדיוןהיהבהןשדנוובמידהזה,במחקרמקוםהקדשנולאחשיבותןולמידתהאלו
בלבד.תיאורטיאופיובעלכללי
ממערכתחלקשהיווהגםעל־ידינו,נבדקושלאליצואאחרותהטבותגםהיו

ההטבותאותןהערכנוולאמדדנולאגלוי.לפיחותתחליףלשמששנועדההתמיכות
לאהתמורה.להיקףקבועביחסהשתנהלאשהיקפןאלאשכזה,בתורליצרןשהוענקו
כגון:היצוא,מןהתמורהמאשראחרלמשתנהקבועביחסשהוענקוהטבותגםנבדקו
עלוהיטליםמסיםעלחלקיויתורלה,ומחוצההארץבתוךסחורותבהובלתהנחה

ביצואהחוזרההוןלמימוןזולאשראיהיצוא,מוצרילייצורהמשמשיםחומרי־גלם
היצואלהיקףישירותשהתייחסוהטבותאותןרקולמדודלבדוקניסינווכיוצא־באלו.

דברשלבסופושער־החליפין.להעלאתהיצואן,מנקודת־ראותבהשפעתן,דומותושהיו
אתלצייןכדיזאת,ובכלהכספי.ערכןמבחינתביותרהחשובותההטבותאלההיו

האחרות.מןלהבדילישירות,פרמיותאלוהטבותכינינוהמחקר,תחוםהגבלת
הןשלגביווהיצואששולםהסכוםמבחינתהיקפן,ואומדןהישירותהפרמיותזיהוי

להןהיהשלאזה,במובןסמויהיהאלומהטבותחלקמרובים.בקשייםכרוךהיהחלו,
עקבותהותירוולפעמיםבחשבונות־עזרהופיעוהטובבמקרהבתקציב.מלאביטוי

יותר.עודמטושטשים
סחורותעלההיטליםתקבולימתוךמומנההיטל""החזרמשיטתהנובעתהפרמיה
בתקציבתיכללשהפרמיהמבליכהכנסה,לתקציבהועברהתקבוליםעודףסךמסויימות.
מתוך1956עדשמומנודיסאג׳יו״,״החזרילגביהדיןהואהיצוא.לעידודהפעולות
הפרמיותעקבותאתלמצואאיןזהבמקרההמסחריים.ההסכמיםשלהסחרקרנות
שהעניקולרשויותברורלפחות,היה,אלהבמקריםמקום,מכלכלשהו.מרוכזבחשבון

ההטבה.שהוענקהבעתששולםהסכוםומהושיעוריהמהןהפרמיהאת

למחקרפאלקמרכזראה:.1953לשנתהמתייחסתאחתעדותלפחותקיימתזהמצבעל
עם׳,13מס.מחקרדו״ח,1958ו־1957רביעיוחשבוןדיןבישראל,כלכלי

150—155.
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הפיחותבתהליךהפרמיות

הכספיהערךאותן.שהעניקוהרשויותמעיניגםסמויהיהשהיקפןפרמיותהיואולם

למחקרענייןהואהמתבצע,ליצואבהקבלהיבוארשיונותבמתןהכרוכהההטבהשל

על־נעשה1954/55התקציביתבשנההאלוההטבותהיקףאתלאמוד)נסיוןמיוחד.
עלנתוניםחוסרהנוכחי(.במחקר—1957ב־הטכסטילענףולגבי,6גוטליבש.ידי

כלשלחשיבותואתרבה,במידהמפחית,שיעוריהועלהפרמיהשלהמדויקהיקפה

.7בלבדגלויותפרמיותעלהמבוססביצואהאפקטיבישער־החליפיןעלאומדן

(.1קבמ1101:1-31:6,1:3(6)סמוישער־חליפיןאלוסמויותפרמיותיצרולמעשה

היהבהמידהבאותההיצוא,עידודלגביאפקטיבי,זהשערהיהסמויהיותועםאך

.8ההטבהמתןלביןהיצואביצועביןהקשרשנשמרזמןכל—אפקטיביהגלויהשער

עיקריים:סוגיםלשניעל־ידינומוינוהישירותהפרמיות
ברוטו.ליצואפרמיותא.
מוסף.לערךפרמיותב.

כפרמיותובחלקן(5ק6(״16)קצובותכפרמיותבחלקןניתנוברוטוליצואהפרמיות

מוסףלערךהפרמיותהתייחסולעיתים(.3<4ז\310ז6)תזבדולריםהיצואערךלפי
השתמשנואלהמובניםביןלהבחיןכדיהמוסף.הערךמושגשלשוניםלמובנים

הבאות:בהגדרותלהלן
הקניה(מחיר)לפיהערךבמטבע־חוץ:גלויותהוצאות־ייצורא.

ישירבאופןרכשהשהפירמהשירותים,ו/אוסחורותבצורתתשומותשלבמטבע־חוץ

שירות.אומוצרלייצורשימשוואשרבחוץ־לארץ,מפירמות

)במטבעהגלויותהוצאותיהןבמטבע־חוץ:סמויותהוצאות־ייצורב.

אוישירבאופןששימשו,ושירותים,סחורותאותםייצורעלאחרותפירמותשלחוץ(
כרוכותא׳,שבהגדרהמובןהנדונים.השירותאוהמוצרבייצורכתשומותעקיף,

המצרכיםכלכמעטשלבייצורםבמטבע־חוץ—הסמויותכמוהגלויות—ההוצאות

הוצאותעלהמקומי.לשוקמכווניםהםאםוביןליצואנועדיםהםאםביןוהשירותים,

עלבמטבע־חוץההוצאותלמשל:הייצור,שלמסוייםלשלבבהתייחסלדוןאפשראלו
האניה.עללהעמסתהעדאובית־החרושתלשערעדסחורהייצור

הבאות:ההגדרותאתקבענוליצואבאשר
הגלויותההוצאותסךביצוא:במטבע־חוץגלוימוחלףערךג.

פירמהלרשותובהעברתםבהובלתםשירות,אוסחורהבייצורהכרוכותבמטבע־חוץ

לארץ.בחוץ
הסמויות.ההוצאותלגביהדבראותובמטבע־חוץ:סמויףלהומערךד.

בעדמטבע־חוץתקבוליסךביצוא:במטבע־חוץברוטומוסףערךה.
הגלוי.המוחלףהערךפחותבחוץ־לארץ,הפירמהשנתקבלויצוא,
פחותברוטו,מוסףערךביצוא:במטבע־חוץנטומוסףערךו.

הסמוי.המוחלףהערך

ירושלים,,1956לשנת3מס.וחשבוןדיןבישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכז6
.26—24עט׳,1957מאי

.148עמ׳שם,ישראל,בנק7

2סעיףלהלןראה—האדמיניססרטיבייםבהסדריםליקוייםבגללתמידנשפרלאזהקשר*

.,גונספחד,בפרק
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ברקפ

במטבע־המשתנותההוצאותסךביצוא:שוטףבחשבוןמוחלףערךז.
בחוץ־לארץ.הקונההפירמהלידיוהעברתםשירותאומוצרביצואהכרוכותחוץ,
שוטף,בחשבוןמוחלףערךביצוא:כוללבחשבוןמוחלףערךח. העברתםלשלבעדהשירותאוהמוצרביצואהכרוכותהקבועות,ההוצאותועוד

בחוץ־לארץ.הקונההפירמהלרשות
יצוא.בעדמטבע־חוץתקבוליסךביצוא:שוטףבחשבוןמוסףערךט.

שוטף.בחשבוןמוחלףערךפחותבחוץ־לארץ,הקונהמהפרמיהשנתקבלו
יצוא,בעדמטבע־חוץתקבוליסךביצוא:כוללבחשבוןמוסףערךי.

שוטף.בחשבוןמוחלףערךפחותבחוץ־לארץ,הקונהמהפירמהשנתקבלו
מוסףערך)א(המוסף:הערךמושגשלשוניםמישוריםשגיביןהובחןאלובהגדרות

בחשבוןמוסףערךלעומתשוטףבחשבוןמוסףערך)ב(נטו.מוסףערךלעומתברוטו
המוסף.הערךמושגשלשוניםמובניםארבעהלמעשהיוצרתזוכפולהחלוקהכולל. מושגלמשל:הכפולה,ההבחנהרביםבמקריםטושטשהאלהמושגיםעלשהיהבדיון
9ברוטו"מוסף"ערךלעיתיםכונהשוטףבחשבוןהמוסףהערך

הכרחאיןדידנולגבי. כזו.זהותשתהיה
פירמה,שלמוסףערךביןהכרחיקשרכלשאיןלהדגישישאלולהגדרותביחס
המוסףהערךביצוא.מוסףערךלביןהלאומיים,בחשבונותמשתמשיםאנובובמובן במונחימבוטאהפירמהשלהמוסףשהערךבעודמטבע־חוץ,במונחימבוטאביצוא
המוסףשהערךבעודהתפוקה,לכללמתייחסהפירמהשלהמוסףהערךמקומי.מטבע היתהאילוזהות.תיווצרלאאלהמהבדליםנתעלםאםגםממנה.לחלקמתייחסביצוא

בכלוליבואליצואאחידשער־חליפיןהיהואילויצואלמטרותרקמייצרתהפירמה
אז,יכלולשביצואהמוסףהערךבהכרח.זהיםהמושגיםשניהיולאאזגם—המשק
האחרות.המקומיותהפירמותשלהמוסףהערךאתהפירמה,שלהמוסףלערךנוסף

ושירותים.סחורותלהשמכרו
היצוא,מתוכנןשלגביוהזמןלתקופתיחסיתהינד.ז׳שהגדרהלהדגישישלכךנוסף

שיצואלמשל,יתכן,נתון.בגודליצואולבצעלחזורשמתכנניםהפעמיםלמספראו
הוצאותאךבמטבע־חוץ,אפסיותבהוצאותכרוךבמחסןהמונחתסחורהשלחד־פעמי

כמות.באותהסחורהשלונשנהחחרביצואמדובראםניכרותלהיותעלולותאלו
ביצואמאשרשונהשוטףבחשבוןהמוחלףהערךיהיהחד־פעמייצואשלגבימכאן,
ההוצאותאתמעריכיםאנוכאשרמתקבלכוללבחשבוןהמוסףהערךונשנה.חוזר

והחלפתם.הקבועיםגורמי־הייצורכללהתבלותעדונשנההחוזרביצואהכרוכות

.20מם.זד,כרךעובד,לכלכלה,עםרבעוןוהתעסוקה״,המוסף״הערךגלבוע,מ.ראה:* .393עס׳,1958אוגוסטתשי״חאלול
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גפרק

היצואבסקטורשעריםהפרשי
ייצורגורמיהקצאתעלוהשפעתם

שלבלתי־אחידהמערכתבאמצעותהדרגתיבאופןבוצעהאפקטיבישהפיחותראינו
ליצואמרוביםשעריםנוצרומכךכתוצאההיבוא.עלשונותוהגבלותליצואפרמיות
מובניםבשנישעריםהפרשישלקיומםכאמור,איפשרו,אלהמרוביםשעריםוליבוא.
היצוא:בסקטור

הבנקיםרכשובוהשערביןהפרשיםהתהוובודדתעיסקהאופירמהלגביא.
סחורותאותםליבואהדרושמטבע־חוץמכרובוהשערלביןמיצואהנובעמטבע־חוץ
אנכי".שעריםכ״הפרשהוגדרזהשעריםהפרשהמוחלף.הערךמרכיביאתשהיווושירותים

בהתאםשונההיהישראליות,בלירותמטבע־חוץתקבוליהומרולפיוהשערב.
וכיוצא־המוסףהערךאחוזהיצוא,שלהיעודארץהמטבע,סוגהיצואן,היצוא,לענף
כ״הפרשהוגדרהיצוא,תמורתהבנקיםעל־ידינרכשהשלפיהםהשערים,הפרשבאלו.
אופקי".שערים

אנכישעריםהפרשמקיוםהנובעגורמי־ייצורבזבוז.1
מנקודת־ראותכדאיותשאינןחוזר,יצואשלעיסקותמעודדאנכישעריםהפרשקיום

מוסףבערדכרוכהתהיהמסויימתיצואשעיסקתלמשל,יתכן,המשקי. שהפרשזמןכלבמחסור.המצוייםמקומייםגורמי־ייצורבהשהושקעואףשלילי,
היבואשערכפולבדולריםההפסדמסכוםגבוההיצוא,בערךהמוכפלהאנכי,השערים
.2הפירמהמנקודת־ראותכדאיתהעיסקהתהיההמקומיות,ההוצאותבתוספת

1-7)16 £x^11^0£6 £.3165", 1x111£0000011050016\5ק60!015^1111:(1ק"
,861:051610£.

ז1<1110<ה%107111(1(17ן51(1§(1¥(^56,75ק16011נ1950:61,.קק229—30;.£.£
,61^501116510(0(1(10/1171ה(1952,1,.ק48. (\111111{)16 ¥x(}1^^X1&( 11(11(5 (1X1(1 ¥(0X107X11

כלכליתלמדיניותקויםהישראלי,במשקהדולרמחירבהרל,א.
,1956ירושליםוהתעשיה,המסחרמשרדהארץ,תוצרתעלוהגנהחוץסחרשל
.283—278עט׳

בדולריםהיצואערךנסמן:2
;1בדולריםהיבואערך
ליצואשער
,?/;ליבואשער

;0מקומיבמטבעהוצאות
71מהעסקהרווח

71=לכן:

X{^<x,+סכאשר - £ ,) > (/ - X)X 71>0אזי
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גפרק

תוצאההואאלאשלילי,מוסףערךשייתכןבלבדזולאמסויים,במובןאולם,
בהתחשבלמכסימום,רווחיומביאשהיצואןזמןכלהאנכי.השעריםהפרששלהכרחית
נמוךבסכוםהיצואלהגדלתתורםתשומהשדולרהריבפניו,העומדתהמחיריםבמערכת
.1מ־נמוכהתשומהדולרשלדולרים()במונחיהשוליתהתפוקהאחרת:לשוןמדולר.

.3ביבואשמקורןהתשומותתצומצמנהאםהמוסף,הערךאתלהגדיללכן,אפשר,

מתשומותחלקעלרקהשעריםהפרשחלכאשרגםבמהותהמשתנהאינהזומסקנה
היצוא.משערנמוךביבואשמקורהמסויימתתשומהשלשער־החליפיןדהיינוהיבוא,
גםאפשרפחותה!במידההיצואיקטןואזתשומהאותהלהקטיןאפשרזהבמקרה
כךגבוה,שערחלשלגביהבתשומהנמוךיבואבשערהנקניתהתשומהאתלהחליף

.4יגדלהיצואשסך

אופקישעריםהפרשמקיוםהנובעגורמי־ייצורבזבוז.2
מקומיגורם־ייצוריחידתשלהשוליתשתרומתהלכך,מביאאופקישעריםהפרש
העברתכלומר:וכיוצא־באלוי.הייעודלארץלמוצר,לפירמה,בהתאםשונהביצוא

התשומותכששארהיצוא,אתלהגדילעשרהלמשנהואחדמשימושגורמי־ייצור
גורמי־הייצורשלאופטמלילניצולהכרחישתנאימכאןקבועות.נשארותוהתפוקות

מתקיים.אינו
שכאשרהריב׳,בפירמהמאשרא׳בפירמהליצואשער־החליפיןגבוהלמשל,אם,

)במונחיהשוליתהתפוקהתהיההמכסימלי,לשיעוררווחיהןאתתבאנההפירמות
אפשר,ב/בפירמהמאשרא׳בפירמהנמוכהמקומיגורם־ייצוריחידתשלדולרים(

היצוא,אתלהגדילוכךב׳לפירמהא׳מפירמהמקומייםגורמי־ייצורלהעבירכן,אם

הערךובהיקףהמקומיותבתשומותתלויבדולריםהיצואשהיקףונניחהקודםבסימוןנשתמש
,/(/=^ג0)דהיינו:דולרים()במונחיהמוחלף
71*?()€,/(/=—א/,—€הבאה:הצורהאתתקבלדלעילהרווחפונקציית

)ס
*

3״

״.8(/1,0),?/
11/י< *?/<,?/ש־זמןכל-׳'>־'׳•׳

=0מחייבת:הרווחשלסכסימיליזציה

ולכן:
81

.1מ־קטנההיצואלהגדלתמוחלףערךדולרשלהשוליתתרומתו

1,ו־(8,,!?/)=שערחלשלגביון3מיבוא:תשומותסוגישנישקיימיםנניח4 ״?/)>,*(.שערחלשלגביו
=.!(?ס1=<1:מחייבתהרווחיםשלסכסימיליזציה

י81,
81

(/)8,(/)8,11) -—=--—--/_—ג_>ןגםולבן
׳81,

,81,711

בתשומהדולרהעולה,/התשומהההלפתדהיינו:
אתתשנהלאמדולרנמוךשמחירה/,ז

כמובן.יגדל,המוסףהערךאךהיצוא,היקף
מנקודת־ראותהמוחיםשללמכסימיליזציההשניהתנאיהרידלעיל,בסימוןנשתמשאם5

1(/)8
80

לכן~=-״*1=0הוא:היצואן ״</80 היצוא.שערלפימשתנהדולרשלבערךמקומיגורם־ייצורשלהשוליתהתפוקה
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מייצרותדברשלבסופושכןהפירמות—שתישלהמוסף,הערךאתגםולכן
שלנכונהלחלוקהההכרחיהתנאידולרים.המשק:מבחינתזההמוצרהפירמותשתי

שלהשוליותשההוצאותהוא,מוצראותוהמייצרותפירמותשתיביןגורמי־ייצור
שונה.התפוקהבעדהמתקבלכשהמחירמופר,זהתנאישוות.תהיינהשתיהן
בשער־חליפיןמתבטאתהשעריםביןהאופקיתהאפליהכאשרנוצר,מיוחדמצב
מצדפרי־הדר)למשל:*המוגמרהמוצרליצואהשערלעומתחומר־הגלםליצואשונה
בדולריםהיצואערךאללהתייחסאפשרשני(.מצדמעובדיםפרי־הדרומוצריאחד
משתמשיםאנוכאשרכלומר:מוחלף.ערךכאלישראליבנמלפ.או.ב.חומרי־הגלםשל

בסכוםא׳מוצרמיצואדולריםהכנסתעלהמשקמוותרב׳,מוצרלייצורא׳במוצר
התחרות,תנאיכשמתקיימיםישראלי.נמלב.או.פ.בדולריםא׳מוצרשלהיצואערך
החלשער־החליפיןכפולב.או.פ.למחירושווהלהיותבשוקחומר־הגלםמחירנוטה
המוצרעלהחלהשערלביןחומר־הגלםעלהחלהשערביןשהפרשנובעמכאןעליו.

יתכןאנכי.שעריםהפרששלבמקרהשראינולאלוזהותלתוצאותמביאהמוגמר,
בעדבדולריםמהפדיוןנמוךיהיההמוגמרהמוצריצואבעדבדולריםשהפדיוןאפילו
מכל.זהיצואניםמנקודת־ראותכדאיתהעיסקהתהיהזאתובכל—חומר־הגלםיצוא
המוחלףהערךשלהשוליהפדיוןיהיהתמידבמשק,המוסףהערךגדלאפילומקום,
(.1סעיף)ראהמדולרנמוך

לפימשתנהשגובהושער,מקביעתנובעבשעריםאופקיתאפליהשלאחרמקרה
שערחלא׳לארץיצואושלגבימקריםבשנישווההתמורהשמטבענאמר,ארצות.
ביצואללירה־תשומהבדולריםהשוליתהתפוקה.,בלארץיצואלגבימאשרגבוה
היצואןכיב/לארץביצואלירה־תשומהשלהשוליתמהתפוקהנמוכהתהיהא׳לארץ
אפשרלכן,ומוצר.מוצרבכלגורם־הייצורלמחירהשוליתהתפוקהערךאתמשווה
באותוא׳לארץהיצואאתולהקטיןאחדדולרבסךב׳לארץהיצואערךאתלהגדיל
גורמי־ייצורישתחררועודלכךונוסףהיצוא,סךישתנהלאמכךכתוצאהסכום.

שתיביןהשוליהטכניהתחלופהשיעורשבומצב,יוצרהשעריםהפרשמקומיים.
ב׳(לארץיצואמתוספתודולרא׳לארץיצואמתוספת)דולרזההמוצרשליחידות
הכלליתהתפוקהאתלהגדילניתןשאזמובןשערי־החליפין.ליחסאלא,1ל־שווהאינו
המוצר.של

מוסףערךהדולרמחיר.3
6מוסף"ערךלדולר"שער־חליפיןאו8מוסף"ערךדולר"מחירלחשבמקובללעיתים

מתווים,כזהבמקרהמסויים.מוצרשליחסיליתרוןכמודדהשולי(אוהממוצע)במובן
מוסף,ערךלדולרהשוליותההוצאותעקומתאתאחתציריםמערכתעללמשל,

.86ז$תז61,ח0.>{(11,..ק8235

עם־עובד,לכלכלה,רבעוןוהשקעות",ייצורלכדאיות,מידה"אמותגלבועם.ראה:7
.91עמתשי״ח,חשון,18—17חוברתה,כרך

.25—15עם׳שם,בהרל,אוריי
מחקריםלהפקתם",חומרי־גלםואספקתבישראלמאכלשמני"תצרוכתברקאי,חיים*

האוניברסיטהקפלן,א.ע״שהחברהולמדעילכלכלהבית־ספרא׳,חוברתבכלכלה,
.87ו־22עט׳,1956אוקטוברירושלים.העברית,
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ערך"דולריםשלהתפוקהלהגדלתהדרושההנוספתהמינימליתההוצאהאתהמשקפת
חד־שעקומהלראות,אפשרהאנכיהשעריםהפרשעלמהדיוןאולםאחת.כיחידהמוסף"
עלולמוסף"ערךהדולר"מחירהיצואן.מנקודת־ראותבהכרח,קיימתאינהכזוערכית
קייםכאשררקיבוא**.בהקטנתוכשמדובריצואי,בתוספתכשמדוברשונהלהיות
שיווי־המשקלבנקודותמוסףערךלדולרהשוליהמחיריהיהוליבואליצואאחידשער

הרכישה"שערמושגלגביהדיןהואהמובנים.בשנישווההיצואן()מנקודת־ראות
הריהואנכי,שעריםהפרשקייםבוברגעחד־ערכי;אינוהואשגםמוסף״,ערךלדולר
אינוהמוסףלערךאחידרכישהשערהאופטימלי.התשומותלהרכבבהתאםמשתנה
שערשניים:הםהתנאיםגורמי־ייצור.שלאופטימליתלהקצאהבלתי־תלויתנאי

המוסףלערךאחידרכישהשערוליצוא.ליבואאחידושערברוטוליצואאחידרכישה
גרידא.עצמובזכותמתקייםואינואלה,גורמיםשנישלתוצאההיא

איןלתחלופה,אפשרותוקיימתאנכישעריםהפרשקייםשכאשרלהראות,גםאפשר
לביןמקומייםגורמי־ייצורעלההוצאותסךביןהיחסעלהמבוססותאמפיריות,מדידות
שישהיחסיהיתרוןשלחד־ערכיתלהערכהקריטריוןלשמשיכולותהמוסף,הערך
משער־גבוהא׳מוצרשלמוסף"ערךהדולר"מחירכישמצאנונניחהיצוא.למוצר
אותושיצואאומרזהאיןשיווי־משקל.שערשלעליוןכחסםהמוערךמסויים,חליפין
היצואאי־כדאיותבדברלמסקנהכדאי.אינוהקיים,בהיקףהיצואלפחותאומוצר,
אםאולםכנתון.הקיימתשערי־החליפיןמערכתמבנהאתנקבלאםרקלהגיענוכל

שערי־שלהקייםהמעוותבמבנהקשרללאיצוא,כדאיותבבדיקתאובתכנון,מדובר
.10הצדקהמחוסרתלהיותעלולהליצואכבלתי־ראויהמוצרפסילתהריהחליפין,

<*£•• . , 9( ) *

111
1 80

המקומיותהתשומותושמחיריקוב־דוגלס,מסוגהיאהייצורשפונקצייתנניחהדגמהלצורך10
*.+<?/1נניחכןכמו=ך1*011לכן:נתונים.מטבע־חוץבמונחיוהיצואהיבואומחירי
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ל:שווהערך־מוסף״הדולרוש״מחיר
0-£1
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1״־*-0

1-/2
0

*?/(ס

הפרשאחרות:במיליםירד.מוסףערךהדולרומחירהמוצרשלהמוסףהערךבדיעבדיעלה
מוסף.ערךלדולרמחירולעלייתהמוסףהערךלירידתגרםכשלעצמוהאנכיהשערים

28



ביצואשעריםהפרשי
שלאפשרותכשאיןמשמעות,ישנהחד־ערכיכמושגמוסףערךהדולרלמחיר
מחייב,שאינו)דברמקומייםייצורגורמילביןמיבואגורמי־ייצורביןתחלופה

כשלעצמי,בשערים,האנכיההפרשאיןגםזהבמקרהקבועים(.ייצורמקדמיכשלעצמו,
מצטמצמיםכאןגורמי־ייצור.שלאופטימליתלהקצאהההכרחיהתנאילהפרתמביא
ביןהייצורגורמישלאופטימליתלהקצאהכהכרחייםלעילשהזכרנוהתנאים,שני
שווהלהיותצריךמוסףערךלדולרשער־החליפיןאחד:לתנאיהיצוא,סוגי

ערךלדולר"הוצאותשלבקריטריוןמרובהבמידהלהשתמשהחלו1956מאזאולם
פירמותעל־ידייבואוהחלפתיצואכדאיותאוהשקעותכדאיותלבחינתכבסיםמוסף"
הנעזרתהשקעותבהכוונתאדמיניסטרטיביתשהתערבותלחשובנוטיםרביםקיימות.

המעוותהמבנהאףעלמקורותשלאופטימליתהקצאהלהבטיחעשויהזהבקריטריון
באמצעותמפעליםשלכדאיותםשבחינתנראה,וההוצאות.המחיריםמערכתשל

מחיריםלמנגנוןתחליףתמידלשמשיכולהאינהמסובכת,כהטכניקה
השונים.לשימושיםגורמי־ייצורלהכונתכאמצעישישמשתקין

שעריםהפרשיבאמצעותמקורותהקצאתשיפור.4
לכמהכפופהשערים,הפרשימקיוםהנובעגורמי־ייצורבזבוזבדברדלעילהמסקנה
יותרטובלניצולאמצעילשמשעשריםשעריםהפרשיבהםמקריםקיימיםהסתייגויות.

המשק.לרשותהעומדיםגורמי־הייצורשל
שללתפוקהשוגיםמחיריםבקביעתכרוכהיעודארצותביןשאפליההראינוא.
לדולרזההיהיהלטורקיהמיצואשדולרהכרחכלאיןאולםדולרים.מוצר,אותו
כלומר.בר־המרה,לטורקיההיצואמתמורתהדולרשאיןברגעלארצות־הברית,מיצוא
למשל.טורקיות,סחורותכיבואלמגבלות,כפוףלטורקיההיצואבתמורתהשימושכאשר
לשתיהןולקבועהמטבעות,לשתיאחידקנה־מידהלמצואהצורךיתעוררכזהבמקרה
.12כוח־הקניהמבחינתמשותףלמכנהאותןשהבאנולאחררקשווהשער

וכשהיצרניםאינסופית,אינהמטבע־חוץבמונחיליצואהביקושגמישותכאשרב.
הבודדהיצואןשלהאינטרסביןחוסר־תיאוםלהיווצרעלולמאוגדים,ואינםמרובים
אתבמטבע־חוץהסחורהמחירמהווההיצואןמנקודת־ראותהמשק.שלהאינטרסלבין

במטבע־חוץהשוליהפדיוןקטןהמשק,מנקודת־ראותבמטבע־חוץ.השוליהפדיון
לדולר¬השוליותההוצאותתהיינההמשקשמנקודת־ראותלהבטיחכדי.13מהמחיר

מבחינתנוכאלה.ספציפייםבמקריםמדוברלעיל,הנזכריםבהרל,וא.ברקאיח.שלבדיונים11

!ן/+-*—-ל:כאחדשוויםהיצואושערהיבואשערכאילוזאתלראותאפשר /—*
קיים.אינואנכישעריםשהפרשכלומר

בהרל,א.ראה:ריאלי.דיסאג׳יואומדןבאמצעותקלירינגהסדרישלבמקרהייעשההדבר12
.220—206׳עמשם,

כאשר(*י/־־־1לנוסחה)-?—בהתאםהואהסחירלביןהשוליהפדיוןביןהיחס13
xןז

ןזxו~יחידות()באותןהיחידהמחיראת̂}xמטבע־חוץ(,)במונחיהשוליהפדיוןאתמציין
ליצוא.הביקושגמישותאת
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שגמישותככליותרנמוךשער־חליפיןלקבועצריךיצוא,סוגבכלשוותתוספת־יצוא
.14יותרנמוכהמטבע־חוץבמונחיליבואהביקוש

ישהמוצרים,בכלשווהאינהמוצרלכלהביקושגמישותאםכיאיפוא,היא,המסקנה
צריךכךלשםבמטבע־חוץ.מכסימלירווחשתבטיחמרובים,שעריםשלמערכתלקבוע

אמצעיזהויצוא.שלגודלולכללארץ,מארץלמוצר,ממוצרשונהלהיותשער־החליפין
אולםמרובים.שעריםמערכתעל־ידיחוץ־לארץשווקישלמפלהמונופוליסטילניצול
בתנאירביםבמקריםתפגעמונופוליסטעל־ידיהמשקבתוךמחיריםביןשאפליהבעוד

הכנסהשלמכסימוםמבטיחהבחוץ־לארץשווקיםביןמחיריםאפלייתהריהרווחה,
.15מקורותשלנתונהכמותמתוךבמטבע־חוץ

הענףיצואניאיןכאשררקתועלתלהביאעשוימרוביםבשערי־חליפיןהשימוש
הפדיון—16לאפליהמקוםאיןשובכקרטלומתנהגיםמתאגדיםשהםברגעמאוגדים.
המשק.מנקודת־ראותהשולילפדיוןשווהמנקודת־ראותםבמטבע־חוץהשולי
אשרהמחירים,מערכתלתיקוןאמצעילשמשעשוייםמרוביםשערי־חליפיןג.

הוצאותתמידמשקפותאינןהנומינליותהוצאות־הייצורשונות.סיבותעקבשובשה
א׳.בענףגורם־ייצורמהעסקתהנובעב/ענףשלבתפוקהההפסדאלטרנטיביות—

א׳ענףאםלמשל,גורם־הייצור.יחידתבעדמשלםא׳שענףמהמחירשונהלהיותעשוי
האלטר¬ההוצאותהריתמורה,להםומשלםכןלולאמובטליםשהיוגורמי־ייצורמעסיק
גבוהחליפיןשעריוענקאםוהנה,נומינליות.הוצאותשקיימותשעהאפם,הןנטיבית
מחייב,כזהצעדאיןהמבוטלים—מגורמי־הייצוריחסיתגדולהכמותהמעסיקלענף

הענףביצואמהעלייהגדולהתהיההאחריםהענפיםשלביצואאובתפוקהשהירידה
על־ידיולהגדילא׳בענףהתפוקהלהגדלתלתרוםמועדףשערעשויזהבמקרההנדון.

במשק.התפוקהסךאתכך
המצוייםגורמי־ייצורבזבוזעדייןקייםיהיהזהבמקרהשגםלהראותאפשראולם
ששער־יתכןכלומר,כאלה.גורמי־ייצורגםהמועדףהענףמעסיקעודכלבמחסור,
ומבחינהכן,לפנימבוטליםשהיוגורמי־ייצורלהעסקתיביאמסוייםלענףגבוהחליפין

גםאולי,הענף,ימשוךלמעשה,אולםאחרים.ענפיםשלבייצוראוביצואיפגעלאזו
במידהיצואלתוספתשםותרמואחרים,בענפיםלכןקודםמועסקיםשהיוגורמי־ייצור

המועדף.בענףמאשרגדולה
ביחסהמקורותהקצאתאתהרעהשער־החליפיןשהעלאתאיפוא,לפסוק,נוכללא

שאפשרמהשלא.ויתכןבמשק,התפוקהתגדלשבסיכוםיתכןלכן.קודםששררלמצב
לגורמי¬גבוהביחסמובטליםגורמי־ייצורהמעסיקבענףלתמוךרוציםשאםהוא,לקבוע

המתאיםשער־החליפיןאתמצייןכש־*?/(*£,1ל־)——שווהלהיותצריךהחליפיןשער14

לחלוטין.גמישליצואושהביקושלמוצר,

המתאיםשער־החליפיןיחידתיתהינד,הביקושגמישותשכאשררואים,אנוהנוסחהמתוך
נמוכההביקושגמישותכאשרמקומי.במטבעתמורהכלמקבלאינוהיצואןדהיינו,מתאפס,

היצוא.בעדקנסלשלםעודהיצואןעל1מ־
אחרים.משקיםשלאפשריותבתגובותזהבמקרהלהתחשבשישכמובן15
.142—140עט׳שם,בהרל,א.18
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ביצואשעריםהפרשי
גבוההנומינלישמחירוגורם־הייצורלהעסקתסובסידיהלהעניקמוטבאחרים,ייצור

נדירים.גורמי־ייצורבזבחכךעל־ידילמנועכדי,17מהריאלי
התועלתכאשרהמקורות,הקצאתאתלשפרעשויהליצואמועדףשערהענקתד.

להיותעשויהלמשל,מסחר,יחסילקשירתהפרטית.מהתועלתרבהמהיצואהחברתית
היצוא.מתמורתכחלקלחשבהאפשראיהיצואןשמנקודת־ראותמדינית,תועלת
בהקצאהלסייעעשוימועדףששערהריהיצוא,בהיקףקשורהזושתועלתבמידה

המשק.מנקודת־ראותמקורותשלאופטימלית
שלמצומצםבמספרהתלותאתלמנועכדיהייצואאתלגווןרצוילעיתיםה.

כאשרלהתעורר,עלולזהצורךותכופות.חריפותלתנודותנתוןלהםשהביקושמוצרים,
מספרלייצאשכדאינראההקצרהזמןשלבתנאיםשיווי־משקלשלבשער־חליפין

היצואמוצרישלשער־החליפיןאתלהורידכדאיהיצואגיווןלשםמוצרים.שלמצומצם
לבזבוזמובילהכזושמדיניותכמובןאחר.שולי"ל״יצואאותוולהעלותהעיקריים
בהסתמכותהכרוךסיכוןמפניהמשקאתלהבטיחעשויההיאאךהקצר,בזמןמקורות

כאללהתייחסאפשרכךעל־ידיהנגרםגורמי־הייצור""בזבוזאלי.8הומוגנייצואעל
רווחיםשלהמכסימליהשיעורעללויתורדומההדברסיכון.נגדלביטוחפרמיהתשלום
בשיעורריביתהנושאיםניירות־ערךביןהשקעותיואתהמפזרפרט,מצדהקצרבזמן

הסיכוןנגדכביטוחלשלםמוכןשהואפרמיה,מעיןמהווההפרטשלזהחתורמשתנה.
ניירות־ערך.שלאחדבסוגבהשקעותהכרוך

פיסקלייםממניעיםהנובעתשעריםביןאפליה.5
אתמשבשתזושאפליההעובדהאףעלשערים,ביןלאפליההצדקהלמצואאפשר
שהמשקבכךלהכיראפשרכלומר,השונים.השימושיםביןבמשקהמקורותחלוקת
—מרוביםמשעריםכתוצאהגורמי־ייצורשלבבזבוזהמתבטאמסויים,מחירמשלם

עקיף,מםאלטרנטיביים.אמצעיםמנקיטתלנבועהעלולאחרנזקעלזהמחירולהעדיף
המשבשותבלתי־רצויותהשפעות־הכווגהלוישמהציבור,קניהכוחלספוגכדיהמוטל

אלטרנטיבי,מםעלכזהמסלהעדיףלעיתיםכדאיזאת,בכלהמקורות.חלוקתאת
שישקובעת,נכונהפיסקליתגישהיותר.גדולבוהכרוךשהנזקגרעוני,מימוןלרבות
הנמוכותהןבהטלתוהכרוכותהחברתיות"השוליותש״ההוצאותהמםאתלהעדיף
תקבוליעלאד־ולורםעקיףמסכהטלתכמוהלרעהמסוייםיצואשעראפליית.19ביותר

לנקוטשכדאיהמימוןמאמצעיאחדלהיותיצואעלמםגםיכולא־פדיורימטבע־חוץ.
דלעיל.הקריטריוןלאורבהם
קטנהתהיהההיצעשגמישותככלתמעטזהמםשלשהשפעת־ההכוונהספק,אין
יספוגהוא—כלכליתרנטהעלהמסיפולאפם,היאההיצעגמישותבובמקרהיותר.

המקורות.חלוקתאתישבשלאאךההכנסה,חלוקתאתוישנהכוח־קניה

.110—101עם׳ם,שבהרל,א.17
.06מז5ז61,מ.>/?<.ק234ראה:18

ב׳אדר,15חוברתד׳,כרךלכלכלה,רבעוןהמיסוי״,קיבולת״עלמורג,א.ראה:19
.262—254עט׳תשי״ז,

31



ד׳פרק

ברוטוליצואפרמיות

שעריםוהפרשיברוטוליצואפרמיות.1
אנכישעריםהפרשהסוגים.משנישעריםלהפרשילגרוםעלולותברוטוליצואפרמיות

שיועלהמבלימסויים,יצואשלהתמורהכללגבישער־החליפץאתמעליםאםמתהווה
כאשרנוצראופקישעריםהפרשהמוחלף.הערךעלהחלשער־החליפיןגםגובהלאותו
פרמיהשמעניקיםשעהאוהתמורה,סוגלפישוניםבשיעוריםשער־החליפיןאתמעלים

מסויימים.יצואלסוגיסלקטיבית
לתמורתדהיינו,ברוטו,ליצואשהתייחסושונותפרמיותהוענקו1958—1952בשנים
התקציב,במסגרתשהוענקוההטבות,דובהתייחסו1955לסוףעדהיצוא.לנפחאוהיצוא
התקציבבמסגרתשהוענקוההטבותרובהוצמדו1958לסוףועד1956מ־ברוטו.ליצוא
האנכי.השעריםהפרשאתלמנועכדינראה,שעודכפיננקט,זהצעדהמוסף.לערך

הסדריםבמסגרתהוענקו1958—1956בתקופהברוטוליצואשהתייחסוהפרמיות
עדהדברשהיהכפיכללית,מדיניותציינולאולכןאד־הוק,החלטותלפימיוחדים

.1955לסוף

הפרשבמניעתהצורךהוכרטרםהראשונהשבתקופההרושם,מתעוררלפיכך
1956משנתהיצואעידודמדיניותבקביעתבחשבוןשהובאצורךהאנכי—השערים

מחייבותאינןברוטוליצואפרמיותצרכו.דימדוייקאינוזהרושםאולםואילך.
במקרה1דומהבשיעורהיטליםחליםהיבואשעלזמןכלאנכי,שעריםהפרשהיווצרות

תיאוםחוסרנוצרמידהבאיזולבחוןהדיןמןלפיכך,כללי.לפיחותהדברדומהזה
המכירהשעריהעלאתלביוהפרמיות()באמצעותהרכישהשעריהעלאתבין

.1955—1952בתקופההכלליההסדרבמסגרתשהונהגוההיטלים()באמצעות

על־ידימטבע־חוץשלוהמכירההרכישהשעריהעלאת.2
1.7.55—14.2.52הבנקים:

הנדונה,בתקופהוליצואליבואשערי־החליפיןשלהכללייםההסדריםבמסגרת
אךהיבוא,עלגםהיטליםנקבעואמנם,ברוטו.ליצואשהתייחסופרמיותהוענקו
הפרשינוצרומכךכתוצאהליצוא.זועםבבדבדנעשתהלאליבואהשעריםהעלאת
ואנכיים.אופקייםשערים
הפרשיבבעייתהדיוןאתהאנכי.השעריםהפרשבבעייתבעיקרנדוןזהבשלב
הפרמיותעלגםכלליתתמונהשתתקבללאחרהמסכם,לפרקנדחההאופקייםהשערים
האחרות.

קייםשהיההרשמילשערנוסףשערי־חליפין,שניהיצואלגביהונהגו14.2.52ב־
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ברוטוליצואפרמיות
=ל״י0.714),בשערפרמיה:כללואלהשעריםשנידולר(.1=ל״י0.357)אזעד

כללדולר(1=ל״י1.00)ג׳ושערלדולרל״י0.357בשיעורפרמיהכללדולר(1
לדולר.ל״י0.643שלפרמיה

שער־החליפיןומעובדים.גולמייםיהלומיםיצואעלרקחלהרשמישער־החליפין
כללהזורשימה.1ב׳"ב״רשימהשנכללוהסחורותקבוצתעלחלב׳,שערהשני,
כמוופוספטים.שישכמלט,מקומייםמחצביםומוצרישימוריםטריים,פירותהדרים,

והקונסולריהדיפלומטיהסגלוהוצאותתייריםהוצאותעלב׳שערחלכן

1

שארעל.2
לשערהיצואסוגיכלהועברו1952במשךג׳.שערחלשירותים,כוללהיצוא,סוגי
היצוא.כללגביאפקטיביהגבוההשערהיהכבר23.10.52וב*,3דולר1=ל״י1.00

באפרילדולר.1=ל״י1.80החדש,האפקטיבילשערהמעברהחל1953מתחילת
יצואסוגילמרביתבמאי—תיירים;על־ידימטבע־חוץהמרתלגביזהשערהונהג

לכלהשערתחולתהורחבההשנהלסוףועדלהדרים,פרטהחקלאות,ויצואהתעשייה
אחרות.סחורותשלמצומצמתוקבוצהיהלומיםלמעטהיצוא,סוגי

לעומתזמןפיגוראגבכללבדרךאולםליבוא,שערי־החליפיןגםהועלותקופהבאותה
יבואעלו־ב׳א׳שעריםחלו1953לאפריל1952פברוארביןהיצוא.בשעריההעלאות
רפואה.וסמישמניםלתעשייתחומרי־גלםשמנים,מספוא,מזון,מצרכיגרעינים,

עדיי:חלשלגביהםולחיטה,לסוכר)פרטאלהלמוצריםגםהשערהועלה1953במאי
היבואסחורותשלשער־החליפיןהועלהשנהאותהביוליג/לשערעד(,אשער
ג׳ושערחיטהלגביבתוקףנשארא׳שעראךדולר,1=ל״י1.80הפרמיה,לשער
מחצבים.לתעשייתחומרי־גלםשמנים,לתעשייתכחומרי־גלםאחרים,מזוןמוצרילגבי

חלו1954במשךרפואה.וסמייהלומיםדלק,מוצריחומרי־הדברה,דשנים,פיריטים,
בהקצבתהנוהגכשערהפרמיהשערנקבעבינוארהחלהיבוא.בשערינוספותהעלאות

ליבוא—ומספטמברוחומרי־הדברה,דלקליבואממאי—שירותים,ליבואמטבע־חוץ
זרעוניםשונים,מזוזמצרכיהובאו1954בסוףגםאולםהיהלומים.לתעשייתחומרי־גלם

".הפרמיהמשערנמוכיםבשעריםרפואה•סמי
סלקטיביותמפרמיותונתעלםנהבנקיםשלוהמכירההרכישהבשערירקנתחשבאם

התקופה.כלבמשךשעריםהפרשיאמנם,שנוצרו,נמצאהיבוא,עלומכסיםומהיטלים
תעשייתמוצרייצואלגביבעיקראנכייםשעריםהפרשיהתקיימו1953לאפרילעד

יבואעלג׳שערחלמאידךוב/א׳השעריםלפיהובאולייצורםשחומרי־הגלםהמזון,
שנכללוסחורותשלהמוחלףמהערךחלקגםהמהוויםחומרי־עזר,ויבואמכונות
שערחלהמוחלףהערךממרכיביחלקשעלהדבר,פירושהאחרוןבמקרהב׳.ברשימה

.13.2.52מיום7/12לבנקיםמטבע־הוץאגףחתר1

א׳.נססחראה2
ליוםרטרואקטיביבאופן,8.2.53ב־רקהועברוטהורותשלב׳ברשימההנכלליםמוצרים3

1.9.52.

סיום34/52;13.2.52מיום7/52דלהלן:מטבע־חוץאגףחוזריעלמבוססדלעילהתאור*
2.7.531מיום26/53>21.6.53מיום28.4.53:24/53מיום17/53;15.10.52

31/53;16.7.53־
סיום15/54;27.6.54סיום13/54;31.5.54מיום12/54>29.12.53סיום44/53>23.7.53סיום

.2.9.54מיום19/54;30.7.54סיום16/54>18.754
להלן.ראה*
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היהשלגביהםמוגמרים,מוצריםכמהאפילוהיו1953למאיעדליצוא.מהשערגבוה
ולייצאלייבאאזהיהאפשרתיאורטי,באופן.6היבואמשערגבוההיצואשער

זאת.שיימנעפיקוחהיהלאעודכלמהעיסקה,ולהרוויחעיבודכלללאאלוסחורות
התעשייה,מוצרירובשלהיצואשערהיהשנהאותהליוניועד1953מאימאמצע

שערהועלהיוליבראשיתוהציוד,חומרי־הגלםשלהיבואמשערגבוהיהלומים,למעט
מזון)מוצריבלבדיבואסוגיכמהלגביוחלהשעריםהפרשהצטמצםומאזהיבוא,
ודלק(.דשניםרפואה,סמישונים,
איפוא,מתקבל,מטבע־חוץומכרוהבנקיםרכשושלפיהםשערי־החליפיןבדיקתמתון■
אומסויימים,לענפיםמוגבליםהיואלההפרשיםאךשערים.הפרשישנוצרוהרושם,
להתחזק,עשויזהרושםקצרה.תקופהבמשךרקכולוהיבואעלוחלויבוא,סוגילכמה

לפחותאולמנוע,שנועדוופיסקלייםאדמיניסטרטיבייםצעדיםבכמהנתחשבאם
מחירביןלהיווצרהעלולההפרשאתבחשבוןנביאואםאלה,הפרשיםלהקטין,
בשוק.למחירוהיבואןמנקודת־ראותהיבואמוצר

אותוהונהג,׳בברשימהשנכללוסחורותליצואשער־החליפיןג׳לשערהועלהכאשר
אותןלייצורישירבאופןששימשוחומרי־הגלם,ליבואמטבע־חוץלרכישתגםשער

מטבע־חוץהקצבתקיבלושהיצואניםסחורות,ביבואכמובן,היה,מדובר.7סחורות
הגלוי.המוחלףהערךמרכיבידהיינו,בשבילן—
השאירל״י,1.80ל־עדהיצואמסחורותלחלקהדולרשערהועלה1953שבמאילאחר
הוקצבשלרכישתםחומרי־היבואעלהשעריםהפרשאתלגבותהזכותאתלעצמוהאוצר

חומרי־יבואלשםדולר100שלהקצבהקיבליצואןלמשל:נמוך.בשערמטבע־חוץ
דולר300לאוצרמכרמכןלאחרלדולר.ל״י1.00שלבשעריצואמוצרלייצורגלם

דולרים100ליצואןהמירהאוצרלדולר.ל״י1.80שלשערחלשעליוהיצוא,מתמורה
לוהמירדולרים,200דהיינוהיתרה,אתורקלדולר,ל״י1.00שלשערלפי300ה־מתוך
לדולר.ל״י1.80—הגבוהבשער

המוחלףהערךעלרקוחלהשעריםהפרשהצטמצםאלה,הסדריםשהופעלובמידה
אושערים,הפרשיהתקיימואםספקהסמויהמוחלףהערךלגביגםאולםהסמוי.
שתוארוכפיוהמכירה,הרכישהשערישביןהמלאההפרששיעורםהיהאםלפחות,
אואחריםמסיםאומכסמוטלהיההסמויהמוחלףמהערךחלקעלראשית,לעיל.

זכאיםהיודהיינו,חזרה,והמסיםהמכסאתלקבלזכאיםהיוהיצואניםאמנם,שניהם.
באופןיובאושלאסחורותלגביזההסדרהופעלתמידלאאךלהישבון

המוחלףהערךמרכיביעלממכםהיצואןשוחררתמידלאכלומר,היצואן.על־ידיישיר
לצמצםלפחותאולמנוע,במטרהמכווניםהיטליםנקבעומקריםבכמהשנית,הסמוי.

היהלדולרל״י1.80ל־דלקליבואהשער28.5.54ב־הועלהכאשרהשערים.הפרשאת
שעריםהפרשינגבולכךנוסףלדולר.ל״י1.30ההיטלים,כוללהאפקטיבי,השערכבר

אתשהעלהבשיעור,1953מיוליהחלשערים״״קרןבמסגרתוכימיקליםסיכהמשמני
ופחם,דלקלמוצריהשערהועלהאופןבאותולדולר!ל״י1.80ל־האפקטיביהשער

.13.2.52פיום7/52חוזר—ממותקיםפירותבשר,רפואה,סמי*
.8.2.53מיום6/53מסבע־חוץאגףחוזר7
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ברוטוליצואפרמיות
אותולגביהיצואשערשהועלהבעת,1954מינוארוהתעופההספנותלחברותשנמכרו
.8חברות

כוללים,ליבואהשעריםוליצוא.ליבואהאפקטיבייםשערי־החליפיןמוצגים2בלוח
המיוחדיםההיטליםאתגםהיבוא,עלהאוטומטיתולפרמיהלשער־החליפיןמחוץ

המכס.אתכולליםאינםאךההשוואה,קרנותבמסגרתוההיטליםהשעריםקרןבמסגרת
הבנקים,מצדהרכישהבשעריהכלולההאוטומטיתלפרמיהמחוץכוללים,היצואשערי

התקציב.במסגרתששולמואחרותסובסידיותגם

1954—1952וליצוא:ליבואהאפקטיבייםהחליפיןשערי:2לוח
לדולר()פרוטות

ההפרש
(1(—)2)

החליפיןשער
ליצואהאפקטיבי
(2)

החליפיןשער
ליבואהאפקטיבי
(1)

השנה

+ 4 860 856 1952
— 26 1,180 1,206 1953
+ 254 1,800 1,546 1954

11. 1 ־026161115611(11,11665 x1111'5 144110
־

x141 £%{>6 1111ז65.•1950—1954,?2116המקור:
'

ז14
?60)6(:( £06 £0061061116 £65626011 161 156261 20(1 £56 0661(621 81166211 0£
ק86616560121>74.40,)66115216661,)111ץ1958,^^60(105,511)15)2)8 X65, .ק54 .

שנרכשובתשומותמרכיבי־היבואעלשחל,9האפקטיבישער־החליפיןכיכעתנניח
כמונזכור,היבוא.כללגביהאפקטיבילשערשווההיהמקומי,במטבעיצואניםעל־ידי

שכן,2שבלוחמהאומדניםגבוההיההיבואכלעלחלאשרהאפקטיביהשערכיכן,
כלשלגבילהסיק,ניתןדלעילההנחהלאורהמכס.תשלומיאתכולליםאינםהללו
המוחלףהערךעלשחלהאפקטיביהשערמןבמעטאךגבוההשערהיההיצוא
בממוצעאלאבנפרדיצואסוגכללגבינכונהאינהזושמסקנה)מובןלו.שווהאוהסמוי
היצוא(.סךלגבי

מודדלשמשיכולאינוהאפקטיבישער־החליפיןגםדברשלבסופוכן,עליתר
מכסת־בפועלקיימתשהיתר,זמןכלמקומי.יצרןמנקודת־ראותדולר־תשומהלמחיר
היהוכשלאהמכסהעלעלוהאפקטיביבשער־החליפיןהמבוקשות)כשהכמויותיבוא
מסוייםלדולר־תשומההשוקמחירהיההמקומי(המחירעלממששלפיקוחקיים

אומדןהאפקטיבישער־החליפיןמשקףהיותרלכלהאפקטיבי.משער־החליפיןגםגבוה
מסתבר,בייצור.התשומותהרכבאתיצואןקבעשלפיודולר־יבוא,למחירתחתון
שער־החליפיןלאואףהאוטומטיהמכירהשערלאהרשמי,שער־החליפיןשלאאיפוא,

הפרשבעיתלגביאולםדולר־יבוא.למחירמודדלשמשעשוייםאינםכולםהאפקטיבי,

—1948/9לשניםהמדינההכנסותשלראשוןוחשבוןןידהאוצר,משרדי

.235-6עם׳,1956מאיירושלים,,4/5591

מטבע־חוץרכישתבעדהתשלוםאתכוללזהמחירהיבואן.מנקודת־ראותדולר־יבואמחיר9
היבוא.סחורותעלהמוטליםהחובהותשלומיהמסיםואת
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דפרק

התשומותהרכבאתשקבעהואזהמחירשכןהאחרון,המחירדווקאחשובהשערים
היצרן.מנקודת־ראותבייצור,האופטימלי
המוחלףהערךלגבישעריםהפרשקיוםמנעואדמיניסטרטיבייםהסדריםלסיכום:

הסמויהמוחלףלערךשערי־החליפיןשממוצעהבטיחו,שוניםפיסקלייםהסדריםהגלוי.
כרוחם,בוצעוההסדריםואםדלעילההנחותאתנקבלאםליצוא.מהשערנמוךיהיהלא

מהצורךהתעלמותתוךעידודהיצואקיבל1954—1952שבשניםמהטענהלהסתייגנוכל
10המוסףלערךהפרמיהאתלצמצם

11

)כפיענפיםכמהלגביאמנם,נכונה,זומסקנה.
שעריםהפרשילמנוענועדמוסףלערךהפרמיהשצמצוםלזכור,ישאךנראה(;שעוד

הפרמיהלשיטתמקוםאיןשובאחרת,בדרךליבואהשעראתשמעליםברגעאנכיים.
השעריםהפרשיאתלמנועהצליחומידהבאיזולבדוקמקוםישאדרבא,מוסף.לערך
מוסף.לערךהפרמיהשיטתשללהצלחהבהשוואהתקופה,באותה

מסובסידיה.היצואנהנה1953-54בתקופהכיהטענהראויהיותררבהלהסתייגות
העלאתלאחרשאףכך,עלמסתמכתזוטענה.11בעברהנמוכיםבשערי־היבואשמקורה
שהובאובחומרי־גלםהשתמשושהיצואניםמכיווןמסובסידיה,היצואנהנהליבואהשער
עלההוצאותתופענההיצואניםשבתחשיבילהניח,קשהנמוך.היהשהשערבשעה

החידוש.במחיריולאההיסטוריהשערלפיחומרי־הגלם

מיוחדיםהסדריםלפיברוטוליצואפרמיות.3
פרמיותבהיקפם,מצומצמיםולרובמיוחדיםהסדריםלפיהוענקו,1958—1952בשנים
ענףשליצואעללעיתיםחלואלהמיוחדיםהסדריםברוטו.ליצואשהתייחסושונות
מסויימת,לארץשנועדיחידמוצריצואעלאחת,לארץהנועדיצואעלולעיתיםבודד,
יצואשהיקףמסתבר,3מלוחבודדת.עיסקהעלאפילואואחתפירמהשליצואעל

מכללאחוזים8ל־הגיעמיוחדיםהסדריםלפיברוטוליצואמפרמיותשנהנוהסחורות
25עלכאלופרמיותחלו1952-53בשניםאמנם,.1953-58בשניםהסחורותיצוא

ההדרים.יצואלכלמיוחדותפרמיותהוענקושכןמהיצוא,אחוז
לשמשנועדמהןחלקלמשנהו.ממקרהשונההיההמיוחדותההטבותלהענקתהטעם
מתוךניתןאחרחלקפרמיות.שלאחרמהסדרכתוצאהשנוצרהאפליהעלפיצוי
יותר.כלליהסדרשלבמסגרתשהוענקושונות,לפרמיותכתוספתספציפיתמטרה

ושלאברוטוליצואהתייחסושהןזו,היאלכולןמשותפתשהיתההיחידההתכונה
מהענקתן.נבעואשרהאנכייםהשעריםהפרשישלהיווצרותםלמניעתצעדיםננקטו

לארצותמיצואבדולריםבתמורההמשקשלהשימושו.י׳גאסידירזחה)א(
דולרי־שלבמונחיםהיבואשמחירימאחרארץ.מאותהליבואמוגבלהיההקלירינג
נקובים)שהיוהעולמיבשוקסחורותאותןממחיריכלל,בדרךגבוהים,היוקלירינג
מתמורתדיסאג׳יוהאוצר,משרדלהוראתבהתאםהבנקים,ניכו(.12חופשימטבעבמונחי

.279,עם,1956ירושלים,הישראלי,במשקהדולרסחירבהרל,א.10

,18—17מס׳לכלכלה,רבעוןוהשקעות״,ייצורלכדאיות,מידה״אמותגלבוע,ס.11

.75עם׳

פאלקמרכזראה:,1953לגביאומדניםלמשל,קיימים,היבואבםחיריהזההפערגודלעל12
ג׳.לוח,152,עפ׳1958ו־7591רביעי,וחשבוןדיןבישראל,כלכלילמחקר
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ברוטוליצואפרמיות
מיוחדים:הסדריםלפיברוטולתמורהבפרמיהסחותתיצוא:3חול

1950—1958
דולרים()במיליוני

1958 1957 1956 1955 1954 1952-53 1952-58

2.1 9.8 9.0 4.1 5.4 25.1 55.6 בפרמיההיצואסך .1

0.7 5.2 4.0 2.0 1
. . 11.9 דיסאג׳יוהחזרא(לפי:

0.4 0.1 — — — 2_ 0.6 הצמדהב(
1.0 4.5 4.9 2.2 5.4 25.1 43.1 אחרותפרמיותג(

140.4 141.3 104.0 87.8 85.0 100.1 658.6 היצואסך .2

כאחוזבפרמיההיצוא .3
1 7 ע 4 6 25 8 היצואסךמתוך

נתוניםאין1
פרמיה.שולמהלא2

.6ו־,4,5לוחות—1שורהמקורות:
לישראל,ססטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה—2שורה

.258עמודתש״ך,ירושלים,,10סס.

הדיסאג׳יוניכוייהסדר**.מקומיבמטבעאותהשהמירולפניהקלירינגלארצותהיצוא
לפירקמסויימות.לארצות־קלירינגמיצואהתמורהכלעלאוטומטיתוחלכלליהיה

על־ידיאומהמקובלנמוךבשיעורדיסאג׳יוניכויעל־ידיהנחהניתנהאד־הוקהחלטות
כאלואד־הוקהחלטותנגעו,4בלוחלראותשאפשרכפיאולם,הניכוי.עלכלליויתור
כלליתהוראהקיימתהיתד.לגביואשרהגלוי,מהיצואניכרלחלקדברשלבסופו

דיסאג׳יו.ניכויבדבר
ובמקריםלטעון,אפשראמנם,הישירות.מהפרמיותכחלקלראותישאלוהנחות
אתהביאולאולמעשה14ריאלייםהיולאהדיסאג׳יושיעוריכיבצדק,גםאחדים

מכאן,אמיתי.משותףלמכנהחופשייםבדולריםוהתמורהבדולרי־קלירינגהתמורה
כשםאולםמקרה.בכלממשיתהטבהבדיסאג׳יוהנחהמהווהאמנם,אם,הספקמתעורר

מדדנוכךכבסיס,הרשמילשער־החליפיןהתייחסנוהישירותהפרמיותשארשבמדידת
הדיסאג׳יו.בניכויהרשמילשער־החליפיןבהתייחסדיסאג׳יומהחזריהנובעותפרמיות

גרידאפורמלילהטבההקריטריוןנשארהפעםגם

מתורדהיינו,הסחר,איזוןקרנותמתוךבדיסאג׳יוההנחותמומנו1956לשנתעד
)למעשה,הממשלה.שלמיוחדלחשבוןושהוכנסומהיצואנוכהאשרהדיסאג׳יותקבולי

על־ידירביםבמקריםהוענקהההנחהאלה(.בחשבונותאפילוההטבותפירוטצוייןלא
עלדיסאג׳יולנכותשלאהמוסמכותהרשויותמטעםלבנקיםשניתנהגרידאהוראה
גםאז•י.רגילותכבפרמיותאלומוסוותבהנחותהוכר1957ב־רקאחר.אוזהיצוא

ב/נספחדאה12
.219—206עם׳שם,בהרל,א.ראה:שלוהחישובושיטתהריאליהדיסאנ׳יולמושגבקשר14
.2סעיףב׳,פרק12
.19.3.57מיוםהיצואלעידודהוועדהשלהחלטה14
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דסרק

1958—1955ענפים:לפידיסאג׳יומהחזריהנובעותפרמיותאומדן:4לוח

1958 1957 1956 1955 1955-58

768 5,487 4,207 1,972 12,434

ושירותיםסחורות
1בפרמיההיצואסך

דולר()באלפי

0.364 0.156 0.154 0.116 0.162

2הפרמיהשלממוצעשיעור

לדולר()בל״י
279 855 648 229 2,011 ל״י()באלפי3הפרמיהסך

6,526 14,987 10,341 19,371 51,225

)תעשייה(סחורות
בדיסאג׳יוהחייבהיצואסך

דולר()באלפי
742 5,155 4,043 1,964 11,904 דולר()באלפי1בפרמיההיצואסך

0.357 0.143 0.148 0.114 0.153

2הפרמיהשלממוצעשיעור

לדולר()בל״י
265 737 599 225 1,826 ל״י()באלפי3הפרמיהסך

11.4 34.4 39.1 10.1 23.2

מיצואכאחוזבפרמיהיצוא
בדיסאג׳יוהחייב

26 332 164 8 530

שירותים
דולר()באלפי1בפרמיההיצואסך

0.540 0.355 0.297 0.540 0.349
2הפרמיהשלממוצעשיעור

לדולר()בל״י
14 118 49 4 185 ל״י()באלפי3הפרמיהסך

בהתאם עליושחל מהדיסאג׳יו נמוד היהלמעשה מתמורתונוכהאשרשהדיסאג׳יויצוא1
לבנקים.מטבע־חוץאגףלחוזרי

שביןבהפרשהרשמיהשערהכפלתעל־ידיכאןחושבמסוימתלעיסקההפרמיהשיעור2
הדיסאג׳יושיעורלביןהיצואביצועבעתהקלירינגארץלגבינהוגשהיההדיסאג׳יושיעור
בערךעיסקהלכלהפרמיהשיעורשיקלולעל־ידינתקבלהממוצעהשיעורלמעשה.שנוכה
שלה.היצוא

הפרמיה.שלהממוצעהשיעורכפולבפרמיההיצואסך3
האוצר!משרדמטבע־חוץ,אגףהבאים:הגורמיםמןנתקבלוהלוחלחישובהנתוניםהמקור:

והתעשיה.המסחרמשרדהיצוא,אגףהאוצר;משדדהכללי,החשבאגף

סעיףאתשהיווהליצוא",הוצאות־הייצורהוזלת"קרןמתוךלממנןישכינקבע,
התקציב.שבמסגרתביצואהתמיכות
1956-57בשניםבמיוחדגדולהיהאלופרמיותשלשהיקפןרואים,אנו4לוחמתוך

רובלגבי1958ו־1957במשךהדיסאג׳יובביטולנעוץלכךההסבר.1958ב־והצטמצם
מוסףלערךהפרמיותשלהתחולהובהרחבתמסחריים,הסכמיםקויימועמהןהארצות

נמוכיםבשיעוריםהתנקהאוזו,פרמיהנשללהלכןקודםהקלירינג.ארצותעלגם
עלחלקיפיצוילעיתיםנתנוהדיסאג׳יוהחזריקשה.מטבעתמורתיצואלגבימהמקובל
אלו.פרמיותשלילת

38



ברוטוליצואפרמיות
נמצאומההנחות17חלקלגביאחרת.אוזוהנחהלמתןמיוחדיםנימוקיםגםהיואולם

דלהלן:ההסברים
מוצדקהיהלאמסויימת,לארץ־קלירינגיצואעלשחלהכללי,הדיסאג׳יושיעורא.
דיסאג׳יושיעוריתאיםספציפיתשלעיסקההאפשרות,היתר.וקיימתהיצואכללגבי

אותןמחיריעלאחוז67ב*עוליםהקלירינגבארץסחורותשמחירינניח,מיוחד.
אחוז40ל־יגיעהמתאיםהדיסאג׳יוישראלי(.נמל)ס.י.פ.העולמיבשוקסחורות

מסויימתסחורהלנולמכורמסכימההקלירינגשארץנניח,כןכמו
ברכישתזאתמתנהאךאחוז,30ב־רקהעולמיהשוקמחיריעלהעוליםבמחירים

שיעורלחולצריךשלגביהצמודה,עיסקהלמעשה,זוהי,הישראלי.בשוק"א"סחורה
)־־-אחוז23.1דהיינו,יותרנמוךדיסאג׳יו

1

ניתנה,כזהמסוגעליסודעיסקות—ך(.

ליצואדומיםבתנאיםניתנואחרותהנחותלטורקיה.צמיגיםליצואהנחהלמשל,
האחרוניםבמקרים.1958—1957בשניםלטורקיהעבודהושירותיגופרתיאשלגמכוניות,
שלאכךבחלקה,אובשלמותההיצואתמורתשללהעברההטורקייםהשלטונותהסכימו

מלא.בשיעורלאלפחותאולדיסאג׳יו,מקוםהיה
בומקרהבכלהספנות,שירותיעללתמורההוענקההדיסאג׳יובשיעורהנחהב.

דמי־ההובלההיולאעודכלכלומר,בינלאומיים;תעריפיםלפידמי־ההובלהנקבעו
שב¬השיקול.18חופשייםבדולריםהמקובליםמדמי־ההובלהגבוהיםבדולרי־קלירינג

הסיבהדיסאג׳יו.לנכותהוחלטשבגללההסיבהאתסותרזהבמקרהההנחההענקת

העולמי.השוקלמחיריביחסגבוהיםהקלירינגבארץהיבואשמחיריכזכור,היתד.
להטילבצורךמנומקהספנותשירותיעלבקלירינגלתמורהההנחהמתןזאת,לעומת

לארצותביחסהקלירינגבארץהיצואשמשיגהגבוהיםהמחיריםבגללדיסאג׳יו
שהינםממחיריםנהנההיצואאיןבומקרהשבכלאיפוא,נובע,זומהנמקהאחרות.
לדיסאג׳יו.מקוםאין—העולמיהשוקממחיריגבוהים
זושהטבההוא,הספנותשירותיתמורתעלהדיסאג׳יולביטולשניתן19אחרנימוק

אחרים;לענפיםשהוענקהמוסףלערךהפרמיההעדרעלזהלענףחלקיפיצוימהווה

שלזודרךאולםהאופקי.השעריםהפרשאתבמקצתלצמצםנועדהההטבהכלומר,
עיוותליצורעלולהענפים,לפיהשעריםמהפרשהנובעמקורות,בהקצאתעיוותתיקון

שער¬ביןהפרשמטבע:סוגילפישעריםהפרשיוצרהדיסאג׳יוביטולשכן,אחר;
מנקודת־חופשי.לדולרשער־החליפיןלביןהקלירינגדולרשלהריאלילערךר,חליפין
מכדאיותדיסאג׳יו,בהעדרשונה,הקלירינגלארץהיצואכדאיותאיןהיצואןראות
הערךדברשללאמיתואךשווה(בדולרים)כשהתמורהחופשימטבעתמורתהיצוא
המקרים.בשנישונההתמורהשלהריאלי

לערךהפרמיההעדרעקבנמוךהספנותשיצואבלבדזולאכייתכן,מכךכתוצאה

מבקרמשרדראה:ההנחה.למתןהישירהנימוקאתלבררהיהאפשרהמקריםבכללא17
הכספיםלשנתהמדינהמבקרשל9מס.שנתיוחשבוןדיןהמדינה,

.146׳עמ,1959פברוארירושלים,,8/7591

האוצר.משרדמטבע־חוץ,אגףולהקצבות,לשירותיםמהמחלקהנתקבלזההסבר18
והכספיהכלכליהמצבלבדיקתהוועדהוחשבוןדיןהתחבורה,משרד18

ספטמברבוועדה,התחבורהמשרדנציגיעל־ידימוגשהישראלית,הספנותשל
)משוכפל(.1958
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דפרק

אפשרלארצות־קלירינג.הרצוימןגדולהבמידהמופנהעודשהואאלאבענף,מוסף
מופעלותהיולאומהןהקלירינגארצותשאלבקוויםהמופעלותאניותכיאמנם,לטעון,
אםההפעלהבכדאיותלפקפקאפשרזה,במקרהגםאךבשער.ההטבהאלמלאכלל

לערךששער־החליפיןמכךנובעזהאנכיהפרשהאנכי.השעריםבהפרשנתחשב
דולרי־שלהריאלישערכםבעודהרשמי,לשערתקופהבאותהשווההיההמוחלף
דולריםשלסכוםאותומערךכאמור,נמוך,היההיצואתמורתשנתקבלוקלירינג
קשים.
העיסקהעלההחלטהביןשחלפהבתקופההדיסאג׳יושיעורהועלהמקריםבכמהג.

המחיר.אתלהעלותליצואןשניתןמבליהסחורה,משלוחמועדלביןההזמנהומועד
קבלתמועדלביןהסחורהמשלוחמועדביןהדיסאג׳יושיעורהועלהאחריםבמקרים
שובהוקטןההזמנה,אתימלאלאאוהיצואןיפסידשבומצבלמנועכדיתמורתה.
צינורותמשלוחעיסקתהמחיר.אתלהעלותהצליחלאשהיצואןבמידההדיסאג׳יו

כזה.למקרהדוגמאהינד.1956וב*1955ב־לטורקיההפלדה
במסגרתהוענק1957ב־דיסאג׳יוניכדבצורתשניתנוההטבותשלחשובחלקד.

רצוןמתוךסיני.מבצעלאחרמיצואבהפסדיםהממשלהשליותררחבההשתתפות
בהפסדיםלהשתתףהוחלטברווחיות,הזמניתהירידהאףעלהיצוא,שווקיאתלקיים
נעשהזה)דברמוסף.לערךהפרמיהשיעורילהעלאתלהיזקקמבלישונותבצורות
תקדים.(ליצירתמחשש

רשיונותמוצריםכמהליצואניהוענקוזההסדרלסיה.דמצההתטיש)ב(
שביצעו.היצואלערךמסוייםביחס(1958/59ב־ומגילהסיזל)כחוטילחומרי־גלםיבוא

גודלוברווח.כרוךיבואםהיהאלהלחומריםמכסת־יבואבפועלקיימתשהיתהמכיוון
היצוא.לגודלאיפוא,הוצמד,זהרווחשל

לשמשומאידך,היצוא,לדירבוןאמצעילשמשמחד,מטרות:לשתינועדהזושיטה
היהמתכנניו,לדעתברווח.כרוכהבהםשהזכיר.רשיונות־יבואיחולקולפיוהסדר
כגוןקריטריוןלפיחלוקתםעלאורשיונות,שלשרירותיתחלוקהעלעדיףזההסדר
ליצואשהתייחסהפרמיה,השיטהיצרהדברשלבסופואולםבעבר.המסחרהיקף
היאהתוצאהאחרים,במקריםשראינוכפיהמוחלף.הערךשערשיועלהמבליברוטו

אנכי.שעריםהפרשהיווצרותעקבבשוליים()לפחותדולריםמפסידשהמשק
כה.עדעסקנובהןמהפרמיותמובניםבכמהשונהההצמדהמהסדרהנובעתהפרמיה
האמפיריתמדידתומבחינתלאלחלוטין—ברוראינועצמוהפרמיהמושגראשית,

לראותאפשרהריהמיובא,חומר־הגלםאתבשוקמוכרהיצואןאםמושגית.מבחינהולא
מבחינהההטבהשלהכספיהערךאתכיבואןמפיקשהואמנורמלייםהגבוהיםברווחים
קשייםמהנורמלי.גבוהשהינוהרווחשלחלקאותואזלבודדיששכןאמפירית,
)למשל,הגלםחומרשלהבלעדיהצרכןשהינוביצואןמדוברכאשרמתעוררים,מושגיים
מתבטאתליצואההטבהכילטעון,אפשראמנם,וחוטי־משיכה(.חבליםשליצרנים
תומרי־באספקתתלויהייצורבייצור,תלדהרווחשכן:מהייצור,היצואןשמפיקברווח
ממושגשונההקצרבזמןהרווחמושגאולםביצוא.תלויהחומרי־הגלםואספקתהגלם
)שהיאהפרמיהמהותשלשוניםמושגיםשניגםיהיולכךובהתאםהארוך,בזמןהרווח

להלן.ראהאחרות,בצורותניתנוההטבותשאר*•
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ברוטוליצואפרמיות
הארוך.לזמןופרמיההקצרלזמןפרמיהעללדברשאפשרכךהטבה(,שלהכספיערכה

מצדגלויבתשלוםמתבטאתההטבהאיןכה,עדעסקנובהםכבמקריםשלאשנית,
מחיריבואדולרבעדהמשלמיםהצרכניםנותניםההטבהאתהאוצר.אוהבנקים
ההטבהשיעוריאתקובעתהממשלהאיןההצמדהבהסדרובכן,הרשמי.מהשערגבוה
שינויעל־ידילהיעשותויכולהעקיפה,היאהפרמיהגובהעלהשפעתהישיר.באופן
וההיטלים.המכסבשיעורישינויו/אוהיבואמכסות

השולית.הפרמיהמשיעורשונהלהיותעלולהממוצעתהפרמיהשיעורשלישית,
הנגזרזקוף,ביקוש)כוללהיצואןבפניהעומדלחומר־הגלםהביקושאםיקרהזהדבר

לחלוטין.גמישאינוהמקומי(,בשוקעצמוהיצואןשלהסופילמוצרמהביקוש
היצואניםובמספרהמקומיבשוקתחליפיםשלבמציאותםהשאר,ביןתלויה,זוגמישות
זהמהסדרשנהנוהיצואניםמספרהגיע1957־58בשניםהמוצר.אתלייבאהזכאים

לחומרי־הגלםהביקושכילפיכך,להניח,יסודישבלבד.ששהאולחמישהמוצרבכל
לחלוטין.גמישהיהלאהיצואנים,בפנישעמדהמוצמדים,
בהתאם.1954לספטמבר1953דצמברביןבוטניםיצואלגביהונהגהההצמדהשיטת

היצואערךבמחציתמספואליבוארשיונותלקבלזכאיםהבוטניםיצואניהיולכך
הסדרלפי.1955מרץ—ספטמברבתקופהבוטניםיצואלגביהונהגדומההסדרשביצעו.

במחיריםמלקורןגרעינישלמסויימתכמותמהממשלהלרכושהיצואניםהיויכוליםזה
ליצואניםהובטחהכךיצוא.טוןכלכנגדמסויים,גרעיניםבהרכבמספואאורשמיים,
יצואדולרלכלפרוסה303שלבשיעורממוצעתפרמיה
פחותמגובש,כהסדרההצמדהשיטתאתלהנהיגניסו1957/58התקציבבשנתהחל

71למעשהרשמי.בשער־החליפיןמחסורבהםקייםשהיהיבוא,מוצריכמהלגבייותר,או

שביצעוהיצואערךלפירשיונותהוקצבומהיצואניםלחלקשתים.הסדריםשניהונהגו
לחלקםיחסיבאופןחומרי־גלםשלהיבוארשיונותחולקואתריםליצואניםאךבפועל.
הריהענף,יצואמכללאחוז20יצואןשלחלקוהיהלמשל,אם,כלומר,הענף.ביצוא
לפילענף.שהוקצבהחומר־הגלםממכסתאחוז20לייבארשיתותלקבלהיהרשאי
שיקבלהיבואהיקףלביןמבצעשהואהיצואביןהקשרליצואןברורפחותזה,הסדר
הניתןהיבוארשיוןגודלתלויכאןשכן,הראשון.ההסדרלפימאשרבעבורו,רשיון
שהואהיצואלערךישרביחסעומדואינו—חבריושלהיצואבערךגםליצואן
ההסדרלסוגהדיוןאתנצמצםלפיכךהראשון.ההסדרשקובעכפיביצע,עצמו

הראשון.
שהתבטאהרשיתות,בחלוקתתיאוםחוסרבגללבמלואםבוצעולאההצמדההסדרי
כמהלמעשה,כלל,ההסדרבפועל.שבוצעליצואקשרכלללארשיונות־יבואבהקצבת
פוליומנילה,סיזללמברשות,ומלאכותיטבעישיערגומי,)חוטיבלבדיבואמוצרי
ביןהקשרכי(,5לוח)מתוךרואיםאנובהםוגםקקאו(,ועוגותקקאוחמאתקקאו,
שניתןההקצבותסכוםלמדי.רופףלעיתיםהיהבפועלהיצואלביןהרשיונותחלוקת
בהתאםזכאיםהיצואניםהיולהןההקצבותכללעלשנייםמפיביותרעלהלמעשה
שלדולרכלכנגדלהקציבהיההדיןשמןהדולריםמספר)דהיינו,ההצמדהליחס

שהוקצבהסכוםלביןלהקציבראדשהיההסכוםביןההבדלמןחלקמיצוא(.הכנסה

החקלאות.משרדהכלכלית,הסחלקהאוסדןלפי"
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ליבוא

בדולרים

המוצמדים

הנובעת

יצוא

יבוא

)בדולרים(

מהצמדה

בדולרים

)ם.או.ב.(

מיצוא

)בל״י(

)בל״י(

ליצוא

לכל

דולר

)בל״י(

)בדולרים(

יצוא

)יחס
ההצמדה(

( 9 ) א) 4 )( 8 (א)
5 )( 5 (א) 4 ) (10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

,.125,370

20,108

120,108

1957

שיער

שות
למבר

1 . שות
מבר

**27,410

28,300

128,300

1958

)טבעי

ומלאכותי(

2 . מוצרים

שויים
הע

87,473

0.839

2,517

53,031

34,753

1/3

104,259

1957-8

חוטי

גומי

מחוטי

גומי

6,283

0.180

0.900

19,992

6,981

1/5

34,907

1958

סיזל

ומנילה

3 . חבלים

וחוטי

שיכה
מ

154,183

0.544

0.544

669,151

283,425

1283,425

חמאה,1958

פולים

4 . שוקולד,

ממתקים,

ועוגות

קקאו

גומי

לעיסה

וחלבה

247,939

2(0.516)

794,954

373,567

470,999

סד־הכל)אינו

כולל

שות(
מבר

1 ..

אין נתונים.

2 ( ) נתונים

חלקיים.

המקור:

שב
חו לפי

נתונים

שנתקבלו

שרד
ממ

המסחר

שיה
והתע

וססוכני

יבוא.



ברוטוליצואפרמיות
להתייחסצריכההיתד.הפרמיה)א(הבאים:הגורמיםעל־ידילהסברהניתןבפועל,

ההצמדה)ב(בחוץ־לארץ(.למכירות)נוסףבדולריםהמקומיהשוקלמכירותגם
קקאוליצרני)ג(ב.או.פ.הםבלוחשהנתוניםבעודם"י.ם.היצואלפינעשתהבקקאו
שונהוהיה,1958למרץ—דצמברשקדמהבתקופהשבוצעיצואבסיםעלהקצבותניתנו

אתלהסבירעשוייםאינםהללוהגורמיםכלאולםזו.בתקופהלמעשהשבוצעמהיצוא
הסכומים.שניביןההבדלמלוא

ואףחלה,עליההיצואכמותמבחינתבהיקפהמצומצמתאיפוא,היתה,ההצמדהשיטת
כהלכתו.ההסדרבוצעלאזוכמותלגבי

ההטבותשארנכללוזובקבוצהברוטו.ליצואאחרותפרמיות)ג(
הוענקדהיינוהיצוא,לערךהתייחסאלומהטבותחלקברוטו.ליצואשהתייחסו
הוענקדהיינוהיצוא,לנפחהתייחסאחרוחלק)מזשזס^-^ב(;ערךלפיכפרמיה
:<:<ק$(.1£1):<קצובהכפרמיה

עשויותאחרות(,יחידותאותיבותבק״ג,)הנמדדהיצואלנפחהפרמיההצמדת
מונעתקצובהפרמיהראשית,הממשלה.מנקודת־ראותלפחותיתרונות,כמהלהלהיות

—יצואכתמורתונמכרוהשחורבשוקשנרכשודולריםעלבפרמיהזכיהשלאפשרות
הממשלהשעלהפרמיהסכוםשנית,.22ערךלפיפרמיהשלבמקרהאפשריתעיסקה
תיוחסאםיותרקטןלהיותעשוימסויים,להיקףעדהיצואאתלהגדילכדילשלם,

היצואכשמחיריהקצובהלפרמיהיהיהכזהיתרוןלערכו.במקוםהיצואלנפחהפרמיה
אחידים.אינם

מכסת־יבואעל־ידינקבעא׳למשקהיצואהיקףבומיוחדמקרהנניחהדגמהלצורך
למכסהמעלפוטנציאלייצואדולר.100הואיצואליחידתוהמחירמשק,באותוהקיימת
כיכעת,נניחליחידה.דולר50הואהיצואמחירשבוב׳,למשקרקלהישלחיכול

והממשלהדולר,1=ל״י1.00הואהחליפיןשערל״י,90הןליחידההמשתנותההוצאות
מבלי—אחידקנה־מידהלפיבפרמיהשימושתוךהיצואאתלהגדילמעוניינת
80שלערךלפיפרמיהדרושהב׳למשקהיצואאתלהבטיחכדיארצות.לפילהפלות

עליהיהערךלפיפרמיהשלבמקרהליחידה.ל״י40שלקצובהפרמיהאואחוז
קצובהפרמיהתעניקאםאךא/למשקהנועדיצואליחידתל״י80לשלםהממשלה

היצואאתלקייםכדי,אלמשקהנועדיצואליחידתל״י40רקהממשלהתשלם
.,בלמשק

המיוחדיםמהתנאיםנובעהמחיריםהפרשאיןאפילומעיקרה,תשתנהלאזומסקנה
מניצולנובעבמחיריםההפרשאםגםתופסתהמסקנהדלעיל.בדוגמאשהינחנו

שמחיריבמקרהאוהגמישויות;להבדליבהתאםהישראליהיצואןמצדמונופוליסטי
התפוקהכלאתלרכזאפשרותשאיןשעההעונה,לפימשתניםבמטבע־חוץהיצוא
יצואסוגילכמהאופייניהאחרוןשהמקרהנראה,יחסית.גבוההביקושבהלעונה

דווקאשולמהזהמיצואניכרשלחלקלכךההסבראףשזהווייתכןחקלאות,מוצרישל
מפרמיהשונהקצובהפרמיהאיןהאנכי,השעריםלהפרשבאשרקצובה.פרמיה

בסילוףאףולכןכזה,שעריםהפרשביצירתהפרמיהכרוכההמקריםבשניערך.לפי
המקורות.הקצאת

אםהסכם,שלטונותאתלהונותאפשרותקיימתכזהבמקרהגםאמנם,להלן.דבפרקראה22
נערכת.אינההארוזההסחורהטיבשלמדוקדקתבדיקה
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דפרק

פרוטה550בשיעורפרמיההוענקה1953ספטמבר—1952אוקטוברההדריםבעתת
ניתנההפרמיהדולר.לכלפרוטה136ב־בממוצע,הסתכמה,והיאהדר,פרילתיבת
דולר1=ל״י1.80הפרמיהלשערהועלההדריםליצואשהשערכךעלחלקיכפיצוי

כברהחדשהחליפיןשעריוחסהיצואסוגישלמרביתשעה,1953באוקטובררק
.1953במאי

בתקופההחקלאותמוצרילכללברוטוליצואשונותפרמיותהוענקודומהמסיבה
אולם,23סמויהפרמיהבצורתשונותהטבותניתנוהתעשייתיליצואשכן,.1956—1953
ניתןלכך,איבלבד.דולר(1=ל״י1.80)הפרמיהשערעדייןחלהחקלאותיצואעל

אחוז20ל־15ביןשנעבשיעורברוטו,ליצואפרמיותשלאופישנשאהחלקי,הפיצוי
הגלויההפרמיההנהגתעם,1956בפברוארלדולר.ל״י1.80שלהרשמיהחליפיןמשער
המיוחדותהענקותכמעטפסקוהחקלאות,יצואלרבותהיצוא,סוגירובעלמוסףלערך

.6מלוחלראותשאפשרכפיהחקלאות,למוצרי
שערבלבד.מכוניותליצואהתייחסו1954—1953בשניםהתעשייתיליצואהפרמיות

בשיעורחלקיתפרמיהשולמהאזועד—1954ביולירקזהיצואלגביהונהגהפרמיה
)בתקופהלדולרפרוטה320ו־(1953יוני־ספטמבר)בתקופהלדולרפרוטה280של

שלשערלפינקבעברוטויצואלדולרהפרמיהשיעור(.1954יוני—1953אוקטובר
נחשבומוסףכערךהמוחלף.לערךדולר(1=ל״י1.00)ג׳ושערהמוסףלערךל״י1.80
אלהאחוזיםהשניה.בתקופהאחוז40דהראשונהבתקופההיצואמתמורתאחוז35

בסופוכינמצא,זומסיבהבדיעבד.המוסףהערךשייבדקמבליאומדן,לפירקנקבעו
הגדלתואוהמוחלףהערךהקטנתברוטו—שכןהיצואלערךהפרמיההתייחסהדברשל
ביןבשערהאפליההמוסף.כערךא־פריורישנקבעהאחוזאתמשנההיתהלא

אתהמכוניותמיצואנילשלולנועדההאחרים,התעשייתיהיצואוסוגיהמכוניות
.24ג׳שערלפימכן(לאחרגם)ולמעשה1953יונילפנישבוצעהיבואעלהרווחים

ליצואבעיקרהתייחסו,1955מ־החלשהוענקוהתעשייה,ליצואהאחרותהפרמיות
לאחרדלק"יוקרכ״החזרניתןחלקןדלק.שלניכרתבכמותהשתמשושלייצורו
אךביותר,הזולהמקורמחירלפיייקבעליצואהמשמשהדלקמחירכישהוחלט
יצוא.טוןכלכנגדהיצואניםקיבלואותוקבוע,סכוםשלאופינשארזולפרמיה
.2י1957ב־בהפסדיםכלליתהשתתפותבמסגרתניתנויצואלאותונוספותפרמיות

יצואטוןלכלאולםתפוקה.טוןלכלקצובהסובסידיהבהענקתהתבטאהזו■השתתפות
המקומי,לשוקנועדהאשרתפוקהלטוןשהוענקמזהגבוהבשיעורסובסידיהניתנה

פרמיהלראותישהמקומילשוקשהוענקהחוליצואהסובסידיהביןזהובהפרש
גבוההיה"רצויה",או"קשה"מטבעתמורתיצואעלשחלזו,פרמיהשיעורליצוא.

"רכה".מטבעתמורתיצואעלשחלמהשיעור
אשרסחורותליצואשהוענקופרמיותבעיקר,כוללת,6שבלוחהשלישיתהקבוצה

נובמברשביןבתקופההפרמיהשולמהמהןחלקלגבימסויימות.יעודלארצותנשלחו
1954מיוליהחלהפרמיההוענקההאלוהארצותאחתלגבי.1956אוגוסטלאמצע1955

הבא.בפרקהריץראה21
השעראך,1953ביוניהפרמיהלשערעדמכוניותחלקיליבואשער־החליפיןהועלהלמעשה14

זה.תאריךלאחרשנפתחואשראיםעלרקחלהחדש
.40עמודראה21
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פרמיות
ליצוא

ברוטו

לוח

6 : אומדן

פרמיות

שונות 1 ליצוא

ברוטו

לפי

ענפים:

1953 —

1958

1958

1957

1956

1955

1954

1952-53

1953-58

1,967

4,656

5,028

2,163

5,425

(25,124)

2(44,363)

א+ב.

כל סוגי

היצוא

א. ערך

היצוא בפרמיה)אלפי

דולר(

286

228

234

199

296

160

(200)

ב. שיעור

הפרמיה )פר׳

לדולר(

562

1,061

1,178

431

1,608

(4,020)

(8,860)

ג. סך־כל

הפרמיה

)אלפי

ל״י(

991

4,468

4,932

2,163

5,425

25,124

א.43,103 סחורות

א. ערך היצוא בפרמיה)אלפי

דולר(

131

224

233

199

296

160

193

ב. שיעור

הפרמיה )פר׳

לדולר(

129

1,001

1,148

431

1,608

4,020

8,337

ג. סך־כל

הפרמיה

)אלפי

ל״י(

164

3,635

3,311

821

3,810

3,650

15,3911 . יצוא

שיה
התע

א. ערך

היצוא בפרמיה)אלפי

דולר(

108

237

198

134

320

297

257

ב. שיעיר

הפרמיה )פר׳

לדולר(

18863

657

110

1,220

1,084

3,952

ג. סד־כל

הפרמיה

)אלפי

ל״י(

_

116

1,015

897

1,520

21,474

15,0222 . יצוא

החקלאות

א. ערך היצוא בפרמיה)אלפי

דולר(

—

351

402

291

247

137

161

ב. שיעור

הפרמיה )פר׳

לדולר(

—

41

408

261

375

2,936

4,021

ג. סך־כל

הפרמיה

)אלפי

ל״י(

827

717

606

445

95

2,6903 . סחורות

לפי

ארצות

יעוד

1*

3

א. ערך היצוא בפרמיה)אלפי

דולר(

135

135

135

135

135

—

135

ב. שיעור

הפרמיה

)פר ,

לדולר(

112

97

83

6013—

364

ג. סך־כל

הפרמיה

)אלפי

ל״י(

976

188

9651,260

ב. שירותים

)תיירות(

4

5

א. ערך היצוא בפרמיה)אלפי

דולר(

450

318

318

——

415

ב. שיעור הפרמיה)פר׳

לדולר(

433

60

30——

523

ג. סך־כל

הפרמיה

)אלפי

ל״י(

1 פרמיות

שהתייחסו

ליצוא

ברוטו

פרט להחזרי

דיסאג׳יו

ופרמיות

הנובעות

מהצמדה.

8 ( ) נתונים

לא מלאים.

5 הפרמיות

שהתייחסו

ליצוא

כל הסחורות

שנועדו

לארצות

מסוייסות.

* החזר

מס קניה.

5 ..

אין נתונים.
המקורות:

הליח

שב
חו לפי

נתונים

שנתקבלו

באגף

מטבע־חוץ

של שרד
מ

האוצר.

ובמחלקה

הכלכלית

של שרד
מ

החקלאות.



דפרק

אחוזים7.5שלאחידבשיעורניתנהזופרמיה.1958בסוףעודבתוקףהיתהוהיא
היונהוגיםמדינותבאותןהרשמי(.שער־החליפין)לפיהיצואשלב.או.פ.מערך
כדיהונהגהזוהטבהישראל.ובתוכןארצותממספריבואלגבימפליםמכסשיעורי
מאידך.האפלייהביטוללמעןוללחוץמחההישראלייםהיצואניםאתלפצות
מתוךחלקעלרקחלהאפליהכילצייןראויההטבהשלהראשונההמטרהלגבי
היצואמכללאחוז14.4הופלולמשל,,1955ב־משתנים.ובשיעוריםמישראלהיבוא
חלהההטבהאך.26אחת26.1ל־זהשיעורעלה1956וב־אלו,מארצותלאחתשלנו

עדייןשולמהשהפרמיההעובדההשניה:המטרהולגבי.27היצואכלעלתקופהבאותה
בלתי־יעיל.היהשהאמצעימעידהשנים4לאחר

תעשייה.מוצריכמהשלליצואגםפרמיותהוענקויותר,אופחותדומות,מסיבות
ארצות־ממשלתשהעניקהסובסידיהלאורמסויים,מוצרליצואגםהוענקהכזופרמיה
הפרמיהגםבוטלההאמריקניתהסובסידיהמשבוטלהמוצר.אותוליצואהברית

הישראלית.
תיירות.שירותיליצואהוענקה6בלוחהמופיעותההטבותשלהרביעיתהקבוצה

שנמכרוסחורותבמחירכהחלהאוהמרת־מטבע,עלפרמיהבצורתניתנהההטבה
אלוהטבותניתנו,1952אוקטוברסוףעדולבתי־מלון.לתייריםמיוחדותבחנויות
גםהןהתיירים.שהציעומטבע־החוץאתהבנקיםהמירולפיוהנמוךלשערכפיצוי
סוגירובעלשחלג׳לשערתייריםשלהוצאותסוגיכמהעלהחלהשעראתקירבו
לעלייתהביאוואזמכן,לאחרגםניתנואלוהטבותאולם(.7)לוחהאחריםהיצוא

האחרים.היצואסוגילגבינהוגשהיהלשערמעלשער־החליפין
אחח,15ב־28לתייריםשנמכרוסחורותסוגיכמהשלמחירםהוזל1956במאיהחל

לכןאחח.20ל־ההוזלהשיעורהועלה1958ומאפרילקניה״,מם״החזרבמסגרת
450ב־השניהובתקופהלדולרפרוטות318ב־הראשונהבתקופההפרמיההסתכמה
למטבע־שער־החליפיןלהעלאתזמניאמצעילמעשה,היתה,ההטבהלדולר.פרוטות

גלד.באופןזהשערהועלהכאשר,1959ב־בוטלהוהיאתיירים,על־ידיהמוצעחוץ
ההטבהאתלראותשישכךעלרומזהואשכןלהטעות,עשויקניה"מס"החזרהכינוי
קשרללאהסחורות,סוגיכלעלאחידבשיעורחלהההטבהאךההישבון.מהסדרכחלק
ההטבהשתשלוםהעובדה,גםוסחורה.סחורכלעלבפועלשחלהקניהמםבגובה
כאמצעי־הפרמיהתפקידלגבידברמשנהאינהקניהמסתקבולימתוךבחלקומומן
התיירים.שמציעיםלמטבע־החוץהרכישהשערלהעלאתביניים

כרוכותהיוהמיוחדים,הסדריםבמסגרתשהוענקוברוטוליצואהפרמיותבסיכום,
אתהעלו1956עדהחקלאותמוצריליצואשהוענקואלובשערים.אנכיהפרשביצירת
(1954עדודלקמספוא,)דשנים,מיבואהתשומותשמרביתאף־על־פיליצואהשער
יצואאללהדריםהפרמיההתייחסה1952/53בעונתיחסית.נמוכיםמשעריםנהנו

פאלקמרכזומסחר,מכסעלהכלליוההסכםישראלחנוך,וג.הלוינ.28
.2לוח.1958ינוארירושלים,,1מס.מחקרמאמריסידרתבישראל,כלכלילמחקר

מוצריםיצואנירקבהשיזכוכךהפרמיה,תחולתאתלצמצםהצעההועלתהזהמטעם27
.17.9.57מיוםהיצואלעידודהוועדישיבתדדחמופלים—

הסדריםעל־ידילהונאהנוחפתחיימצאשלאבאופןמסוייסותסחורותלגביהונהגההסדר28
לתיירים.תושביםבין
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ברוטוליצואפרמיות

1953—1952דיפלומטי:וסגלתייריםלהוצאות1מיוחדותפרמיות:7לוח

הפרמיה
לדולר()ל״י

שער
החליפין

לדולר()ל״י
ההוצאהסוג התקופה

וקונטולרי דיפלומטיסגל
:1952

0.089 0.446 ההוצאותכל 13.2עד

תיירים
:1952

0.119 0.476 לתייריםבחנויותתשלומים 13.2עד

0.238 0.952 לתייריםבחנויותתשלומים 14.8—25.5

0.477 1.191 לתייריםבחנויותתשלומים 22.10—15.8

0.176 1.176 לתייריםבחנויותתשלומים 31.12—23.10

:1953
0.176 1.176 לתייריםבחנויותתשלומים 4.4עד

בבתי־וארוחותלינההוצאות 4.4—15.2

0.200 1.200 מלון

.1953ב־הפרמיהומשער1952ב־השעריםמשלושתהנובעותלפרמיותסרט1 לבנקים.מטבע־חוץאגףחוזריהמקור:

חדיןוהואא׳;שערהיההפרילאריזתעציםעלחלאשרהיבואששערשעהברוטו,
הפרשיאתלהקטיןנועדהמיוחדותמהפרמיותחלקשני,מצדמכוניות.ליצואבפרמיה
מסויימים,יצואלסוגיהשערלהעלאתאמצעילעיתיםשימשוהןהאופקיים.השערים
תפקידלהלן(.ז/פרק)ראההפרמיותשלהאחריםההסדריםבמסגרתלרעהשהופלו

,1952לאוקטוברעדלתייריםהוענקואשרשפרמיותבעובדהלמשל,משתקף,זה לשערבהשוואהכלפיהםקיימתשהיתההאפליהאתהקטינו,1958לסוףעד1956וממאי
למתןקיימיםהיונימוקיםאותםאחרים.ממקורותמטבע־חוץהיצעשלההמרה אלופרמיותכלומר,.1955עדהחקלאותולמוצרי1952/53ב־הדריםליצואפרמיות להאחדת־יתרשתרמו"טלאים"כעיןבכללה,הפרמיותמערכתבתוךלעיתים,שימשו

האופקי.במובןהשעריםמבנהשל
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ה׳פרק

הפמ׳ז*בררטר-שיטתמוסףלעררפרמיות

1.
הפיקוחבמסגרתבמטבע־חוץלעיסקותחופשיים""שווקים

לכמהזהלמטבעהשוקפוצלמטבע־חוץ,עלפיקוחהיהנהוגבהםמשקיםבמספר
והביקוש.ההיצעלפי"חופשי"באופןהמחירנקבעמהםשבאחריםחלקייםשווקים
היהשמותרהמכירהעיסקותוסוגיהרכישהעיסקותסוגיבקביעתהתבטאהפיצול

שוקבכלנקבעואשרשהשעריםמובןהאלה.החלקייםהשווקיםמןאחדבכללערוך
איפשרואלהמוגבליםשווקיםלהם.המיוחדיםולביקושלהיצעבהתאם—שוניםהיו

עלהפיקוחקיבלוכךשערי־החליפין,עלמסויימתבמידהלהשפיעהשוקלכוחות
יותר.גמישאופימטבע־החוץ
ממשקשוניםהיוהחופשיים",ה״שעריםקיוםאתשאיפשרוהמיוחדיםהסדרים

הפיסיקליותהרשויותשלהישירהההשפעהומידתהפיצולמידתשלמבחינתןלמשק
שלהטכנילביצועשנוגעובמהחלקי,שוקבכלוההיצעהביקושעלוהמוניטריות

לביןמסויימיםממקורותמציעיוביןחוץבמטבעישירמסחרהותרלעיתיםהשיטה.
מוגדרות.למטרותדורשיו

חסקתז;(.חש11116זז10ח1)יבואבזכיונותרקישירבאופןהמסחרנוהלאחריםבמשקים
מהםנרכשהכאשרמיוחדת,כהטבהמסויימותסחורותליצואניהוענקוהזכייונות
יבוארשיונותקבלתלשםליבואניםדרושיםהיואלהזכיונותבמטבע־חוץ.התמורה

למכירהניתנוהיבואכשזכיונותמותרות.מוצריכללבדרך—מסויימותסחורותשל
כאשרשנוצרזהמטבעלשוקבתכליתדומהלמטבע־חוץ,חלקישוקנוצר3חופשית

אךישיר,באופןהמטבעמחיראמנם,נקבע,לאכזהבשוקבו.ישירלמסחרהיתרניתן
כאשרגםלשלם.היהרוכשושעלוהיטלהמטבעמציעקיבלאותההפרמיהנקבעה
ישירלמסחרדומההיתד,התוצאה—היצואמערךנמוךסכוםעליבואזכיונותהוענקו
ע-^ב(.2101מש:1)ערךלפימםגםהוטלהמטבעמציעישעלאלאחוץ,במטבע
לייבאהזכאיהואלבדווהיצואןלהעברה,ניתניםאינםהיבואזכיונותאםגםאולם

במטבע־חוץ(.פקדון)היינו,מטבע־זרפקדוןפמ״ז—1
8...£אחד:״חופשי״לשוקדוגמאותראה—כזהפיצולשללדוגפאותבקשר3

זמישא1954,.ק168;11נ16תז3:(10גת1
,00151\€£05110001130171

'
£0001^71ס\6£ס71£0

^40מ612ץז?1תנ8,\01£)0;וה£0510101100150,£1(1(£047171140117(7001,ב/ג\5!11^ת10,ת1954,
.קק78,71,54,52

.€071100114!7!£1100€0711001(71,חופשיים״:״שווקיםלכמהדוגמאות 5. £1115, 11x0£6
0ג1דד1־!ו1(19411££,.ק47;1תת£(ת2110ח31^40מ612ץז,!,מט?£%0(3<471^£0510101107150,
£0471711101£0110110(7001,ו^נ45111§ת10,ח1953,.קק99,97•

א:.111<£5:<0,11.!{0,.!!.ק387ראה:,1953ב־במצריםלמשל.הונהגה,כזושיטה1
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פמ״ז—ברוטומוסףלערךפרמיות
מתפצל,מטבע־־החוץשוקשונה—התוצאהאין(,6קא0:!1!£160(10״!(11013)סחורות
הביקושבשוק.הפועליםלכוחותבהתאםמחירונקבעבהםחלקיים,לשווקיםלמעשה,

הזכיונותשיטתלביןזושיטהביןההבדלהיבוא.לסחורותמהביקושנגזרלמטבע־חוץ
בשיטהמיוצגיםהביקושצדוגםההיצעצדשגםבכך,הואחופשיתלמכירההניתנים

שער־באלאלפיכךוהמייבאת.המייצאתהפירמהאחת:פירמהעל־ידיישירבאופןזו
(.1קחז1״;1ז316)סמוישער־חליפיןונוצרבשוק,מלאלביטויהחליפין

כלתוצאה—לאותההביאולמיניהן)זסזזגיי(סחר־החליפיןעיסקותגםלמעשה,
גםספציפי.באופןאלובמסגרותהמותרותוהיצואהיבואעיסקותסוגינקבעועוד

בהתאםהסמויהשערנקבעבהםלמטבע־חוץ,חלקייםשווקיםנוצרואלובעיסקות
בשנותבגרמניהנפוץשהיהמרק"ה״אסקיהסדרהיהכזהבשוק.הפועליםלכוחות

למטבע־החוץהסמויהמחירנקבעבהןבפיקוח,חליפיןעיסקותאיפשרהואהשלושים.
.4שוקלכלמיוחדיםוביקושהיצעלפי

שהביאוהטכנייםההסדריםאחדהיתה,1953באמצעבישראלשגובשההפמ״זשיטת
היינו:הפיקוח.במסגרת"חופשיים"שערי־חליפיןוליצירתמטבע־החוץשוקלפיצול
לשווקיםמטבע־החוץשוקהתפצללעיל,שהזכרנובשיטותכמוהפמ״ז,מהסדרכתוצאה
האוטונומיים.והביקושההיצעכוחותלפישער־החליפיןנקבעמהםאחדשבכלחלקיים,
הפיקוח.הסדריעל־ידיגםישירבאופןבישראלוההיצעהביקושהושפעולכךנוסףאולם
זכיונותלשיטתבמיוחדדומההיההפמ״זשהסדרלומראפשרהטכניתמהבחינהברם,

מיוחדות.הגבלותכמההישראליההסדראתציינוזאת,עםלהעבירם.ניתןשלאהיבוא,
המשמשיםחומרי־גלםכללהלייבאזכאיהיצואןהיהשאותןהסחורותרשימתראשית,

עצמילעיבודמוגבלהיהאלהבחומריםהשימוששנית,בלבד.שלוהייצורלצרכי
מטבע־אחרים—היצעבמשקיםגםאמנםקייםשהיהדברשלישית,היצואן.על־ידי
להגבלתנוסףוזאתכמותית!להגבלהכפוףהיההחלקיהשוקבתוךליבואהחוץ

השיטה.מעצםשנבעה(,0051:16511-101100)ההוצאות

פמ״זשלהשוניםההסדרים.2
עלהרכישהשעריהעלאתעםהפמ״ז.שיטתשלהטכנייםההסדריםלתיאורעתהנפנה
התעשייהמוצרימרביתשלליצואניםהוענקה,1953במאיהבנקיםמצדהיצואתמורת
—במטבע־חוץמיוחדיםלחשבונותבחלקה,אובמלואההיצוא,תמורתאתלזקוףהזכות

היצואניםחוייבואלה,לחשבונותשנזקפומטבע־החוץ,ביתרותמיצוא.פמ״זחשבונות
זכאיםהיוהיתרהאתהיצוא;סחורותלייצורנזקקולהםחומרי־הגלםיבואאתלממן
לאוצרלמכוראומקומי,לשיווקסחורותלייצורדרושיםשהיוחומרי־גלם,ליבואלנצל

לדולר.ל״י1.80שלבשער־חליפין
מצומצםהסדרלבין,1953במאישהונהגזה,פמ״זהסדרביןלהבחיןהראוימן

המצומצם.בהסדרתחילהנדוןלכן.קודםעודנהוגשהיהטכני"—"פמ״זיותר—
היצואמתמורתחלקבידםלהשאירהרשותליצואניםניתנההטכניהפמ״זהסדרלפי
להמשךנזקקולהםחומרי־הגלםיבואאתלממןכדיהגלוי,המוחלףלערךהשווה
בייצורששימשוחומרי־גלםלקנייתהוגבלפמ״זלחשבוןשנזקפההתמורהניצולהיצוא.
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הפרק

כנגדמלאה"כמותיתיצוא"התחייבותכךלשםמסרהיצואןבלבד.היצואסחורות
חומרי־בכללהשתמשהתחייבהואדהיינו:הפמ״ז,מחשבוןמומןשיבואםחומרי־הגלם

נחשבההמקומילשוקכאלהחומרי־גלםהעברתליצוא.ייצורלשםורקאךהגלם
חומרי־הגלםיבואאתלממןהיצואניםעלשהוטלההחובהאדמיניסטרטיבית.לעבירה
היקףאתלהגדילשעמדיצואןאוחדשיצואןעללהקשותהיתד.עלולההתמורה,מתוך
בתורתהתחלתי,מימוןלשםדולריםליצואניםהממשלההקציבהלכך,איהיצוא.

בסכוםמטבע־חוץלאוצרהיצואןמכרמכןלאחרפמ״ז".מחשבוןשתוחזרנה"הקצבות
בשעתו.ההקצבהניתנהשבושערובאותוההקצבהלסכוםמקביל
במקוםהפיקוח.בניהולפשטות־יתרוראשונה,בראשהכניס,הטכניהפמ״זהסדר

מטבע־חוץוירכשוקבלתה,עםבמלואההיצואתמורתאתלאוצריעבירושהיצואנים
ביןההפרשאתרקהיצוא,שערלפילאוצר,מכרו—חומרי־גלםיבואלצורךמחדש
לממןלהםאיפשרברשותםשנשארמטבע־החוץהמוחלף.הערךלביןהיצואתמורת
שלקיומםאתמנעזההסדרשנית,היצוא.לביצועהדרושחומר־הגלםיבואאתמחדש
לנבועהיושעלוליםהפרשיםהגלוי,המוחלףהערךלגביהאנכייםשעריםהפרשי
דולרבסךחומר־גלםרכישתעל־ידישכן,.5ולמכירהלקניהמרוביםשעריםמקיום
לפיכך.אחד.בדולרהיצוא,שערלפילבנקלמכורהיצואןשיכולהיתרהירדהאהד
היצוא.לשערשוותחומר־גלםשליבואלדולרהאלטרנטיביותההוצאותהיו

זההסדרלפי.1953במאיגובשאשרהפמ״ז,שלהרחבההסדרלתיאורעתהנחזור
ממנהחלקאוהתמורהכלאתשמו,עלשהופקדפמ״ז,לחשבוןלזקוףזכאיהיצואןהיה

זההיההתמורהכלאתלזקוףלושהותרבמקרההגלוי.המוחלףהערךעלהעולה
הטכני)הפמ״זחלקי.זמ"פזההיהממנהבחלקרקדובראםמלא*פמ״ז
שווההפמ״זלחשבוןלזקוףשניתןהתמורהאחוזהיהשבוחלקי,פמ״זכן,אםהיה,

יבואאתלממןזכאיהיצואןהיההפמ״זחשבוןביתרתהגלוי.(המוחלףהערךלאחוז
פירושמלאה".כמותית"התחייבותמתןללאיצוא"לשם"יבואבמסגרתחומרי־גלם

"יבואבמסגרתשהובאומחומרי־הגלם,בחלקלהשתמשזכאיהיהשהיצואןהדבר,
המקומי.לשוקשנועדוסחורותלייצורגםהפמ״ז,ביתרותמומןואשדיצוא"לשם

כרוכהלהלן,שנראהכפיהיתד"המקומילשוקחומרי־גלםלייבאשהזכותמכיוון
הערךעל־ידימוגבלהיהשהיקפההטבהליצואןהמלאהפמ״זשיטתהעניקהברווח,
מןשקיבלהתמורהעל־ידיהוגבללבצעהיהזכאישיצואןהיבואהיקףברוטו.המוסף
ליבואו־)ב(יצוא,לצרכיליבוא)א(היבוא:אתנחלקיצוא.=יבואדהיינו:היצוא*,
היחס:אתונקבלהמקומי,לשוק

יצוא=יצואלצרכייבוא+המקומילשוקיביא
יצואלצרכייבוא—יצוא=המקומילשוקיבואאו:

ברוטו.מוסףערך=המקומילשוקיבואכלומר:
הוגבלההמקומילשוקחומרי־גלםליבוארשיונותבמתןהכרוכהשההטבהמכאן,
גלויהבפרמיהמהתמורהחלקלמכורהיצואןהעדיףאםברוטו.המוסףהערךעל־ידי
הזהות:היתד.ג׳(,לשערנוסףפרוטה800שלפרמיה)למשל:

.2סעיףד/פרקראה5
להלן.הסתייגויותראה*
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ברוטו.מוסףערך=בפרמיהלאוצרדולריםמכירת+המקומילשוקיבוא
ברוטו.המוסףהערךעלרקתחולשהפרמיהלהבטיחכן,אםנועדה,הפמ״זשיטת
אשרהמוסףהערךעל־ידיהמקומילשוקשנועדהיבואהוגבללאלמעשה,אולם,
אחביצעמכןלאחרורקליבואהקצבותמראשהיצואןקיבלכללבדרךבדיעבד.מומש
גדולהיהתאריךלאותועדהיבואשהיקףנמצא,מסוייםתאריךנבחראםהיצוא.
היצואןחייבהצדקתולשםאשריבוא,בבחינתהיאהיתרה.7אזעדשבוצעמהיצוא
לצרכיהשוטףהיבואהוגבלהיצואבהיקףיציבותשהיתר!במקרהאולםבעתיד.לייצא
קיבליצואןלדוגמא:השוטף.שביצואברוטוהמוסףהערךעל־ידיהמקומיהשוק

חומרי־גלם.זהבסכוםייבאהואל״י.1.80שלשער־חליפיןלפידולר100שלהקצבה
ביצעשנה,נניחידוע,זמןפרקתוךדולר.30בשוויסחורההמקומילשוקמכרומהם
סחורההמקומיבשוקשובמכרמהםדולר,100ב־חומרי־גלםוייבאדולר100ב־יצוא
על־ידישלוהיבואהיקףהוגבלהראשונהההקצבהמתןלאחרובכן,דולר.30בשווי
מהיצוא.היבואאיפוא,גדול,הכוללבחשבוןרקדולר(.100כנגדדולר100)היצוא

לוהמוקצבבמטבעחומרי־גלםמייבאהיצואןכדלקמן:היהליצואהיבואביןהקשר
מןשבחלקמכיווןאולם,סכום.באותוסחורותלייצאמתחייבוהואהרשמיהשערלפי

לערדהמתייחסתמההטבהנהנההריהוהמקומי,לשוקייצורלצרכימשתמשהואהיבוא
נהנההיצואןאחרות,במיליםזה.מוסףערךמומשבטרםעודהיצוא,שלברוטומוסף

הממוצעתהייצורתקופתלמשךההטבה,שלהכספילערךהשווהבסכוםמאשראי
יבואלהתירבשעתוהוצעזה,אשראילמנועכדיהיצוא(.לביצועעדהיבוא)מביצוע

הצמדתעל־ידילהיעשותהיהיכולהדברבדיעבד.שמומשמוסףערךמתוךרק
כדפמ״ז".מחשבוןשתוחזרנה"הקצבותמתוךשמומןליבואמלאהכמותיתהתחייבות

הדרושהחוזרההוןלממדיבמטבע־חוץהאשראיאתלהגביליכולההממשלההיתד!
בלבדדולר70שלהקצבהמקבלהיההיצואןלעיל,המובאתבדוגמאיצוא.למטרות

היהדולר,100בסךיצואבעזרתםמבצעשהיהלאחרורקליצוא,חומרי־גלםיבואלשם
דולר.30שלבשוויסחורותהמקומילשוקלייבאיכול

חלקאוזה,אשראילהפוךיצואניםלכמהאיפשרדלעילשהסדרלצייןעודכדאי
כאלהיצואניםאמנם,.8שלהםהיצואבהתחייבויותעמדושלאאחרי—למענקממנו,
לאכנגדושההתחייבותיבוא,לדולרל״י1.80שלבשיעורקנסבתשלוםחייביםהיו

9הקנסמשיעורלעיתיםגבוההיהההטבהעדךשנראה,כפיאךמולאה,

10

כן,עליתר.
.1"בלתי־יעילהעצמוהקנסגבייתהיתד,אהדיםשבמקריםנראה

יצוא"לשם"יבואבמסגרתשיובאהסחורהשלהפמ״זשער.3
מימושוואופן

במסגרתהמקומיהשוקלצרכיגםחומרי־גלםלייבאהפמ״זליצואנישהוענקההזכות
המחירכלומר,הרשמי.מהשערגבוהסמוישער־חליפיןלהםהבטיחהיצוא",לשם"יבוא

ג׳.ב;ספחהדיוןראה7
המדינהמבקרשל9מס.שנתיוחשבוןדיןהמדינה,מבקרמשרדראה8

.160—158עמ׳,1957/58הכספיםלשנת

.9ר8לוחותראה*
.8הערהראה10
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בצירוףפמ״זדולר—זאתלוהתירואילו—למכורמוכןהיצואןהיהשבוהמינימלי
העדרהרשמי.מהשערגבוההיהמסויימות,סחורותשליצוא"לשם"יבוארשיון

גבוהמקומיבמטבעתומר־גלםשלהשוקמחירהיהשבומצב,יצרביבואליברליזציה
החובהתשלומיהמסים,המכס,בתוספת—הרשמיהשערלפיהסחורהשלהיבואממחיר

איפשרהברשיון־יבואשהזכיר,איפוא,יוצא,מקומי.במטבעהאחרותהיבואוהוצאות
גבוההיהזהשערשברשותו.הדולריםעלהרשמימהשערגבוהשערלקבלליצואן

המסיםהמכס,לביןסחורהדולרשלהשוקמחירביןלהפרשהשווהבסכוםמהרשמי

יבוא.לדולרוהוצאות
היתר.עודכלמהגבלות,שוחררשיבואםמוצריםלגביגםגבוההיההפמ״זשער

ותשלומישהיטליםבעובדה,מקורהלכךהסיבהחובה.בתשלומימלווההליברליזציה
יבואניםעל־ידיגםהיבואבוצעעודכליצוא".לשם"יבוארשיונותעלחלולאהחובה
קניה+היטליםהרשמי+מכס+מםלשערשווהיבואדולרשלהשוקמחירהיהרגילים,

נקיהבתמורהזכהיצוא"לשםל״יבואנוצלאשרשדולרמכאן,לדולר.יבוא+הוצאות
עולותאינןהיצואןשלהיבואשהוצאותבהנחהלדולר,הרשמי+היטליםלשערהשווה

שלהפמ״זלשערשווההיתד,זונקיהתמורההשולי.הרגילהיבואןשלאלועל
הסחורה.
במסגרתהמקומי,לשוקסחורהשייבאיצואןשלהשוליותהיבואהוצאותאולם
עלמהפטורנתעלםאםגםרגיל—יבואןמהוצאותנמוכותהיויצוא",לשם"יבוא

הסדרים,ההישבוןמתןצורתלגבינקבעו1954/55משנתהחללגביו.החלהיטלים
שחרורעםעליוהמוטלמהמכסאחוז10רקחומרי־גלםהמייבאיצואןשילםשלפיהם
בתוםחלקית.בנקאיתבערבותהתחייבותמסרהנותריםהאחוז90וכנגדהסחורה,
הקניהומםהמכסנגבוהשונות(הייצורלתקופותבהתאם)שהשתנתהמסויימתתקופה

על־ידישאושר)כפיליצואשימששלאחלקאותולגביהבנקאיתהערבותמומשהאו
ללאבמסיםמאשראינהנהשד,יצואןהדבר,פירושהיצואן(.לבקשתבהתאםהמכס
בלבדנמוכהבריביתאוריבית

11

האפקטיבי,המסשיעוראתכמובן,הקטינה,זוזכות.12
עלההוצאותלביןהלוואהלהשיגהיצואןיכולבההריביתשערביןההפרש)בגודל

הסיבה,גםזוהרשמי.לשערמעלהפמ״זשעראתהעלתהולכןכאלו(היואםהערבות,
היבואנהנהלכך,נוסףמטה.כלפימוטהקודם,שהוצעכפיהפמ״זשערשחישוב
בתנאישונותמהטבותהמקומי,לשוקשנועדהיבואוכןיצוא",לשם"יבואבמסגרת
.13הרגילליבואבהשוואההמימון

חומר־הגלםיבואעלשההגבלהכנראהלמקרה.ממקרהשונההיההפרמיהמימוש
על־ידימומשהשהפרמיההדעתעלמתקבלמעשית.היתד,תמידלאעיבודלמטרות
שניתןפמ״זשלכבמקרההשערמומשואזהיבוא,זכותשלסמויה,אךישירה,מכירה
בהוצאותנשאוהואיצואןשםעלהסחורהאתייבא■הפמ״זרוכשחופשית.למכירה

הכנסותעלראשוןוחשבוןדיןהמדינה,הכנסותעלהממונההאוצר,משרד11
.214עט׳,1954/55—1948/49לשניםהמדינה

נמוך.בשיעורכיאםריבית,שולמהבנקאיתערבותשעלמכיוון12
ההפקדהמחובתושחרורנמוכהבריביתיצוא"לשם"יבואכנגדשטרותנכיוןלמשל,13

המשקחוץ,סחרחטיבתוהתעשיה,המסחרמשרדראה:הדוקומנטרי.האשראיפתיחתעם
.10עט׳תשט״ז,תמחירושלים,,13מם.ר,כרךהעולמי,
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פמ״זברוטו—מוסףלערךפרמיות
הביאעצמושהיצואןלאחרהפרמיה,מומשהאחריםבמקריםובהיטלים.במסיםהיבוא,

נקבעהמקריםבשניהמוגמר.המוצראוחומר־הגלםמכירתעל־ידי—לשוקסחורות
והוצאותקניהמסמכס,פחותחומר־הגלם,דולרשלהשוקמחירעל־ידיהפמ״זשער
למעשה;שהתקבלהשערזההיהנמכר,שחומר־הגלםבמקרהלדולר.ומכירהיבוא
היההיצואןכאשדהאלטרנטיבי.המחירזההיהבחומר־הגלם,היצואןהשתמשואם

המוגמר.המוצרממכירתהרווחבאמצעותהפרמיהמומשהחומר־הגלםשלבלעדיצרכן
כגורם־ייצור.—לחומר־הגלםהזקוףהביקושלמחירשווההפמ״זשערהיהזהבמקרה

יצואןשלהמקרה—יצואןשלפמ״זליתרותחליפיןהשער־.4
14דדוב

15

זכאיהיהיבואםשאתהמוצריםבהרכבתלויהיההיצואןשלהפמ״זליתרותהשער
והיצוא",הייצור"קועל־ידינקבעהמוצריםהרכבלרשותו.שעמדוביתרותלממן

לשוקשנועדוסחורותאוהיצוא,סחורותלייצורששימשוחומרי־גלםסוגכלומר:
מפוקפקות,לעסקותמקוםוהשאירהלמדיגמישההיתד,זושהגבלהנראההמקומי.
לבצעליצואןכדאיהיהלעיתיםוהיצוא״:הייצור״קושלמדומההרחבההיתהשמטרתן

פמ״זשערבעלמוצרביצורהדרושיםמחומרי־גלםהמיוצרתסחורה,שלסמלייצוא
משערבהרבהגבוהותיצואאותושלמוסףערךלדולרההוצאותהיואפילוגבוה,
היהב״הפסד"היצואשלילי!ברוטוהמוסףהערךהיהואפילוחומרי־הגלםשלהפמ״ז
חומרי־גלם,יבואלשםאחרמיצואפמ״זיתרותלנצלהיהאפשרשבעזרתוכיווןכדאי,
."גבוההיהשלהםהפמ״זששער
אותןסחורות,שלמוגדרתקבוצהקובעיצואןשלוהיצוא"הייצורש״קונניחלהלן

נתונותלחומרי־הגלםהביקושעקומותוכישברשותו,הפמ״זביתרותלייבאיכולהוא
היבואממדיניותמושפעותאחריםיצואניםשלהיבואהרכבעלהחלטות)איןלגביו

הפמ״זליתרותשער־החליפיןנקבעכיצדלבחוןננסהאלו,הנחותלאורשלו(.
השונות,הסחורותשלהפמ״זשערלביןזהשער־חליפיןביןהקשרומהושברשותו,
והיצוא".הייצורב״קוהכלולות
"א",חומרי־גלם:שלסוגיםשלושהכוללהיצואןשלוהיצוא"הייצורש״קונניח

דהיינו,מונופוליסטי,מעמדליצואןישר״ב""א"בחומרי־הגלם(.1)ציורו־״ג״״ב״
לבצעזכאישהואהיבואסךבמשק.הימר־הגלםמחירעלמשפיעשלוהיבואהיקף
הפמ״זשערליצואןנתוןמאידך,"ב".במוצרו־׳ס׳ס"א"במוצרססלמכסותכפוף
חופשית.בהתחרותיצרןכמעמדמעמדו"ג"מוצרלגביכלומר,"ג".חומר־גלםשל
ליברליזציה;במסגרתהמובאבחומר־גלםכשמדוברלמשל,להתקיים,עשויכזהמצב

בהרל,א.שלהתיאורעלמתבססיםהדיאגרמטית,ההצגהאופןלרבותלהלן,הניתוח14
סחרשלכלכליתלמדיניותקויםהישראלי,במשקהדולרמחיר
בכמההניתוחהורחבזאתעםיחד.118—103הארץ,עט׳תוצרתעלוהגנהחוץ
הבעיה.שלצדדים

חשבונותלנהלבשעתוהוצעסביר,בשער־חליפיןהצדקהלוהיתהשלאיצואלמנועכדי15
היצוא"קולהרחבתשנועדמפוקפק,יצואמחדלמנועהיהעשויזהצעדסחורה.לכלנפרדים

בחומרי־גלםהמשתמשיםיצואנים,שלהמונופוליסטיהמעמדאתלקייםומאידךוהייצור",
היצוא.מוצריייצורלצורךיקרים
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מוסףערך

הבודדהיצואן—פמ״זליתרותוההיצעהביקוש:1ציור

מכסת־יבואכשקיימתאויצוא";לשם"יבואבמסגרתנעשהמהיבואחלקרקכאשר
שאינומהמכסה,חלקלאותוהשווהבסכוםרגיליםליבואניםרשיונותמקציבהוהממשלה

היצואן.על־ידימנוצל
בפניעומדותשהיוו־״ג","ב""א",הגלםחומרישללדולר־יבואהביקושעקומות
מתארותאלועקומותבהתאמה.טגו־טבט,אהןהמכסותקיוםלולאהיצואן

עקומותבדולרים.היבואסכוםשלכפונקציהחומרי־הגלם,שלהממוצעהפמ״זשעראת
היבואמכסותקיוםבגללו־באיליאאילי,הןהמתאימותהשוליהפדיון
"א",בחומר־גלם£0םהיצואן:לגביהשוליהפדיוןשלהממשיותהעקומותתהיינה

הכללית.השוליהפדיוןעקומתהיאעקומה"ב".בחומר־גלם׳ט׳ס׳שו־
הבודדים.חומר־הגלםשלהשוליהפדיוןעקומותשלאופקיצירוףעל־ידימתקבלתהיא

הערדבהגדלתהכרוכותמקומי,במטבעהשוליותההוצאותאתמציינת:<זגעקומה
.1ברוטו"המוסף

היבואשערכאשרהמובנים,בשניזהותהשוליותההוצאות,3סעיףג׳,בפרקשראינוכפי״'
הוצאותלהצגתמשמעותאיןבשערים,אנכיהפרשקייםזאת,לעומתאם,היצוא.לשער•כווה
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סךב־ץ׳״ס,מסתכמתברוטוערך־מוסףדולרישלהאופטימליתה״תפוקה"סך
לדולר.לירות6!יהיההממוצעהפמ״זושער?סיהיה״א״גלםחומרשלהיבוא
יבוא.הגבלתעל־ידינקבעהפמ״זשערהמכסה.מלואאתהיצואןינצללאזה,במקרה
שלהיבואסךחומר־הגלם.בשוקהיצואןשלהמונופוליסטיבמעמדשמקורה

לסחורההפמ״זשערהמכסה.להיקףשווהוהואדולרים׳ס׳סב־מסתכם"ב"חומר־גלם
שלהממשיתההגבלהאתהיוצרתהמכסה,גודלעל־ידינקבעוגובהו0"£״הוא"ב"

הואהפמ״זושערדולרים0"£״ב־מסתכם"ג"חומר־גלםשלהיבואסךהיבוא.היקף
יוצרתאינההמכסהאךהכללית,המכסהעל־ידיאמנם,נקבע,החליפיןשער"ש״ס.
,היצואן.מנקודת־ראותממששלהגבלה

מונו¬להתנהגותמקבילהחומרי־הגלםשלהשוניםבשווקיםהיצואןשלהתנהגותו
השווקים.הפרדתעל־ידירקכמובן,אפשרית,הפמ״זבשעריהאפליהמפלה.פוליסטית
הצרכנים,מנקודת־ראותבטיבםנבדליםהשוניםשחומרי־הגלםמכך,נובעתזוהפרדה

היצואן.מנקודודראותזהיםשהםאף
שלפמ״זליתרותהשוליהפמ״זשעראתמהווה"ג"חומר־הגלםשלהפמ״זשער
לחומרי־הביקושעקומותראשית,סיבות.משתיהממוצעמהשערנמוךזהשערהיצואן.
גמישותהביקושעקומותהיואפילושנית,לחלוטין.גמישותאינןהשוניםהגלם

אחדלגביהיצואן()מנקודת־ראותממשיתמכסודיבואשקיימתזמןכלהרילחלוטין,
יותר.נמוךשער־חליפיןבעלתסחורההפמ״זביתרותלייבאייאלץהואמחומרי־הגלם,

שלתוספתלכלהשוליהפמ״זשעראת£5ס^\זהעקומהמתארתשלפנינובדוגמא
מוסף.ערך

ערךלדולרהביקושעקומת)אומוסףערךלדולרהפמ״זשערעקומתשלהצורה
בעקומותוהיצוא״;הייצורב״קוגורמים:בכמהתלויהממוצע(בשערכשמדוברמוסף

גלםחומרישלימכסות־היבואוהיצוא"הייצורב״קוהכלוליםלחומרי־הגלםהביקוש
היצואןשלהשוליהפמ״זשערמונופוליסטי.ממעמדהיצואןנהנהבהובמידהאלו;

שלהשוליותההוצאותובעקומתאלהבגורמיםתלוי)מנקודת־ראותו(בשיווי־משקל
ברוטו.מוסףערךלדולרמקומיבמטבעהיצואן
)מנקודת־ראותמשקלשיווישלהפמ״זשערביןקשרשקייםלראות,ניתןהדיוןמתוך
הפמ״זשערעקומותאתהקובעיםהגורמיםלביןמסויים,חומר־גלםלגביהחלהיצואן(

מחומרי־הגלם,חלקשלהפמ״זשערביןקשרקייםכן,כמוהאחרים.חומרי־הגלםשל
אתמגדיליםאםלמשל,ברוטו.מוסףערךלדולרהשוליותההוצאותעקומתלבין

"ג"(חומר־גלםשלהיבוא)סכום"?׳סעלהעולהבסכום"ב"חומר־גלםשלהמכסה
מוגמרים,מוצריםעלמכםיטילואםאו"א";גלםחומרשלהפמ״זשעריעלה

פמ״זשלי,7"ג"חומר־גלםפמ״זשלשער־החליפיןיעלה"ג",מחומר־גלםהעשויים

זה,במקרהחד־ערכית.כפונקציהמוסףערךלדולרשוליופדיוןמוסףערךלדולרשוליות
הערךכאשרהיצוא—מהגברתהנובעהמוסףהערךהגדלתעלהשוליותההוצאותתהיינה
מהקטנתהנובעהמוסףהערךהגדלתעלהשוליותההוצאותמןשונות—קבוענשארהמוחלף
בובאופןתלויהשוליהפדיוןגםקבוע.נשארעצמוהיצואגודלבובמקרההמוחלףהערך

שער־החליפיןשכןכחד־ערכית,העקומהאתהיצגנו1בציורהמוסף.הערךאתמגדילים
להלן.שנראהכפיהגלוי,המוחלףלערךלשער־החליפיןשווהיצואלתוספת

.215—214עמ׳שם,האוצר,משרד17
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גבוהיהיההמכסשיעוראם)זאת,"ב"חומר־גלםפמ״זשלאףואולי"א"חומר־גלם
מאשרביותרשמאלההשוליותההוצאותעקומתזזהאילוסס(.—0״£״מ־
"ב".שלגםואולי"א",חומר־גלםשלהפמ״זשערעולההיה

שלהמקרה—יצואןשלז"מפליתרותשער־החליפין.5
רביםיצואנים

שערעלהמשפיעיםהחדשיםהגורמיםאתונבדוקפשוט,למקרהלהלןהדיוןאתנצמצם
רביםיצואניםשלהייצורשקונניחהיבוא.מוצרישלהפמ״זושערהיצואןשלהפמ״ז

(.2)ציורדולרים66ב־מסתכמתשלהםושמכסת־היבואאחד,חומר־גלםכולל

לחומרי־גםולכןמוסףערךשללדולריםהענףשלההיצעעקומתאתבמתארת

ביןהקשראתהמתארתעקומהזוהיכלומר,דולרים(.במונחימבוטאת)הכמותהגלם
מציינתםהעקומהשער־החליפין.לביןהפירמותשלהגולמיהמוסףהערךתפוקת

פמ״זושערדולרים,)במונחילחומר־הגלםהענףבפניהעומדהנקיהביקושאת

בכללשחלקו)כיווןהפמ״זשערעלמשפיעהבודדהיצואןאיןההנחה,לפילדולר(.
מוכןזהשערלפידהיינו,הפמ״ז.אתהאוצררוכשבוהשערהוא610קטן(.היבוא
ל״י1.80השערהיה1956לפברואר)עדליבואנוצלהשלאפמ״זיתרתלרכושהאוצר

לדולר(.
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ברוטו—פמ״זמוסףלערךפרמיות
שלהפמ״זושערדולר?סיהיההמקומיבשוקשיימכרחומר־הגלםשלהיבואסך

הבודד׳היצואןמנקודת־ראותכאחדושוליממוצעשערזהיהיה.05יהיהחומר־הגלם
1׳נ<^היאהשוליותההוצאותעקומתאםאולם,הענף.מנקודת־ראותממוצעושער

שער־החליפיןיהיהזהבמקרהיבוא.רשיונותשלפנימיבקיצובצורךכבריהיה

אחוזייקבעשלאזמןכלבחלקו.שתיפולההקצבהבגודלתלוייצואןכלשלהממוצע
שעריתקייםלאיצוא",לשםל״יבואלנצלזכאיהיצואןיהיהאותוהתמורה,מכללקבוע
מוחלט,באופןנקבעיצואןלכלהניתנתההקצבהגודלאםכן,עליתראחיד.פמ״ז
לגביהשולימהשערשונהבתפוקהגידוללגביהשוליהשעריהיהבומצבלהיווצרעלול
המוסף.הערךבתפוקתגידוללגבישולישער־חליפיןמצייןס20התפוקה.ירידת

שלו,המוסףהערךלכלהשווהסכוםעליבואברשיונותלזכותהצליחמסוייםיצואןאם
חומר־הגלםהכללת0£ל־שווההמוסףהערךבתפוקתירידהלגביהשוליהשעריהיה
שערעלהמשפיעחדשגורםכן,אםמעלה,נוספיםיצואניםשלוהיצוא"הייצורב״קו
הכללית.במכסההיצואןשלחלקווהוא:חומרי־הגלם,ושלהיצואןשלהפמ״ז
ושלהיצואןשלהפמ״זשערנקבעבוהאופןאתכלליבמודללנתחאפשרותאין

חומרי־שלהשוניםבשווקיםהיצואןשלמעמדושלו.והיצואהייצורבקוחומרי־הגלם

ולגבימונופוליסטי,מעמדלושיהיהיתכןמהמוצריםחלקלגבישונה.להיותעשויהגלם
שלהיצואבהיקףתלדשלוהיבואשהיקףאוליגופוליסט,שלמעמד—אחרחלק

חומר־הגלם.שלהכלליתבמכסהובחלקואחריםיצואנים
שמקורותכופות,לתנודותנתוןהיההיצואןבפניבפועלשעמדלחומרי־גלםהביקוש
אחריםיצואניםעל־ידיחומר־הגלםבהיצעבשינוייםלחומרי־הגלם,בביקושבשינויים

חריפותהיואלותנודותרגילים.יבואניםעל־ידיחומר־הגלםבהיצעובשינוייםבשוק
חוסר־ודאותהתבטארביםבמקריםהיצואן.בפעולתחוסר־הוודאותיסודאתוהגבירו

נשמעופעםמדיהיבוא.ביצועלאחרהתבדוחומרי־גלםמחירילגבישציפיותבכךזה
שעראתלממשאפשרותשתהיהמבליהיצואניםבמחסנישנשארמלאיעלתלונות
מחירלירידתשהביאההממשלה,אלגםהופנוהתלונותהיצוא.תוכנןלפיוהפמ״ז,

הרגילה.ההקצבותמכסתשלהגדלתהעל־ידיחומרי־הגלם

הפמ״זמשיטתהנובעיםשעריםהפרשי.6
מהערךחלקלגביאנכישעריםהפרשלמנועהטכניהפמ״זהסדרנועד,18שראינוכפי

בסיכומואולם,תוצאה.אותהלהבטיחנועדההרחבבמובנההפמ״זשיטתגםהמוחלף.
והאנכיהאופקיבמובןהשעריםהפרשישלקיומםאתהפמ״זשיטתאיפשרהדבר,של

התקיימוראשית,סיבות:משתיבעיקרנבעוהאופקיבמובןהשעריםהפרשיכאחד.
ושנית,יצואן;כלשלוהיצואהייצורלאופיבהתאםשנקבעושונים,ויצוא״ייצור״קווי

לפישוניםפמ״זשערישאיפשרושונים,בשיעוריםהיטליםו/אומכסות־יבואהתקיימו

הסמוי,המוחלףהערךלגביבעיקרשעריםהפרשינוצרוהאנכיבמובןחומר־הגלם.סוג

הבאים:הגורמיםשלתוצאהזוהיתד.הגלוי.המוחלףהערךלגביגםלעיתיםאך
קיוםו־)ג(חלקיים;פמ״זהסדריקיום)ב(הגולמי;המוסףלערךההטבההצמדת)א(

השונים.לחומרי־הגלםממשיותמכסות־יבוא

.50עמודראהי!
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שונים,ויצוא"ייצור"קווימקיוםבעיקרכאמור,נבע,האופקיהשעריםהפרש
חומרי־גלם,שליבואברשיונותמזכיר.אומונופוליסטי,מעמדלבעליהםשהיקנו
שונה,היהחומר־גלםכלשלהפמ״זששערמכיווןכמותית.יבואלהגבלתהנתונים
בהרכבהמתקבלמהשערשונהממוצעשערחומרי־גלםיבואשלאחדהרכבהבטיח
לייבאניתןאםגםאחרות,במיליםאו,זהיםוהיצוא"הייצור"קוויהיואפילואחר.
זהבמקרהשונים.הממוצעיםהפמ״זשעריהיובדיעבדהריהפמ״ז,בתמורתסחורהכל
שעראתשהבטיחחומר־הגלםאותושליבואברשיונותלזכותמנסהיצואןכלהיה

שלפיוכלשהו,בקריטריוןזאתבעקבותלבחורהיההממשלהעלביותר.הגבוההפמ״ז
היתר.שבובמקרהרקהשונים.היצואניםביןחומרי־הגלםשלמכסות־היבואתחולקנה
חומר־כלשלהמוסףמהערךקבועבאחוזיבוארשיונותיצואןלכלמקציבההממשלה

ששער־להבטיחכדיכלומר:היצואנים.לכלשווהלהיותיכולהממוצעהשערהיהגלם,
אחוזים5ש־למשל,לקבוע,צריךהיהשווהיהיהכלשהןפירמותשתישלהחליפין
אחוז85ו־ב׳חומר־גלםליבואאחוז10א׳,חומר־גלםיבואלשםלנצלאפשרמהפמ״ז
פירמותשלהיבואשהרכביכךכזה,הסדרקבעולאלמעשהג/גלםחומרליבוא
על־ידן.שמומשוהפמ״זשעריגםשוניםהיוולכןשונים,היודומיםייצורקוויבעלות
מתברר.9ו־8לוחותמתוךכללירושםלקבלניתןהאופקיהשעריםהפרשמידתעל
בענףלדולרפרוטה750ביןנעברוטוערך־מוסףלדולרהפרמיהשיעורכימהם

הטכסטילענףבתוךהפרמיהושיעור;1954/55ב־המיתבענףל״י2.00ל־הכימיקלים
שלכקונפקציהל״י2.586ל־סריגהבמוצרילדולרל״י1.098ביןנע1957ב־וההלבשה

הפירמותביןההפרשמלואאתמשקפיםאינםאלהשהבדליםכמובןטכסטיל.מוצרי
י.9ענפיםשלממוצעיםשביןלהפרשיםמתייחסיםהםשכןהשונות,
לביןבינוהקשרואתהפמ״ז,בשיטתשנבעהאנכי,השעריםהפרשאתעתהנבחן

פמ״זלחשבוןלזקוףזכאיהיצואןהיה)לפיההמלאהפמ״זשיטתהאופקיים.ההפרשים
יהיההגלויהמוחלףלערךהשוליהחליפיןששערהבטיחה,היצוא(מתמורתאחוז100
הגדילהאחדדולרשלבערךהיצואהגדלתיצוא.לתוספתהשולילשער־החליפיןשווה
לשוק.חומרי־גלםליבואלנצלהיהיכולשאותוזה,בסכוםהיצואןשלהפמ״זיתרותאת

חומר־הגלם.ממכירתהשולילפדיוןבהכרחשווהשהיתר.נוספת,מהכנסהנהנההיצואן
כרוךהיהיצואלמטרותאחדדולרשלבסכוםחומר־גלםשלבתוספתשימושמאידך,

אחדבדולרהגלדהמוחלףהערךהגדלתעל־ידישיעור.באותואלטרנטיביותבהוצאות
המקומיבשוקהיבואממכירתוההכנסהסכום,באותוהיצואןשלהפמ״זיתרותהוקטנו
הערךלגביהאנכיהשעריםהפרששנמנעמכאןהשולי.לפדיוןהשווהבסכוםקטנה

השוליים.בשעריםכשמדוברהגלוי,המוחלף
המחיראתנבחןאםזו.ממסקנההסתייגותלעוררעלול4בסעיףהדיוןאולם

משער־החליפיוגבוהשהואנמצאליצוא,ב׳בחומר־גלםבשימושהכרוךהאלטרנטיבי
היההמוחלףלערךהשוליהשערכלומר,לעיל(.1בציור"ס״סלעומת)״ש״סליצוא

שלההשתנותשתקדםמהעובדהלפחות,חלקיבאופןללמוד,ניתןהאופקיההפרשמידתעל19
ביןההשתנותושמקדםאחוז22ל־הגיע1954/55ב־המשנהענפי50ביןהסמוישער־החליפין

לעומתלדולר—פרוסות741ל־אואחוז19.4ל־הגיע1957ב־הסכסטילבענףהפירמות
חושבהואשכן,9בלוחהמופיעמהשערשונהזהשערלדולר.ל״י3.817שלממוצעשער

להלן.ראהבארץ.שנשארהיבואערךלפישיקלולללאפשוטכממוצע
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פט"ז—ברוטוףסימלערךפרמיות
זה,מסוגשעריםהפרשנמנעהמקריםשברובמסתבראךליצוא.השולימהשערגבוה

חלקעלרקאלאהיצואן,שלהיבואכלעלכללבדרךחלהלאהיבואשהגבלתמשום
לקבלהיצואןהיהזכאימלאהכמותיתהתחייבותכנגדהמקומי.לשוקשנועדהיבוא

היהיצואלצרכיחומר־גלםליבואפמ״זבדולרשימושלמכסה.מעלגםיבוארשיונות

בלבד.(1)בציורל־&״סהשווהאלטרנטיביתבהוצאהלפיכך,כרוך,
היצוא.משערגבוההיההיבואשערשבומצב,למעשהיצרההחלקיהפמ״זשיטת

שהיה,חלק—הפמ״זלחשבוןמהתמורהחלקרקלזקוףזכאיהיצואןהיהזההסדר)לפי

מהתמורהאחוזים¥לזקוףליצואןשהותרנניחהגלוי.(המוחלףמהערךגדולאמנם,
כן,כמונניח,.80בשער־חליפיןלאוצרלמכורחייבהיההיתרהואתפמ״זלחשבון
השולישער־החליפיןהיה!?/.המקומיבשוקחומר־גלםדולרממכירתהשולישהפדיון
.¥8*+?/0(1)^•היהקבוע(נשארהמוחלףשהערך)בהנחהיצואדולרלתוספת
חומר־גלםליבואששימשואחוזים,¥לפמ״זנזקפודולרבסכוםהנוספתהתמורהמתוך
בדולרשימושהיהמאידך״?/.בשערלאוצרנמכרואחחים(1—\")¥המקומילשוק

שבדרךמכיווןדולרים.8*שלאלטרנטיביותבהוצאותכרוךיצואלצרכיחומר־גלם
כלומר,שער־מ/ן/,נמוד,80(1ש־)^ן—הרי20מ־^,^נמוך0היהכלל

ליצוא.משער־החליפיןגבוההיההגלויהמוחלףלערךהאלטרנטיבי()במובןהחליפין
מדולר־בדולריםהשולישהפדיוןמלמדכזההפרשכי,,בשבפרקבדיוןכברראינו

.1מ־גבוהתשומה,

המוחלףבערךקשורהפמ״ז,משיטתשגבעהאנכי,השעריםהפרשעיקראולם
הסמויהמוחלףהערךמרכיביעלחלאשרהאפקטיבי,ששער־החליפיןזמןכל.21הסמוי
התפוקהדהיינו,היבוא,שמןאלובתשומותבשימושבזבוזהיהקייםמ־*?/,נמוךהיה

אחד.מדולרנמוכההיתהמקומי(במטבע)שנרכשביצואדולר־תשומהשלהשולית
המוחלףהערךאחוזלהגדלתלעיתיםגרמהעצמההפמ״זשיטתכילציין,חשובכאן
השעריםהפרשאתהגבילההפמ״זשיטתכלומר:השערים,הפרשיחלושלגביוהסמוי
הערךלהגדלתגרמהבשעהבהאךהסמוי;המוחלףהערךעלרקחלשהואכךהאנכי,
והיצוא"הייצורש״קונניחהדגמהלשםשערים.הפרשיחלושלגביוהסמוי,המוחלף

יצואןשלוהיצוא"הייצורש״קושעה"5ו־״"4"חומרי־גלםשניכוללא׳יצואןשל
״חומרי־הגלםשלהפמ״זששעריגם,נניח״.8"אחד,גלםחומרכוללב׳

,׳4
ש־*ן/באופןבהתאמה,86,8?'׳\ושוויםכלליתמכסת־יבואעל־ידינקבעים'3ר־

יקנהשאותו״.8"מיבואויימנע,״4״גלםחומררקייבאא׳יצואן.7?8מ־גבוה
להשתמשיוכלכךדולר.השווהליחידה?/8שלבמחיר22ב׳מיצואןישראליותבלירות
.8\בשוקהואמקבלשבעבורו¥/"מוצריבואלשםמהתמורהנוסףבדולר

שנרכשהלתשומההאלטרנטיביהמחיראתהעלתההפמ״זשיטתכיראינולסיכום,
גורמי¬לטובתתחלופהביצעשהיצואןהיתה,התוצאהגלוי(.מוחלף)ערךפמ״זביתרות

היהלאשהפמ״זבאופןממנהחלקאוהתמורהאתלאוצרמוכרהיצואןהיהכןלאשאם2"
לגביו.אפקטיבי

.281עמ׳שם,בהרל,א.21

לאשכןנאסר(הדברכי)אםבחומרי־הגלםישירלמסחראפשרותשקיימתמניחיםאנו22
ההדגמההיתד,אזאךמצב,אותולהיווצרהיהיכולזוהנחהללאגםממש.שילפיקוחקויים

מסתבכת.
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הפרק

נטו.המוסףהערךלהגדלתתמידהביאהלאזותחלופהמקומי.במטבעהנרכשיםייצור
הערךבעלייתכרוכההיתההתחלופהשכןבלבד,הגולמיהמוסףהערךגדללעיתים
הנטיהאתלעיתיםחיזקהפמ״זהסדרשייצרהאופקיהשעריםהפרשהסמוי.המוחלף
המוסףשהערךבאופןהגלד,המוחלףהערךחשבוןעלהסמויהמוחלףהערךאתלהגדיל

עלה.לאנטו
ננקטואנכי,שעריםהפרשקייםהיהשלגביוהמוחלף,הערךהיקףאתלצמצםכדי
במטבע־הסמויותמההוצאותחלקלהפוךהיתהמטרתםאדמיניסטרטיביים.צעדיםכמה
השערלפידולריםלאוצרלמכורהיצואניםחוייבו1958באמצעגלויות.להוצאותחוץ

במטבעשילמושתמורתןבחוץ־לארץ,הבנקאיותלהוצאותיהמקבילבסכוםהרשמי
וביטוח,הובלההוצאותלגביגםזההסדרהורחבשנהאותהשלאוקטוברמסוףמקומי.
ל״י1.80היהאלוהוצאותעלשחלהאפקטיביהחליפיןשערמקומי.במטבעששולמו
השעריםהפרשאתמנעווכךלגלויות,סמויותהוצאותהפכואלההסדריםלדולר.
.23לגביהןהאנכי

9571וב־5954/51ב־הממוצעהפמ״זלשעראומדנים.7

מיוחדמחקרנערךהפמ״ז,בשיטתהנובעתהסמויה,הפרמיהגובהאתלאמודכדי
לחומריהממוצעהפמ״זשעראתלקבועהיתההמחקרמטרת.1954/5524התקציבלשנת
כללי.ובממוצעעיקרייםענפיםמשנה,ענפילפיהמקומי,בשוקשנמכרוהשוניםהגלם
"יבואבמסגרת1954/55ב־שהוצאוהיבוארשיונותכלפירמותלפימויינוכךלשם
כךשלהן.העיקריהיצואלמוצרבהתאםענפי־משנהלפיסווגוהפירמותיצוא".לשם
חומרי־שלהפמ״זלשעראומדןשנערךלאחרענף־משגה.כלשלהיבואהרכבנקבע
על־ידיהתקבלזהשערענף־משנה.לכליבואלדולרממוצעשערחושבהשונים,הגלם

יבואם.שלהיחסיבערךייבא,שהענףהשוניםחומרי־הגלםשלהפמ״זשערישיקלול
באומדןענפי־המשנה,שלהשעריםשיקלולשלבדרךחושבלענפיםהממוצעהשער

היבוארשיונותערךמהכפלתהתקבלהמכירותאומדןהמקומי.בשוקהמכירות
ענף־המשנה.שלהמוסףהערךאחוזבאומדןלענף,המשתייכותלפירמותשהוקצבו
הפמ״ז.מהסדרשנהנוהתעשיה,ענפיכלשלהכלליהממוצעגםחושבאופןבאותו

הבאות:בהנחותהנזכר,במחקרשהוצגהלשאלהתשובהנתנהזושיטה
כללגביגםהדיןוהואלהם,שניתןרשיוןמכלשווהאחוזניצלוהיצואניםכל.1

ברשיון.הכלולפריט
לערךשווהפירמה,כלשלהיבואמכללהמקומי,לשוקשנועדהיבואאחוז2

ענף־המשנה.שלהממוצעהגולמיהמוסף
עיקריים:ענפיםלפיהמחקרתוצאותלהלן

הסמוי,המוחלףהערךעלהעולהבסכוםדולריםלאוצרלמכורהיצואניםחוייבולמעשה23
ח׳.פרקראה

מאיירושלים,,1956לשנת3מס׳וחשבוןדיןכלכלי,למחקרפאלקמרכז24
מתייחסיםשהנתוניםבעוד,1955ו־1954ל־מתייחסשהואבטעות,צויין,במחקר.24עס׳,1957
בלבד.1954/55התקציבלשנת
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פמ״זברוטו—מוסףלערךפרמיות
1954/55הפמ״ז:משיטתהנובעתתעשייתיליצואהסובסידיה:8לוח

שיעור
הסובסידיה
לדולר

פמ״זאחד
)בל״י(

(1)(:4)
(5)

סד
הסובסידיה

ל״י()באלפי

(2)א(3)
(4)

שיעור
הסובסידיה
לדולר

שלאחד
מוסףערך

שבפמ״ז
)בל״י(

(3)

מוסףערך
שבפמ״ז

(2)

יבוא
מכספי
פמ״ז
)באלפי
1דולר(

(1)

הענף

0.800 2,800 2.000 1,400 3,500 מזון
0.640 2,700 1.350 2,000 4,200 והלבשהטכסטיל
0.750 150 1.500 100 200 והנעלהעור
0.300 150 0.750 200 500 כימיקלים
0.375 1,200 1.000 1,200 3,200 מתכת
0.350 455 0.700 650 1,300 לבידים
0.100 110 0.200 550 1,200 צמיגים
0.600 180 1.200 150 300 שונות

0.540 7,750 1.240 6,250 14,400 משניד,״כ0
0.540 1,900 1.240 1,500 3,600 אחריםענפים

0.540 9,650 1.240 7,750 18,000 ךם
לכה־

מטבע־חוץ.בתקציביצוא"לשם"יבואהכלליבסעיףנכלל1
לשנת3מס׳שנתיוחשבוןדיןבישראל,כלכלילמחקרפאלקמרכזהמקור:

.25עמוד,6519

שלאכדי.1957ב־הטכסטיללענףהפמ״זשערשלהבדיקהצומצמהאנו,בעבודתנו
ראשית,האומדן.שיטתבמקצתשונתהדלעיל,החישובשלמההנחותלחלקניזקק

שהוצאו.יבוארשיונותעלבנתוניםבמקוםבפועל,היבואעלבנתוניםהשתמשנו
ביצוא.כתשומהשימששלאהיבואהיקףאתישירבאופןלאמודנסיוןכאןנעשהשנית,
חלק)א(הבאים:הסכומיםשנימביןהגדולסחורהכלשלהיבואמסךנוכהכך,לשם

סוףעדליצואששימשהיבוא,חלק)ב(אוכמותית,התחיבותעליושניתנההיבוא,
נמצאוכאלוהערכותבמכם.ההישבוןמחלקתהערכתלפי(,1959)מאיהבדיקהתקופת
אחרים,יבואסוגיוכמהניילוןחוטיצמר,!(0ק5לטופסי)פרטהיבואסוגיכללגבי

קניה.מסו/אומכסמוטלהיהלאושעליהםמצומצם,היהשהיקפם
מהיתרה,חלקבלתי־מדוייק.בהכרחהיהכאלוהערכותעלהמבוססהאומדןגםאולם

אחרחלקיותרמאוחרבתאריךליצואשימשהדלעיל,החישובלפיבארץשנשארה
שעה,לאותהעדבעדו,הוגשהטרםאךהבדיקה,תאריךלפניאפילוליצואשימש
מדדיקקריטריוןלספקהיתהעשויהזושיטהכינראהמקום,מכללהישבון.תביעה
.1954/55ב־הדןהמחקרלצרכיננקטאשרמזהבארץ,שנשארההיבואלכמותיותר

יותרגבוההיהבארץשנשארהיבואשלזהאומדןלפישחושבהפרמיהשערואכן,
לעיל.הנזכרבמחקרשנעשהכפיהיבוא—סךלפיגולמימאומדןהפירמותכללגבי

ששערחומרי־הגלםאותםאתהמקומילשוקלייבאיעדיףיצואןפשוט:לכךההסבר
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הפרק

גבוההיהשלההפמ״זששערשככללכך,לצפותישלכןיחסית.גבוהשלהםהפמ״ז
המקומי.לשוקהיבואמכלליותרגדולהכמותנועדהיותר,
צמר""חוטיענפי־המשנהלגביהראשוןהמחקרשלבשיטההשתמשנוזאת,בכל

פירמותעל־ידישהובאוחומרי־הגלםשעלהיא,לכךהסיבהולבנים".טריקוו״גרבים,
ההישבוןבמחלקתנמצאולאולכןמכם,מוטלהיהלאאלהענפיםלשנישהשתייכו
בענפיםהפרמיהשיעורשלההטיהמידתאולםבארץ.שנשארהיבואעלאומדנים

רבה.במידההומוגניהיהבהםשהיבואכיווןגבוהה,להיותיכולהאינהאלה
עלינוהיהוההלבשההטכסטילענףבכלהממוצעתהפרמיהלאומדןלהגיעכדי

"חוטיבענף־המשנהדלעיל.ענפי־המשנהבשניבארץשנשארהיבואסךאתלהעריך
בממוצע.הדרושה,הצמרטופסיכמותאתהיבואמכללמשניכינוזהלאומדןהגענוצמר"
אתחישבנוולבנים"טריקו"גרביים,לגבי.1957ב־ליצואשנועדוהצמרחוטילייצור
.1957ב־שבוצעהיצואבערךזהאחוזוכפלבובענף,הממוצעהגלויהמוחלףהערךאחוז

בשוקהנדוניםענפי־המשנהשנישלהיחסיחלקםאתממעיטיםאלהשאומדניםנראה
חומרי־הגלם.שלהמקומי
שלמעלהכלפיבהטיהכרוכההיתד,המחקריםבשניהפמ״זשערחישובשיטת
חומרי־רכישתהגבוההפמ״זשערשיקףאחדיםבמקריםמוצרים.כמהלגביהאומדן

הזדמנויותניצולאוחומרי־הגלםמקורותעםטוביםלקשריםהודותנמוךבמחירגלם
ולאויעיליבואןבתורהיצואןשל"רווח"גםלכן,כולל,שחושבכפיהפמ״זשערשונות.
בעובדה.נעוצהמעלהכלפילהטיהאחרתסיבהלו.שהוענקוהרשיונותבזכותדווקא

על־ידיההטבהאתהיצואןמימשכאשרגולמי.באופןהפרמיהחושבהמקריםשבכמה
)בכלוהביטוחההובלההוצאותאתהשוקממחירניכינובשוק,ומכירתוחומר־גלםיבוא
הוצאותניכינולאאךוהמסים!המכסואתפ.או.ב.(בתנאינעשהשהיבואמקרה
כפיפהלכךנוסףמיוחדות.יבואוהוצאותפנימיתהובלהכגוןמקומי,במטבעאחרות

הפרמיה.חושבהשמתוכםבנתוניםהליקוייםלאורלהסתייגויותהאומדןמהימנות

במסגרת המקומי,לשוקשנועד
1957ענפי־משנה:

בפועל,היבואעלהסמויההפרמיהאומדן:9לוח
לפיהטכסטיל,ענף—הפמ״זהסדרי

הפרמיה
הסמויה

לדולר(״י;

שער
החליפין
הסמוי

ןל 7לדולר(׳)ל״י

שלאהיבוא
ליצואשימש

)באלפי
דולרים(

היבואסך
)באלפי
דולרים(

המוצר

1.747 3.547 2,021 3,916 צמרחוטי
1.284 3.084 513 538 ובדיםאריגים

2.146 3.946 190 1,375 גשםמעילי
1.405 3.205 128 195 סריגהמוצרי

2.189 3.989 391 766 ולבניםטריקוגרבים.
2.957 4.757 30 247 בגדים

2.442 4.242 228 325 טכסטילמוצרישלקונפקציה

1.310 3.110 983 1,215 שוניםוהלבשהטכסטילמוצרי

1.700 3.500 4,484 8,577 ךם
לכה־

.1נספחראההמקור:
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ברוטו—פמ״זמיסףלערךפרמיות
שערכימסתבר,הריבנתוניםומהליקוייםהחישובבשיטותמההבדליםנתעלםאם
ל״י3.50ל־1954/55ב־לדולרל״י3.15מ־עלההטכסטילבענףליבואהממוצעהפמ״ז
טריקוובגרבים,סריגהבמוצריחלההעלייהעיקראחוז.11ב־או,1957ב־לדולר
נמוךהיההממוצעבשערהעלייהששיעוריתכן.10מלוחלראותשניתןכפיולבנים,

מייחסשהואכיווןמטה,כלפיכלשהיהטיהישהראשוןהמחקרשלבאומדןיותר.קצת
היד*שלהםשער־החליפיןואשרהמקומי,בשוקשנמכרולמוצריםיחסיתנמוךמשקל
לענףרקמתייחסתהפרמיהשלהגידולשיעורעלזושמסקנהמובןגבוה.כנראה,

שנהנוהחשוביםהענפיםאחדהיהזהשענףלזכורישאולםוההלבשה,הטכסטיל
ענףיצואמתמורתנבעו1957ב־פמ״זלחשבונותהזקיפותמכללאחוז35מהפמ״ז.
להלן(.23)לוחוההלבשההטכסטיל

ענף—המקומילשוקשנועדפמ״ז,במסגרתליבואהסמויההפרמיהאומדן:10לוח
1957ד1954/55ענפי־משנה:לפיוההלבשה,הטכסטיל

לדולר()ל״י

העלייה
בפרמיה 1957 1954/55 הענף

0.047 1.747 1.700 צפרחוסי

0.037 2.146 2.109 גשםמעילי

0.307 1.405 1.098 סריגהמוצרי

0.959 2.189 1.230 ולבניםטריקוגרבים,

—0.144 2.442 2.586 טכסטילמוצרישלקונפקציה

0.350 1.700 1.350 הענףכל

—לעיל8לוח שללחישובים ששימשהחומר מתוךלקוחים 1954/55ל־הנתוניםהמקור:

מתוך1957ל־הנתוניםפורסם(. )לא1954/55ב־ סובסידיותעל גוטליבד״רמחקר
.9לוח

1958—1956בשניםהפמ״זהסדריצמצום.8
מזכותהנובעתהסמויההפרמיהאתלבטלשנועדוצעדיםכמהננקטו1956ב־החל
שהיצואניםהתמורה,אחוזהוקטןענפיםבכמהטכני.לפמ״זההסדראתולצמצםהפמ״ז,

הורדאחריםבענפיםהגלוי.המוחלףהערךלאחוזעדהפמ״ז,לחשבוןלזקוףרשאיםהיו
זהובאופןליברליזציה,על־ידיוהיצואהייצורבקוהכלוליםהמוצריםשלהפמ״זשער
הענף.יצואנישלהפמ״זיתרותעלשחלוהשוליהממוצעהשערגםקטן

לזקוףזכאיםהיוהדרפרימוצרישלשהיצואניםהתמורהשיעורהוקטן1956במאי
לאוצרלמכורהצמיגיםיצרניחוייבו1957ביוליאחוז.40ל־אחוז50מ־פמ״ז,לחשבון

לחשבוןלזקיפההניתןהתמורהחלקהוקטן1958בינוארהיצוא.מתמורתאחוז50
בענףהשיעורהורדשנהאותהבאפרילאחוז.55ל־100מ־בגדי־יםמיצואפמ״ז

100מ־וכתבי־העת—הספריםבענףאחוז;70ל־100מ־טכסטילמוצרישלהקונפקציה
תשמישי־קדושהיצואומתמורתאחוז;22ל־100תותבות—מ־שינייםביצואאחוז;25ל־

הסדרנהפךהללוהמקריםברובאחוז.35ל־100מ־הפמ״זלחשבוןהנזקףהחלקהוקטן
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הפרק

לזקוףעדייןשהותרהתמורהאחוזשכן,טכני!להסדרפרמיהשלמשיטההפמ״ז

הגלוי.המוחלףהערךלאחוזיותר,אופחותהתאים,פמ״זלחשבון
שמשמעותההליברליזציה,על־ידיעקיףובאופןבהדרגההפמ״זבוטלאחריםבענפים

0054)הוצאותלהגבלתף(113ת4;4341׳\465411041006)כמותיתמהגבלהמעברהיתה

1958—1956בשניםבהדרגההונהגהיבואעלהגבלותבצורתזהשינוי(.46544104100

והפלסטיקה,הגומימוצרילתעשייתחומרי־גלםכימיקלים,לתעשייתחומרי־גלםלגבי

בשנתהקיףזהתהליךנוספות.וסחורותעציםשונות,מתכותנייר,שלחים,לגביוכן

25לתעשייההיבואמסךאחוז85כ־1959

*

.

הפמ״זשעראתהורידהתמידלאכשלעצמהשהליברליזציהלציין,ראויכאןאך

במסגרתהקצבותכמקבלימעמדםאתהיצואניםמןששללההגםהרשמי,לשערעד
היה,28ראינושכברכפילשוק.הסחורותיבואעלחזקהכבעליאונתונה,מכסת־יבוא

משוחררהמקומי,לשוקשנועדהחלקלרבותיצוא",לשם"יבואבמסגרתשנעשההיבוא

)נוסףתשלומי־חובהבהטלתגםכרוךהיההוצאות"ל״הגבלתהמעברמתשלומי־חובה.
ירדהפמ״זששערכךהיבוא,הגבלותשונושלגביהןהסחורותעלקניה(ולמסלמכס

שערעדייןנשארחומרי־גלםבמספרלדולר.היטלבתוספתהרשמילשערעדהיותרלכל

מהדוגמאותלראותשניתןכפימזה,יותרואףלדולר,ל״י3.00שלבגובההפמ״ז

.11בלוח

הליברליזציהבמסגרתשוניםיבואמוצריעללדולרההיטליםשיעור:11לוח

1הפמ״זשער ההיטלשיעור
יבואלדולר המוצר

3.312 1.512 שרף(של)סוגשלק
3.000 1.200 מ״מ1.5מ־למעלהמגולבניםחוטים
3.000 1.200 רדיוחלקי
3.000 1.200 מוגמריםעשב
3.008 1.008 פולדמנינייר
3.008 1.008 סולפיטנייר
3.000 1.200 דופלקסקרטון
3.780 1.980 חוםקרטון
3.000 1.200 לבןעציםקרטון
3.000 1.200 קשקרטון
3.000 1.200 מזוודותקרטון
3.000 1.200 וקריסטלמנילהקרטון
3.000 1.200 נגינהכלי
3.780 1.980 תפירהלמכונותחשמלייםמנועים

הרשמי.השערבתוספתלדולרההיטל1
.13.11.58ום־1.10.57מ־יבואבסדרישינוייםעלהיבואאגףשלחוזריםהמקור:

.21עם׳.1960מאיתש״ך,סיוןירושלי■,,1959וחשבוןדיןישראל,בנק25

לעיל.52עמוד28
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פמ״ז—ברוטומוסףלערךפרמיות
דלעילחומרי־הגלםמרביתעלהחליםהיטליםהוחלפומכןולאחר1958במשךאולם
מהענפיםחלקלגביהרשמי.לשערעדשלהםהפמ״זשערירדכךקניה.ובמסבמכס
מכךכתוצאהוהיצוא.הייצורבקוהכלוליםחומרי־הגלםרובאתהליברליזציההקיפה
טכני.הסדרשלצביוןקיבלוהואפרמיהשלשיטהלהיותהפמ״זהסדרחדל

ז"מפההסדרישלוחסרונותיתרונות.9
נסבבאחדמישורים:בשניהתנהלוחסרונותיההפמ״זשיטתיתרונותעלהוויכוח

יעילותעלהפמ״זהסדרשלהשפעתולרבותוהתקציבי.האדמיניסטרטיביהצדעלהדיון
הסדרשלהשפעתואודותנערךהשניבמישורהדיוןמטבע־חוץ.תקציבשלהביצוע
השיטהבעדטענותאותןלראשונהנציגהייצור.בגורמיהשימושאופןעלהפמ״ז

והתקציבי.האדמיניסטרטיבילצדהמתייחסותונגדה,
היוותקציביאדמיניסטרטיביהסדרבתורתהשיטהלזכותשנזקפוהיתרונות

:27כדלהלן

זהיתרוןמטבע־חוץ.עלהאדמיניסטרטיביהפיקוחתהליכיאתמפשטההסדר)א(
הטכני"."הפמ״זלהסדרבעיקרמתייחס

היתהאילותקציביות.בהוצאותכרוכההיתד,לאהפמ״זמזכותשנבעההפרמיה)ב(

הכנסהמקורותהשגתמחייבהדברהיההתקציב,במסגרתרגילהפרמיהמוענקת
האינפלציוניהלחץאתמגבירשהיהמה—גרעונימימוןאומסיםכמומקבילים,
במשק.

היקףהמקומי.לשוקחומרי־גלםבאספקתצורךהיההשיטההתקיימהלולאגםזג(
באמצעותהחיוניותדרגתשלקריטריוניםלאורנקבעסוגמכלהדרושהיבוא
יבוארשיונותלחלוקתמוצדקתשיטההבטיחהפמ״זהסדרמטבע־חוץ.תקציב

הללו.לחומרי־הגלם
לחלוקתקריטריוןקבעהואכפול:יתרוןהיהשלהסדרנראהו־)ג()ב(מתוך
שיטתביטולהיצוא.לדירבוןאמצעישימשבזמןובוהתקציבבמסגרתרשיונות

אחרמסוגפרמיהוהענקתאחריםקריטריוניםלפיההקצבותחלוקתמחייבהיההפמ״ז
בהוצאות.הכרוכה
כנגדשקוליםהיולא—לפחותאומדומים,אלהיתרונותהיוהשיטהמתנגדילדעת

הנובעתהפרמיהאת)א(,ביתרוןכשהמדובריצואנים,מימשולדעתםמגרעותיה.
28היצואאתביצעושכללמבליאףולפעמיםהיצוא,אתביצעובטרםעודמהפמ״ז

כמו.
אחרתפרמיהוכןיבוארשיונותשלקבלהלמניעתהדרושהפיקוחזובשיטההיהלאכן

.2יאחתובעונהבעת
מכסות־מקיוםבעיקרבפמ״זהכרוכההפרמיהנובעת)ב(,ביתרוןמדוברכאשר

רשיונותלהםשמקציביםעל־ידיליצואניםמונופוליסטימעמדומהענקתממשיותיבוא
ומכאןהמונופוליסטי,הרווחו/אוהמכסות,רווחספיגתעלויתרההממשלהיבוא.

במליםאחרת.כפרמיהמידהבאותההכנסה()הקטנתבהוצאהכרוכההפמ״זשפרמיית

במסגרתהדיוניםוכןוהתעשיההמסחרמשרדהיצוא,אגףפקידיעםשקוימושיחותמתוך27
העברית.האוניברסיטהקפלן,בבית־ספרשהתקייםהמוסףהערךלבעיותעיוןיום
ג׳.ובנספחלעיל51בעם׳דיוןראה

ג׳.נספהגםראהם,שהמדינה,מבקרמשרד־•
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הפרק

ולפרמיה,היבוארשיונותלחלוקתשנוגעבמההפמ״ז,לשיטתהאלטרנטיבהאחרות,
שמומנהגלויהפרמיהוהענקתהמכסשיעוריבהעלאתמלווהליברליזציההיתה

זו.מכסמתוספת
במטבע־חוץ,השימושעלממשיפיקוחכללאלשמההפמ״זשיטת)ג(יתרוןלגבי
30בלתי־חיוניותלמטרותהמוגבלתכמותולניצולוגרמה

31

1955/56התקציבלשנתעד.
"דרגתלאורשהורכבההרגילה,היבואלתכניתמחוץפמ״זבמסגרתגלםחומרייובאו

בתקציבנכללשלאמוסףערךחשבוןעליבואהשונים.היבואסוגישלהחיוניות"
:,1כדלהלןהסתכם

בסרשיונותחלוקת בתקציבהסכום דולר()מיליונישנה דולר()מיליוני

1.6 2.2 1955/56

1.5 0.3 1956/57

3.1 2.5

דולרמיליון3.1ב־כן,אםהסתכמו,היבואתוכניתלמסגרתמחוץבפועלההקצבות
היבואבתכניתפמ״זבמסגרתלתצרוכתההקצבותמסךאחוז0.6ל־הגיעוהיקפן
היבואבתכניתפמ״זבמסגרתהמקומילשוקהיבואשולב1957/58ב־החלרקהרגילה.
קבועים,עקרונותלפימלכתחילההיבואמכסתאתלזקוףצריךהיהכלומר,הכוללת.
הרגילותההקצבותחולקוהריפמ״ז,במסגרתיבואעל־ידינוצלמהמכסהשחלקובמידה

היתרה.מןרק
בסכוםרשיונותחולקומסויימיםשבסעיפיםהעובדהגםנזקפההפמ״זשיטתלחובת
מותחילדעתששיקף,העדיפויותסדרשובשכךבתקציב.שנקבעזהעלהעולה

שהפמ״זלדעתם,נתבע,מכאןהשונים.היבואסוגישלהחיוניותדרגתאתהביקורת,
ל״יבוא)אובלתי־חיונייםמוצריםיבואלשםלניצולודהיינו,מטבע־חוץ,ל״בזבוז"הביא

בסעיפיםמוסברהתקציבמתחומילחריגההפמ״זהסדרבגללשנוצרהלחץשולי"(.
המכסהבהגדלתמעונייןהיהשהיצואןבכך,1בציורהתבטאהדברזה.פרקשל5ו־4

ההוצאותעקומתכאשר—2בציורהמתוארבמקרהקייםהיהדומהלחץב/מוצרשל
רשיונותדרשומקופחים,עצמםאתשראומהםאלהלפחותאוהיצואנים,א.4€היא

היוואכןהמכסה,לפריצתלהביאהיהעלולזהלחץלהם.המוקצבעלהעולהבסכום
שלניצול־יתר.32המכסהבקיוםהצורךבענייןבדברהנוגעיםביןחילוקי־דעות

של)מנקודת־ראותםחיוניים"ה״פחותהיבואבסעיפידווקאלחולהיהעלולהתקציב
שהרווחמכאן,המבוקשת.לכמותביחסנמוכהמכסהחלהעליהםשכןהיבוא(מתכנני
אלה.מוצריםביהודהמקומילשוקלייבאהנטיהאתהגדילהמכסותמןהגבוה

עודפיםרווחיםלבדיקתהוועדהוחשבוןדיןוהתעשיה,המסחרמשרד30
משוכפל.,1958ספטמברתל־אביב,והתעשיה(המסחרלשר)הוגשביבוא

האוצר.משרדבהוצאת,1955/56,1956/57,1957/58מטבע־חוץתקציבימתוך31
אינהמטבע־חוץשבתקציבההגבלהלכך:בקשרטעןהממשלהממשרדיבאחדבכירפקיד33

הערךהיקףאתקובעתהיאשכןהיצוא,לעידודכאמצעיהפמ״זמטרתעםמתיישבת
מסויים.לגבולעדרקיצואמעודדהפמ״זכלומר,פרמיה.להינתןיכולהשלגביוהמוסף,
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פס"ז—ברוטומוסףלערךפרמיות
היבואהסתכםאומדןאותולפי.33הזה"הבזבוז"היקףאתלאמודנסיוןאףנעשה
העובדהעלמתבססזהסכוםחישוב.1955/56ב־ל״ימיליון3.1ב־פמ״זבגללהשולי

מטבע־מוקצבמהםאחדלכלאשרשונים,לסעיפי־יבואמחולקמטבע־חוץשתקציב
במקדהיצוא".לשםל״יבואהקצבהו/אוהמקומילשוקרגילההקצבהצורות:בשתיחוץ

לשםל״יבואההקצבהסכוםעלעלהמטבע־חוץבתקציבמסוייםיבואבסעיףשהגרעון
השוליהיבואמאומדןכחלקכולהההקצבהחושבההריזה,לסעיףשניתנהיצוא"
בלבדהגרעוןסכוםחושבהריהגרעון,סכוםעלההקצבהעלתהאםאךפמ״ז;בגלל
חוטי־צמרשסעיף־יבואהדגמה,לשםנניח,פמ״ז.בגללהשוליהיבואמאומדןכחלק

ל״י.מיליון13בסךרשיונותניתנולמעשהאךל״י,מיליון10היהמטבע־חוץבתקציב
היתהכלומרל״י,מיליון2היתד.חוטי־צמריצוא״לשםל״יבואההקצבהאםובכן,
על־שנגרםהשוליהיבואבאומדןכולהנכללההריל״י,מיליון3שבסךמהגרעוןנמוכה
ל״ימיליון5יצוא״לשםל״יבואההקצבההיתהזאת,לעומתאם,אךהפמ״ז.שיטתידי

משיטתשנבעהשולי""היבואבאומדןהגרעון()כסכוםמהםמיליון3רקנכללו
הפמ״ז.

היבואשתכניתא־פריורילהניחישראשית,הסתייגויות.לשתיכפופהדלעילהטענה
אםאדרבא,חסר־משמעות.הבזבוזמושגכןשאלמלאהאופטימלי,ההרכבאתמבטיחה

שמחירהמותרות","מוצרייבואדווקאהריכנתונה,ההכנסהחלוקתאתנקבל
העדפתלאורהמקורותהקצאתאתישפרגבוה,בשוקשלהםהדולר

גבוה,שלהםהדולרשמחירמוצריםיבואלגבי"בזבוז",במושגהשימושהצרכנים.
שגית,המוצר.שלהחברתיתהתועלתאתמשקףאינויבואלדולרהשוקשמחירמניח
כלפיכהכרחמגזיםהשוניםהתקציבסעיפישלבגיצול־היתרהפמ״זשלחלקואומדן
והיבואמלכתחילהנקבעוהרגילותשהקצבותההנחה,טמונההחישובבדרךמעלה.
בהכרח.נכוןשאינודבר—יצוא"לשם"יבוארשיונותהקצבתעל־ידינקבעהנוסף

שלמלחץכתוצאהולפעמיםהתקציב,ביצועכדיתוךניתנוהרגילותהקצבותגם
בסעיפיםהתקציבשלניצול־יתרביןמובהקהבדלמצאנו,לאכן,כמורגילים.יבואנים
בסעיפיםניצול־יתרלביןיצוא"לשם"יבואבמסגרתנעשהשלהםהיבואשעיקר
אחרים.
תקציבמטרותלביןהפמ״זהסדרביןהסתירהבענייןהמועליתנוספתטענהלפי

לשוקהיבואהרכבעלכמותיפיקוחשלאפשרותכלזההסדרמנעמטבע־חוץ,
היקנהיצוא"לשם"יבוארשיוןמטבע־חוץ.תקציבשלהמטרהאתלאלשםולכןהמקומי,
לחייב,נהגוהרשיוןהקצבתעםיצוא.לצרכיוהןהמקומילשוקהןלייבאזכותליצואן
היצואצרכיואתהרשיוןמסכוםבחלקהמקומילשוקהיבואאתמטבע־חוץ,בתקציב
המוסףהערךואחוזהרשיוןסכוםבמכפלתנאמדהמקומילשוקהיבואהסכום.ביתרת
שלאודאיאךהיצואן,שלהיבואכלללגבינכונה,34אוליהיתה,זושיטההגלוי.
)יבואנועדלשמןהמטרותמןאהתלכלורשיוןרשיוןכלנוצלבההמידהאתשיקפה
המטרותלשתישייבאוחומר־גלםכלניצלוהיצואניםיצוא(.ולצרכיהמקומילשוק

תקציבבמסגרתשנעשהכמויעודו,לפיהיבוארישום.35שנרשםמזהשונהבשיעור
פנימי(.האוצר,)משרדמטבע־חוץעללמפקחבתזכירגוטליב,ש.33
ג׳.נספחראה—במטבע־חוץחובותיוומחזירהיצואבהתחיבויותעומדהיצואןאם34
לעיל.7בסעיףדיוןדאה35
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הפרק

נערךשלשמהלמטרהבסתירהעמדולכןהמציאות,אתבהכרחשיקףלאמטבע־חוץ,
אלאהתקציב,שללניצול־יתרגרמההפמ״זששיטתבלבדזולאובכן,התקציב.
הוגבללאמטבע־חוץ,תקציבעל־ידיהיבואסךהוגבלבהםבמקריםשאפילו
תקציבביעילותהפגיעהשתוכנן.כפיוסעיףסעיףבכלהמקומילשוקהיבוא

נניחאםההסדר,שלנוסףכחסרוןלהחשביכולההפמ״זהסדרעל־ידימטבע־חוץ
היבוא.הרכבעלשלםפיקוחלשםכזהתקציבלקייםהיהשרצוי

עלההסדרהשפעתדהיינו:הוויכוח,לגבישהזכרנוהשנילמישורעתהנעבור
הייצור.גורמישלההקצאהיעילות

השעריםלהפרשיבעיקרכוונהפרמיהכשיטתהפמ״זהסדריעלהביקורת
גורמי־ייצור,שלבלתי־נכונהלהקצאהגרמואלההפרשיםוהאופקי.האנכיבמובן

קייםהיהאילו)גםבספקנתוןהיהבהםהיחסישהיתרוןמוצרים,שלהיצואולעידוד
ומה¬שעריםהפרשימקיוםהתעלמולאהשיטהמצדדישיווי־משקל(.שלשער־חליפין

המחיריםשמבנההיתד,טענתםגורמי־הייצורבמשק.הקצאתאתשהדברעלוללשבשעובדה
ההכרחייםמהתנאיםחלקקיוםמטבע־חוץ.עלהפיקוחעל־ידיממילאמשובשבמשק

בהכרחמביאאינומשובשים,האחריםשהתנאיםשעהאופטימלית,מקורותלהקצאת
שהפרמיההעובדהמעצםנבעוהשעריםהפרשילכך,נוסףיותר.טובהמקורותלהקצאת

שלהעיקריותהמטרותאחתהיתד.השערהעלאתשלשההסוואהאלאסמויההיתד.
מעברלאפשרנועדהוגלוירצוףפיחותפניעלפרמיותמערכתהעדפתהפרמיות.מערכת
הפמ״זשיטתהיתהזומטרהלהשגתוהרילשער,משערבתחילתווסמויהדרגתי
יעיל.אמצעי
מכן.לאחרנתגלוהחיוביותשתוצאותיוזמני,תפקידלפמ״זהיההשיטהמצדדילדעת
סיגלהיצואביצועעל־ידילייצא.היצרןאולץליצואהמקומיהייצורהצמדתעל־ידי
טיבמבחינתחוץ־לארץלשווקיעצמואתהתאיםדהיינו,יצואן,שלתכונותלעצמו

שלבסופוהרימלכתחילה,בלתי־כדאיהיצואהיהאפילווהוצאות־הייצור.התוצרת
לשמה".באלשמהשלא"מתוךבחינתניכרת,במידההתעשייתיהיצואהתפתחדבר

בשוקהביקושעלייתבפניהיצואעלוהגןגמישהפמ״זהסדרהיהלכךנוסף
אתגםולכןהגלםחומרימחיראתהעלתההמקומיבשוקהביקושעלייתהמקומי.
ההשפעהלעיקרשהביאהשער־חליפין,שיטתהבטיחהפמ״זכלומר,היצוא.כדאיות

לשערשישלהשפעהבדומהליצוא,ההיצעעלהמקומיהביקוששלהשלילית
ונייד.חופשי

להגדילשבכדינכוןאמנם,ביקורת.כוונההפמ״ז,להסדרשיוחסואלו,סגולותנגדגם
מנקודת־ראותכדאישיצואםלענפים,מיוחדעידודלהעניקאולי,רצוי,היההיצואאת

הבטיחההפמ״זששיטתלומרקשהאךהמיוחד.העידודאלמלאמתבצעהיהולאהמשק
מעיניאףסמויהיההפמ״זעל־ידינוצראשרששער־החליפיןהעובדה,זה.יצואדווקא

לאבפועל,שנוצרהכפיהפמ״ז,שלשערי־החליפיןשמערכתכךעלמעידההממשלה,
קיבלאחראוזהשענףהעובדהמקרית.אלאמכוונת,תוינידמפריהיתד.
הענף.שלהמיוחדיםבצרכיוובלתי־תלוייםמקרייםמתנאיםנבעהיחסיתגדולעידוד
קייםכזהדמיוןשלם.אינוחופשישערקייםבולמצבהפמ״זהסדרשלהדמיוןגם
מאקרו־אקונומית.מנקודת־ראותהמקומיהביקושעלייתשלבהשפעהדניםכשאנורק

עלכזהשינוישלהשפעתואתכשנבחןאךהיצוא.סךעלההשפעהדהיינו
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פמ״זברוטו—מוסףלערךפרמיות

אלהלביןהפמ״זהסדרשלהתנאיםביןמהותיהבדלשקייםנמצאהיצוא,הרכב

מהםאחדשבכלענפי־יצוא,שניפועליםבמשקכינניחפשטותלשםחופשי.שוקשל
בתנאיםגורם־ייצור.מכליחסיתקטןחלקמעסיקיםושהםמשוכללתתחרותקיימת
ההיצעיורדא׳ענףלמוצרהמקומיהביקושכשעולהאחיד,חופשישערשל

הכמותעודףאתמייצגמקומימטבעבמונחיליצואההיצעשכןענף,אותושלליצוא

הביקושעולהשנימצדומחיר.מחירבכלהמקומיבשוקהמבוקשתהכמותעלהמוצעת
אלוהשפעותמשתיכתוצאהא׳.ענףשלהמוצרלייצורהמשמשיםחומרי־הגלםליבוא
שער־החליפין.גםעולהולכןעולה,לווהביקושבמשקמטבע־חוץשלההיצעיורד

כיאםא׳,ענףשלהיצואאת)ואףב׳ענףשלהיצואאתמעודדתשער־החליפיןעליית

ירד.א׳ענףשלוהיצואעלה,בענףשלהיצואבסיכום:ההתחלתית(.לרמתועדלא
הביקושלעלייתא׳ענףלמוצריהביקושעלייתגורמתהפמ״ז,שיטתבתנאי

ששער־הדברפירושישיר.ביבואשמקורןלתשומותגםזהובתוךלתשומות,הנגזר
ביצוא.המוסףהערךיעלהולכןעלההמוסף,הערךלגביהאפקטיביהסמוי,החליפין
—זהענףשלהיחסיהיתרוןאתהפחיתהא׳ענףלמוצריהביקוששעלייתמובן

דווקאהביאההפמ״זשיטתאך—יחסייתרוןלענףהיהשלגביוהיצואהיקףאתכלומר
לשיווי־משקלהמביאהמכניזם,אתהפמ״זשיטתיתרתלכןהענף.שלהיצואלהגדלת

עלהמקומיהביקושלעלייתשישהשליליתההשפעהקיזוזעל־ידיליצוא,יבואבין
עצמואתמתאיםהיצואהרכבאיןשני,מצדאך,התשלומים.שבמאזןהשוטףהחשבון
דווקאמבוצעהיצואגידולהמשק.ענפישלהיחסיהיתרוןבמבנהשחלולשינויים

היצואשהגדלתונייד,אחידשער־חליפיןמבטיחזאתלעומתפחת.היחסישיתרונובענף

היתרוןבמבנהשחלולשינוייםבהתאםתיעשההמקומיהביקושמעלייתכתוצאה
במקורות.ביותרהחסכוניהשימושאתמבטיחהואולכןהיחסי,

בנקודותואוטומטי,אחידשערקייםשבומהמצבנבדלההפמ״זשיטתולסיכום,
הבאות:

)במובןהיצואסוגלפישונההיהליצואשער־החליפיןאופקי—שעריםהפרשא.
והממוצע(.השולי
היצואלתמורתבשער־החליפיןשונההיההסמויהמוחלףלערךשער־החליפיןב.

והממוצע(.השולי)במובן
ליצוא.והןליבואהןהממוצעמשער־החליפיןשונההיההשולישער־החליפיןג.
על־ריביתללאבאשראילזכותאיפשרוהשיטהשלהאדמיניסטרטיבייםההסדריםד.
תמורתו.נמכרהבטרםאוהיצואבוצעבטרםעודהפרמיה,קבלתידי
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ו׳פרק
מיוחדיםבענפים-הסדריםברוטומוסףלעררפרמיות

ליהלומיםפרמיות.1
הממשלה.מטעםקבועבשיעוריהלומיםליצואהפרמיהשולמההפמ״ז,כבהסדרשלא
לערראחריםבענפיםהפרמיהכשהוגבלהוגםהגולמי,המוסףלערךנקבעההפרמיה
המוחלףהערךאחוזהיהאחד,מצדשכן,היהלומים.לגביההסדרשונהלאהנקיהמוסף
מרובים.בקשייםכרוךהיהזהאחוזשלמדוייקחישובשני,ומצדיחסיתנמוךהסמוי

ברוטו;ליצואפרמיהלאואףברוטו,מוסףלערךפרמיהזוהיתר.לאלמעשה,אולם,
התחייבותהיהלומןעלהוטלההגולמייםהיהלומיםליבואבמטבע־חוץההקצבהמתןעם

כתמורתדולריםשלמסוייםסכוםמוגדרתתקופהתוךלאוצרלמכורעליוהיהלפיה
בהתחשבהגולמיים,היהלומיםבסוגתלויהיהבהתחייבותשנקבעהסכוםגובההיצוא.

הלםהמקריםבכללאאךמהם.העשוייםמעובדיםליהלומיםהמקובליםבמחירים
שהתקבלההתמורהאםי.בפועלשנתקבלההתמורהאתההתחייבותניתנהשעליוהסכום

מטבע־יתרתאתלרכושהיצואןעלהיהההתחייבות,מסכוםנמוכההיתד.היצואמן
הותרהפוך,היהזד.שיחסבמקרהבהתחייבויותיו.לעמודכדיהחופשי",ב״שוקהחוץ
בלבדמיוחדיםהסדריםלפיהתמורה.יתרתאתהחופשי"ב״שוקלמכורליצואן
התמורהכישהוכיחו,לאחרוזאתההתחייבות,מסכוםחלקעלהנחהליצואניםניתנה

זה.מסכוםנמוכההיתהשקיבלו
החלבתוספת־היוקר.שחלולהעלאותבהתאםהפרמיהשערהועלה1952ליוניעד
ברוטו,מוסףערךלדולרפרוטה800שלבשיעורהפרמיהנקבעהתאריךמאותו

אתהבנקיםהעלו1954מספטמברהאחרים.היצואסוגילגבישהונהגהלפרמיהבמקביל
ולכןהפרמיה,לשערעדגולמייםיהלומיםיבואלצורךמטבע־חוץשלהמכירהשער
פרמיהגםהוענקהזאת,עםהמוסף.לערךרקולאהתמורה,כללגביזהשערהונהג
שיעורההועלה1956בינוארברוטו.מוסףערךדולרלכלפרוטה400בשיעורנוספת

יותר,אופחותהשתלבה,שנהאותהמפברוארוהחלפרוטה500ל־זופרמיהשל
לאזאת,עםהאחרים.היצואסוגיעלשחלהנטו,מוסףלערךהפרמיותבמערכת
שווים.היולאהפרמיותששיעוריבאופןהמוסף,הערךחישובשיטתכאמור,השתנתה,
הובא,1954ספטמברמאזהמוסף,הערךבחישובהקלירינג.ארצותלגביבייחוד
הרשמי.השערלעומתבדולריםשטרלינגשלהחופשיההמרהשערביןהפרשבחשבון
באיזורנרכשוחומרי־הגלםואילוהדולרבאיזורבעיקרנמכרושהיהלומיםמכיוון

מבקרשל9מס.שנתיוחשבוןדיןהמדינה,מבקרמשרדלמשל:ראה,1 .160עמ׳,58/7591הכספיםלשנתהמדינה
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למטבע,ממטבעהמעברדהיינו:ה״סוויטש",מהפרשיהיהלומניםנהנוהשטרלינג,
"סוויטש׳הפרש,1956מ־החללהם,חושבמאידך,שלהם.המוסףהערךאתכשחשבו
אחרים.ומטבעותאיטלקיותלירטותשוודיות,קרונותצרפתיים,פרנקיםלגבישלילי

בשוקשעריםלעומתיהלומיםביצואברוטומוסףלערךשערי־החליפין:12
1958—1952:בתל־אביבהשחור

לוח

שער־החליפין הדולרשער המוסףלערךהתקופה השחורבשוק
יהלומים2ביצוא
לדולר()בל״י

1בתל־אביב

לדולר()בל״י חודשים שנה

3 2.240 ינואר—דצמבר 1952

4 1.800 2.290 ינואר—דצמבר 1953

1.800 2.470 ינואר—אוגוסט 1954

2.200 2.425 ספטמבר—דצמבר

2.200 2.215 ינואר—מאי 1955

2.200 3.200 יוני
2.200 2.190 יולי
2.200 2.270 אוגוסט—דצמבר

2.300 2.360 ינואר—יוני 1956
5 2.400 2.496 יולי—אוקטובר
2.500 2.704 נובמבר—דצמבר

2.500 2.705 ינואר 1957

2.300-2.850 2.780 פברואר
2.650 2.640 מרץ
2.650 2.520 אפריל
2.650 2.405 מאי—דצמבר

2.650 2.508 ינואר—דצמבר 1958

ביותר. הנמוךהשערהיהשבו בחודשממוצעשער—1957לפברואר 1עד1

ביותר. הגבוההשערהיהשבו בחודשממוצעשער—1957ממרץ החל

מוסף.ערךלדולר

קשה.מטבעתמורת2
נתונים.אין..נ
יוני—דצמבר.4
ל״י2.50ל־עדלאוגוסטרטרואקטיביתבנובמברהועלתההפרמיה5

לישראל,סטטיסטי שנתוןלסטטיסטיקה, המרכזיתהלשכה—הדולרשערהמקור:
.210׳עמתשי״ט,,10ס.מ!261עם׳תשי״ח,,9ס.מ;148—9עם׳תשי״ז,,8ס.מ

האוצר.משרדוהיצוא,היבואלמימוןהמחלקהמוסף—לערךשער־חליפין

מחוסרנבעהיצוא,התחייבותהיבואןמסרעליוהסכוםשלהשרירותיתהקביעה
הגביללולאבפועל.שהתקבלוהיהלומיםשלהיצואמחירימהםלוודאמעשיתאפשרות
יצואמחיריעללהצהירנוטיםהללוהיוההתחייבויות,על־ידיהיבואניםאתהאוצר
מסוגהברחותהשחור.לשוקבדולריםמהתמורהחלקולהבריחהאמיתיים,מןנמוכים
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ופרק

משערגבוההיההשחורשער־החליפיןשכן,1957—מרץ1952בתקופהכדאיותהיוכזה
היצואניםהיו1957מרץלאחרמאידך,.12בלוחמהנתוניםלראותשניתןכפיהפרמיה,
הדולריםסכוםאתבפועל.שנתקבלהלתמורהמעלדולריםלאוצרלמכורמנסים

הערךעלשחלמהשערנמוךבשערהשחורבשוקלרכושלהםכדאיהיההחסרים
כלאפשריתהיתר,ממנואוהשחורהשוקאלהדולריםהברחתאולםברוטו.המוסף

היוהיצואניםשכןהיבוא;מחיריעלפיקוחגםאחת,ובעונהבעתקויים,שלאזמן
חלקולמכורלמעשה,ששלמומאלוגבוהותיבואהוצאותעלאזלהצהיריכולים

היוהפרמיהמשערגבוההיההשחורשהשערזמןכלהשחור.בשוקמהדולרים
מהשערגבוההיההפרמיהשערכאשרהשערים.ביןההפרשאתכךעל־ידימרוויחים
לרכושששולמו,מאלהנמוכיםיבואמחיריעללהצהירכמובן,להם,היהכדאיהשחור

־־.השעריםמהפרשהמתקבלאתלהרוויח—ושובהשחור,בשוקהחסריםהדולריםאת

לגביגםבשערים,אנכילהפרשבהכרחגרםהיהלומיםיצואעלשחלהמיוחדההסדר
היהלומיםמחיראםהפמ״ז.בשיטתקייםהיהשלאהפרש—הגלויהמוחלףהערך

לקביעתיסודששימשהמחיריםמאומדןגבוההיההיצואןעל־ידישמומשהמעובדים
בשוקהדולרלשערשווההשוליליצואשער־החליפיןהיהאזכיההתחייבות—גובה

איפשרהההתחייבות,סכוםמעלקבוע()כשהיבואדולרשלבערךהיצואהגדלתהשחור.
האלטרנטיביהשערהיהמאידךהשחור.בשוקרקזהנוסףדולרלמכורליצואן

היתהקבוע()כשהיצואאחדבדולרהיבואהגדלתהפרמיה.לשערשווהלדולר־יבוא
עלשחלבסכוםהפרמיהאתגםהקטינהולכןאחד,בדולרהמוסףהערךאתגםמקטינה
חומר־לרכישתהישירהבהוצאהאזמסתכמותהיוהיבואןהוצאותמוסף.ערךדולר
שנבעהפרמיה,הפסדבתוספתחומרי־הגלם(ליבואההקצבותלשער)בהתאםהגלם

למרץ)עדהפרמיהמשערגבוההיההשחורשהשערזמןכלהמוסף.הערךמירידת
השחורהשערביןכשהיחסליבוא.מהשערלמעשה,גבוה,ליצואהשערהיה(,1957
מהשערגבוהליבואהשערהיה(,1957מרץ)לאחרהפוךהיההפרמיהשערלבין

שמומשוהמעובדיםהיהלומיםמחיריכאשרגםמקבלים,היינותוצאותאותןליצוא.
השערההתחייבות.גובהלקביעתבסיסששימשומהמחיריםנמוכיםהיובמטבע־חוץ

בדולרמפחיתההיתר,בדולרהיצואהגדלתשכןהשחור,השוקלשערשווההיהליצוא
התחי־מילדלצורךהשחורבשוקלרכושחייבהיהשהיצואןהדולרים,סכוםאתגם

לשערהקודם,כבמקרהשווה,היההגולמייםהיהלומיםליבואהשערגםבויותיו.
יכולשעליוהמוסף,הערךסכוםאתמקטינההיתד,בדולרהיבואהגדלתשכןהפרמיה;
הפרמיהלשיעורהשווהבסכוםקטןהפרמיהסךגםהיהולכןפרמיה,לקבלהיצואן

לשערכמובן,שווה,היההרכישה,שערבתוספתזה,הפסדמוסף.ערךדולרעל
הפרמיה.
באמצעותוממנוהשחורהשוקאלדולריםהברחותלמנועשהנסיוןאיפוא,יוצא,

מהעובדההמתחייבלזהנוסףשערים,הפרשביצירתכרוךהיהיצואהתחייבויות
קיוםעצםבגללחלזהשעריםהפרשברוטו.מוסףלערךמתייחסתשהפרמיה

הגלוי.המוחלףהערךעלגםהאלוההתחייבויות
וגםהפמ׳״זהסדרגםביהלומים.הפרמיהלהסדרמיוחדותהיולאדלעילמהסוגיםהברחות2

פיקוחשלאפשרותהעדראולםזה.מסוגעיסקותעודדונטומוסףלערךהפרמיהשיטת
זה.בענףבמיוחדרחבבקנה־מידהכאלועיסקותביצועעלהקלויבואם,היהלומיםיצואעליעיל
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היטלהחזרשיטת.2

גולמי,צמרסיבן,סיבייבואעללדולרפרוטה360שלהיטלנקבע1956באפריל
שלהיבואשוחררזאתעםומעלה.־דניה*75ממספרזהוריתוחוטיצמרפסולת
פגעזההסדרליברליזציה.לגביהםהונהגהדהיינו,כמותיות,מהגבלותאלהחומרים
אתהורידשכןשלהם,והיצואהייצורבקונכללוהללושהחומריםהפמ״ז,ביצואני
נקבעהיצואניםאתלפצותכדיבערך.פרוטה360ל־עדברוטומוסףערךלדולרהפרמיה
לסרטיפרטדלעיל,מהחומריםהמיוצרותסחורותשלהיצואביצועעםהבא:ההסדר
כנגדב"או.פ.יצואדולרכלכנגדל״י1.80שלפרמיהלקבלהיצואןהיהזכאיגומי,
זאתעם.3פ.או.ב.לדולרל״י1.26יותר,נמוכהפרמיההיצואןקיבלגומיסרטייצוא
חומרי־עלששילםהיטלסכוםעליעלהלאיקבלשהיצואןהפרמיהסךכינקבע,
כזו.פרמיהלקבלזכאיהיהלאיבואביצעלאאשרשיצואןמובן,כיבואן.הגלם

108שלהיטליבואן־יצואןשילםדולר300בסךזהוריתשליבואשעלנניחלדוגמא:

בסךלפרמיהזכאיהיהזהיצואועלב.או.פ.דולר40בסךיבואביצעמכןלאחרל״י.,
40ל״י1.8=ל״י72)ל״י72 x!)דולר.30בסךנוסףיצואביצעזמןכעבורדולר

הפרמיהסךשיעלההיהאסורשכןבלבד,ל״י36בסךנוספתלפרמיהזכאיהיהעתה

ל״י.108דהיינוכהיטל,ששילםהסכוםעלזכאיהיהשלה
שנמכרב.,או.פ.יצואדולרלכלהממוצעתשהפרמיההעובדה,אתמסבירהזוהגבלה
פךל״י.1.379ל'רקהגיעה1958—1956בשניםהיטלהחזרקבלתלצורךלאוצר

היטללהחזרבקשהשהגישוהיצואניםעל־ידיששולמוההיטלים
היבואעלהיטליםשילמוטריקומוצרישליצואניםרקל״י.אלף330עלעלהלא

כלכנגדלדולר(ל״י1.80)מלאבשיעורפרמיהלקבללהםשאיפשרמספיק,בסכום
פ.או.ב..דולר־יצוא
בסכוםיבואמבצעיםהיולובמלואה,הפרמיהאתלממשאמנם,יכלו,היצואנים

נוחיותלשםלאוצר.ומכרוהומיצואשקיבלומטבע־החוץסכוםעלחמישהפיהעולה
מטבע־החוץמחיראתרקכוללותחומרי־הגלםלדולר־יבואשההוצאותנניחההוכחה
לאורוכיו״ב(.נורמלי,רווחמכסים,הובלה,הוצאותקיימותאין)דהיינו,וההיטל
ופסולתזהוריתסיבן,)סיביחומרי־הגלםשללדולר־יבואהשוקמחירהיהצריךזוהנחה
העובדהגםלגביהם.שהונהגהבליברליזציהבהתחשבל״י,2.16ל־שווהלהיותצמר(

הוחזרדברשלבסופושכןזאת,למנועיכלהלאהיטלהחזרקבלושיבואנים־יצואנים
ל״י2.16בהכרחהיההשוליליבואהאפקטיביוהשערמהיבוא,קטןחלקעלרקהיטל
לכלבמקבילדלעילמהסוגיםחומר־גלםדולר5ב־לייבאהיהיכוליצואן.4לדולר
לרכישתל״י9.00ל״י)10.80משלםהיצואןהיההיבואדולרי5בעדשביצע.יצואדולר

סכוםאותולדולר(.ל״י0.36לפיהיטלל״י1.80בתוספתהרשמי,בשערמטבע־חוץ

סיב.אורךמידת"
בלבדאחת70ל־מגיעהזהוריתשמשקלמכיוןומזהורית.גומימחוטיעשוייםגומיסרטי3

הפרופורציה—מהפרמיהאחוז70רקישולמוזהיצואשכנגדנקבעהגומי,סרטיממשקל
הגומי.בסרטיהזהוריתלמשקלהמתאימה

רקהסתכמההיטליםוהחזרתל״יאלף621ל־31.1.58עדהגיעזהוריתחוטיעלההיטליםסך4
הכלוליםהאחרים,מחומרי־הגלםהעשוייםמוצריםשלהיצואיחסכן,כמול״י.אלף51ב־

אחוז.20מ־נמוךהיהחומריםאותםליבואבהסדר,
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דולרלכלל״י3.60מקבלהיהיצואןבתורתבשוק.הסחורהאתמכראילומקבלהיה ההיטלכהחזרל״י1.80ו־הרשמיבשערהתמורהמכירתבעדל״י1.80)ב.או.פ.יצוא

ל״י3.60שלשערמממשהיצואןהיהזהבאופןהיבוא(.דולרי5בעדכיבואןששילם
פרמיה.הכולל
תהיינהיצואןשלהיבואשהוצאותהאפשרותמןמתעלםזהחישובכזכור,אולם
2.16מ־גבוהיבואדולרכלשלהשוקמחיר)למעשה,בענףהיבואמהוצאותגבוהות היצואןעל־ידיהיבואשביצועלוודאיקרובלכן,בענף(.השוליותהיבואבהוצאותל״י
לכך,מביאכזהמצבהעיסקה.כדאיותאתבספקשיעמידוגבוהותבהוצאותכרוךיהיה בשיעורהיטלהחזרקבלתלצורךסינדיקטיחדויהוויבואניםעםיתקשרושיצואנים
.5אחרתפירמהשביצעהיבואעלהיטלהחזרלמעשה,אז,תקבלהמייצאתהפירמהמלא.

עםהתקשרואלאליצוא,מתאיםביחסחומרי־גלםבעצמםייבאולאשיצואניםהעובדה תמידיידעשהיצואןמכדימסובכתשהשיטהכךעלמעידהזה,לצורךיבואנים
6הפרמיהשיעורמלואאתלממשכיצד

.

ברוטו,היצואלערךההיטלמהחזרהנובעתהפרמיההתייחסהלכאורה
אםאולם,.7פ.או.ב.יצואדולרלכלמסוייםבשיעורנקבעההיטלהחזרשכן
הדברשלבסופוכינמצאבשיטההקשוריםהאדמיניסטרטיבייםההסדריםאתנבחן
הגולמי.המוסףהערךעל־ידימוגבלהפרמיהשולמהעליוהסכוםמירבהיה השווהדולריםסכוםהרשמיבשערלאוצרלמכורהיצואןעלהיהאלה,הסדריםלפי

לאוצר,מטבע־חוץמכירתעל־ידיהיטל.החזרביקששכנגדוב.,או.פ.היצואלערך
היהשאפשרהיבואעלגםולכןפמ״זלחשבוןזהסכוםלזקוףהזכותעלהיצואןויתר
הוגבלהיטלהחזרלקבלהיצואןהיהיכולשכנגדומטבע־החוץסכוםכלומר,בו.לממן
ליבואשנוצלברוטו,המוסףמהערךחלקאותופחותברוטוהמוסףהערךעל־ידי
היטלהחזרלקבלהיצואןהיהיכולשבעדוהסכוםמירבהמקומי.השוקלצרכי
ברוטו.המוסףלערךאיפוא,שווה,היה

המוחלףהערךלגביחלהשיטה,מןנבעאשרהאנכי,השעריםשהפרשנובעמכאן
שהנהגתלראותאפשרזה.שעריםהפרששלמידתוהיתהמהלבדוקעתהננסההסמוי.
ליברליזציה,הונהגהשלגביהםחומרי־הגלםעלההוצאותלהפיכתהביאההיטלהחזר

חומר־גלםדולרשלהשוקמחירסמויות.להוצאותבמטבע־חוץגלויותמהוצאות
ישירביבואהכרוכותהאלטרנטיביותההוצאותמאידך,ל״י.2.16הואדלעילמהסוגים

חומר¬יבואלשםפמ״זבדולרשימושעל־ידישכן,ל״י,3.60הןמחומר־הגלםדולרשל

כאלה."סינדיקטים"מצדהיטללהחזרבקשותמקריםבכמהמצאנו5 לנתחלעיתים,מתקשה,התיאוריהכלכלןרקשלאמסובכים,כהלעיתיםהיוהפרמיותהסדרי"
ההטבהמלואאתלנצלתמידידעולאנבוניםעסקיםאנשיגםהיצואן;התנהגותאת

הפמ״ז(.מסוחריאחדשל)טענהבהסדר—הכרוכה
לברגים,חומרי־גלםלמשלאחרים,מוצריםשליבואלגביגםזושיטהלהנהיגהוצעבשעתו7

שהפרמיההטענההועלתהההסדרהנהגתנגדהנימוקיםביןלפועל.יצאלאההסדראך
למצוא,אפשרברוטוליצואמתייחסתשהפרמיהטענהברוטו.היצואלערךמתייחסת

הבאים:במקורותלמשל
,957/581לשבתהמדינההכנסותעלרביעיוחשבוןדיןהאוצר,משרד)א( .405עמ׳(,1959)מרסתשי״טא'אדרירושלים,

.124עם׳הישראלי,במשקהדולרמחירבהרל,א.)ב(
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החזרקבלתלצורךלאוצרלמכורהיצואןהיהשיכולהסכוםאותובדולרקטןהגלם
בחומר־גלםלהשתמש)אובשוקחומר־הגלםאתלרכושהיצואןיעדיףלכןהיטל.
יבואלשםשלו,הפמ״זמחשבוןדולר"לבזבז"ולארגילים(יבוארשיונותלפישייבא

הסמויותההוצאותעלחלאשרששער־החליפיןכמובןיצוא".לשם"יבואבמסגרת

3.179היהברוטוהמוסףהערךעלשחלשער־החליפיןלדולר.ל״י2.16היההאלו

מרביתלגבישחלהאנכי,השעריםהפרשלעיל(.13לוחראה,1.379+ל״י1.800)

לציין,ראוילכךנוסף(.3.179—2.160ל״י)1.019ב־איפואהסתכםהסמוי,המוחלףהערך
שווהבשיעורהשתלמההפרמיהשכןהמטבע,סוגלפישעריםהפרשייצרזההסדרכי

הפרמיהשיעורהמטבע.סוגיביןהבחנהללאלאוצרשנמכרב.או.פ.נומינלילדולר

קלירינג.דולראםובין"קשה"דולרנמכראםביןשווההיה
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ז׳פרק

נטולערר־מוסףפרמיות

ההסדרלהנהגתהסיבות.1
השניםבשתיהניכרתהעלייהלאחרהיצוא,גידולשלבתהליךקיפאוןהסתמן1955ב־

שער־החליפיןמהעלאתרבהבמידהנבעה1954וב־1953ב־ביצואהעלייההקודמות.
.1953וב־1952ב*שהונהגוהפרמיותשלהשוניםההסדריםבאמצעותליצוא

1950-1958הגלוי:ביצואהגידול:14לוח

לשנהמשנההגידולשיעור
)באחוזים(

1היצוא

דולרים()במיליוני השנה

35 1950
27 45 1951

(-) 5 43 1952
35 58 1953
48 58 1954
3 88 1955

18 104 1956
36 141 1957

(-) 1 140 1958

חתר.יצוא כוללאינו1
,ט״ישתלישראל,סטי סטטישנתוןלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

.1לוח,258עם׳

המקור:

לגביאחידמפיחותלהימנעהפעםגםהממשלההעדיפההקודמותבשניםכמואולם,
פרמיותבאמצעותשנעשההדרגתיפיחותהממשלהביצעהזהבמקוםוהיצוא.היבוא
ליצואהשערהעלאתכדישתוךהוחלטזאתעםיהדהיבוא.עלוהיטליםומכסיםליצוא

החדשותהפרמיותהוצמדולכןאנכי.שעריםהפרשהיווצרותלמנועיש
הנקי.המוסףלערך

כךועל־ידיאחריםלענפיםגםהפמ״זהסדראתמלהרחיבהממשלהנמנעהזהבשלב
קבועבשיעורגלויותפרמיותלשלםהעדיפהזהבמקוםתקציבי.מנטלעצמהלשחרר
הוצאות־"הוזלתבסעיףוהופיעוהרגילהתקציבבמסגרתמומנואלוערך־מוסף.לדולר
מוגבלתהיתר,הפמ״זהסדרשתועלתכךעל־ידימוסברתזומדיניותליצוא".הייצור
האנכי.השעריםהפרשהיווצרותלמנועהצורךעםהתיישבלאזהושהסדר



זפרק

שלהםוהיצואהייצורשקוענפיםבאותםבלתי־יעילהיהפרמיה,שלכהסדרהפמ״ז,
כן,עליתרמספקת.במידהגבוההיהבשוקשלהןהדולרמחיראשרסחורותכלללא
יעילאמצעילשמשחדלהפמ״ז,בהסדרמלכתחילהשנסתייעוהענפיםבאותםאף

הגבוהשולישערהבטיחההסדרראינו,שכברכפיהיצוא.שגדללאחרהשערלהעלאת
שמחירהעובדהובגלליבואהגבלותקיוםבגללמסויים,גבולעדרקהרשמימהשער
מסתברתזועובדההמקומי.לשוקהיבואהיקףגידולעםירדדולר־יבואשלהשוק
בענףהיצואניםמספרגידולעם(.56)עט׳2בציורהמודגםה׳בפרקהניתוחבעזרת

\.10ל־׳מ־ס^זההיצעעקומתזזההקיימותהפירמותשלהייצורפוטנציאלעלייתועם
לשערעדדהיינו,0£0ל־0£מ־פמ״זליתרותהשוליהשערירדמכךכתוצאה
שכושר־הייצורמונופוליסטיתפירמהלגביגםלהתהוותהיהעלולדומהמצבהרשמי.

הפדיוןעקומתאתו־םהשוליותההוצאותאתזהבמקרהמייצג1^0)עלהשלה
אשרפמ״ז,יתרותעםשנשארויצואניםנמצאו1955וב־1954בסוףואכן,השולי(.
הממשלהרכשההיצואהפסקתלמנועכדיהרשמי.מהשערבמעטאךגבוהשערהבטיחו
הרשמי.מןגבוהבשערבמזומןאלויתרות
מסוייגתהיתד.האנכיהשעריםהפרשאתלמנועשנועדההחדשההמדיניותאולם
הסדרבמסגרתפעלואשרהיצואניםעלנכפהלאהחדשההסדרהביצוע.מבחינת
מהרעתלהימנעכדיגבוהבשיעורפרמיהלשלםהממשלהעלהיהכןלאשאםהפמ״ז,
הפכההפמ״זהסדרבמסגרתשפעלויצואניםאותםלגביהיצואנים.פעלובהםהתנאים
האנכיהשעריםהפרשבמניעתהצורךהדגשתאלטרנטיבית.לזכותהחדשההפרמיה
בוטלו1956בפברוארהחקלאות.מוצרילגביהפרמיותבמדיניותבעיקרמתבטאת
הסדריםבמסגרתהחקלאותלמוצריאזעדשהוענקוברוטוליצואהפרמיותמרבית

(.45)עט'6בלוחבבירורהמשתקףדברמיוחדים,

כלליתיאור—הפרמיההסדרי.2
מעורב""שערלפימקומיבמטבעמטבע־חוץתקבוליהומרוהחדשההשיטהלפי

הומרכוללבחשבוןנטוהמוסףלערךשווהשהיהמהתמורהחלק*<^(.1!246)
שהיההתמורה,שלהנותרהחלקפרמיה.בתוספתהרשמיהשערלפימקומיבמטבע
דולרים,Xהיהברוטוהיצואלמשל,אם,הרשמי.השערלפיהומרהמוחלף,לערךשווה
>/,—היההפרמיהושיעור״?/—הרשמיהחליפיןשער/,היהביצואהמוחלףהערך
0)?++?//0היצוא:תמורתשלהמכירהעםהיצואןקיבל

הושאר?/()/-*(.לעיתים
הערךלגבי?+%0בשערמכרהיתרהאתואילוהיצואןבידיהגלויהמוחלףהערך

שונההיהלאזהמקרההסמוי.המוחלףהערךלגביל״י,1.80הרשמי,ובשערהמוסף,
המוחלףהערךבסכוםמטבע־חוץכמכירתזההסדרלראותהיהאפשרמהקודם.במהותו
הטכני(.הפמ״זהסדרלמעשה,זה,)היהשעראותולפימחדשוקניהרשמיבשערהגלוי
המחיריםשמערכתההישבון,הסדרעםבשילובלהבטיח,נועדזההסדר

מערכתלאותהזההתהיהולתשומהלתפוקהשנוגעבמההיצואןבפניהעומדת
"פיחותבמושגאחיד.פיחותשלישירהכתוצאהמתהווהשהיתר,מחירים
הבנקיםמצדולמכירהלרכישההאוטומטישער־החליפיןלהעלאתמתכווניםאנואחיד"
הראשונילשינוימתכווניםהננוישירה""תוצאהובמושגוליצוא,ליבואאחידבשיעור
כזה.מפיחותהנובעהמחיריםבמערכת
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נטומוסףלערךפרמיות
הונהגההישבוןהסדרדלעיל.הזהותלהיווצרהיתד.צריכהכיצדלראשונהנברר

נעשההדברהרשמי.לשערשווהיהיההמוחלףלערךהאפקטיביששער־החליפיןכדי
שילםשהיצואןנניחכךמשוםהמוחלף.הערךעלשחלווהיטליםמסיםהחזרתעל־ידי
נסמלאםהרשמי.השערכפולבדולריםהיבואדהיינו:?//0המוחלףהערךבעדבל״י
הסתכמוהיצואןשהוצאותהריב־ס,מקומייםייצורגורמיעלבל״יההוצאותאת
£ב־ ()/-'*-(£0/+>/+)#0היה:מיצואהפדיוושראיני׳כפימאידך,ל״י.0+/0

מהיצוא.הנובעמקומיבמטבעהרווהאתנקבלבל״ימהפדיוןההוצאותאתנחסיראם
לכן;.7ב־זהרווחאתנסמל
0?(~+(2)£ 0*1(1)+ח-(/0 -1X0 + 0 = X(X0+*71=-*(?/()/0+)י

שער־חליפיןהיהלוהיצואן,מקבלשהיהלרווחשווהזהבמקרהשהרווחמסתברמכאן
X(X+(=)י/1)היצואבעדמקבלהיהאזשכן?/.0?+בגובהוליצוא,ליבואאחיד 0

#+)>/=(2)היבואבעדומשלם 0.)
הוא:מיצואהפדיוןאחרת.גישהלפיגםמתגליתזוהקבלה

?1-+?(£0*)=1X0 -1? + 1X0-1=*(*0+חX0+/ג(-()/£0+)י:
ן/,0+?אחידבשער־חליפיןתמורהדולריםxהיצואכלבעדמקבלהיצואןדהיינו:

שער־מכאן:יבוא.דולרלכללירות?בשיעורהיטלממנונגבהזאתעםיחדאך
7?0הואערך־מוחלףלדולרהחליפין

ובסך־הכלל״י/3ל־השווהההיטלבתוספתל״י
X0 + X;היצוא.עלשחלהשערגםכמובן,זהו,ל״י
בעדלשלםבהישבון,בהתחשבהיצואן,עלהיהשראינוכפינוספת:גישהנציג
דולרבסכוםיבואהגדלתאולם1ההנחה(לפי?/,0)האפקטיביהשערלפייבואדולר

המוחלףהערךאתוהגדילהאחדבדולרהמוסףהערךאתהקטינהקבוע()כשהיצוא
התמורהדהיינו:פחות.אחדדולרעלקיבלשהואהפרמיהחלהכךעל־ידיזה.בסכום
המחירלכן,ל״י.ב־י/קטנהשמכרמטבע־חוץבעדקיבלשהואמקומיבמטבע

נובע,מכאןן/.0+?הפרמיה,בתוספתהרשמיהשערהיהלדולר־יבואהאלטרנטיבי
חומר־גלםלרכושמוכןהיצואןהיהנטו,מוסףלערךפרמיהקיימתשהיתהזמןשכל

מחירואםמיבוא,חומר־גלםלדולרלתפוקהתרומתומבחינתהשווהמקומית,מתוצרת
ששער־החליפיןבמקרהמצפיםהיינולהלזוזההתוצאהזוהיל״י.ן/0מ־?+נמוךהיה

.X0+Xהיהליבוא

>/+,(£.על־ידיהואקבוע(המוחלף)כשהערךדולרבערךיצואלתוספתהשערמאידך,
שלהפדיוןבדולר.המוסףהערךגדלקבוע()כשהיבואדולרשלבסכוםהיצואהגדלת
בדולריצואהגדלתלכן,ל״י.#0+שלק.בסכוםיעלההתמורהממכירתהיצואן

תקטנהשבולזהשווהבסכוםמקומיבמטבעהפדיוןאתתגדילקבוע()כשהיבוא
קבוע(.)כשהיצואבדולריבואמהקטנתכתוצאההאלטרנטיביותההוצאות
שערהיהההסדרלולאהשיטה.שלמהותיחלקהיהההישבוןשהסדרלהדגישחשוב
ן/,־המוחלףהערךעלשחלהאפקטיביהשערהיהאילוהיצוא.משערגבוההיבוא ב~מסתכמותבל״יהיבואעלההוצאותהיו

^x,לכן:היתד.הרווחופונקצייתן
0]-׳*/[+0]= + x) + 1X0/()/?-])7!־זג

X(X0 + X)-^(X^ + X)-^=
Xואם ^

>X0ן+?הינוהיבואשערכאילוזההריההישבון,הסדראי־הפעלתבגללX
שווהליבואהאלטרנטיביהשעראחרות:במליםמ.7+0היצואימשערגבוהוהוא
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זסרק

הזקוף.ההיטלבתוספתלדולר־יבוא(וההיטליםהמכסים)כוללליבואהאפקטיבילשער
משערגבוהליבואהאלטרנטיביהשערהריהרשמי,מהשערגבוההאפקטיביהשעראם

הישיריםההיטליםעל־ידיהמוחלף:הערךשלכפולמיסוילמעשה,לנו,ישהיצוא.
מוסף.לערךהפרמיהמשיטתהנובעהזקוףההיטלועל־ידי
נגדלעיתיםשנשמעהחריפה,לטענהמסויימתבהסתייגותלהתייחסישזהמטעם

על־ידיעודדמיבוא,חומר־הגלםמחיראתההישבוןהוזילזוטענהלפיההישבון.מתן
חומר־הגלם,שמחירלכךגרםזאתעםויחד1המקומייםחומרי־הגלםלרעתתחלופהכך

המקומי.השוקבשביללייצורששימשחומר־הגלםממחירנמוךהיהליצוא,שימשאשר
קבעלפיוליבוא,האלטרנטיבישער־החליפיןהיההפרמיה,שיטתשהופעלהברגע

והיטליםמכסים+הפרמיהלשערשווההאופטימלי,התשומותהרכבאתהיצואן
החלקולגביחומרי־הגלם;עלכפולמיסויגורמתהיתהלהישבוןהזכותמניעתישירים.
הסדרדווקאהפרמיה,לשיעורשווההיהלדולרהמכסשיעוראםהטענה—שלהשני

)יבואיעודיולכלשווהיהיהיבואלדולרשער־החליפיןכישהבטיחהואההישבון
בחומר־השימושלפיהמפלהליבוא,בשערהפרשהמקומי(.לשוקיבואאויצוא,לצרכי
הפרמיה.משיעורשונההיההמכסששיעורזמןכלאמנם,קיים,היההגלם,

הסדרעםבשילובמוסףלערךהפרמיהשהסדרהיאכהעדמהדיוןהכלליתהמסקנה
כתוצאהמתהווהשהיתהלזוזההמחיריםמערכתבפניהיצואןאתהעמידוההישבון
האנכיהשעריםהפרשהיווצרותאתההסדרמנעשכזהובתוראחיד.מפיחותישירה
ב/בפרקשציינומקורות,שלאופטימליתלהקצאהההכרחיהתנאיקוייםכךועל־ידי
בהמשךאחד.לדולרבדיוקשווהביצואדולר־תשומהשלהשוליתהתפוקהדהיינו:
שלבעדבושנסתייענוהניתוחשכןמדוייקת,אינהזושמסקנהניווכחזהבנושאהדיון

הבטיחלאשהואנמצאבקפדנות,ההסדראתכשנבחןיתירה.בפשטנותלוקהזה
היצואן,מנקודת־ראותכאלותוצאותהבטיחואפילופיחות,שללאלוזהותתוצאות

להקצאהההכרחיהתנאיהפרתמנעלאולכןהאנכי.השעריםהפרשאתההסדרמנעלא
המקורות.שלאופטימלית

הסמויהמוחלףהערך.3
דהיינוכולו,גלויהמוחלףהערךשבומקרההיותרלכלהולםלעילהפשטניהתיאור
הנרכשותהתשומותואילוביבואשמקורןהתשומותאתבחוץ־לארץקונההיצואן
ישירבאופןכזהבמקרהנאמדהמוחלףהערךמרכיב־יבוא.מכילותאינןמקומיבמטבע

ראשון,בשלבלחשב,נהגוהסמויהערך־המוחלףלגביבמטבע־חוץ.היצואןהוצאותלפי
היצואןשרכשתשומהיחידתבייצורהכרוכותבמטבע־חוץהממוצעותההוצאותאת

היצוא.מוצרלייצורהיצואןהשתמשבההתשומהבכמותאלוהוצאותולהכפילבל״י,
אחד.סנטשלבסכוםמרכיב־יבואמכילאחד)קילוואט־שעה(שקו״שקבעולמשל,כך

שבההחשמלכמותהכפלתעל־ידיהתקבלבחשמלמשימושהנובעהסמויהמוחלףהערך
אהד.בסנט)בקר׳ש(היצואןהשתמש
היצואן.מבחינתבל״ישנרכשההתשומהמהיראתישירבאופןהעלהזההסדר

ירושלים,בישראל,מגןמכסלמדיניותקויםגולדברגר,צבילמשל:ראה1
.29׳עמ)משוכפל(,,1956מאי
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נטומוסףלערךפרמיות
הייצורלמקדםהשווהבשיעורזקוףבהיטלכרוךהיהתשומהשלנוספתביחידהשימוש
הפרמיה.שיעורכפולליחידה()בדולרהתשומהביחידתמטבע־חוץמרכיבשלהממוצע
שעראתמייצגכאשר׳/,1.01׳/שלזקוףבהיטלכרוךהיהחשמלבקו״שהשימושלמשל,
הפרמיהשהסדראיפוא,רואים,אנולקדש(.)סנטהייצורמקדםהינו0.01ו־הפרמיה
העלהלאהואאךבל״י,שנרכשההתשומהמחיראתישירבאופןייקרמוסףלערך
התשומה.שלומימקהליצרןמטבע־חוץמרכיבמחיראת

החשמל.ליצרןהדלקמחירעלהלאאךליצואן,החשמלמחירעלהשלנובדוגמא
פיחותפיחות.מהשפעתשונההסמויהמוחלףהערךלגביההסדרהשפעתזומבחינה
מטבע־מרכיבימחיראתראשוןבשלבמעלההיהמ,0+>/הפרמיה,לשערעדאחיד
גמישותואםהתשומהלייצורההוצאותעולותהיומכךכתוצאההתשומה.ליצרןחוץ

מןלאאולםבשוק.התשומהמחירעולההיהאינסופית,היתר.לאלתשומההביקוש
מבחינתהתשומהשלהאלטרנטיביהמחירלעלייתשווההיתההמחירשעלייתההכרח
מוסף.לערךהפרמיהמהסדרכתוצאההיצואן
מוסףלערךהפרמיהמהסדרכתוצאהליצואןהאלטרנטיביהמחירעלהשראינוכפי
ליחידת)בדולריםמרכיב־היבואשלהממוצעהייצורמקדםלמכפלתהשווהבסכום

התשומהכמות,1ב־הסתכםהתשומהבייצורהיבואמרכיבערךאםבפרמיה.תשומה(
התשומהשלהאלטרנטיביהמחירהיהבשוקהתשומהומחיר,4היתד.המיוצרת
לאבשוקהתשומהמחירפיחות,מבצעיםהיואילומאידך—+.*ק..׳/היצואןמבחינת 4

1 יותרנמוכהתהיהשההתיקרותלכךמספיקתנאי..—ב־׳/בהכרחמתייקרהיה ו^
עולההיתד.העקומה.—.׳/מאשרבפחותתעלההשוליותההוצאותשעקומתהוא

14
ביןלתחלופהמקוםוהיהלגודלקבועהתשואהלמשל,קיימת,היתד.אילונמוךבשיעור
לגודלפוחתתתשואהקיימתהיתהאםאםמקומיים.גורמי־ייצורלגביהיבואמרכיב
מגורםכתוצאה—.׳/מאשרבפחותעולותהיו4בתפוקההשוליותשההוצאותיתכן

מהחשומהגבוההמרכיב־היבואשלהשוליתהתשומההיתד.אזאמנם,התחלופה.
השוליותההוצאותעלייתאתלמנועהיהעשויהתחלופהגורםכאמור,אך,הממוצעת,
עולות6לתפוקההשוליותההוצאותהיואפילואולם,*>/.+4־.ל־׳/עד4בתפוקה

1
4

היהבשוקשהמחיריתכןמ־ס,גדולההביקוששגמישותזמןכל—,הרימאשר׳/.ביותר
4,

זה.סכוםמאשרבפחותעולה

תשומותמייקרשההסדרהיתר.נטומוסףלערךהפרמיההסדרנגדהטענותאחת
זהלשלבעדליצוא.השערמהעלאתשמתחייבמכפיביותרמרכיב־יבואהכוללות
אחר,מצדגםחיזוקנמצאזולטענהאולםלהיווצר.אמנם,עלול,כזהשמצבראינו,
הזקוףההיטלקייםהיהאחדמצד.2כפולבמסבל״יהנרכשותתשומותנשאולפיו

מרכיבי־היבואלגביההישבוןהסדרהופעללאשנימצדהפרמיה.מהסדרהנובע

זה.סעיףבתחילתהדיוןראה2
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זפרק

במידהגבוההיהלגביהםחלאשרהאפקטיבישהשעראףעלבל״י,שנרכשובתשומות
הרשמי.מהשערניכרת

1958נבחרים:ענפיםלפיבייצור,הסמויהמוחלףלערךשער־החליפין:15לוח
לדולר()בל״י

1הכוללשער־החליפין

הסמויהמוחלףלערך
(2)

האפקטיבישער־החליפין
הסמויהמוחלףלערך

(1)

ענף
היעוד

2.56 2.30 הדרפרי
3.18 2.33 ומחצביםמכרות
3.16 2.31 פזון
2.89 2.14 והלבשהטכסטיל
3.29 2.44 ונגרותעץ
4.43 3.58 ופלסטיקהגומי
3.16 2.31 וכימיקליםכימיה
3.18 2.33 אל־מתכתייםמינרלים
2.65 1.80 יהלומים
3.12 2.27 בסיסיתמתכת

3.02 2.17 מתכתמוצרי
3.16 2.31 חשמליוציודמכוניותמכונות,
2.17 2.17 ותעופהספנות

פרילגביל״י0.26בתוספת(1)בטורהסכוםכלומר:מוסף,לערךהפרמיהבהסדרבהתחשב1
בשארל״י0.85בתוספת(1)וטורפרמיה(,)איןותעופהספנותלגבי(1)בטורהסכוםהדר;

הענפים.
ותמורותבמקורותשימושגומלין,קשריברונו,מיכאל(1)טורהמקור: מיוחדיםפרסומיםהמחקר,מחלקתישראל,הישראלי,בנקהמשקבפיתוח

הנוסחה:לפיאחורהחישבנומשםד׳־דלוחמתוך(.1962)תשכ״גירושלים,2מס׳
המצוטט(.בלוחהטורמספראתמצייניםבסוגריים)המספרים(3)<>(8(—)1(*)6)

ל״י3.58לביןלדולרל״י2.17ביןנעשהשערלראותניתן15לוחשל(1)מטור
היתהלאזהבענףאולםביהלומים,רקלרשמיזהההיההאפקטיביהשערלדולר.
הנתוניםהמוחלף.הערךמכללאחדלאחוזאףהגיעלאהסמויהמוחלףהערךשכןבעיה
דווקאולאוהמקומיהייצורבכלהסמויהמוחלףלערךאמנםמתייחסיםבלוח

לגביגםלמדיטובכאינדיקטורלשמשעשוייםהםאךביצוא,הסמוייםהיבואלמרכיבי
ביצוא.הסמויהמוחלףלערךשער־החליפין

עלוההיטליםשהמכסספקאיןתמיד.מוצדקתאינהזוטענהכיעתהלהראותננסה
לאהםאךהמקומי,בשוקהיצואןשרכשהתשומותמחיריאתהעלומרכיבי־היבוא

היחסלירידתהביאההתחלופהשהשפעתבמידההאלטרנטיבי.המחיראתתמידהעלו

עלהזקוףההיטלקטןהרילירידתדהיינוהתשומה,להיקףמרכיבי־היבואבין

ירידתהמוסף(.הערךחישובלצרכישוטףבאופןנמדדשהיחס)בהנחההתשומה
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גטומוסףלערךפרמיות
בשוקהתשומהמחירעלהיטליםהשפעתאתלקזזהיתהעשויה—.7יהזקוףההיטל ^

7 יעלה.לא—+7יהאלטרנטיבי,שהמחירבאופן
4,

הפרמיההסדרהבטיחלאהסמויהמוחלףהערךשלגביכן,אםמסתבר,לעילמהדיון
הכלליהדיוןשלהשניההמסקנהגםאולםפיחות.שללאלוזהותתוצאותמוסףלערך
מנעלאנטומוסףלערךהפרמיההסדרדהיינו:הסמוי.המוחלףהערךלגביתפסהלא
להקצאהההכרחיהתנאיהפרתאתאיפשרולכןכשלעצמוהאנכיהשעריםהפרשאת

תוצאהבשוליים,דולריםהפסדעדייןהיהשקייםלראותאפשרמקורות.שלאופטימלית
בפרקבדיוןראינושכברכפיהתבטא,זהדולריםהפסדבשערים.אנכילהפרשאופיינית

מדולר.נמוכההיתהביצואתשומהדולרשלהשוליתשהתפוקהבכך,,ג
ליצואןהנמכרתהתשומהבאמצעותליצוא,יבואדולרשלהעקיפההשוליתתרומתו

היתהביצואהעקיףהיבואשלהשוליתתפוקתומדולר.נמוכההיתד.מקומי,במטבע
יבוא(לדולרתשומהיחידות)במונחיהתשומהבייצורשלוהשוליתלתפוקהשווה
בניהתשומה(.ליחידתדולרים)במונחיביצואהתשומהשלהשוליתהתפוקהכפול

א׳.היצואמוצרלייצורמשמשחשמלוכיהדלק,הואחשמלשלהיבואשמרכיב
לתפוקהשווהא׳יצואמוצרשלבייצורדלקדולרשלהעקיפההשוליתתרומתו
חשמלשלהשוליתהתפוקהכפולדלק(לדולר)בקדשדלק־חשמלדולרשלהשולית
לערךהפרמיהשהסדרלהראותכעתאפשרחשמל(.לקדש)בדולריםא׳מוצרביצוא
מדולרקטנהתהיההדלקדולרשלהעקיפההשוליתהתפוקהבומצבמונעמוסף
י.א׳מוצרשלאחדיצוא

נסמן:א(5
בהתאמה.ומחירה)ביחידות(היצואןעל־ידימקומיבמטבעהנרכשתהתשומהכמות7</י\ )בדולרים(.םהתשומהלייצורהמשמשמרכיב־היבוא/
)בל״י(.התשומהלייצוראחרותמקומיותהוצאות!ס
)בל״י(.היצואמוצרלייצורמקומייםגורמי־ייצורעלהוצאות02
Xבדולרים(.היצואערך(

לדולר(.)בל״יהיצואשער
לדולר(.)בל״יהפרמיהשיעור7י
,^(.תשומהליחידת)בדולריםסבתשומההיבואמרכיבמקדםן

(/=);ס,/(׳/!מקומיבמטבעהנרכשתהתשומהשלפונקציית־הייצורתהיב(
4,0)היצואמוצרשלפונקציית־הייצורותהי 2=/),X

בשיווי־משקלכינקבלהתשומהבשוקמשוכללתתחרותקיימתאםג(

השולית(.התפוקהלערךשווהגורם־ייצור)מחיר7;?=---5,>/-—•••(1) 01
נימוק:מאותונקבלמוסףלערךהפרמיההסדרכשנהוג

2/7ץ
4תשימהליחידתהאלטרנטיביהמחירכיץ^=-4—-^ 5/4 (11)

#( )
81

3
+1?היא

נקבלם)!(

.(84בענז׳ההערה)המשך

#( )
5/4

נקבל(11ם)
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זפרק

המוחלף:הערךומסךברוטומהיצואהסמויהמוחלףהערךשלחלקואומדן:16לוח
1 1957

מוחלףערךמוחלףערךהערךסך
כאחוזסמויכאחוזסמויהמוחלף
הערךמסךמהיצואהסמוי
המוחלףברוטודולר()באלפי

הערךסךהיצוא
המוחלףברוטו
דולר(דולר()באלפי)באלפי

הענף

31 8 4,330 14,100 54,400 חקלאות

27 15 7,227 26,600 49,300 ליהלומים()פרטתעשייה
28 11 11,557 40,700 103,700ליהלומים()פרטהיצואכל

— — — 26,500 32,700 יהלומים

17 8 11,557 67,200 136,400 היצואכל

השוואותעלנסתמךאםגםתשתנינהלאגולמימחישובכתוצאהזהבלוחשנתקבלוהתוצאות1
המופיעיםבהתאמה,ובאינברסיה,תשומודתפוקהבלוחותהכוללליבואהישירהיבואבין
שם.ברונו,אצל

הבאים:בדו״חותהמופיעיםהנתוניםהשוואתעל־ידיעובדהמקור:
ירושלים,,1958אוקטובר,1957וחשבוןלדיןנספחישראל,בנקא(

.51—49עמ׳

מאי,1957/58הכספיםלשנתחוץמטבעתקציבהאוצר,משרדב(
.48—31עמ׳ירושלים,,1957

ביצואמקומיתלירה־תשומהשלהעקיפההשוליתשתפוקתההעובדהכן,עליתר
שלנוסףתנאימפרה4מקומיתלירה־תשומהשלהישירההשוליתמהתפוקהגבוהההיתד,

מהיראתייקרשההסדרבכךמתבטאזהאי־שוויוןייצור.גורמישלאופטימליתהקצאה

(#))_*1*?(+)?*״.י3ל
?,73481

7,?=7,?+7>י:1=-ל-שומכיוון

הרי:הרשמי,השערהואהמוחלףלערךששעד־ד,חליפיןבהנחה

<7-7?,7+4*?*■+
?,7(/)8#

8481+י/*4+*?4?■
בזמןלפחותמהפדיון,נמוכותהיבואעלמקומיבמטבע)ההוצאות7</,?7,^4כי

מקומיות(.תשומותגםבייצורמשתתפותשכןהארוך,
(#).3(/(#).ר״כלו4

80284!80
לערךהפרמיההסדרכשקייםבשיווי־משקל,שווההשמאלישהאגףמכךנובעאי־השוויון

.1/7,?ל־שווההימנישהאגףבעוד(1+ל־,?//)—-מוסף׳
4*
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נטומוסףלערךפרמיות
ל״יבסךעבודהתשומתלייצרו.החוץמטבעמרכיבמחיראתולאליצואןהתשומה
בהשהשתמשול״יבסךעבודהתשומתמאשריותרהיצואלהגדלתתרמהחשמלבייצור
להגדיי*היתהיכולהנתוניםגורמי־ייצורשלמחדשהקצאהעצמו.היצואמוצרבייצור

היצוא.את
שלהכללימהתיאורהמתבקשותהמסקנותמןלהסתייגלנומאפשרזהבסעיףהדיון

הסדרעםבשילוב—הפרמיהשהסדרדהיינו,נטו.מוסףלערךהפרמיההסדרשל
בפניהיצואןאתהעמידשהואמאחרשערים,הפרשישלהיווצרותמנע—ההישבון
עלחלהזוהסתייגות.5אחידפיחותבעקבותנוצרתשהיתהלזוזההמחיריםמערכת
לראותשניתןכפימבוטל,היהלאהמוחלףהערךבכללשחלקוהסמויהמוחלףהערך
הגלוי,המוחלףהערךלגביגםהסתייגותטעונותאלומסקנותכן,עליתר.16בלוח
להלן.שניווכחכפי

נטומוסףלערךהפרמיהמשיטתהנובעאשראי.4
הנגבההמוחלף,הערךעלזקוףבהיטלמוסףלערךהפרמיהשיטתכרוכהשראינוכפי

משלםהיבואביצועעםהפרמיה.קבלתלצורךבמטבע־חוץהתמורהמכירתעםרק
השערשזהו)נניחבלבדהרשמיהמכירהשערלפילושהוקצבמטבע־חוץ,בעדהיצואן

אלהיבואתנאיביןעקרוניהבדלקייםלכןיצוא(.לשםהיבואעלהחלהאפקטיבי
היצואןעלשאזאוטומטי—הואהאחידשער־החליפיןכאשרהקיימיםהתנאיםלבין
פשטותלשםנניחההבדללהדגמתהיבוא.ביצועעםמידהשערמלואאתלשלם

ביום^היצואאתומבצעהשנהשלהראשוןביום,1היבוא,כלאתמבצעשהיבואן
#0׳בשיעוראחידשערכשקייםהשנה.שלהאחרון השנהבתחילתהיצואןישלם7+

מוסףלערךהפרמיהשיטתכשקיימת(^ג.#0+7)׳יקבלהשנהובסוףל״י7?/(0+7)>
הוא(ג־+ס?/(7-)י77מקבליהואהשנהובסוף77?0השנד׳בתחילתהיצואןמשלם
שילם,כאילוזאתלראותאפשרהשנה.בסוףהיבואעל7י/בשיעורהיטלמשלם
שנוסףאלאל״י,X(X0)>^+השנהבסוףוקיבלל״י7(7?0+7נהשנה)בתחילתאמנם,
ל״י.77יבסכוםשנהלמשךריביתללאאשראיקיבללכד

מכירתעםמידלפחות,בחלקההפרמיה,אתהיצואןמקבלתמידלאשני,מצד
נותןכךעל־ידישביצע.ביצואהמוסףהערךחישובשנערךלאחררקאלאהתמורה,
באיחורלוששולמהמהפרמיהחלקאותובסכוםריביתללאאשראילממשלההיצואן

.6ואוטומטי(אחידשערקייםבולמצב)בהשוואה

שלמצבלביןמוסףלערךפרמיהשלמצבביןהללוההבדליםאתלתרגםאפשר
האלטר¬שהמחירראינובשערים.אנכיהפרששללמונחיםואוטומטיאחידשער־חליפין

0ל־ישווההזקוף,ההיטלאתהכולללדולר־יבוא,נטיבי שכנגדהעובדהאולם.7?7+
לצורךמקבלשהואאשראישעלבעודריבית,ללאאשראיהיצואןמקבליבואדולר

לתשומהביחסהיבואאתמחילהריבית,משלםהואמקומייםחומרי־גלםרכישת

לעיל.80עט׳ראה5
לשםהפרמיה.בתשלוםהפיגוראתלהקטיןשנועדוהסדריםכמהנקבעו1958וב־1957באמצע9

מאומדןמוסמכים()ליצואניםאחוז90עדלאוצרהתמורהמכירתעםמידמפרעותהוענקוכך
הצפויה.הפרמיהשלארעי
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זפרק

נמודיבואלדולרהאלטרנטיבישער־החליפיןכאילוזאתלראותאפשרמקומית.
ההוןמימתלצורךשוליותהלוואותעלמשלםשהיצואןהריביתבשיעורן/0מרי/+
מיבואתשומותלהחליףמוכןיהיההיצואןלפיכך,מקומיות.מתשומותהמורכבהחוזר
התשומהשמחירזמןכלשולית,תפוקהאותהעםמקומיותבתשומותדולרבסך

רכישת)מועדהייצורתקופתאתמצייןכש*//+"?/,>/-׳->ל־זשווההמקומית
עלמשלםשהיצואןהריביתאתרתלאוצר(,מהיצואהתמורהמכירתעדהתשומה
שוליות.הלוואות
השעראתמורידהתמורהמכירתלמועדביחסהפרמיהבתשלוםהאיחורשני,מצד
עללריביתזה,במקרהגםשווה,ההפרשהיצואן.מנקודת־ראותהיצואעלהחלהממשי
בל״יהפרמיהלסכוםהשווהאשראי,לימילירותבסיםעלהמחושבתשוליותהלוואות
הפרמיה.וקבלתהתמורהמכירתביןהזמןהפרשכפול

דוברהפרמיהתשלוםלצרכיהמוסףהערךחישובאופןעלדיוניםבשעתוכשנערכו
היתרה.עלרקפרמיהותשלוםהנקיהמוסףמהערךבמטבע־חוץריביתבניכרהצורךעל

לחולצריךשלגביומוחלףערךדולרים()במונחימסריםריביתבסכוםלראותכלומר:
ולגביהריביתשערלגביהזה,הצורךעצםלגבינחלקוהדעותבלבד.הרשמיהשער
לנכותשישקבעהההצעותאחתאולםהריבית.אתלחשביששלפיההקרן שמקורםהפירמהשלהנכסיםערךשלמסוייםבשיעורריבית

באופןכיאםלגבות,נועדהשהיאמגלההזאתההצעהשלמדוקדקתבחינהביבוא.
זמןבפיגורמתממשהזקוףשההיטלמהעובדההנובעהאשראיעלהריביתאתסמוי,

ואוטומטי.אחידשערקייםבולמצבבהשוואה
אתמייבאהיצואןדהיינו:דלעיל,הפשוטהלדוגמאנחזורטענתנואתלהוכיחכדי

שערךמובןהאחרון.ביוםהתמורהאתומוכרהשנהשלהראשוןביוםהומרי־הגלם
הקניה(מחירלפימטבע־חוץ)במונחיביבואשמקורםהשנהבמשךהממוצעהנכסים

להיותהפרמיהתשלוםלצורךהמוסףהערךעלהיהדלעילההצעהלפי/.הוא
עםהמתאים.הריביתשעראתמסמלכש־ז/+/,יזהמוחלףוהערך/-*()•׳•/-
בסכום:לתשלוםההצעהלפיזכאיהיצואןהיהלאוצרהתמורהמכירת
ס*()•׳/-/-*(+)>/+/(+ס*)•׳/=*(-א()/0+)?+1*1-0/■׳י

שער־אםדלעיל.האשראיעלזבשיעורריביתמהיצואןלגבותבועדהההצעהכלומר:
ואוטומטיאחידשערלגביוקייםשבומצבביןאדישהיצואןהיהמתאים,היההריבית
מוסף.לערךהמתוקןהפרמיההסדרקייםשבומצבלבין

דהיינוהפשוטה,הדוגמאשלההנחותאתמבטליםכשאנוגםמתבקשתמסקנהאותה
נניחהשנה.במשךממוצעכמלאייבואלביןכזרםיבואביןזהותקיימתאיןכאשר

על־אובאמצעותושהובאוחומרי־גלם,שלמלאיהיצואןלרשותעמדהשנהשבתחילת
!€שלנוסףיבואבוצעיוניבסוףדולרים./0שלכוללבסכוםאחרים,יבואניםידי הפרמיהתשלוםולצורךפרמיה,קבלתלשםלאוצרדולרים\מכריוליובסוףדולרים

ילשנההיצואןשקיבלהאשראיסכוםכן,אםמהו,,/.בסכוםמוחלףערךחושב
ששהלמשךשל/נוסףואשראיהשנהכללמשךן0קשלאשראיקיבלהיצואן
תוםלפניחודשיםחמישהלירות1?*שלבסכוםחובהחזירהואמאידך,חודשים.
ל:שווהלשנה,שקבלנטוהאשראיסך־הכלהשנה.
־1+12-'**—-1*=־—0,)א(

-
לשנהל״י—0
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נטומוסףלערךפרמיות

הקניה:מחירלפיהפירמהבנכסימטבע־חוץמרכיבשלהממוצעהערךאתעתהנחשב

30.6—1.170
דולרים

31.7—1.7,1+10
דולרים

31.12—1.8/,-/*+/><
דולרים

כן:אםהיה.השנהבמשך/הממוצעהנכסיםערך
0+־,/6•״/—5,.

10•6+(10+)ר</1+(10+^־־־)*/12/5- ־
12
־

12

מוחלף.ערךבתורתדולרים,7המוסףמהערךלנכותישדלעיללהצעהבהתאם

לקבל:היצואןעלכלומר
-,/-*(ס?/()/־׳+)י/+,/(+״?/)/■׳־*(-א()״/0+)י/+7ז*0-י/•׳/
מקבל:שהיצואןכלומרל־)ב(,)א(מהשוואתלראותשניתןכפי,ל(־־־*//,אולם

*(•),/-ס?/(++
ההסדרובכן,הפשטנית.בדוגמאהמתקבלתלזועקרוניתמבחינהזההתוצאהלפנינו

שערשלבמקרהלהמצפיםשהיינולזוזההתהיההיצואןשהתנהגותמבטיחהמוצע

.7?7+0יבשיעורואוטומטיאחיד

תחליףורקאךלשמשנועדהמוסףלערךהפרמיהששיטתההנחהאתנקבלאם

לאהאחרותשההצעותנמצא,7?0+י/בשיעורואוטומטיאחידשערקייםשבולמצב

שהוענקוהלוואותעלריביתלחשבהיהצריךלמשל,ההצעות,אחתלפילעניין.היו

הבנקמלווהבמסגרתשנרכשהיבואלמימוןהלוואות—הפיתוחתקציבבמסגרת

זוהצעהביסודהטמונההסמויהההנחה.7המוסףמהערךאותהולנכות—וליבואליצוא

בשער־אחידהלהעלאהתחליףלשמשרקלאנועדהנטומוסףלערךהפרמיותשמערכת
במשק.שער־הריביתלהעלאתתהליךגםאלאהיצוא,סקטורלגביהחליפין

שגםהיתר,לכך8ההנמקותאחתזה.מסוגריביתכלנוכתהלאדברשלבסופו

בנקיםשלאשראיקוויעלריביתרקהפרמיה.בתשלוםהאיחורעלריביתמגיעהליצואן

זוריביתשכןהמוסף,הערךלחובתנזקפהישראליות,בלירותששולמהבחוץ־לארץ,

הערךאתלהגדילצריךהיהלכןאחרת.הוצאהככלבמטבע־דזוץסמויההוצאההיתה

היהלאזובריביתהמוסףהערךחיובהמוסף.הערךחישובלצורךמקבילבסכוםהמוחלף

השערים,הפרשאתלבטלהחיובנועדשםקודם.דנובוהמוסףהערךבחיובקשור

אתלבטלהחיובנועדכאןבאיחור!ממומשהיבואעלשההיטלמהעובדההנובע

לשערהשווהבנקאייםושירותיםריביתלהוצאותבשער־חליפיןשמקורוהאנכיההפרש

הרשמי.

עסקים,במנהלאירועוהתעשיה,המסחרומשרדקונפילמתנתמפעלי7

—קפלןאליעזרע״שהחברהולמדעילכלכלהספרביתבהוצאתקסלר,א.על־ידיערוך

.6עמ׳)משוכפל(1957יוליהעברית,האוניברסיטה

מס׳לכלכלה,רבעוןובהשקעות",בייצורלכדאיותמדה"אמותגלבוע,פ.גםראה

.88—86עם׳,18—17

והיצוא.היבואלמימוןבמחלקהשנתקבלהסבר*
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הארוךובזמןהקצרבזמןהיצואכדאיות.5
כולל.בחשבוןנטוהמוסףהערךלפישולמהנטומוסףלערךהפרמיה
9הקבועותההוצאותלרבותבמטבע־חוץההוצאותכלפחותהתמורהערךלפידהיינו:

.

לדולרל״י?0?+שערהוענקכאילוזאתלראותאפשרכהעדהדיוןמןשהתבררכפי
שיטתהוצאה.דולרלכלל״י?בשיעורהיטלנגבהאךמכירתהבעתהתמורהלכל

הקבועותההוצאותמןגםייגבהכזהשהיטלכךלידיהביאהלעילשתוארההחישוב
היהאילולבצעכדאישהיהיצואגורמי־ייצור.לבזבוזשהביאדברבמטבע־חוץ,

לפחותהמשקמנקודת־ראותמשתלםהיהואשרואוטומטי,אחידשער־חליפיןקיים
התייחסהשזאתמשוםמוסף—לערךהפרמיההסדרבגללהתבצעלאהקצר,בזמן
.10כוללבחשבוןהמוסףלערך

מובאותהקבועותההוצאותהיולא?0+?בגובהואוטומטיאחידשערהיהלו
היההשוטףהיצואהשוטף.היצואשלהכדאיותשיקוליעריכתבעתבחשבון
הממוצעות,המשתנותמההוצאותגבוה?0?+שער־החליפיןהיהעודכלמתבצע
בזמןכדאייהיהשהיצואכדירקהממוצעות.ההוצאותמסךנמוךהשעראפילו
הסדראולםהממוצעות.ההוצאותמסךגבוהלהיות?0+/,השערהיהצריךהארוך

הקבועותההוצאותמןשחלקלכךגרםכוללבחשבוןנטומוסףלערךהפרמיה
ההוצאותהיואפילוהשוטף.היצואשלהכדאיותבשיקוליבחשבוןהואגםהובא

להמשיךליצואןכדאיהיהתמידלא?,0+?מהשערנמוכותהממוצעותהמשתנות
מההוצאותלפחותגבוהלהיותצריךהיהשער־החליפיןהקצר.בזמןהיצואאתולבצע

שיעורכפולבמטבע־חוץהממוצעותהקבועותההוצאותבתוספתהממוצעותהשוטפות
.3ציורבעזרתזאתלהמחישננסה?.הפרמיה
דולרים.08הןביצואהעוסקתפירמהשלבמטבע־חוץהקובעותשההוצאותנניח

האוטומטי,שער־החליפין
ל־שווההפרמיה,?.,ושיעורלדולרל״י0ל־.^שווה?,0

היצואןיקבלדולריםל־ססשוטףבחשבוןהמוסףהערךיגיעכאשרלדולר.ל״י
08בסכום+/^/•היטלממנוינוכהאךשוטף,בחשבוןמוסףערךדולרלכל.!/סל״י

80-0++/08•0/0תסתכםשלוהתמורהבמטבע־חוץ.הקבועותההוצאותעלל״י
היצואן?,היה0+של?בשיעורואוטומטיאחידחליפיןשערהיהאילומאידך:ל״י.

בזמנו.כברשילםההיטלאתשכןל״י,000׳\!שוטףבחשבוןהמוסףהערךבעדמקבל
ובציודבבניניםמטבע־חוץמרכיביעלפחתאלוקבועותהוצאותמהוותלמשל,אם,
נכנסותאינןאלוהיסטוריותהוצאותהבנין.רכישתבזמןהיטלאתשילםשהיצואןהרי
השוטף.היצואשלהכדאיותלשיקוליכלל

הממו¬המשתנותההוצאותעקומתמתוארתתמייוםמהמריפבשעתהנניח
זהבמקרהקיימתכאשר\.10עקומתעל־ידיהשוליות—וההוצאות^0על־ידיצעות
ההוצאותסךהשוטף.היצואיבוצעלאכולל,בחשבוןמוסףלערךפרמיהשלשיטה

היהלו.0-08-0/1+80׳^מהיצוא,התקבוליםסךעלעולה00-0+המשתנות
אתמבצעהיצואןהיהלדולר,ל״י?0+?שלבשיעורואוטומטיאחידשער־חליפיןמאידך,
אתמכסיםהיו00-0/1שוטף,׳בחשבוןהמוסףהערךעלתקבוליושכןהשוטף,היצוא

.24־23ראהעם׳שוטףבחשבוןמוסףלערךכוללבחשבוןהוסףערךביןולהבחנהלהגדרותבאשר9
.394—393עט׳,20מם׳ה,לכלכלרבעוןוהתעסוקה״,המוסף״הערךגלבוע,ם.ראה:18
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($)
נסומוסףלערךוההיצעהביקוש:3ציור

.00-0?השוטפותההוצאות
התבלותעדהיצואאתומבצעאזממשיךהיההיצואן

התבלותלאחררקהיסטוריות.הוצאותלגביוהיו08•׳.^סההוצאותשכןהקיים,הציוד
אתמכסהמיצואהפדיוןהיהלאדברשלשבסופולפיהיצוא,נפסקהיההקבועהציוד

לערדהפרמיהששיטתאיפוא,יוצא,(.0800-7/1׳)כיהכוללותההוצאות
הוצאותשאינןהוצאותהופכתהיאהיצוא.הפסקתאתמקדימהכוללבחשבוןמוסף

היצואתכנוןבעתבחשבוןלהביאןשישלהוצאותהמשקמנקודת־ראותאלטרנטיביות
השוטף.
שער־קייםשבהבמציאותלפעוליכולכזהמסויים""יצואןאםלהקשותאפשר
כדאילאהארוךבזמןלהפסידעלולשהואהעובדהלאורהריואוטומטי.אחידחליפין

מספקתבמידהמסבירההשקעותביצועבעתחוסר־ודאותאולםמלכתחילה.להשקיעלו
שלאמחיריםתצפיתלאורהוקםוהמפעליתכןכזה.מצבלהתהוותהאפשרותאת

ולכסותהשוטףהיצואאתולבצעלהמשיךמקוםהיהזאתובכלמכן,לאחרהתממשה
המשק.מנקודת־ראותאףכדאישהיהדבר—הכוללמההפסדחלקלפחות

לאלהנוסףבמובןבשעריםאנכיהפרשקיוםמאפשרתהפרמיהשיטתלמעשה,
המתבטאמקורותבהקצאתהעיוותאתשיוצרהואהזההשעריםהפרשכה.עדדנושבהם

הפרשנוצרהקבועותההוצאותעלהיטלמקביעתכתוצאהשוטף.יצואבאי־ביצוע
הממוצעשער־החליפיןשווהואוטומטיאחידשערקייםכאשרהקצר.בזמןאנכישערים
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שיטהמתקיימתכאשרהשוטף.ליבואהשערגםוזהולדולר,ל״יל־׳^/סיצואדולרלכל

הממוצעשהשערבעודיצואלדולרהשוליהשעררק07יהיה׳.\מוסףלערךפרמיהשל

שער־החליפיןשווהזמןבאותוהיצוא.ערךאתמצייןכש־^ג1דןןש

האלטרנטיביששער־החליפיןאף־על־פיכלומר:ל־׳^סהשוטףליבואהאלטרנטיבי

הממוצעהאלטרנטיביהשערגבוהליצוא,השולילשערשווהליבואהשולי
ליצוא.הממוצעמשער־החליפיןשוטףליבוא
הוצעהקצרבזמןכדאישהינויצואבאי־ביצועהמתבטאהעיוותאתלמנועכדי
מתבטאהדברהיה3בציורשוטף.בחשבוןהמוסףלערךהפרמיהאתלהצמידבשעתו

פירוששוטף.בחשבוןהמוסףהערךכלבעדשלשערמקבלהיהשהיצואןבכך

מהבמטבע־חוץ,הקבועותההוצאותעלהזקוףההיטלאתמבטלהיהזהשהסדרהדבר

הארוךבזמןלפיכך,וגורם,הקבועותלהוצאותביחסשעריםלהפרשפתחפותחשהיה
הקצר(.)בזמןהקבועיםגורמי־הייצורשלבזבוז

ההיטלאתלבטלהוצעהקודם,בסעיףהמתוארמצבשימנעיותר,מצומצםכהסדר

הואשלהןההוצאותשמבנהמסויימותפירמותלגביהקבועותההוצאותעלהזקוף

לגבישוטףבחשבוןהמוסףהערךעלפרמיהלהעניקישדהיינו:.3בציורכמתואר

כולל.בחשבוןהמוסףהערךעלהפרמיהמשתלמתעודכליבוצעשלאיצואאותו
ראותמנקודתכדאישהינוהיצואאתיהפוךשההסדרחששקייםזהבמקרהאולם

היהשהיצואןבכךהדברמתבטא3בציורהארוך.בזמןגםלכדאיהקצרבזמןרקהמשק

לערךלוהמשולמתהפרמיההתייחסהאילוהארוך,בזמןגםולייצאלהמשיךמוכן
תחודשנהלאפירמהשבאותהלהבטיחצורךקייםהיהלכןשוטף.בחשבוןהמוסף

הסתמכה.המצומצםההסדרלהנהגתההצעההקבוע.הציודהתבלותעםההשקעות"
בפירמותההשקעותוהמשךהציודחידושאתלמנועיכלהשהממשלהכךעלהשאר,בין

".הכוונתןועלבמשקההשקעותהיקףעלבהשפעתהבהתחשבכאלו
קיימותהיושאםבדור,מכאןמיוחדים.במקריםאלאבוצעלאדלעילההסדר
מנקודת־כדאי,שהיהיצואביצועהפרמיהשיטתמנעה.3בציורתוארשמצבןפירמות

מושגלקבלכדיואוטומטי.אחידשערקייםהיהלומתבצע,היהואשרהמשק,ראות

היקףהיהומה3בציורהמתוארבמצבהיופירמותכמהלדעתעלינוהעיוותהיקףעל

היותרלכלקיימים.אינםכאלהנתוניםמהן.אחתבכלשבחבזהפוטנציאליהיצוא
ותבעוהיצואלעידודהוועדהאליצואניםפנומרובים,לאכיאםמקרים,שבכמהידוע

בשלילה.נענולרובהפרמיה.תשלוםלצרכישוטףבחשבוןמוסףערךחישוב

התקופתמחלקרקמייצאתהבפירמהאנכישעריםהפרש.6

שמרביתנראהאךתפוקתן.כלאתמייצאותשהפירמותסמוי,באופןהינחנו,כהעד
מסתבר,17לוחמתוךהמקומי.בשוקמהתפוקהניכרחלקמכרויצואשביצעוהפירמות

20מ־פחותשייצאוענפי־משנה,על־ידיהיצואמןאחוז26כ־בוצעו1958שב־למשל,

.םשגלבוע,ם.ראה11

שלשחלקהמהעובדהללמודאפשרההשקעותהכוונתעלהממשלהשלשלימתהמידתעל12

וחשבוןדיןישראל,בנקראה:אחוז60עד50ל־הניעההשקעותבמימוןהממשלה
.106עם׳,9581לשנת
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פחותשייצאוענפי־המשנהעל־ידי—היצואמןאחוז40מ־ולמעלהמתפוקתם,אחוז

יהלומיםלהוציאהגלד,היצואכלאתכללואלהאחוז40מתפוקתם.אחוז60מ־
ליצוא.התפוקהכללמעשההופנתהאלהענפיםבשניוהדרים;

מהתפוקה:היצואאחוזלפיהמוצריםבייצורענפי־המשנההתפלגות:17לוח
1958

מכללהאחוז היצואסך־כל היצואמכללהאחוז 1בל״י ששימשההתפוקה
ליצוא

(3) (2) (1)

26.0 65,349 1— 19
8.0 20,167 20— 49
6.6 16,621 50— 59
34.7 87,173 60— 79
24.7 61,883 80— 99
10.0 25,193 1—100

לדולר.ל״י1.80לפי1
77ל*המסורסיםבלוחות1—58לענפי־המשנהמתייחסתהבדיקהם.שברונו,מיכאלהמקור:

ענסי־משנה.
.1כ׳־לוחנתונילפיחושב(:2)טור

.184—182עם׳,4נ״ב־לוחנתונילפיחושב:(3)טור

שלפיהםהיצואמחירישכןהיצוא,שלחלקואתכנראה,ממעיטות,בלוחהתוצאות
.38׳עמםשראה,המקומי.בשוקשהושגומהמחיריםנמוכיםהיוההערכהנעשתה

פירמותשלהתמחותקיימתהיתר.לאשנבדקוענפי־המשנה56שבתוךנניחאם
הפירמות,לגביגםמסקנותאותןלהסיקיהיהאפשרהמקומי,לשוקבייצוראוביצוא
מתפוקתן.אחוז20מ־פחותשייצאופירמותעל־ידיבוצעהיצואמןאחוז26ש־דהיינו,
כלאתשייצאובפירמותקיימתהיתהשלאבעיההתעוררהכאלובפירמותאולם

לערךשווהבמטבע־חוץההוצאותסךהיההתפוקהכלאתשייצאובפירמותתפוקתן.
במטבע־מההוצאותחלקקשורהיהמהתפוקהחלקרקשיצאושבפירמותבעודהמוחלף,

תחולקנהלפיוקריטריוןלמצואצריךהיהכלומר:המקומי.לשוקשנועדבייצורחת
לקבועיהיהשאפשרכךהמקומי,לשוקהייצורלביןהיצואביןבמטבע־חוץההוצאות

ואתההוצאותהוקצולפיההתמחירשיטתצתלהלןנבדוקביצוא.המוחלףהערךאת

האנכי.השעריםהפרשלבעייתממנההמשתמע
לחוץ*נשלחוחלקםהמקומיבשוקשווקשחלקםזהים,מוצריםייצרהשהפירמהנניח
ס*";!•ישיריםחומריםלגביתפוקהביחידתהמוחלףהערךקביעתלצורךלארץ.

הכמותהתפוקה.בסךהישיריםהחומריםשלהתשומהסךחולקלמשל,,0ג״שזג1$
זהסכוםהכפלתעל־ידיחומר־גלם.ליחידתלמטבע־הוץבהוצאההוכפלהשהתקבלה

שלהיבואשסךנניחביצוא.המוחלףהערךנאמדליצואשנועדוהיחידותבמספר
60ב־והיצואיחידות,200ב*התפוקהסךדולר,100ב־הסתכםישיריםחוסרי־גלם

הגדלת^/(•*י00)־=דולר30ב־הסתכםהיצואלחובתשנזקףהמוחלףהערךיחידות.
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פירושדולר.030ב־ביצואהמוחלףהערךבגידולהיתד.כרוכהדולרשלבסכוםהיבוא
0.30>ב־קטנההיצואעלשהפרמיההדבר x7.ההישבוןשגובהנניחשני,מצדדולר
שהיתה)הנחהקבועיםשיעוריםלפינקבעחומרי־גלםעלמקומייםומסיםמכסיםשל

בלתי־תלוילהישבוןהזכאיהיבואהיקףהיהלכןהקצר(.בזמןלפחותמציאותית
בהחלושלאזמןכל)לפחותתפוקהביחידתחומר־הגלםשלהממוצעתבתשומה
לאההישבוןשכןולמסים,למכסכפוףהשוליהיבואהיהזוהנחהלפיגדולים(.שינויים

״£,כאשר++״>0.30£י/אבלדולר־יבואהאלטרנטיביהשערהסתכםלפיכךעליו.חל
יבוא.לדולרהמקומייםהמסיםבתוספתהמכסשיעוראתמסמלע"

)כשהיבואקבוע(דולרשלבערךהיצואהגדלת,שכן#0+היהי/ליצואהשערמאידך,
נמוךליצואהשערהיה)למעשהסכום.באותולפרמיההזכאיהמוסףהערךאתהגדילה
מחיראםהנפח.בהגדלתכרוכההיתר.היצואשהגדלתזמןכללירות,?ו0מ־?+במקצת

הערךאתמעלהבדולרהיצואהגדלתהיתהדולר,היהבחוץ־לארץתפוקהיחידתשל
השיווקהקטנתעל־חשבוןבוצעכשהיצואדולר,760ב'־היצואלעהזקור*המוחלף
100]'ביהמקומי

—ץ־
הת¬הגדלתעל־ידיהתאפשרהשוליהיצואכאשרדולר,[|6

היהליבואהאלטרנטיבישער־החליפיןהריהאחרונהמההסתייגותנתעלםאםפוקה.(
היבואהגדלתהיתהאזרק.0.7ל־׳/-הגיעהמכסשיעוראםרקהיצואלשערשווה
#0+7ל׳השווהאלטרנטיביבשערכרוכהדולרשלבערך

?0+0.7?היינולדולר.ל״י
הפרמיה.תשלוםעםהיבואעלזקוףהיטלבצורת0.3ו־׳/אהיבואביצועעםשולמו

היבואלמימוןהמחלקהוביןבמכסההישבוןמחלקתביןמלאתיאוםהיהאפילו
היבוא,לחובתנזקפושלאהדולרים0.7אתמכסבתשלוםמחייביםשהיוכךוהיצוא

במקרה.0.3+?0.70?'־״שווהבמטבע־חוץהישירותלהוצאותהאלטרנטיביהמחירהיה
לשיעורשווההיהלדולר־יבואהמכסשיעוראםרקנמנעהשעריםהפרשהיהכזה

המוחלףהערךחישובשיטתיצרהלעיל,שציינולאלהפרטהמקרים,שארבכלהפרמיה.
מתפוקתם.חלקרקשייצאויצואניםלגבישעריםהפרשהישיריםהחומריםעל

בהתאםהמקומיהשוקלביןהיצואביןהבלתי־ישירותההוצאותאתלהקצותנהוגהיה
לכללבהתאםאוגלםחומריעלהישירותלהוצאותבהתאםישירות,עבודהלהוצאות
סטנדרטימוצרלגביבתמחיר.המקובלותהקצאהשיטותשלוש—הישירותההוצאות
נמנוהיצוא,לחובתשנזקפואלוהוצאותבתוךהתפוקה.יחידותלפיאלוהוצאותהוקצו

מכךכתוצאהוכיו״ב.וציודבנייניםעלפחתכמובמטבע־חוץ,קבועותהוצאותגם היהאפילוכך,זוקפןהיהלאשהיצואןהוצאותהיצואלחובתלזקוףהיועלולים
מונופי־מעמדמקיוםלנבועעלולזהדברוליבוא.ליצואואוטומטיאחידשערקיים
מאשריותרגבוהיםמחיריםהמקומיבשוקלקבללומאפשרשהיההיצואןשלליסטי
אומכסיםבגללדווקאלאולהתקייםהיהעשויזהמונופוליסטימעמדהיצוא.מחירי

מונופוליסטיממעמדלהנותיצואןיכולחופשיסחרשלבמקרהגםיבוא.הגבלות
ההובלההוצאותפעמייםעליעלהלאהמקומיהשוקשמחירבתנאיבמחיריםולהפלות

ליבואאחידשערשלקיומוסותראינוזהמצב)כלומרהיצוא.שלהיעודלארץ
ביבוא(.מוחלטתליברליזציהוקיוםוליצוא
הציודגודלהארוך:בזמןגםבלתי־מתחלקמיבוא,שמקורוהקבועשהציודנניח

תפוקה.שלרחבבתחוםמשתנהאינוהארוךהזמןמבחינתהאופטימליוהמבנים
אפשרויות:שתיקיימותאלהבתנאים
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נטומוסףלערךפרמיות
במטבע־חוץהקבועותההוצאותאתמכסותהתפוקהשלמקומימשיווקההכנסות)א(
יכולהמפעלהפרמיה.שערלפימחושבותאלושהוצאותאפילוהקיים(,הציוד)חידוש
היהלאשהיצואןודאיכזהבמצבכלל.יצואיבוצעלאאםאףהארוךבזמןלהתקיים

זמןכלהיצואאתמבצעהיההואהיצוא.עלהאלוהקבועותמההוצאותחלקכלזוקף
מההוצאותחלקזקיפתעל־ידימהתקבולים.נמוכותהיושלוהמשתנותשההוצאות
למנועמוסףלערךהפרמיהשיטתהיתד.עשויההיצואעלגםבמטבע־חוץהקבועות

כאחד.הארוךובזמןהקצרבזמןכדאישהינויצוא
)כשהןהקבועותההוצאותאתמכסיםאינםמקומימשיווקהשוטפיםהרווחים)ב(

יתרתאתהיצואלחשבוןזוקףהיצרןהיהזהבמקרההפרמיה(.שערלפימחושבות
בזמןולייצאלהמשיךאםלקבועכדיהשוטפים,הרווחיםמעלהקבועותההוצאות
הארוך,בזמןהיצואקיוםשהמשךהואהקודםמהמקרהזהמקרהשמבדילמההארוך.
מהיצואהשוטפיםשהרווחיםבכךהשניבמקרהמותנההמפעל,קיוםהמשךגםולכן

מהיצואהנובעיםהרווחיםגודלאיןמאידך,הראשון,במקרההמפעל.קיוםאתיצדיקו
בעתיד.המפעלשלקיומואתכלשהובאופןמתנהכשלעצמו
בקשרהקודם,בסעיףשתוארהלבעיהזההאינהזושבעיהכאןלהדגישראוי
מהערךלנכותישאםהבעיה,עלהדיוןסבבשםהתפוקה.כלאתהמייצאתלפירמה
כאןביצוא.הכרוכותבמטבע־חוץקבועותהוצאותגםשוטףבחשבוןהמוסף
הכרוכותבמטבע־חוץהקבועותההוצאותאתלזהותכיצדאחר:במישורהיאהבעיה
עלול,כוללבהשבתמוסףערךשחישובהודגשהקודםבסעיףבדיוןהארוך.בזמןביצוא

פרמיהחישובומאידך,הקצרבזמןכדאישהינוהיצואביצועאתלמנועלפעמים,
זאת,בכליבוצע,הארוךבזמןכדאישאינושיצואכךלידילהביאעלולשוטףבחשבון
מוסףערךחישובאחר.מסוגבעיהצפהמאידך,הנוכחיבדיוןהארוך.בזמןגםברווח

המתוארמיוחדבמקרהלמנועעלולהנהוגההתמחירשיטתלפיכוללבחשבון
שערכשקייםאפילוהארוך,בזמןגםאלאהקצרבזמןרקלאכדאישהינויצואלעיל
דרישההעלתהמסויימתפירמהואכן,ביבוא.ליברליזציהונהוגהואוטומטיאחיד

היה,זהנימוקדלעיל.הנימוקסמךעלשוטףבחשבוןהמוסףהערךלפיפרמיהלקבלת
לעיוותחששקייםהיהשםהקודם.בסעיףהמובאמהנימוקיותרהרבהחזקכמובן,

שוטף.בחשבוןהמוסףהערךעלהפרמיהתשולםאםהארוך,בזמןמקורותבהקצאת
ההנחותעםמתיישבהנידונההפירמהמצבאםמתעורראינוכזהחששהנוכחיבמקרה
ממחיריגבוהמקומימחירהארוך;בזמןבלתי־מתחלקיםגורמי־ייצורדהיינו:דלעיל,

>הובלההוצאותבגללחוץ־לארץ
הקבועות.ההוצאותאתהמכסההמקומיבשוקופדיון

ההוצאותאתל״העמיסשישובלתי־מסוייגתכלליתטענההועלתהלעיתיםאולם,
מובןשוטף.בחשבוןהמוסףהערךלפיפרמיהולשלם13המקומי"השוקעלהקבועות

הפועלותבפירמותכשמדובראולי,מוצדק,כזההסדרנכונה.זוגישהאיןא־פריוריכי
לעיל.שתוארוהמיוחדיםבתנאים

ינואר.25/26חוברתד׳,כרךה,לכלכלרבעוןתצפיות״,על״הערותאשל,י.ראה:13
.328—327עם׳,1960יוני,27חוברתל,״נכ;189—187,עם,1960
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זפרק

תשלוםיכרצלהמוסףוהערךהמוחלףהערךאומדני.7
הפרמיה

לערךהפרמיההסדרביןהיצואן,התנהגותמבחינתההבדל,מהולבררנסינוכהעד
הדיוןלצורךהנחנווליצוא.ליבואואוטומטיאחידשערקייםשבומצבלביןנטומוסף

מוסףערךדולרלכלקבועבשיעורמתייחסתההסדרבמסגרתהמשתלמתשהפרמיה
לצרכיהמוסףהערךחישובמאופןהמשתמעאתבחנוזוהנחהלאורבדיעבד.שמומש
משיםחסרת־משמעות,מקריםבכמההיתד.זובחינהלמעשה,אולם,הפרמיה.תשלום
בדיעבד.שמומשהמוסףלערךישירבאופןהפרמיההתייחסהתמידשלא

הערךאחוזלפי1958בשנתשבוצעהיצואעלפרמיהשולמהמקריםשבכמהמסתבר
בדיקהלאחרנמצא1956ב־כינניחלדוגמא:מסויימת.בסיסבשנתביצואשהיההמוסף

הפרמיהשיעורהיד.1958וב־אחוז,60הואמסוייםמוצרביצואהמוסףהערךשיעורכי

בשיעורפרמיה8519ב־שביצעהיצואעלהיצואןקיבלזהבמקרהלדולר.ל״י0.85
הערךנאמדאחריםבמקרים(.60x0.85=51)ברוטויצואלדולרל״י0.51

כפיתפוקהליחידתהמוסףהערךסכוםלפיהפרמיהתשלוםלצרכיהמוסף

יצואלטוןהמוסףהערךהיד,1956שב־נניחלדוגמא:מסויימת.בסיםבשנתשנמצא
0.852=1.70ל״י)1.70שלפרמיההיצואןקבל1958ב־דולר.2 x)יותרעודיצוא.לטון

בדיקותלפיתפוקהליחידתהמוחלףהערךנאמדלפיוההסדרהיהשכיח
מאומדןבדיעבדשמומשההתמורההחסרתעל־ידינתקבלהמוסףוהערךבעבר,שנערכו
דולר.3ב־מסתכםיצואלטוןהמוחלףשהערךנמצא1956ב־לדוגמא:המוחלף.הערך

שולמההנדוןבמקרהדולר.400בסכוםתמורהונתקבלהטון100היצואהיה1958ב־
טון

דולר(.400—־^־3xטון100)דולר100שלבסכוםמוסףערךעלפרמיה
כאמצעייעילותואתמוסףלערךהפרמיהמהסדרשללהזההחישובשאופןמובן
לדולר־ל״י0.51שלפרמיהההסדרהבטיחהראשונהבדוגמאהמוחלף.הערךלייקור
שלפרמיהההסדרהבטיחהשניהבדוגמאהיבוא.שעראתלשנותמבליברוטויצוא
לדולר־ל״י0.85שלאד־ולורםפרמיהשולמההשלישיתבדוגמאיצוא.לטוןל״י1.70
הללוהמקריםבכליצוא.ל״ילטון2.55שלהיטלנגבהאךברוטויצוא
בתשומותביבואשמקורןתשומותלהחליףמניעהיצואןאצלהתעוררלא

שחלהאפקטיבימהשערשונההיהלאמוחלףערךלדולרשער־ד,חליפיןמקומיות:
עלוהיטליםמכסיםהכוללושערהגלויהמוחלףהערךלגביהרשמי)השערהיבואעל

לפ¬ראשית,הסתייגויות.לכמהעדייןכפופהזומסקנהאולםסמוימוחלףערךדולר
שניתהממשי.המוסףהערךשלסופיחישובלעריכתעדכמקדמותהפרמיותהוענקועמים

המוסףשהערךלהוכיחכדיאינדיבידואליתחשיבעריכתלתבועזכאיהיהיצואןכל
הבטיחהזוזכותהפרמיה.תשלוםלצרכילושחושבהמוסףמהערךאצלוגבוההמעשי

להקטנתשנוגעבמההפרמיהלשערשווהליבואהאלטרנטיביהשעריהיהמקרהשבכל
הגדלתו.לגבילאכיאםהמוחלף,הערך

בדוגמאהמתוארהמקרהלביןהשלישיתבדוגמאהמתוארהמקרהביןמבחיןגלבועמ.14
המוחלטתההוצאהאתמחשביםאםהמוחלףהערךלהקטנתמניעקייםלדעתוהראשונה.

שניאיןהמוחלףהערךלהקטנתהמניעשמבחינתנראהלנותפוקה.ליחידתבמטבע־חוץ
.393עם׳שם,גלבוע,פ.ראה:במהותם.שוניםההסדרים
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נטומוסףלערךפרמיות
בוצעבהםענפיםבאותםמקובלהיהברוטוליצואפרמיהלמעשה,שייצר,אחרהסדר
הממוצעהמוסףהערךחושבזה,הסדרלפיקטנים.יצואניםשלרבמספרעל־ידיהיצוא
לתבועזכאיהיהזאתעםיחדפרמיה.לקבליצואןכלזכאיהיהזהאחוזולפיבענף

המוסףהערךלפינאמדה״ממוצע"המוסףהערךאינדיבידואלי.תחשיבלושיערכו
אותהכזה.תחשיבעריכתשתבעוובפירמותבדיקות,נערכושלגביהןהגדולותבפירמות
אתכמובן,עליה,קיבלהבענףמהממוצענמוךהיהשלההמוסףהערךשאחתפירמה
אחתהיהשאצלןפירמותאותןרקתחשיבעריכתתבעוהממוצע.המוסףהערךדין

מעלהכלפילהטיהבהכרחלהביאחייבהיהזה)דברשבענףמזהגבוההמוסףהערך
ספריםחפצי־חן,בענףלמשל,מקובל,היהזההסדרהממוצע(.המוסףהערךבאומדן
נערךחפצי־חןלגביקטנים.יצואניםעל־ידישיוצאוחקלאייםבמוצריםוכןותמונות
חפצי־חןביצואהמוסףהערךלדוגמא:המוצרים,סוגילפיהמוסףהערךשלאומדן
אלהמוצריםשייצאיצואןכלקיבללכןמהתמורה.אחחים6.5ב־נאמדפליזעשויים
לדולר.פרוטה850היתד,מוסףלערךשהפרמיהבשעהברוטו,יצואלדולרל״י2.327

בלתי־מאומדניםנבעהליבואהאלטרנטיבילשער־החליפיןבקשרדומהבעיה
המוחלףהערךדהיינומקומי,במטבעשנעשובהוצאותהיבואמרכיבישלעדכניים
סעיפיםעלמקומיבמטבעשההוצאותמקרהבכלכינקבע,אלהאומדניםלצורךהסמוי.
ישתמשובל״י,ההוצאותמכללאחוזים5מ־נמוכותתהיינהסמוימוחלףערךכללואשר

שיעורהיהמסויימתבפירמהאםלמשל:מדוייק.חישובלערוךמבליקבועיבואבמקדם
בתצרוכתהכרוךהסמויהמוחלףהערךנאמדאחוזים,5מ־נמוךמיםעלבל״יההוצאות

כמוהוצאותשלאחריםלסוגיםגםנקבעוכאלהמקדמיםלממ״ק.אחדסנטלפימים
וביטוחמקומיוציודחומריםמכונות,פחתבניינים,פחתברכבת,הובלהמוטורית,הובלה
אולם.1958סוףעדהפרמיההנהגתמאזקבועיםברובםנשארוהללוהמקדמיםלסוגיו.

לאורהתקופה,במשךקבוענשארלמשל,מים,ממ״קבייצורהמוחלףשהערךלהניחאין
בשיעורספציפיהיטללמעשהקבעההסדרהדלק.במחירישחלוהקיצונייםהשינויים

בהיקףשחלוהשינוייםעםהשתנהלאששיעורוהיטלמים,ממ״קלתצרוכתפרוטות8.5
המים•שבתצרוכתמרכיבי־היבוא

על־ידיהנרכשותבתשומותמרכיבי־היבואשלהאומדניםבקשיחותנתחשבאם
ההיטליםהשפעתלגביחד־משמעית,למסקנהלהגיענוכלמקומי,במטבעהיצואן

המוחלףהערךעלשהיטלציינו,315בסעיףבדיוןהסמוי.המוחלףהערךעלוהמכסים
במטבעהנרכשתתשומהליחידתהאלטרנטיביהמחיראתלהורידיכולהסמוי
אפשרותאךהתחלופה.השפעתבגלללקרותיכולזהדברמרכיב־יבוא.והמכילהמקומי
מקומיבמטבעהנרכשתתשומהביחידתהמוחלףהערךאומדניכאשרקיימתאינהכזו

הנובעהכפול,ויהמסנגדהטענותמקבלותשאזמובןעדכניים.אינם
מש¬הסמוי,המוחלףהערךלגביןובשיהההסדרפעלתהמאי־
•יותרהרבהגדולהמעות

מקוםהשאירהשיטהשלהאדמיניסטרטיביהביצועשעצםכן,אםרואים,אנו
מזוהיצואן,מבחינתהשונה,מחיריםמערכתולהתהוותשעריםהפרשלהיווצרות

נראהוליצוא.ליבואשער־החליפיןשלאחידהמהעלאהכתוצאהמתהווהשהיתר.

.83עם׳15
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זפרק

נטומוסףלערךהפרמיותבשיעוריהשינוייםתאריכי:18לוח
מוסף(ערךלדולר)בפרוטות

659157
היצוא-שלהיעודארץ

1.21.81.1115.219.326.39.4

850 700 500
825 679 485
815 672 480
808 665 475

הופשי,מטבעתמורת(1
וברית־המועצותגרמניה

איטליה(2
שוודיהצרפת,(3
הולנד(4
דניה(5

808 665 475

7 850 — — — — —

ג425*350——

2 500

1

2 605
——350<425'

50026052

6 850 ______

בורמה(6
ארגנטינה(7

ברזיל(8

יוגוסלביה(9
פינלנדיוון,(10

רומניה(11

הונגריה(12

בולגריה(13

פולין(14

גיניאהגאנה,גאבון,אנגולה,(15
ליבריה,השן,חוףהצרפתית,

סנגל,ליאונה,סיארהניגריה,
1.200הבלגיתקונגוקמרון,

—————פורטוגל(16
17)

_____אורוגוואי
————_איסלנד(18
—————נורווגיה(19

______טורקיה(20
אחוז.45ל־20ביןמגיעהמוסףשהערךליצוא1
אחוז.100ל־45ביןמגיעהמוסףשהערךליצוא2
אחוז13דיסאג׳יואלטרנטיבה:ניתנה)ליצואןאחת20בשיעורדיסאג׳יוניכוילאחרי

פרמיה(.ללא

%



הטכסטילענףנפמ״ז,סמויהפרמיה
1958—1956היעוד:ארץלפי

19 5 8 1 9

1.12 7.10 15.7 1.7 3.6 15.5 1.5 1.1 25.11 22.10 3.9 1.8 1.7

850

850
850

850
850
850 820

4 600 '425 —
5 800 2 605

850
4 600 — — — —
5 800

4 600
5 800

2 850
4 600
5 800
4 600' 800

4 600 — — —
5 800

4600 ______
5800

4 600
5 800

850
4 600 _ — _
5 800

•850 _ — — —
850

850

4 603 — — _
? 800

אחוז.40ל־20ביןמגיעהמוסףשהערךליצוא4
אחח.100ל־40ביןמגיעהמוסףשהערךליצוא5
אחוז.10שלדיסאג׳יוניכוילאחר*
אחח.15שלדיסאג׳יוניכוילאחר7
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זפרק

מדוייקים,תחשיביםלעריכתמעשיתאפשרותמחוסרנבעאשרבקירובים,שהשימוש

המוסףהערךשלמדוייקיםתחשיביםעריכתהיצואנים.למרביתאחרתאוזובמידהנגע
מעברהאדמיניסטרטיביות,ההוצאותשלניכרתהגדלהמחייבתהיתהומקרהמקרהבכל
העיקריותהמגבלותאחתהיהבקירוביםהשימושאולםהדעת.עלמתקבלשיעורלכל

האנכי.השעריםהפרשלביטולכאמצעיהשיטהשל

נטומוסףלערךהפרמיותמערכתשלהאופקיהמבנה.8
שוניםהיוהפרמיהשיעורישכןבלתי־אחידה,היתד,מוסףלערךהפרמיותמערכת

העיסקות.לפיבודדיםובמקריםהיצואענפילפיהתמורה,סוגלפיהיעוד,ארצותלפי
כיאםיצוא,סוגילכמההוענקומאידךפרמיה,כלחלהלאענפיםכמהשלהיצואעל

ההבדליםרגיל.יצואלגביהמקובלמןגבוהבשיעורסלקטיביותפרמיותמוגבלים,
ארץלפייצואסוגיביןבשעריםאופקייםהפרשיםכמובן,יצרו,הפרמיותבשיעורי
קיימתהיתההתקופהכלבמשךאולםהיצואנים.לפיולעיתיםהתמורהסוגהיעוד,

כמעטבוטלה1958ובסוףהפרשיםלצמצוםלפחותאוהפרמיות,שיעורילהאחדתמגמה
מאפליהאזנבעהשעריםהפרשעיקרהמטבע.סוגילפיבשעריםהאפליהלחלוטין

יצוא.ענפילפי
שהיוענפיםבאותםמוסףלערךהפרמיהשיעורי—ארצותלפיאפליה)א(
הונהגהמלכתחילההיעוד.ולארץהתמורהלסוגבהתאםשוניםהיואותהלקבלזכאים

חלוהשניהמטבעותסוגלגבי"רצויה".או"קשה"במטבעתמורהלגבירקהפרמיה
והואפרמיהכלחלהלא"רכה"מטבעתמורתיצואעלמוקטנים.בשיעוריםפרמיות
אד־הוק(.להחלטהכפוףהפרמיהמתןהיההאחרון)במקרהחליפיןעיסקותלגביהדין

שלאקלירינגמטבעותלגבימוקטניםבשיעוריםפרמיותבהנהגתהוחל1956בסוף
הודרגואלהיצואסוגיעלשחלוהפרמיהשיעוריכ״רצויות".שהוגדרואלוביןהיו

לפיהפרמיהשיעוריבהאחדתהוחלואילך1958משנת.16המוסףהערךלאחתבהתאם

עלגם"קשה"תמורהעלמקובלשהיההפרמיהשיעורהונהגמינוארהתמורה.סוג

והונהגהמודרגתפרמיהשלההסדרמקריםבכמהבוטלהשנהובמשך"רצויה",מטבע
פרמיההונהגהכןכמוונורבגיה(.פינלנדיוון,יוגוסלביה,)דניה,מלאבשיעורפרמיה

או)טורקיה(,פרמיותכללגביהןחלולאשקודםתמורהסוגילכמהמלאבשיעור

1958בסוףואיסלנד(.אורגוואי,בולגריה,)הונגריה,מודרגבשיעורלפחות,שהונהגה,

להונגריה,שנועדיצואעלרקקשהלמטבעמהמקובלתנמוכהפרמיהעדייןחלה

ולברזיל.לארגנטינהלאורוגוואי,לפוליןלרומניה,לבולגריה,
שנועדליצואמהמקובלגבוהבשיעורפרמיההוענקההמוקטניםהשיעוריםלעומת
פרמיהוהבטיח1957במרץלתוקפונכנסההסדרוהמרכזית.המערביתאפריקהלארצות

אלו.לארצותביצואנטומוסףערךלדולרל״י1.20של

סחורותיצואעלחלולעילשצויינוהפרמיהשיעורי—ענפיםלפיאפליה)ב(

פרמיהכלהוענקהלאשירותיםליצואמאידך,.17נוספיםמוצריםולכמהלהדריםפרט

להלן.בדיוןראה•י'
שלאספרים!1958נובמבראמצעעדעתיקותהתקופה;כלבמשךבוטגזגרוטאותלמשל:17

תרומותשלהפרמיהבשערהמרהלמנוע)כדי1958מיונימוסמכיםמו״ליםבאמצעות
מסחרי(.בסיםעלשלאספריםמשלוחיכנגדשוניםבמוסדותשנתקבלו
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נטומוסףלערךפרמיות
העונהמןהחלאד־הוק.הוחלטעליהםמיוחדים,במקריםאלאמוסףלערךשהתייחסה
מיצואמוסףערךלדולרפרוטה259בשיעורפרמיההוענקה1957באוקטוברהמתחילה
פרמיהלרבותפרמיה,נהוגהשלגביהןלארצותשנועדליצואהוענקההפרמיההדרים.

השעריםהפרשאתכמובן,צימצמה,הדריםליצואהפרמיההעלאתנמוכים.בשיעורים
ביןהשעריםהפרשיאתגםולכןמוסף,לערךהפרמיהמהסדרישנבעסחורות,ביצוא

שהסוגים)מכיווןהפרמיההסדרימכלנבעואשרסחורותיצואשלהשוניםהענפים
להם(.שווהאומוסףלערךמהפרמיהגדולהפרמיההבטיחוהפרמיותשלהאחרים
הוענקוכהעדשתיארוהכללייםלהסדריםפרט—תויביטקלםפרמיות)ג(

ניתנהלאשהפרמיהאף־על־פייותר.מוגבליםהסדריםבמסגרתמיוחדותפרמיות
יצואכמו:תקבוליםסוגילכמהפרמיההוענקהשירותים,ליצואעקרוניבאופן
1(26.8.56)בינלאומייםמכרזיםעל־סמךתרגומיםיצוא;(1956ספטמבר)מסוףסרטים

(;17.9.57)מ־לפרמיההיהזכאיאליהןשהיצואבארצותקבלניותמעבודותהכנסות
ועוד.(,13.5.58)מ־אוירוניםתיקוני(!25.3.58)מ־אניותתיקוני
תושגשהעבודהבכךהותנהתרגומים,ולביצועהבדק,למכוןלמספנה,הפרמיהמתן

אושאניותמקרהבכלפרמיהלהשתלםצריכההיתהלאמאידך,בינלאומיים.במכרזים
נועדההפרמיהשלילתאחר.בנמללעשותםניתןשלאהכרחייםתיקוניםביצעואוירונים
הכרחייםלתיקוניםהביקוששגמישותהנחהמתוךבמטבע־חוץהפדיוןאתלהעלות
בחוץ־לארץ,גםלרכשםשניתןשירותיםלגביתפסלאזהשטיעוןמובן.1מ־נמוכה
עםהתחרותבתנאילעמודהישראליהיצואןעלהיהבישראלביצועםלצורךואשר

ולכן1ם־גדולההביקוששגמישותלהניחמקוםהיהזהבמקרהבחוץ־לארץ.פירמות
שירותים.מיצואהתמורהאתלהעלותהעשוייהלפרמיה,היצואראוי

הפרמיותמערכתשלתחולתהאתהרחיבולעילשצויינוהמיוחדיםההסדרים
לפרמיותנוסףאךלכן.קודםלרעהמופליםשהיויצואסוגיכמהדלהסטנדרטיות

הפרמיותהיקףסחורות.סוגילכמהמהמקובליםגבוהיםבשיעוריםפרמיותהוענקואלו
אחוזעלהיותרלכלחלווהןכולו,הסחורותליצואיחסיתנמוךאמנם,היה,המיוחדות

ענפיםלפיהאלוהפרמיותהתחלקות.1958—1956בתקופהשבוצעהגלוימהיצואאחד
כדלקמן:היתה

1958—1956נטו:מוסףלערךסלקטיביתבפרמיהסחורותיצוא:19לוח

סלקטיביתבפרמיההיצואערך
דולר()אלפיהענף

2,004 תעשייה
1,324 חקלאות
257 מחצבים

4,525 לכה־ךס

האוצר.משרדוהיצוא,היבואלמימוןהמחלקהתיקיהיצוא,לעידודהועדההחלטותהמקור:

לאמקריםבכמה)א(ומשונים:שוניםמטעמיםהוענקואלוסלקטיביותפרמיות
יצואלגבישחלההאפליה—הפרמיותלהענקתהאחראיםלדעתמוצדקת—היתד,
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זרקפ

הדיסאג׳יומהונפרדבאופןלבחוןמקוםהיהצמודותבעיסקותהקלירינג.לארצות
תמורהנתקבלההמקריםמןבחלקלמשל,לפרמיה•היצואראוימידהובאיזוהמתאים
הוחלטיצואסוגילכמה)ב(חופשית.להמרהבמלואםאובחלקםשניתנובדולרים
לשווקיםבחדירהכרוכיםשהיוהפסדיםכיסוילשםקצרלזמןמיוחדותפרמיותלהעניק
שלהרמהמעל—שולי״״יצוא—יצואלתוספותהוענקמיוחדעידוד)ג(חדשים.
מקריםבכמה)ד(רגילה.בפרמיהבכללכדאישאינוביצואתמיכהאוהקודמתהשנה

אםהשוטף,ביצואקשורהשאינהכהענקהרטרואקטיביבאופןהפרמיהתחולתהוקדמה
שנבעוהפסדיםלכסותשנועדוכמענקיםואםהיצואתוכנןשלפיהןהבטחותכמילוי

מביטולכתוצאהשנפגעויצרניםלפצותנועדומיוחדותפרמיות)ה(יצוא.מעיסקות
לעידודהועדהעל־ידיהתקבלה26.6.57ב־פרמיה.מתןעלהחלטהשלרטרואקטיבי

מכןלאחרבוטלהההחלטהפרמיה.ומתןלטורקיההדיסאג׳יוביטולעלהחלטההיצוא
על־סמךלדבריהם,שנעשה,יצואעלפיצויקיבלומסויימיםיצואניםרטרואקטיבית.

הפרמיה.קיוםעלהמבוססיםתחשיבים
אתוהגדילויצואסוגילכמהמיוחדיםשעריםכן,אםיצרו,הסלקטיביותהפרמיות

לענפיםכשהוענקבכללה,האפליהמידתאתהקטיןמהןחלקאולםהשערים.הפרשי
המיוחדותהפרמיותגםהןכאלושירותים.כמופרמיה,הסדריחלולאשלגביהם

הריאלי.לדיסאג׳יוהתאימונוכהאשרהדיסאג׳יוששיעוריבמידהקלירינג,לארצות

גנירילקהארצותלגביהפרמיותמדיניות.9
שכוח־היתהקלירינגלארצותהמיועדיצואעלשחלבשערלאפליההעיקריתההנמקה

לעיתים.18"קשה"דולרשלמכוח־הקניהנמוךהקלירינגדולרשלהריאליהקניה
מאחרפרמיהלתשלוםמקוםאיןאלו"בארצותכגון:אחרת,הנמקהאמנם,נשמעה,
לארצותניכרביצואזאתבכלמעונייניםשהיצואניםעדגבוהיםכההיצואשמחירי

באיזוונבחןהפרמיות,מדיניותאתשקבעההיאהראשונהשההנמקהנניחלהלן.19אלו"
אתשנביאלאחרגםאנכיים—אואופקייםשעריםהפרשיזומדיניותיצרהמידה

נגדירהריאלי.הדיהאג׳יובאמצעותמשותףלמכנההקשהוהמטבעהקלירינגמטבעות
ממנוברוטו,היצואערךביןההפרשלפיהמחושבמוסףכערךריאלימוסףערך
נעשואםדיסאג׳יו,שובנוכהמהןבמטבע־חוץההוצאותלביןריאלי,דיסאג׳יונוכה

קלירינג.בדולרים
מחייבתשוניםתמורהסוגישלהריאלילערךואנכיאופקישעריםהפרשמניעת
מלאבשיעורפרמיהלהעניקישכךלשםריאלי.מוסףלערךאחידהפרמיההענקת
נעשותבמטבע־חוץשההוצאותלהלןנניחהתמורה.מןהריאליהדיסאג׳יוניכוילאחר

1ב־המוחלףהערךקלירינג,דולריםב־^גמסתכםברוטוהיצוא״קשים״,בדולרים

י/,"קשה"למטבעביצואמוסףערךלדולרבל״יהפרמיהשיעור"קשים",דולרים
הפרשילמנועכדי(־ג.1הוא/-)ע-ביצואהריאליהמוסףהערך.0הריאליוהדיסאג׳יו

מכירתעםהריאליהמוסףהערךעל?בשיעורפרמיהלקבלהיצואןעלהיהשערים
בסך־הכל:דהיינוהתמורה,

.3עם׳,1957דצמברירושלים,,60מס׳היצוא,עלוןוהתעשיה,המסחרמשרדלמשל:18
לשנתולהוצאהלהכנסההתקציבלהצעתהסברירבדהאוצר,משרד18

.512עמ׳,1958ינוארירושלים,א׳,חלק,95/9581הכספים

100



נטומוסףלערךפרמיות
(׳ג[0-1)-1*(]0+ח+1*0=(*10)-*)פ0+(*[1'2)-/-)>£י/]

וליוגוסלביה—לברזיללפולין,יצואעללמשל,נהוג,שהיהזההדיסאג׳יו—כמוהיהאם
נהוגהשהיתההפרמיהשיטתהיפלתהלאארץ,לכלהמיוחדהריאל*לדיסאג׳יומתאים
לבנקהתמורהמכירתעם(1)כך:ההסדרבוצעאדמיניסטרטיביתמבחינהלגביהן.
היצואןקיבל

שלבערךהריאליהמוסףלערךפרמיהקיבללכךנוסף(2)(׳ג.1ן/)פ-0

-£<(-/[/<1.]*)
שניתןכפי—פרמיהושלילתהריאלימןנמוךדיסאג׳יו)א(
שלהןשהמטבעהקלירינג,לארצותביצואמוסףלערךפרמיותהוענקו,18מלוחלראות
ליצואהארצות.לכלהפרמיותהוענקולאאזגם.1956מסוףרקכ״רכה״,הוגדרה
הפרמיהלשלילתהנימוק.1958מדצמבררקהפרמיההוענקהלמשל,לטורקיה,שנועד
היצואןנהנהולכןהריאלימהדיסאג׳יונמוךהיהלמעשהנוכהאשרשהדיסאג׳יוהיה

שער־החליפיןשכןברוטו,ליצואדבר,שלבסופוהתייחסה,הזאתהפרמיהאךמפרמיה•
1—'רז

שנוכההדיסאג׳יואתמציין0'כאשרן/--—-0ל־שווההיהזהביצואריאלילדולר

£קלירינגדולרבעדקיבל)היצואןהריאלי.הדיסאג׳יואתפו־למעשה (1)׳מ-0
שניאתמביאיםכשאנוקשיםדולרים1-ל־סשווה־ערךהיההקלירינגדולראך
קטן׳היהיםש־מכיווןהריאלי.(הדיסאג׳יובאמצעותמשותףלמכנההמטבעותסוגי

בשיעורברוטוליצואמפרמיההיצואןנהנהמ־פהטענה,לפי
0

לשערן/._^ביחס
,1-0׳ 8=)הרשמי אופקיהפרשנוצרקמ־שונההיתהזושפרמיהזמןכל(.——7?0.-0

האופקיההפרשנמנעאפילואולםמטבעות.לפיהיצואסוגישלהריאליהערךלגבי
ששערמבליברוטוהיצואלערךהתייחסההפרמיהשכןאנכי.הפרשנוצרבשערים,
לעררפרמיהושלילתמריאלינמוךשדיסאג׳יוהדברפירושמידה.באותהיעלההיבוא
בשערים.אנכיו/אואופקיבהפרשכרוכיםהיומוסף

למטבעותביחס1957סוףעדנהגאחרהסדר-הפרמיהעלדיסאג׳יו)ב(
הפרמיהאתממנהולשלולמהתמורהדיסאג׳יולנכותבמקוםכ״רצויות".שהוגדרו

המוסףהערךעלמוקטןבשיעורפרמיהשולמהדהיינומהפרמיה,רקדיסאג׳יונוכה
זה,הסדרהרשמי.בשערלאוצרהתמורהמכירתעםדיסאג׳יוכלנוכהלאאךהנומינלי,

ליצואבהשוואהאופקילהפרשגםולעיתיםבשערים,אנכילהפרשבהכרחשובהביא
זה.הסדרעל־ידיהנוצריםהשעריםהפרשימהםלבחוןננסהקשה.מטבעתמורת
הריאליושהדיסאג׳יו/,ל־׳שווהנומינלימוסףערךלדולרהמוקטנתשהפרמיהנניח

היצואןקיבללבנקהתמורהמכירתעם.0הוא
0^).x,פרמיהקיבלמכןלאחרל״י

הכל:ובסךל״י׳>/)/-*(בסך
0*1^0+)׳י/ + 0X+?0+*(-1'?)=(*[1-)>£-)<£(]/+)י|^X
פרמיהבתוספתי?בשיעורריאלימוסףלערךפרמיהליצואןהבטיחההסדרכלומר:

0^הזה:שביצואקשהי1דו?1כ?׳'ו,׳פ^נ/+ליבשיעוינגקלירמלילכל

הואריאלייצואדולרלתוספתשהשערבזמןן/0+0׳הואהאלטרנטיביהיבואשער
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—0
י^־־בשיעובשעריםאגכיזזפרשגיריתשהשיטהאן5^.מ0-^—+'?+

!וך־־'77
כש־ס=ע.רקקייםאינוכזד.הפרש
ליצואהשערשכןהאופקי,במובןשעריםהפרשלגרורעלולההסדרהיהשני,מצד
תמורתיצואעלשחללשערבהשוואהשונהלהיותהיהעשוי"רצויה"מטבעתמורת
אתי/מצייןכאשר(^=׳?,1^ע-)ע-0אםרקנמנעהיהכזהמצב״קשה״.מטבע
ש:קורההיהזהכגוןבמקרהרקלכןקשה.מטבעתמורתיצואעלשחלהפרמיהשיעור

-
/?

,2?0/+>^=0+'^+ץ—9-ך)
שווה"קשה"מטבעתמורתהמתקבלהשערדהיינו,

הפרמיהעלהדיסאג׳יושהסדראיפוא,יוצא,"רצויה".מטבעעלהחלהיצואלשער
בשערים.אנכיו/אואופקיהפרשיצר

שביןהתקופהבמשך—נומינלימוסףלערךמודרגתפרמיה)ג(
הבנקיםעל־ידילכןקודםשנוכההאוטומטיהדיסאג׳יואחדיםבמקריםבוטל1958ל־1956

הוכרושהמטבעותמכךנבעלאהדיסאג׳יושביטולנראה"רכה".במטבעמתמורה
מקובלתשהיתהמזונמוכההיתר,אלולארצותנועדאשרביצואהתמיכהשכןכ״קשות",

גדלששיעורהמוסףלערךמודרגתבפרמיההפעםהתבטאההתמיכהקשה.מטבעלגבי
לשמשהיהעשויזהשעיקרוןלהלןנראההנומינלי.המוסףהערךאחתשגדלככל

השווהשער־חליפיןרכהמטבעתמורתשביצואהריאליהמוסףלערךלקבועאמצעי
הפרמיההסדראחרות:במליםקשה.מטבעתמורתביצואמוסףערךעלהחללשער

דיסאג׳יולניכויתחליףלשמשהיהיכולהנומינליהמוסףהערךשיעורלפיהמודרגת
שראינו,כפיכזה,הסדרהריאלי.המוסףהערךעלרגילהפרמיהותשלוםמהתמורה

מתאיםהיד,הדיסאג׳יושיעוראו—התמורה,סוגלפיבשעריםאופקיהפרשמונעהיה

לריאלי.
שהואריאלימוסףערךדולרכלעל£0י/+שלשערליצואןלהעניקשרוציםנניח
מיצואהנובעמוסףערךלגבימקובלשערזהוהבנקים.אחדבאמצעותלאוצרמוכר

-)>£-(*[.(]/£0+)?+1£0הכל:בסךמגיעליצואןקשה.מטבעתמורת
לירות.x^^0התמורהמכירתבעתמהבנקהיצואןקיבלהאוטומטיהדיסאג׳יוביטולעם

ההפרש:אתליצואןלהוסיףהיד,האוצרשעלמכאן
?(+1*0 ~ 1)? - X0(X0+*(*[0-1)ס*(]/-+)י

כך.י?אתלקבועצריכיוהיוהנומינלי,המוסףלערךהזאתהתוספתאתלייחסרצואם
?(+0£()^}1)? - X-^=-/(?׳

=ץ_*0*(0+=?_*(>*0+ח+ח
נומינלימוסףערךאחוז

\
/-X

x
ריאלי,מוסףערךלדולרקבועבשיעורפרמיהלהבטיחכדיכלומר:
צריךהיה"קשה"מטבעתמורתהמקובלהפרמיהלשיעורהשווה
הערךאחחלפילהשתנותהנומינליהמוסףלערךהמתייחסהפרמיהשיעור

.20(1-)-^הנומינליהמוסף

.391עמ׳שם,גלבוע,מ.ראה:20
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נטומוסףלערךפרמיות
מתעוררתואזהמוסף,לערךהפרמיהלדירוגהטעםהיהשזההדעתעלמתקבל
דלעילבנוסחהנשתמשזה.מהסדרהנובעהזקוףהדיסאג׳יושיעורהיהמההשאלה

כך:על־ידימקבליםאנוושל?שלשלכפונקציהפאתונחשב

קשהמטבעתמורתהפרמיהשיעורהיה1957אוקטוברמסוף—--=פ.)׳*/-?((1)——
?+0*
בחילרומניה,פינלנד,הקליריגג,לארצותשנועדליצואמוסף.ערךלדולרפרוטה850

הערךאחוזאםנומינלי,מוסףערדלדולרפרוטה600הפרמיהשיעורהיהופולין,
היההמוסףהערךאחוזאםפרוטה,800היההשיעוראחוז;40ל־20ביןהיההמוסף

כדלקמן:הזקוףהדיסאג׳יואחתהיהדלעילבנוסחהבהתחשב.40כרגבוה

הערךאחוזלפיהמודרגתהפרמיהמהסדרהנובעהזקוףהדיסאג׳יואחוז:20לוח
1958—1956הנומינלי:המוסף

הדיסאג׳יואחוזדרך־מוסףאוז־ז
הזקוףנומינלי

1.9

3.8

0.8

1.9

20

40מ־פחותקצת

40מ־לפעלהקצת

100

על־ידיהזקוףהדיסאג׳יומתקבלהמצוייניםהתחומיםשביןמוסףערך)לגבי
הללומהתוצאותה־ס(.חישובמנוסחתלראותשניתןכפיליניארית,אינטרפולציה

ביצואאחוזים3.8שללמכסימוםעדוהגיענמוךהיההזקוףהדיסאג׳יושאחוזמסתבר
שיעורהיהזאתעםיחדאחוז•40מ־פחותקצתהיהבוהנומינליהמוסףשהערך

שחוסר־דירוגלהסיק,אפשרמכאןהמוסף.הערךלאחוזבהתאםשונההזקוףהדיסאג׳יו
כךהמוסף,הערךלאחוזבהתאםאפליהיצרי?הפרמיההשתנותבקביעתמספיק

המוסף.הערךאחוזלפיהשתנתההריאליהמטבעערךשלהסמויהשההערכה
ארצותלאותןיצואשנאסרהעובדהעםהתיישבלאשמצאנוהזקוףהדיסאג׳יואחוז

הדיסאג׳יוכאשרתיתכןכזהלאיסורהצדקהאחוז.20מ־נמוךהיההמוסףכשהערך
ערדמשמעופחותאואחח20שלנומינלימוסףערךאזשכןאחוז,20הואהריאלי
הריאחוז20ב־הריאליהדיסאג׳יואתהעריכואכן,אם,שלילי.אואפסיריאלימוסף

שלדולרלכלקבועבשיעורפרמיהלהבטיחהצורךעםהתיישבלאהפרמיהשהסדר
למטרהדווקאנועדהפרמיהדירוגכימשוכנעיםשאנומתוךאבלריאלי.מוסףערך
מספקתתשומת־לבהוקדמהשלאלעובדהחוסר־העקביותאתלזקוףישהרי,21זו

בעתטעותשנפלהלכךאולי,או,המודרגת;הפרמיהשיעורישנקבעובעתלעניין
אלה.חישוביםשלעריכתם

ם.שגלבועמ.ראה:21
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סיכום.10
היצואןאתהעמידשההסדרמלמדתנטומוסףלערףהפרמיההסדרשלכלליתבחינה

שערהועלואילונוצרת,שהיתר,לזוהזההולתשומהלתפוקה■סחיריםמערכתבפני
מנעשההסדרהרושםמתעוררלכןהפרמיה.לשערעדבמשקהמכירהושערהרכישה

בחינהאולםממנו.המתחייבמטבע־חוץשלהבזבוזואתהאנכיהשעריםהפרשאת
שער־להעלאתמושלםתחליףלשמשהיהיכוללאשההסדרמעידהיותרמדוקדקת
החליפין.
כלשלהמוחלףבערךשחלקוהסמוי,המוחלףהערךלגביבמיוחדנכונהזומסקנה

שנרכשוהתשומותאתייקרמוסףלערךהפרמיההסדראחוז.20עד15ל־הגיעהיצוא
כפיהללו,התשומותליצרןמטבע־החוץמרכיבאתולאהיצואןמבחינתבמטבע־חוץ

מחירבהכרחעלהלאלפיכךאחיד.באופןשער־החליפיןהועלהאילוקורהשהיה
שער־העלאתשלבמקרהמצפיםהיינולהרמהלאותההיצואןמבחינתהתשומות
קוימולאולכןשעריםהפרשעדייןהיהקייםהסמויהמוחלףהערךלגביהחליפין.
מקורות.שלאופטימליתלהקצאההכרחייםהתנאיםלגביו

להןמצפיםשהיינולאלוזהותתוצאותהבטיחלאמוסףלערךהפרמיההסדראולם
מהסיבותהגלוי,המוחלףהערךלרבותהמוחלף,הערךכללגביאחידפיחותשלבמקרה
דלקמן:

רכישתעלריביתללאמקומיבמטבעמאשראילהנותליצואןאיפשרההסדרא.
כתו¬ואוטומטי.אחידשערקייםשבולמצבבהשוואה—במטבע־חוץהתשומות

היצוא.משערנמוכהלרמהליבואהאלטרנטיביהשערירדמכךצאה
ואוטומטי,אחידשערשלבמקרההקצר,בזמןלפועללצאתהיהשעשוייצואב.

כולל(,)בחשבוןמוסףלערךהפרמיההסדרבמסגרתלהתבצעשלאהיהעלול
בחשבוןלהביאשישלגורםבמטבע־חוץהיסטוריותהוצאותהפךההסדרשכן
מוסףערךעלפרמיהתשלוםהשוטף.היצואשלהכדאיותחיש*יעריכתבעת

להוצאותביחסהשעריםהפרשהתהוותאתמאידך,מאפשר,היהשוטףבחשבון
במטבע־חוץ•הקבועות

בארץ.תפוקתןרובאתשיווקוביצואגםעסקואשרהפירמותשמרביתנראהג.
המקומיהשוקבשבילולייצורליצואהמשותפותההוצאותהוקצולפיוההסדר
כן,עליתרהיצוא.לשערמתחתאלליבואהאלטרנטיביהשעראתהוריד
לשערעדליבואהאפקטיביהשעראתמקומייםוהיטליםמכסיםהעלואפילו

הסדרלביןהפרמיההסדרביןחוסר־תיאוםבגללשעריםהפרשנוצרהפרמיה,
לביןהמקומילשוקייצורביןהקבועותההוצאותשלההקצאהשיטתההישבון.

אצלהארוךבזמןאףכדאישהינויצואלמניעתגםלהביאהיתד,עלולהיצוא
מסויימות.פירמות

נערכובהםענפיםבאותםמעטהבמידהיעילהיהמוסףלערךהפרמיההסדרד.
סמךעלשוטףיצואעלמפרמיהשנהגופירמותלגביאוכלליים,תחשיבים
בעבר.בדיקותעלהמבוססיםהמוסף,הערךשלבלתי־עדכנייםאומדנים

קיומםאיפשרהפרמיהשהסדרמוצאיםאנוהפרמיותשלהאופקיהמבנהמבחינת
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נטומוסףלערךפרמיות
ענפיםביןהאפליהלגבייעוד.ארצותולפיענפיםלפיבעיקרשערים,הפרשישל
במשמעותהעסקנולאזומסיבהמכוונת.מדיניותשלתוצאההיתהשהיאלומרניתן

ארצותביןהאפליהאולםהמסכם.לפרקזהדיוןודחינושלההכלכליתההצדקהובמידת
שהיומהסדריםבעיקרנבעההריאלי,המוסףהערךעלשחלהשערמבחינתיעוד,

שהיתהמוצאיםאנוההסדריםאתבודקיםכשאנואחרת.אוזובמידהבלתי־הגיוניים
ההסדריםהתפתחותשכןהריאלי,המוסףלערךאחידשערלהבטיחמגמהקיימת
הנוסחהנמצאהלאשפשוטנראהזאתעםיחדזה.בכיווןגישושיםעלמלמדתהשונים
ארצותלגבישחלוהפרמיותהסדריכילומראפשרזו.תוצאהתבטיחאשרהנכונה

זו.מבחינהמטרתםאתהשיגולאהקלירינג
תהליךיותר•ואחידפשוטיעודארצותלפיהפרמיותמבנהנעשה1958סוףלקראת

הסדריובהפיכתמסחר,הסכמיקויימואיתןהארצותמספרבירידתקשורהיהזה
הסדרילגביאלו.בארצותליברליזציהשהונהגהלאחרטכנייםלהסדריםהתשלומים
מוסףלערךריאלימוסףערךביןהאבחנהחשיבותאתזהתהליךהפחיתהפרמיות
במחיריםלהתבצעהחלוהתשלומיםהסכמיבמסגרתהעיסקותמרביתשכןנומינלי,

.22בינלאומיים

.31׳עמם,שישראל,בנקראה22
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ישירותפרמיותשלהכוללתהמערכת

השונותהפרמיותביןהיחס.1
שוגיםפרמיותסוגייצואאותועלחלומקריםשבכמהלהסיקאפשרכהעדמהדיון

ההטבותהיולרובחופפות.הפרמיותהיובודדיםבמקריםרקאולםאחת.ובעונהבעת
אחרת.פרמיהעלבוויתורכרוכההיתהאחתבפרמיהבחירהאלטרנטיביות:האלו

הוענקה,1953במאילדולרל״י1.80ל־הבנקיםמצדמטבע־חוץרכישתשערכשהועלה
פרמיהומימושלפמ״זהתמורהזקיפתהתעשייתי:מהיצואלחלקאלטרנטיביתהטבה
לערךהפרמיההנהגתלאחרגםהתקיימהכזואלטרנטיבהזו.מזכותהנובעתסמויה
מוסףלערךגלויהפרמיהביןלבחורהיהיכוללפמ״ז,זכאישהיהיצואןנטו.מוסף
היתר■לפרמיהזכאיהיהשלאיצואלגביפמ״ז.לחשבוןהתמורהזקיפתלביןנטו

בשעראוהרשמיבשערהמוסףהערךהסמויה—מכירתהפרמיהלמימושהאלטרנטיבה
לפמ״ז(.הזכאיענףשללטורקיהיצואדיסאג׳יו)למשל:נוכהאםיותר,נמוך
העררעלכפולהפרמיהקבלתשאיפשרמכוון,הסדרנקבעאחדבמקרהרק

לפינטוהמוסףלערךגלויהפרמיהלהשתלםצריכההיתד.זה,הסדרלפינטו.המוסף
סכוםפמ״זלחשבוןלזקוףהיצואןהיהזכאישעהובאותה,18בלוחהנקוביםהשיעורים

יבואאתלממןהיצואןהיהיכולהפמ״זביתרותהנקי.המוסףהערךלמחציתהשווה
היצואהגדלתכמוהגבלות,לכמהכפופההיתד.זו)זכותהמקומילשוקתומרי־הגלם

כדאיותתהיינהשוליותשעיסקותלכךלהביאהיהשעשוידברהקודמת,לשנהביחס
י.יותר(גבוהותבהוצאותכרוכותהיואפילו
מקריםבכמהאיפשרו2והפרמיד,הפמ״זשלהאדמיניסטרטיבייםההסדריםאולם

היתד.אךביצוא׳שהתמידמיצואןאמנםנמנעהזואפשרותכפולה.בפרמיהזכיה
חד־פעמי.יצואשביצעיצואןלגביקיימת

מוגבליםלהסדריםבקשרגםאלטרנטיביותפרמיותביןברירהבפניעמדויצואנים
170בשיעורלפרמיהזכאיםהיו1955מרץ־ספטמברבתקופהבוטניםיצואנייותר.

הרשמיבשערלייבאמזכותהנובעתסמויהלפרמיהכאלטרנטיבה,אולדולר,פרוטה

אפרילמאזעמדה,משולשתאלטרנטיבהיצוא.טוןכלכנגדגרעיניםשלמסויימתכמות

כותנהפסולתצמר,פסולתזהורית,מחוטיהעשויותסחורותשליצואניםבפני,1956
לעררפרמיהב(הפמ״ז!משיטתהנובעתברוטומוסףלערךפרמיהא(סיבן:וסיבי

הסדרשלההטבהשעיקרנראהכןכמולעיל.כמתוארבדיוקלמעשה,בוצע,לאההסדר1
לשםייבואבמסגרתיבואשלהמימוןבתנאיהכרוכיםמהיתרונותזהבמקדהנבעההפמ״ז
חומרי־הגלם.שלכמותיתיבואמהגבלתולאיצוא",

ג/נספחראהי
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הישירותהפרמיותמכלול
הסדרבמסגרתנטומוסףלערךפרמיהג(;ההיטלהחזרמשיטתהנובעתברוטומוסף

גומיחוטיקשירה,וחוטיחבליםלגבישנהגהההצמדהשיטתגםהגלויה.הפרמיה
א(אפשרויות:שתיבפניאלהמוצריםשליצואניםהעמידהלמברשות,וחומרי־גלם

לפיחומרי־גלםליבואזכות+פרמיהקבלתלצורךלאוצרהתמורהשלסופיתמכירה
התמורהזקיפתרב(היצוא,לערךמסריםביחסהעומדדולריםבסכוםהרשמיהשער
נוצרהאחרתאלטרנטיבהזו.מזכותהנובעתהסמויההפרמיהומימושפמ״זלחשבון
לאחרמוסףלערךרגילהלפרמיהזכאיליוגוסלביהשהיצוא,1957מיולינקבע,כאשר
13בשיעורדיסאג׳יוהחזרלתבועזכאיהיההיצואןאךאחוז,20שלדיסאג׳יוניכוי

לקבלמעדיףהיצואןהיהזההסדר)לפימוסף.לערךהפרמיהעלשוויתרבתנאיאחוז
גבוההיההנומינליהמוסףשהערךזמןכלאחוז20שלדיסאג׳יוניכוילאחרפרמיה

אחוז.(35מ־
מוסףלערךהגלויהלפרמיהכתחליףברוטוליצואמיוחדותפרמיותניתנומקריםבכמה
היוהמקריםיתרבכלאולם(.1957בינואר־ספטמברובננות1956ב־ובננות)ענבים
לארצותשנשלחמסויים,תעשייתילמוצרלמשל:בחברתה.אחתבלתי־תלויותההטבות
במטבעתמורהלגבימקובליםשהיובשיעוריםנטומוסףלערךפרמיההוענקהקלירינג,
איפוא,נהנה,מוצראותובקלירינג.מתמורהדיסאג׳יונוכהלאזאתועםחופשי,
מהחזרהנובעתומפרמיה(19בלוח)הכלולהנטומוסףלערךסלקטיביתמפרמיה
פרמיההוענקהגומיסרטישלליצואניםנוספת:ודוגמא(.4בלוח)הכלולהדיסאג׳יו
שעמדוהאלטרנטיבותשלושבמסגרתשקיבלולפרמיהנוסףההצמדה,במסגרתסמויה

מופיע,יצוא)אותוזהוריתמחוטיהעשויותסחורותשליצרניםהיותםבתוקףבפניהם

כאחד(.13ובלוח5בלוחכן,אם

הגלויהרכישהושערז"מפ—אלטרנטיביותפרמיותניצול.2
העומדותהאלטרנטיבותלאורהיצואבתמורתיצואןהשתמשכיצדלבדוקעתהננסה
יצטמצםזהבנושאהדיוןהשערים.הפרשלגביזהניצולשלהמשמעויותומהןבפניו,

מכירתפמ״ז,במסגרתיבואהתעשייה:יצואניבפנישעמדוהעיקריותבאלטרנטיבות
.3לאוצרהיתרהומכירתמהתמורהבחלקיבואאולאוצרהתמורה

היאמוסףערךלדולרהשוליותההוצאותעקומתלדף()מעבר4שבציורנניח
הרכישהשערהינו05,כש־(2מס׳)כבציור*8x^1^;היאהשוליהפמ״זשערועקומת
היצואןינצללמכסימוםרווחיולהביאכדיליבוא.מנוצלותשאינןפמ״ז,ליתרותהגלוי
,80היתרה,ואתשלווהיצוא״הייצורשב״קוהשוניםחומרי־הגלםליבואדולרים08

למכורמעדיףהיצואןהיה0£2היההרכישהשעראם.02!שערלפילאוצרימכור
בסכוםהמקומילשוקחומרי־גלםמייבאוהיה,4.2דהיינודולרים,שליותרגדולסכום
מבכרהיצואןהיה,023הרכישהשערהיהמאידך,אם,בלבד.דולרים0\,של

התמורהמכירתעל־פניחומרי־גלםיבואלשםססהפמ״ז,יתרותכלאתלנצל
שער.באותובחלקהאובשלמותה
הפמ״זשערשווה,022או02,הואהגלויהרכישהשערכאשרכילראותאפשר
שער,אותולפינרכשהסמויהמוחלףשהערךזמןכלולכן,זה.רכישהלשערהשולי

במשקהדולרסחירבהרל,א.אצלהמצויהניתוחעלבחלקומתבססלהלן,ההסבר3
.112—104עם׳הישראלי,
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היצואניםכלהיואילוכן,עליתרהאנכי.במובןשעריםהפרשיבשולייםיתקיימולא
ההפרשגםמתקייםהיהלאלכולם,שווההיה,0£הגלוי,הרכישהושערדומהבמצב

כלשכאשרלהסיק,כן,אםאפשר,השונים.היצואניםשלהשוליבשערהאופקי
השעריםשהפרשהדבר,פירושהפמ״ז,מיתרותחלקהחופשימרצונםמוכריםהיצואנים
קיים.אינוהאופקי
הקצאתאופןלגביחשיבותקיימתהממוצעלשערגםמדוייקת.אינהזומסקנהאולם
ההוצאותוסך5כבציורהואהיצואןשלההוצאותשמבנהנניחהייצור.גורמי

היצואהיהלאהפמ״זשיטתלולאעקומהעל־ידימתוארהמשתנותהממוצעות
ההוצאותמןנמוך,05והשולי,,הממוצעהשערהקצר.בזמןאפילולהתבצעיכול

שלו.הפדיוןסךהיצוא:אתלבצעלומאפשרהפמ״זקיוםסס.הממוצעות,המשתנות
הפדיוןביןההפרשסס•סס.המשתנותההוצאותמסךגבוה80+0£208•0£,

0£2ששטחוהמלבןביןלהפרששווהההוצאותלבין
.80•£ג0המלבןלבין08•

מאידךההוצאות.מסךהפדיוןגדולולכןמהשניהראשוןהמלבןגדולשלנובדוגמא
שהיצואןיתכןקבועות,הוצאותכוללהממוצעות,ההוצאותסךאתמשקפתס^אם
יצואמבצעהיהשלאודאיאךהפמ״ז,שיטתללאגםהקצרבזמןיצואמקייםהיה
)במונחיתשומהלירהשלהשולישהפדיוןאף־על־פיכיללמוד,ניתןמכאןהארוך.בזמן

)בדולרים(התמורהסךתהיההשונים,בענפיםשימושיובכלשווהלהיותיכולדולרים(
בענפים)בדולרים(מתרומתםנמוכהבענףהמועסקיםהמשתניםגורמי־הייצורשל

אחרים.
לערךגלויהפרמיהביןלבחירהבקשר4שבציורהתיאורמןלהסתייגהראוימן
המשתנההפרמיה.לשערשווההיד,לאהאלטרנטיביהרכישהשערפמ״ז.לביןנטומוסף
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בכלגבוהותהממוצעותההוצאותכאשרהיצואןשלהמוסףלערךוההיצעהביקוש:5רויצ
הפרמיה.משערתפוקה

הערךעלמשתלמתהגלויההפרמיהאךברוטו,המוסףהערךהואזהבציורהבלתי־תלוי
יותרנמוךשעריקבלהואפרמיה,קבלתלצרכידולרהיצואןימכוראםנטו.המוסף
מעורבשערעל־ידימתקבלזהשערנטו.מוסףערךלגביהפרמיהמשער
נטו.מוסףערךלדולרהפרמיהושערממדמוחלףערךלדולרל״י1.80לפי

והעררהגולמיתמהתמורהאחוזים1׳׳היהביצואנטוהמוסףהערךכאשרלדוגמא,
שהיהברוטומוסףערךדולרכלבעדהיצואןיקבלאחוזים,/ןהואהמוחלף

בשיעורפרמיהלאוצר,מוכר
המהוותתשומותביןלתחלופהאפשרותאין•אם^£

דלעיל,האלטרנטיבהאתלתארעדייןאפשראחרות,תשומותלביןסמוימוחלףערך
היתה)העקומהל־,׳^זלמשל,שווה,להיותיכולהשולישהשערבאופן,4כבציור
קבועייצורמקדםכמויותר,ייחודיתנאימניחיםחייגוכאשרלעקומהמקבילה

ביצוא(.סמוימוחלףערךשל
08עלהשוטףהמוסףהערךשעולהברגעהרילתחלופה,אפשרותקיימתאםאולם
סמוימוחלףערךדולרכלעלהיטלנקבעאזשכןהתשומות,הרכבישתנהדולרים,

לאוצר,הנמכרברוטוהמוסףהערךחלקשעולהככלמוסף.לערךהפרמיהבאמצעות
מחשבים,המוחלףהערךאתשכןהפרמיה,חישובשיטתבגללזההיטלחשיבותגדלה
ברוטוהמוסףמהערךקטןהלקמוכרשיצואןזמןכלהתפוקה.כללגבישראינו,כפי

שליחסיתנמוכהבירידהכרוכהבדולרהסמויהמוחלףהערךהגדלתתהיהבפרמיה
בפרמיההנמכרברוטוהיצואחלקשגדלככלהפרמיה•שלגםולכןהמוסף,הערך
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העררשליותרגדולהיחסיתבירידהכרוכההסמויהמוחלףהערךהגדלתתהיהגלויה,
מתוךזומהסתייגותנתעלםלהלןהפרמיה.שליותרגדולבהפסדולפןהמוסף—
נמוך.הסמויהמוחלףהערךשהיקףהנחה

1953מאי—1952פברוארבתקופהשעריםהפרשי3
שלהאוטומטייםהרכישהשערימשלושתמורכבתהיתר.זובתקופההפרמיותמערכת
ומהפרמיהתייריםהוצאותלגביהשערמהסדריביהלומים,הפרמיותמהסדריהבנקים,
שלושתשלההתפתחותמתיאורהמצטיירתשהתמונהמובןהדר.פריליצואהמיוחדת

בתוקףדבר,שלבסופוהיה,לאא׳שערשלמה.אינהבלבדהאוטומטייםשערי־החליפין
הסדריגםברוטו.מוסףלערךפרמיהזהליצואשהוענקהמאחריהלומים,יצואלגבי

היצואשעראתקירבו1952מאי־אוקטוברבתקופה4תייריםהוצאותלגביהפרמיות
יחסית.המועדףהיצואעלשחלג׳לשעראלהשירותיםשל

היצואסוגי1952אוגוסטעדלרעההופלוג׳לשערבהשוואהכילכן,להסיק,אפשר
עלהתיירים.מהוצאותוחלקמחצבים,מוצריוירקות,פירותהדרים,יצואהבאים:

מאוקטוברג/שערכלשהי,פרמיהבאמצעותאואוטומטי,באופןחלהיצואסוגישאר
להוצאותהשערורקאחיד,אפקטיביכשערג׳שערהתקיים1953מאיעד1952

ממנו.גבוהיםהיוהדרפריליצואוהשערהתיירים
השעריםהפרשגודל.5הסמויהמוחלףהערךלגביבעיקרחלאנכישעריםהפרש
המכירהושערהרכישהשעריביןההפרשמןשמתחייבממהנמוךכנראההיההאנכי

שיבואםאומכסיםמוטליםהיובמטבע־חוץהעקיפותמהתשומותחלקעלהבנקים.של
משערגבוההיהלדולרשלהםהשוקשמחירבאופןכמותיות,להגבלותכפוףהיה

זו.למטרהשהוקצבמטבע־חוץשלהמכירה

1956ינואר—1953מאיבתקופהשעריםהפרשי.4
הפרמיותמערכתשלהמבנההיהזובתקופה—פרמיותהמערכתמבנהא()

נוצרההפמ״זשיטתהנהגתעםשכןהקודמת,שבתקופהמזהניכרתבמידהשונה
משלושהמורכבתהיתד.הפרמיותמערכתסמויים.שערי־חליפיןשלהטרוגניתמערכת
בהעלאההתבטאהראשוןההסדראחרים.מצומצמיםומהסדריםמקיפיםהסדרים

הפרמיה,לשערדולר,1=ל״י1ג׳,משערהאוטומטישער־החליפיןשלההדרגתית

הרשמישהשערלאחרכפרמיה,להחשבזההסדרחדל1955מאמצעדולר.1=ל״י1.80

מוצרילרובהפמ״זזכותבהענקתהתבטאהשניההסדרלדולר.ל״י1.80ל־עדהועלה
מעלאחת80שלפרמיהכנגדהתמורהלמכירתאלטרנטיביתשהיתהזכותהתעשייה,

היווה1954—אוגוסט1953מאיובתקופההיהלומים,ענףעלחלהשלישיההסדרג/שער
מוצריעלבעיקרחלוהמיוחדיםההסדריםאחוז.80שלהפרמיהמהסדרחלקלמעשה

20—15בגבולותפרמיהלהדרים,פרטהחקלאי,היצואלמחציתהבטיחווהםהחקלאות

שנשלחותעשייהמוצריכמהעלחלואחריםמיוחדיםהסדריםהפרמיה.שערמעלאחח
נוספים.תעשייהמוצריכמהועלדיסאג׳יו,החזריבאמצעותקלירינגלארצות

.47עם׳,7לוח4

.36עט׳ראה:5
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הישירותהפרמיותמכלול
שער־אתנשווהאםענפים—ובתוךענפיםביןשעריםהפרשי)ב(

הופלהליהלומים,פרטהתעשייה,שיצואנמצאכוללים,ענפיםביוהממוצעהחליפין
יצוארובעלשחלהפמ״זהסדרהתקופה.כלבמשךהיצואשארעםבהשוואהלטובה

עדלפמ״ז.שנזקףלדולר־יצואל״י3.04שלממוצעשער1954/55ב־הבטיחהתעשייה
היצואמחציתשכןלהדרים,פרטהחקלאות,יצואגםיחסיתהועדף1954לספטמבר

הפרמיה.לשערמעלבממוצעאחוז15שלבשיעורסלקטיביותמפרמיותנהנתההזה
לפרמיהנוסףלדולר,פרוטה400ב־יהלומיםליצואהשערעולהואילך1954מספטמבר

להדרים!פרטהחקלאותליצואהממוצעהשעראתכךעל־ידימדביקוהואאחוז,80של
יצואהתעשייתי.ליצואהממוצעמהשערנמוךנשארעדייןשהואנראהזאת,עםאך,

80שלהפרמיהתחולתאמנם,התקופה.אותהבמשךלרעהמופלהוהשירותיםההדרים

השירותיםסוגיברובאךהתעשייתי,ליצואשהונהגהקודםתיירותלגבימונהגתאחוז
באוקטובררקהפרמיההונהגהההדריםיצואלגבי.1954מתחילתרקהפרמיהחלה
לסוףועד1954מינוארממאי.כברחלההיאהאחרותהסחורותשברובבזמן,1953
,אלה.ענפיםלשניאחרותפרמיותמוענקותאין1955

על־ידיביטויולידיכמובן,בא,אינושערי־ד,חליפיןשלההטרוגניותמידתתיאור
שערי־החליפיןהפרמיות.מערכתשלהבין־ענפילמבנהשהתייחסדלעילהתיאור
הפמ״ז.הסדרבגללבעיקרשווים,מלהיותרחוקיםהיולמשל,התעשייה,ענףבתוך
הבטיחעצמוהפמ״זהסדרושנית,הפמ״ז,מהסדרנהנוהתעשייהמוצריכללאראשית,

שערי־כילמשל,נניח,אםאחרות.והגבלותוהיצואהייצורלקובהתאםשונהשער
שער־שלההשתנותשמקדםהרישווים,היו8בלוחהמופיעיםהענפיםבתוךהחליפין
לענפיםהממוצעיםשערי־החליפיןשלההשתנות)מקדםאחוז17.4ל־מגיעהיההחליפין
ממוצעיםלשערי־חליפיןמתייחסתזוהשתנותהיבוא(.בערךמשוקלליםכשהםהשונים
הפירמותכלהיולוהשוליים•בשערי־החליפיןכשמדובריותרקטנהשהיתר,וייתכן
השולישהשערברורלמשל,לדולר,ל״י1.80הפרמיהשערלפימהפמ״זחלקמוכרות

לומריכוליםהיינו,5בציורהמתוארהמקרהמןהתעלמותתוךבכולן.שווההיה
בהקצאתפגעלאאךשונים,בשיעוריםרווחיםליצואניםהעניקהפמ״זשהסדר
מצדלאוצרסופיותמכירותעלנתוניםבידינואיןאולםהקצר.בזמןלפחותמקורות,
יתרותאתהיצואניםרובניצלותקופהשבאותהסברהקיימתמקום,מכלפמ״ז.יצואני
הפמ״זיתרותכלנוצלושאכןנניחאם.6המקומילשוקחומרי־גלםיבואלשםהפמ״ז
נמוכותהיולאגבוהשערעםבענפיםפמ״זליתרותהביקוששגמישויותוכןליבוא,

שמידתלטעוןסיבהזואיןעדייןהרינמוך,שערעםבענפיםהביקושמגמישות
.8בלוחשמתגלהממהנמוכההיתד,הפמ״זיצואניביןשערי־החליפיןשלההטרוגניות

בתעשייה.ענפי־המשנהבתוךבהפרשיםבהתחשביותרגבוהההיתההיאלהיפך,
זכותמהםשנשללהלמוצריםברובןהתייחסולתעשייההסלקטיביותהפרמיות

הכלוליםלמוצריםיחסיתנמוךפמ״ז)שערלגביהןבתוקףהיהלאשהפמ״זאוהפמ״ז
בתורהשעריםהפרשלצמצוםכללבדרךתרמוהןלפיכך,שלהם(.והיצואהייצורבקו
כולו.התעשייהענף

הסלקטיביותמהפרמיותנבעלהדרים,פרטהחקלאות,ענףבתוךהשעריםהפרש

8

והיציא.היבואלמימוןבמחלקהתקופהבאותהשעבדופקידיםטועניםפנים,כלעלכך,8
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חפרק

בשיעורסלקטיביותפרמיותהוענקו1954ב*ופירודלירקותשוניםבשיעוריםשהוענקו

נוסף)ס.י.פ.(,לדולרפרוטה720ל־240מ־געווהןהפרמיה,משערבממוצעאחוז15
לדולרפרוטה1,300—170ל־עדההשתנותתחוםהוגדל1955ב־אחוז.80שללפרמיה
)ס.י.פ.(.
השעריםהפרשי—יעודארץאומטבעסוגלפישעריםהפרש)ג(
מהדיסאג׳יושונהבשיעורדיסאג׳יומניכויבעיקרלנבועהיועלוליםמטבעסוגלפי

,1955—1954בשניםהריאליהדיסאג׳יושליסודיתבדיקהנערכהלאכיאםהריאלי.

יצואעלהריאליהדיסאג׳יוהיה1955שלהראשונהבמחציתשלפחותטענהקיימת
7אחת10)דהיינולמעשהשנוכההדיסאג׳יומאשרגבוהלטורקיה

*

אלהלהפרשים(.
היהאכן,אם,מוצרים•ולפיענפיםלפיהשעריםמבנהמבחינתגםחשיבותהיתד,

התעשייהליצואשהיההיתרוןאתהגדילשהדברמובןמהריאלי,נמוךשנוכההדיסאג׳יו

לרבותהחקלאות,יצואשרובבעודקלירינגלארצותנועדהתעשייתיהיצוארובשכן
קשה.במטבעתמורההתקבלהבהןלארצותהופנההדרים,

פרמיות)א(היו:מטבעסוגלפיאופקישעריםהפרשלהתהוותאחרותסיבות

כנגדפיצוילשמשנועדואלופרמיותארצות.לכמהשנועדברוטוהיצואעלשהוענקו
הדיסאג׳יוהחזריר)ב(;8בישראלשמקורןסחורותכלפיקיימתשהיתר,במכםהאפליה

.9מסויימותתעשייהסחורותשלקלירינגלארצותיצואעלשחלו

שלוהמכירההרכישהשעריהשוואתמתוך—בשעריםאנכיהפרש)ד(
10ראינוהבנקים

11

תעשייתשלחומרי־גלםלגביאנכייםהפרשיםנוצרו1953מאימאזכי,
כן,כמווחומרי־הדברה.דשנים,מספוא,כמו:החקלאות,שלוחומרי־גלםמזוןמוצרי
שבהםשהחשוביםאחריםחומריםכמהלגביאנכישעריםהפרש1954אמצעעדנוצר
לערךבעיקרהשעריםהפרשאתצמצםהטכניהפמ״זהסדראולםדלק.מוצריהיו

אושערים,הפרשיהתקיימותמידלאהסמויהמוחלףהערךלגביגםהסמוי.המוחלף
הבנקים.שלוהמכירההרכישהשעריביןמההפרשיםשמתחייביחםבאותולאלפחות
אפילושנית,הבנק.שלהמכירהמשערלעיתיםגבוההיההאפקטיביהשערראשית,

היתד,שלאזמןכלהריהיצוא,משערנמוךאפקטיבישערלפיחומר־הגלםהובא

הרכישה,משערגבוהלהיותלדולר־יבואהשוקמחירהיהעלולליברליזיציה,קיימת

המכסולאהיבוא,היקףאתשהגבילההיאמכסת־היבוא)כאשרהאפקטיבימהשעראו
יעילה(.מכסת־יבואהתקיימהכאשרכלומר:והמסים,

הפרשיצרוברוטו,ליצואברובםשהתייחסוהפרמיות,שלהמוגבליםההסדרים
1955—1954בשניםהחקלאותלמוצרישהתייחסוהפרמיותלמשל:אנכי.שערים

2.09עד2.05ל־עדהנתמכותלסחורותהשעראתהעלווהן.י.פ.,0היצואלפיהשתלמו
החזריבמסגרתששולמומהפרמיותלחלקגםהיתר,דומההשפעה.11לדולרל״י

אחרים.מוגבליםהסדריםבמסגרתאודיסאג׳יו

.126עם׳,2—1חוברתב/כרך,הלכלכלןועברוהיצוא״,הפמ״ז״שחרורמרחב,ראה:מ.7

.45׳עמ,6לוחי

.38׳עמ,4לוח*

.33—32עם׳10

ממנהבחלקאוהתקופהבכלנעשהודלק,הדברהחומרידשנים,כמולחקלאותהתשומותיבוא11
בשערים.האנכיההפרשמידתאתשהגדילמההפרמיה,משערנמוךשערלפי
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הישירותהפרמיותמכלול
9581—1956בתקופהשעריםהפרשי.5

מערכת—בהשחלווהשינוייםהפרמיותמערכתמבנה)א(
ומהסדריםמקיפיםהסדריםמשלושהמורכבתהיתר.1958—1956בתקופהליצואהפרמיות
לערךהפרמיההסדרהפרמיות,חלושלגביוהיצואלהיקףשנוגעבמהאחרים.מוגבלים

חלקהיההפרמיהשיעורישמבחינתהשני,ההסדרשבהם•החשובהיהנטומוסף
בתוקףהיה—הפמ״ז—השלישיההסדרהיהלומים.יצואעלחלהראשון,מההסדר

מוסףלערךגלויהלפרמיהזכאישהיהיצואאותולגביהתעשייה.מיצואחלקלגבי
ליצואגםפרמיההעניקמסויימיםבמקריםאךאלטרנטיבי.הסדרשימשהואנטו,
פרטקלירינג(.לארצות)יצואנטומוסףלערךגלויהלפרמיהכללזכאיהיד.שלא

ברוטוהיצואלערךהתייחסושמרביתןסלקטיביותפרמיותהוענקוהמקיפים,להסדרים
המוסף,לערךהפרמיהאתשהצמידוהכוללים,ההסדריםשלושתהמוסף.לערךומיעוטן
ההסדרים(.21לוח)ראההסחורותיצואמכללאחוז60על1957ב־חלונטו,אוברוטו

יצואמכללבקירובאחוז6על1958—1956התקופהכלבמשךחלוהמצומצמים
הפירוטלפיברוטו,ליצואשונותפרמיותשולמוהסחורותמיצואאחוז5עלהסחורות:

מוסףלערךסלקטיביותפרמיותחלוהסחורותמיצואאחדאחוזועלז21בלוח
(.19)לוח

1958—1956ברוטו:)גלוי(ליצואישירותפרמיותאומדן:21לוח

הפרמיהס״ה
ל״י()באלפי

לדולרהפרמיה
פ.או.ב.יצוא

)בפרוטות(

פ.או.ב.היצואערך הפרמיהחלהשלגביו
דולר(אלפי)במאות

סוג
הפרמיה

1,601 161 9,940 דיסאג׳יוהחזרי

(243) (516) 1 (471) ליצואיבואהצמדת

2,278 219 10,391 אחרותפרמיות

4,122 331 20,802 סד־הכל

.6ו־ ,4,5לוחותהמקור:
'

מלאים.לאנתונים()

לערדהגלויההפרמיההסדרשלחשיבותועלתה1958—1956התקופהבמשך
חלקגדלדהיינו:ביהלומים(.הפרמיהוהסדרנטומוסףלערךהפרמיה)הסדרמוסף
22בלוחהמופיעיםהנתוניםמןזה.הסדרבמסגרתפרמיהשולמהשעליוהיצוא

אחוז47ל־1956ב*אחת36מ־עלהמוסףלערךגלויהבפרמיההיצואשלשחלקומתברר,
באחוזהעלייהתהליךכילחשובאפשר,1958לגביישיריםנתוניםאיןכיאם.1957ב־

1957ב־לעלייהשהביאוהגורמיםשכןזו,בשנהגםנמשךפרמיהעליוששולמההיצוא
הפרמיהשלתחולתההרחבתאתלמנותאפשרהאלההגורמיםבין.195812ב־גםפעלו

הפמ״ז,שערירידתשיעוריה,העלאתהתמורה,ומטבעהיצואסוגימבחינתהגלויה
הראשוןהגורםהביאאחדמצדהפמ״ז•הסדרלצמצוםשננקטוהישיריםוהצעדים

5׳עמ,1958לשנתוחשבוןדיןישראל,בנק12
.24־
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פרק
1=

לוח

22 : חלקו

של היצוא שבעד•

שולמה

פרמיה 1 מכלל

היצוא,

לפי

ענפים:

—דצמבר
פברואר

1956
, —ספטמבר

ינואר

1957

)באלפי

דולר(

אחוז

היצוא

בפרמיה

שך
במ

כל
1957

( 7 )

—ספטמבר
ינואר

1957

—דצמבר
פברואר

1956

( 5 ) כאחוז

מ־) 4 )( 6 )

היצוא
בפרמיה

( 5 )

סך
היצוא 2

( 4 )

( 2 ) כאחוז

ם־) 1 )( 3 )

היצוא
בפרמיה

( 2 )

סד
היצוא 2

( 1 )

47.0

36.9

39,035

105,793

35.8

32,059

89,639

כל היצוא*

45.2

37.3

13,052

35,007

25.4

7,890

31,031

א. יצוא

ה ת ע ש י י ה *

68.8

77,6

4,913

6,335

19.3

1,121

5,805

1 . מזון

15.9

12.0

642

5,362

10.8

594

5,485

2 . טכסטיל

שה
והלב

55.8

24.0

78326

18.3

44240

3 . עור ופלסטיקה

83.4

71.1

2,556

3,596

42.8

778

1,817

4 . כימיקלים

וצבעים

21.2

31.2

510

1,637

5.4

781,435

5 . תרופות

ותמרוקים

55.1

28.9

438

1,515

26.4

312

1,180

6 . מתכת,

מכונות

וציוד

77.0

58.9

342

581

31.0

228

735

7 . שמל
ח

42.2

22.8

1,205

5,290

26.2

1,303

4,971

8 . תעבורה

)כולל

צמיגים(

58.2

28.5

1,410

4,955

45.0

2,344

5,210

9 . בנייה

27.6

17.0

461

2,714

32.5

732

2,255

10 . מלאכת

שבת
מח

19.7

18.4

496

2,695

18.7

356

1,902

11 . שונים

100.0

100.0

23,995

23,995

100.0

22,260

22,260

ב. יהלומים

17.4

4.1

1,865

15,502

4.6

1,599

34,803

ג. יצוא החקלאות*

13.3_—

41,890

——

31,602

1 .

פרי

הדר

51.8

52.3

1,865

3,521

50.0

1,599

3,201

2 . יצוא

החקלאות)פרט

לפרי

הדר(

14.3

9.5

123

1,289

20.1

311

1,545

היצוא

א ח ר *

94.4

100.0

123

108

83.4

311

373

1 . מחצבים

—

——

1,182

——

1,172

ב גרוטאות

1 עד

סוף ינואר

1958
. 2 לפי

עלון

היצוא,

אגף

היצוא,

שרד
מ

המסחר

שיה.
והתע

* הסכום

המתייחס

לענפים

שלמים
ה

אינו

זחה

לסינים

•סל ענפי

שנה
המ

בגלל

עיגול

המספרים.

חפקור:

הנתונים

לגבי

המוצרים

נלקחו

מחוך

דו׳יח

מחקר

על היצוא

שתמורתו

שולמה

בסימיה

פברואר

1956

—

שסמבר
ס
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הישירותהפרמיותמכלול
מצדלפמ״ז.זכאיםהיושלאענפיםבאותםפרמיהעליוששולמההיצואחלקלהגדלת

תמורתירידתעל־חשבוןבפרמיהשנמכרהיצואלהגדלתכאחדהגורמיםכלהביאושני
פמ״זדהיינו:האלטרנטיבי,להסדרזכאיםשהיוענפיםבאותםלפמ״זשנזקפההיצוא

פרמיה.או
התמורהחלקירידתגורריםשיעוריהוהעלאתהגלויההפרמיהשלתחולתההרחבת
נטיהלפמ״ז.הזכאיםענפיםבאותםלאוצרהנמכרהתמורהחלקועלייתליבואהמשמש

הנמכרהסכוםגדל£2ל־£1מ־הגלויהרכישהשערהעלאתעם:4בציורמודגמתזו
המקומימ־זזסלשוקיבואלצרכילפמ״זהנזקףהסכוםוקטןל־£^81מ־נלאוצר

.0/1ל־

ירידההיצואן.שללפמ״זהביקושעקומתיורדתכאשרגםנגרמתזהבכיווןנטיה
ביבוא.ליברליזציהמונהגתאולחומרי־הגלםהמקומיהביקושיורדכאשרלחולעשוייהזו

שלו,הפמ״זשערלירידתתביאוהיצואהייצורבקוהכלולהמוצרביבואליברליזציה
הפרמיהעלבשיעורםהעוליםלדולרחובהבתשלומימלווההיאאיןכאשר
שיבואבעובדהנעוצהלכךהסיבההליברליזציה.להנהגתקודםקיימתשהיתההסמויה

במכסמלווההליברליזציהאםכלומר:.״חובהמתשלומימשוחררהיהיצואלשם
במקרההדיןהוא.14ל־סעדהמוצרשלהפמ״זמחיריורדבלבד,קניהבמסאו

ביבואשהליברליזציהבמידהובהיטלים.במכסיםכללמלווהאינהשהליברליזציה

עדעולה()אוהפמ״זשעריורדחובה()תשלומיהיטליםבקביעתכרוכההמוצר
לדולר.ההיטליםלגובה

ארציתולפימוצריםלפיהפרמיהבתחולתהרחבהתהליךחל1957ו־1956במשך
הונהגה1957ד1956במשךהדרים.ליצואפרמיההוענקה1957/58מהעונהיעוד.

אלהתהליכים.18מלוחלראותשניתןכפירכה,במטבעיצואתמורתפרמיהבהדרגה
4.6)מ־חקלאותכמובענפיםבפרמיההיצואחלקעלייתאתבעיקרלהסבירעשויים
בנייה.מוצריאו(1957ב־אחוז17.4ל־1956ב־אחוזים
הנהגתנמשכהזמןבאותוהפרמיה•שיעורגםפעמייםהועלה1957וב־1956ב־

היהשכדאיהתמורהאחוזאתהפחיתוכשלעצמםאלהתהליכיםביבוא.הליברליזציה
מפציםשינוייםשחלויתכןאמנם,המקומי.לשוקיבואלשםלנצלהפמ״זליצואני
1957ב־הטכסטילבענףהפרמיהשיעורבדיקתאךהפמ״ז,לסחורותהמקומיבביקוש
שלהשפעתןאתשביטלגורםשימשלאהמקומישהביקושלטענהבסיסלשמשעשויה
ענףיצואנישבצעוליבואהפמ״זששערראינווהליברליזציה.הפרמיההעלאת

נכונהזומסקנה."1954/55לעומת1957ב־ניכרתבמידהעלהלאוההלבשההטכסטיל
הטכסטיל,ענףלגבילפחותלאשר,עשויותהבדיקהתוצאותענפי־המשנה.לגביגם

)שערהגלויהרכישהשערלעלייתמפצהגורםשימשלאליבואשהביקושההנחהאת
במקרהמצטמצמותהמסקנותמקום,מכלהגלויה(.הפרמיהבתוספתהרשמיהרכישה
1956ב־הפמ״זשעראםאך.1954/55לעומת1957ב־הטכסטילענףליבואהטוב

ענפילגביגםנכתהטכסטילבענףשאירעמהואם1954/55ב־מאשרנמוךהיהלא

גורםשימשהלאיבואלמוצריהמקומיהביקוששעלייתלטעוןאנויכוליםאחרים,פמ״ז
.64ו־52׳עמזד,בפרקדיוןראה11
יצוא.לשםיבואשלםיסוןבתנאיהיתרונותבגללהפמ״זמערךנתעלםאם14
.63עם׳,10לוח11
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חפרק

היצואבאחתהעלייהאתמסביריםדלעילהשינוייםגלוי.הרכישהשערלעלייתמפצה
התעשייה.ענפיבמרביתבפרמיהשנמכר
עקיפההשפעהעל־ידירקנגרםלאהפרמיהלהסדרהפמ״זמשיטתהמעבראולם

לערךהגלויההפרמיהשלתחולתההרחבתדהיינו:לעיל,שתוארוהגורמיםשנישל
והיצוא.הייצורבקוהכלוליםלמוצריםהביקושירידתוכןשיעוריהוהעלאתמוסף

זהתהליךהפמ״ז.תחולתשלישירצמצוםעל־ידיגםנגרםלפרמיהמפמ״זהמעבר

בקביעתאוהפמ״ז,לחשבוןלזקוףזכאיםהיושהיצואניםהתמורהבהקטנתהתבטא
היצואנים.שלהיבואכנגדכמותיותיצואהתחייבויות

בפועלהפמ״זהסדרביטולעל־ידיגםהעלייהמוסברתהתעבורהמוצריבענף
.1957שלהשניהבמחצית

ראשית-.1958ב־יעלהפרמיהעליוששולמההיצואשחלקלצפותהיהאפשרכאמור,
.1958ב־רקבמלואהלהתבטאהיתד,יכולה1957ב־לעלייהשהביאוהצעדיםהשפעת

אותהמאוקטוברשבוצעהיצואעלרקחלה1957ב־שהונהגהלהדריםהפרמיהלמשל:
היצואאחוזלעלייתהביאכשלעצמוזהגורםהיצוא.כלעלחלה1958ב־ואילושנה,

ארצותלפיהפרמיהשלתחולתההרחבתתהליךנמשךשנימצד.75ל־עדבפרמיה
הורחבהליברליזציההסדר(.18)לוחקלירינגארצותלגבישיעוריהוהעלאתיעוד

קודםשניגבומההיטליםחלקהוחלףזאתאםמתכות.יבואלגבילראשונהוהונהג
על־ידיקניה.ובמסבמכסיםליברליזציהבתנאיכןלפניכברשהובאומסחורות

שמחירינראהשנימצדהרשמי.לשערעדמוצריםאותםשלהפמ״זשערכמובן,ירד,כך
שבניצולהכדאיותיותרעודשירדהמסתברולכןעלו,לאהטכסטיל,בענףביחודהפמ״ז,
צעדיםכמהגםננקטו1958ב־.1957ל־בהשוואההמקומילשוקיבואלשםהיצואתמורת
הוקטןבינוארענפים.בכמהלביטולואוהפמ״זהסדרלצמצוםישירבאופןשהביאו

הזההאחוזהוקטןבאפריל.55ל־עדבגדי־יםמיצואלפמ״זלזקוףשניתןהתמורהאחוז
בשיניים;25ל־וכתבי־עתבספרים!70ל־הטכסטילמוצרישלהקונפקציהבענף

90—80שעלמסתברהללוהשינוייםלאוראחוז.35ל־קדושהובתשמישי22ל־תותבות
מוסף.לערךגלויהפרמיהשולמה1958ב־היצואמכללאחוז

לפמ״זשנזקףהתמורהחלקלעומתבפרמיההתמורהחלקעלישיריםנתונים
מתוךנעשופמ״זלחשבוןהזקיפותשעיקרמסתבר23לוחמתוך.1957לגבירקקיימים
ושונות.מזוןתעבורה,ותמרוקים,תרופותוהלבשה,טכסטילמוצרישלהיצואתמורת
לחשבוןהיצואמתמורתשנזקףהסכוםמבחינתהןהטכסטילענףשלחלקובמיוחדבולט
ירידהחלה1958שב־להניחישלפמ״ז.שנזקפההתמורהבכללחלקומבחינתוהןפמ״ז
קונפקציהלגביחלקיפמ״זהנהגתעםוהלבשה,טכסטילמיצואלפמ״זהזקיפותבאחוז

ביטולהשפעתשכןתעבורה,מוצרילגביהדיןהואובגדי־ים.טכסטילמוצרישל
.1958ב־רקבמלואההתבטאה1957שלהשניהבמחציתהפמ״ז

שלחשיבותהמעטהדברשלשבסופוהרושםמתקבל23בלוחהראשונהמהשורה
מיצואאחוז13ל־אלאהגיעלאלפמ״זשנזקףהתמורהאחוזשכןהפמ״ז,שיטת

כיווןהתעשייתי,היצואמכללהפמ״זבאחוזדווקאישמיוחדענייןאולםהסחורות.
יתרלאוצר.התמורהלמכירתאלטרנטיבהקיימתהיתד,התעשייהיצואנילגבישרק
התמורהאתלמכורחייביםהיצואניםהיושבהםהענפיםאתבודקיםהיינואםכן,על

ישלכך,נוסףהענף.כלללגבישהתקבל36.5מ־גבוהלאחחלהגיעהיהאפשרלאוצר,
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מכלול
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לוח
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חפרק

מתוךלראותהיהאפשרזאתעםיחדאולם,י.6מטהכלפיהטיהשבלוחבאומדן
חלקלפחותמכרוהיצואניםרובכיהלוח,לחישוביסודששימשוהגולמיים,הנתונים

שנמכרמהאחתיותראוליזונקודהמעניינתלצרכינוגלויה.בפרמיהמיתרותיהם
הענף.על־ידי
אתנרכזראשוןבשלב—ענפיםלפיאופקישעריםהפרש)ב(
קשה.מטבעתמורתליצואבקשרהשעריםהפרשהתפתחותאתשציינובמגמותדיוננו
זהלאורהמוגבלים.ההסדריםבמסגרתשהוענקוהפרמיותמהשפעתנתעלםכן,כמו

השעריםהפרשלצמצוםמגמהקיימתהיתד,התקופהכלשבמשךאחדמצדלקבועאפשר
במקריםושירותים.להדריםפרטהאחרים,היצואענפילביןהפמ״זענפיביןהאופקיים

שהתבטאדברהשולי,בשערכשמדוברהאופקיהשעריםהפרשלמעשה,בוטל,אחדים
הפרשצומצםהמקריםשבכלהדעתעלמתקבלאולםבפרמיה.מהתמורהחלקבמכירת
הפרשיהתרחבו1957אוקטוברשעדלראותאפשרשנימצדהממוצע.במובןהשערים
הצטמצםמאזהאחרות•הסחורותיצואלביןוההדריםהשירותיםיצואביןהשערים
לביןהגלויהיצואביןההפרשהתרחבאךהדרים,לרבותהגלוי,היצואענפיביןההפרש
הסמוי.היצוא
דהיינו:הקלירינג.לארצותביצואכשמדוברבהכרחתופסאינולעילהתיאוראולם
אתצמצמההפמ״ז,מהסדרלכןקודםנהנושלאלענפיםמוסף,לערךהפרמיההענקת
היתהעלולהאךקשה׳מטבעתמורתהגלויביצואכשמדוברהשעריםהפרש

הקלירינג.בארצותכשמדוברהגלויהיצואסוגיביןהשעריםהפרשאתלהרחיב
הפמ״זשערהיה1956ב־הגלויההפרמיהלהנהגתשקודםנניחזו,טענההבהרתלשם
השערלמשל,הפרמיה.בתוספתהרשמימהשערנמוךאךהרשמי,מהשערגבוההשולי
כןכמונניח,(.4)בציירלדולר£נב־!£מסתכמתוהפרמיה01־נהואהרשמי
הנמכי־המוסףהערךמחלקגבוהקשהמטבעתמורתמיצואהנובעהמוסףשהערך
קשהמטבעתמורתמיצואהנובעהמוסףהערךכלומר:גלויה.פרמיהתמורתלאוצר
דולרים.8םעלעולה

קלירינגלארצותביצואהשוליהמוסףהערךעלשהשערמסתבראלו,הנחותלאור
מוסףערךלגביהנהוגלזההשווהמשערכלומר£,ג£1בשיעירמפרמיההואגםנהנה
בדולרהמוסףהערךשהגדלתמכךנובעתזותוצאהקשה.מטבעתמורתמיצואהנובע

ולהשתמשקשה,מטבעתמורתמיצואנוסףדולרלמכורליצואןמאפשרתקלירינג
הקשה.הדולרבאמצעותיובאולכןשקודםחומרי־גלםיבואלמימוןהקלירינגבדולר

תמורתמיצואהמוסףהערךכלאתניצלטרםשהיצואןמכיווןתיתכןזואפשרות
מספרית:בדוגמאזאתנמחישנוספתהבהרהלשםבפרמיה.מכירתולשםקשה,מטבע
קלירינגדולרי20מתוכםדולר,100ב־מסתכםלפמ״זהזכאייצואןשלהיצואשסךנניח
הדולר70ואתליבואדולר30מנצלהואהתמורהמתוךחופשיים.דולרים80ו־

דולרלמכורלותאפשרנוסףקלירינגבדולרהיצואהגדלתבפרמיה.מוכרהנותרים
ואתהדולר70עלקשיםלדולריםהמתייחסתפרמיהיקבלהואבפרמיה.נוסף״קשה״

תתקבלהשוליהיצואתמורתאםלגביומשנהזהשאיןמכאןליבוא.ינצלהנותרים30ה־
"רכים".או"קשים"בדולרים

ה׳.נספחראה•*
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כטבעתמורתשביצואמוסףלערךרקהפרמיהשהנהגתאיפוא,רואים,אנו
מטבעתמורתשביצואהמוסףלערךגםשער־החליפיןלהעלאתהביאהקשה

כאלהשבמקריםמובןהפמ״ז•מזכותשנהנומסויימיםיצואניםאצלקלירינג
הקלירינג.לארצותיצואלגביהשעריםהפרשהתרחב
רשאיםאולםלעיל.תוארושתנאיומיוחדלמקרהמתייחסתהזאתההסתייגותאמנם,

מוסףערךעלפרמיההונהגהלאבהםמקריםבאותםכיכלליבאופןלטעוןאנו
פמ״זענפיביןהשעריםהפרשיהצטמצמולאהקלירינגלארצותשביצוא

אחרות:במליםקלירינג.לארצותליצואשנוגעבמהאחריםענפיםלבין
פרטהיצוא,ענפיביןההפרשיםצומצמובר־המרהמטבעתמורתיצואשלגביבעוד

מסויימותקלירינגמטבעותתמורתיצואלגביכזהצמצוםחללאולשירותים,להדרים
מוסף.לערךהגלויההפרמיההנהגתלאחרמידהשעריםהפרשהורחבאףולעיתים
חלקלהצטמצםהחלו1958—1956התקופהשבמשךלקבועאפשרזאתעםיחד

שיעורקלירינג.לארצותגםפרמיהבהדרגהשהונהגהלאחרהללו,השעריםמהפרשי
מקובליםשהיולשיעוריםהשתווהוהואהועלההקלירינגלארצותיצואעלהפרמיות

הפרמיהלהסדרבהתאםיותרנמוכיםשיעורים•1958בסוףבר־המרהמטבעעל

לרומניה,לבולגריה,להונגריה,לפולין,שנועדיצואעלרק1958בסוףחלוהמודרגת
שנועדהתעשייתימהיצואחלקלגבירק(.18)לוחולברזיללאורגוואילארגנטינה,

.1958בסוףמשמעותבעלדלעילהגורםנשאראלולארצות

כיראינוז׳בפרק—יעודארצותלפיאופקישעריםהפרש)ג(
היצואאתמכווןבאופןלרעההיפלתהנטומוסףלערךהגלויותהפרמיותמדיניות
בעובדהנעוצהזולאפליההסיבה.1זשוניםהסדריםעל־ידיקלירינג,לארצותשנועד

במטבעלדולרשיוחסמזהבפחותנאמדהקלירינגדולרשלהריאלישכוח־הקניה
הפרששיימנעלהבטיחנועדההיצואשלהנומינלילערךביחסהאפליהחופשי.

בדיוןכבראולםהשונים.התמורהסוגישלהריאלילערךביחסשערים
היחסיתההערכהבלתי־עקבית.היתד,זושמדיניותראינוהקודםבסעיף

נטו,מוסףלערךהגלדההפרמיהבהסדריביטוילידישבאהכפיהקלירינג,דולרשל
הפמ״ז.בהסדריביטוילידישבאהכפיהיחסית,מהערכהשונההיתה

גלויה,ופרמיהפמ״זההסדרים,משניהמשתמעתהיחסיתההערכהאתעתהנבדוק
וכאשרדיסאג׳יו,נוכהלאאךהמוסףהערךעלמוקטנתפרמיהשולמה)א(כאשר:

במקרהלמשל(.דוגוסלביה,)טורקיהפרמיהכלשולמהלאאךדיסאג׳יונוכה)ב(
מנקודת־ראותובר־המרהדולרשללערכושווההקלירינגדולרשלערכוהיההראשון

הקלירינגלדולרהשערהיהמאידךהפמ״ז.במסגרתהתמורהכלאתשניצליצואן,של
שהפרמיהכיווןלאוצר,התמורהאתשמכריצואןאצלבר־המרהלדולרמהשערנמוך

הקלירינגדולרעלהשערהיההשניההסדרלפייותר.נמוכההיתד,הקלירינגדולרעל
הקלירינגלדולרהשעראךהיצואנים.כללגביבר־המרהדולרעלשחלמהשערנמוך
במסגרתשפעליצואןאצליחסיתקטנהבמידהבר־ההמרה,הדולרמשערנמוךהיה

עלשחללשערהקלירינגדולרעלשחלהשערביןהיחסהיהכזהיצואןאצלהפמ״ז•
שלאיצואןאצלהדיסאג׳יו.שיעוראתמצייןסכש־,1—סל־שווהקשהדולר

1ענ17
.103—100׳
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מציין?/0(כש־1ל־-^—-)ע-ושווהיותרנמוךהזההיחסהיההפמ״ז,במסגרתפעל ^+0^
ביןזהמחוסר־תיאוםהמתבקשתהמסקנהלדולר.הפרמיהאתי/ו־הרשמיהשעראת
מסובסידיהנהנההפמ״זענפימצדהקלירינגלארצותשהיצואהיאההסדריםשני

מצדהקלירינגלארצותשהיצואאוקשה,מטבעתמורתליצואבהשוואהנוספת
הריאלילערךביחסגםלרעההופלהבלבדהגלויההפרמיהמהסדרשנהנוהענפים
שלו.

התבטאהדברעצמם.הפמ״זבהסדרילעיתיםהתגלהזהחוסר־עקביותכן,עליתר
לגבימאשרבקלירינג,תמורהלגביגבוההיהלפמ״זלזקיפההניתןשהאחוזבכך

להונגריה,לבולגריה,לאיסלנד,יצואלגביאחוז70הדר:פרי)מוצריקשהתמורה
(1.1.58מ־הארצותלשאראחוז40לעומתליוגוסלביה,לטורקיה,

קבלוהיצואנים.18
אחדות.קלירינגלארצותמיצואנשללההגלויהשהפרמיהכךעלפיצוי

שלהנומינליהערךלגביהאפליהתוקףעלאומדןכלליבאופןלקבלהיהאפשר
איזהעלוכן,הדיסאג׳יומקיוםהמתחייבתלאפליהפרטכ״רכות",שהוגדרוהמטבעות

עלינוהיהכךלשם.1957ב־זואפליהחלההקלירינגלארצותהתעשייתימהיצואחלק
שלמהסכוםגבוהאונמוךהיה"קשה"מטבעלארצותשנועדהיצואגודלאםלבדוק
הגולמיהמוסףשהערך)בהנחהיצואןכלעל־ידיבפרמיהשנמכרהיצואתמורת

מטבעתמורתשביצואהגולמיהמוסףלערךהקלירינגלארץביצואשווההנומינלי
חלקאתלהשוותנסינויצואנים,לפיהנתוניםפירוטלרשותנועמדשלאמכיווןקשה(.
.19ענפי־משנהלפיקשהמטבעלארצותשנועדהיצואוחלקבפרמיההיצוא

היהלגביהםאשרלפמ״ז,הזכאיםיצואבסוגיקלירינגלארצותהתעשייתיהיצואסך
היצוא,מכללבפרמיההמכירותמאחוזגבוההיצואמכלל"קשה"במטבעהתמורהאחוז

למעטקלירינג,לארצותשנועדהתעשייתיהיצוא.1957ב־דולרמיליון9.6ב־הסתכם
התמורהשבאומדןמהליקויים)א(נתעלםדולר.מיליון25.4ל־הגיעומחצבים,גרוטאות
והתעשיההמסחרמשרדשלהשוניםבסעיפיםמחוסר־התיאום)ב(בפרמיה!שנמכרה
בהכרחאינושלםענףלגבישנכוןמהכימהעובדה)ג(!23שבלוחאלהלעומת
שלהמוסףהערךשעללקבוענוכלאלוהנחותסמךעלבענף.פירמהכללגבינכון
אשרפרמיהשולמההקלירינג,לארצותשנועד,1957ב־התעשייתימהיצואאחוז38

הנובעמוסףלערךנהוגשהיה(,18לוח)לפיהמכסימלילשעורשווההיהשיעורה
ממנו.גבוהאו"קשה"מטבעתמורתמיצוא

.24ללוחבהתאםהיאהענפיםביןהחלוקה

גבוהיםשיעוריםלפישולמהאחתקלירינגלארץיצואעלשפרמיהיתכןלכךנוסף
סךכאשרלמשל,יתכן,זהדבראחרת•קלירינגלארץשנועדיצואעלהחליםיותר,

לארצותמהיצואנמוךהיהאך"קשה"מטבעלארצותהיצואעלעלהבפרמיההמכירות
גבוהיםפרמיהשיעוריניתנו)לגביהן"רצויה"מטבעלארצותיצוא+״קשה״מטבע

חוץ,מטבעעלהפקוחהאוצר,משרדראה:ההסדר,במקצתשונה1.4.58מ־13
/אא/ג.8פרקהממשלתי,המדפיםחוץ,מטבעאגףהוראות

המכס,סעיפילפיבעיבודיםמופיעשהואכפייצואסוגלכלחישבנובפרמיההיצואאחוזאת19
מקביליםסעיפיםמתוךמצאנו"קשה"למטבעהיצואאחוזאת.23ללוחיסודשימשואשר

היצוא.בעלון
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בשיעורפרמיהעליוששולמהענפים,לפיקלירינג,לארצותהתעשייתיהיצוא:24לוח

1:1957הגבוה
דולרים()במיליוני

היצוא הענף

0.8 מזון.1
3.9 טכסטיל.2
0.1 ופלסטיקהעור3
0.4 וצבעיםכימיקלים.4
2.8 ותמרוקיםתרופות.5
0.5 וציודמכונותמתכת,.6
— חשמלמוצרי.7
— תעבורה.8
0.4 בנייה.9
0.2 מחשבתמלאכת.10
0.5 שונות.11
9.6 ךס

לכה־

לעיל.18ללוחבהתאם״קשה״במטבעתמורהעלשתלוהשיעוריםלפי1

מהשיעוריםאחוזים5עד3ב־נמוכיםכיאף—אחרותקלירינגלארצותביצואמאשר
מטבעעלשחלהפרמיהשיעורהיהזהבמקרה"קשה"(.מטבעלארצותביצואהנהוגים
היתר.מהמטבעותחלקלגבי"רצויה".מטבעעלשחלהפרמיהלשיעורשווה"רכה"
לארצותלתמורהמתייחס24בלוחהמופיעהסכוםאםיחסית.קטנהדלעילההטבה
והתקופההייעודארץ)לפיפרוטות42ל־21ביןנעההטבהשיעורהרי״רצויה״,מטבע
טורקי,קלירינגמייצגהסכוםמאידך,אםמוסף.ערךשלדולרלכלהיצוא(,בוצעשבה

ניכוילאחר)המחושבמוסףערךשלדולרלכלפרוטה850הואההטבהשיעור
דיסאג׳יו(.
פרמיותדיסאג׳יו•החזריהיומטבעסוגלפישעריםהפרשלהיווצרותאחרמקור
בדיסאג׳יוחייבשהיההגלדהיצואמכללאחוז34ול־אחוז39ל־התייחסוכזהמסוג

צמודותלעיסקותהתייחסהדיסאג׳יומהחזריחלקאמנם,.195720ו־1956בשנים
ספקללאיצרהאלומהפרמיותחלקאךמיוחד,ריאלידיסאג׳יומתאיםהיהשלגביהן

ירדהשעריםלהפרשיכגורםאלופרמיותשלחשיבותןהמטבע.סוגלפישעריםהפרש
חלקירדאחדמצדסיבות.משתיהקודמות,לשניםבהשוואה1958ב־ניכרתבמידה
מפרמיותשנהנההיצואחלקירדשניומצדדיסאג׳יו,ניכוייעדייןחלושלגביוהיצוא
.21בדיסאג׳יוהחייבהיצואמכללבלבדאחוז11ל־עדכאלו

מטבעסוגלפישעריםהפרשישללהיווצרותהאפשרותפחתה1958סוףלקראת
יותרועודיחסית,ירדאלוארצותעםהסחרהיקףהקלירינג.ארצותעםלסחרבקשר
מקבילבאופן•22העולמייםהמחיריםעלהעוליםבמחיריםשהתנהלהסחרהיקףירד

.38עם׳,4לוח20

.4לוח21
.28עם',1959לשנתל״נכ;31עס׳,8591לשנתוחשבוןדיןישראל,בנקראה:22
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הקלירינג.ארצותלמרבית"קשה"מטבעתמורתביצואהמקובלבשיעורפרמיההונהגה
5כ־היההיצואבכללשחלקןמדינותשבעלגבירקבפועלמודרגתפרמיההיתהכאמור
פרמיותהיו:מטבעסוגלפישעריםלהפרשיאחרותסיבות.231959—1958בשניםאחוזים

מוסף(ערךלדולרל״י1.20)בשיעורולמרכזהאפריקהלמערבליצואמיוחדות
במכסאפליהעלהיצואניםאתלפצותשנועדומסויימתלארץליצואוהפרמיות
ברוטו(.לדולר־יצואפר׳180)בשעור
הפמ״זיתרותכלאתשניצלוענפיםבאותם—אנכישעריםהפרש)ד(
היושלאבענפיםהסמוי.המוחלףהערךלגביאנכישעריםהפרשקייםהיהליבוא
.24מוסףלערךהפרמיהמהסדריהשעריםהפרשנבעלפמ״זזכאים

אנכישעריםהפרששלקיומואיפשרנטומוסףלערךהגלדההפרמיההסדראולם
ונוכההגלויהדיסאג׳יושבוטלמקריםבאותםהגלוי.המוחלףהערךלגביאפילו

המוחלףהערךלגביגםשעריםהפרשחלהגלויה,הפרמיותמערכתבאמצעותדיסאג׳יו
נבעובכלל,הפרמיהשלילתאוהמודרגיםהפרמיהשיעוריכילהניח)אפשרהגלוי.
ריאלידיסאג׳יומקיוםאוגלוי,דיסאג׳יונוכהשלאאף־על־פיריאלידיסאג׳יומקיום

שעריםהפרשהפמ״זהסדרמנעמאידך(.25למעשהשנוכהמהדיסאג׳יוגבוהששיעורו
ניכויישבוטלומקריםבאותםברוטוהנומינליהמוסףהערךלגבירקאנכי

המטבעות.שלהריאליבערךנתחשבאםאנכי,שעריםהפרשיצרולכןהדיסאג׳יו,
החלקאתואילובפרמיה,מהתמורהחלקשמכרויצואניםלגביגםנוצרכזד.הפרש
ההבדלחשיבותירדההתקופהסוףשלקראתמכיווןהפמ״ז.הסדריבמסגרתניצלוהאחר
עיקרהריהפמ״ז,הסדרחשיבותגםשירדהומכיווןכבר,שציינוכפיהמטבעות,סוגיבין

לערךהפרמיההסדרשלבמגבלותקשורהיההאנכיהשעריםהפרשלגביהבעיה
נטו.מוסף

והספנותההדריםענפיאפליית.6
בתוקףשהיההעיקרילהסדרגטומוסףלערךהפרמיההסדרנעשה1958סוףלקראת

אתלרעהעדייןהפלהההסדראילםהיעוד.ארצותרובולגביהגלויהיצואמרביתלגבי
המוצריםליצואמהשערנמוךהיהלהדריםהשערההדרים.ויצואהשירותיםיצוא

מדוייק.אינואמנםזהתיאורהרשמי.לשערשווההיהלשירותיםוהשערהאחרים
אניות,תיקוןכמותקבוליםסוגילכמהשונות.מסובסידיותנהנהמהשירותיםחלקשכן
מוסףלערךסטנדרטיותפרמיותהוענקובחוץ־לארץ,קבלניותמעבודותהכנסותאו

תייריםעל־ידימטבע־חוץהמרתשלברוטוהיצואלערךפרמיותהוענקוכןכמונטו.
נסיעותולסוכנילבתי־מלוןהוענקולכךנוסףקניה(.מם)החזרסחורותלקנייתבקשר
אלהלהסדריםהתיירים.שלמנקודת־ראותםההוצאותאתשהחילואחרותהטבות
פרמיהניתנהכןכמובשער.הטבהשללזוזהה,לאכיאםדומה,השפעההיתד.

המוסף.לערךיותר,אופחותקבוע,ביחסעמדששיעורהאל־עללחברתגלובלית
ועלהספנותיצואעללמעשה,חל,השירותיםיצואעלהאפליהשעיקרנראהבסיכום
הביטוח.

.15—12,עם,1959דצסבר,84מס.א,וציהעלוןותעשיה,*סחרמשרדלסי23

לעיל.ז׳בפרקהדיוןראה24
לעיל.ז׳בסרקהדיוןשלב,ראה,25
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הישירותהפרמיותמכלול
מפלהמדיניותשלהמשךהיתה1958בסוףהביטוחהספנותההדרים,ענפיאפליית

הבנקים.מצדהרכישהשערישלהאוטומטיתבהעלאהעודנעוציםששורשיהעקבית
,1952בפברוארכברלגביוהונהגג׳ושערהספנותיצואהופלהלאהראשוןבפיחות

עדבתוקףזהשערנשארומאז1954בראשיתרקלגביוהונהגהפרמיהשעראולם
הטבותלושתינתנהמבליושיטתיעקביבאופןהופלהההדריםיצואגם.1958סוף

רקזהיצואלגביהונהגג׳שער.1953—1952בעונהמיוחדתלפרמיהפרטמפצות

ל״י1.80הפרמיה,שערעליוחלמאז.1953באוקטוברהפרמיהושער1952בספטמבר

בשיעורפרמיהההדריםליצואהוענקה1957/58מהעונה.1957ספטמברעדלדולר,

מוסף.ערךלדולרפרוטה259שלמוקטן
ההטבותצויינולספנותבקשראלה.מענפיםהפרמיהלשלילתניתנושוניםנימוקים
דיסאג׳יו,בהחזריניתנואלוהטבותהפרמיה.לשלילתכגורםלענףשהוענקוהאחרות

ממשל¬ערבותאניות,לרכישתבאשראיהקלותכמועקיפותהטבותהוענקובעיקראך
באניותלהשתמשלקוחותחיובבקשיים,הכרוךחובותפרעוןדחייתלחובות,תית

העולמיים,מהמחיריםאחוז15—10ב־גבוהיםבאמצעותןההובלהכשמחיריישראליות
לדעתשער־החליפין.אתגםלהעלותהממשלהסירבהאלוהטבותנוכחבזה.וכיוצא
האפלייהבגללבענףההשקעותתיפגענהשמאלחשושמקוםהיהלאהממשלה,פקידי

הענף.פיתוחהמשךאתהבטיחוהאניותלרכישתהנוחיםהמימוןתנאישכןבשער,

שנשמעוהנימוקיםאחדעקיפות•לרבותהטבות,כלחלולאהדריםלגביאולם
בלתי־גמיששהיצעםהואההדריםלאפלייתבקשרבעקיפין,אובמישריןלעיתים,

יפולהמםדהיינו,הכוונה—השפעתלכךשתהיהמבלימסיםעליהםלהטילאפשרולכן

בשניםההדריםמענףשנשללוהפרמיהתשלומיהיקףאתכשנבדוקכלכלית.רנטהעל

57שלנוספתהוצאהמחייבהיההמלאבשיעורפרמיהשתשלוםנמצא,1958—1956

במטבעשולםהיצואכלושבעדאחוז70הואהמוסףשהערך)בהנחהל״ימיליון

למימוןלהזדקקחדשים,מסיםלהטילצריךהיההפרמיהשולמהלוכלומר,.2""קשה"(
רנטהמגדילותהיוהפרמיותהטענה,לפימאידך,אחרות.הוצאותלהקטיןאוגרעוני

הקיימות.הנטיעותיבולימתוךהיצואהיקףאתלהגדילאפשרותהיתר,לאשכןכלכלית,

ואינובלבד,הקצרהזמןלגבימשמעותבעלהינוזהשנימוקמובןמעטה.במידהאלא
השיקולדוקאלענייןנוגעהדריםלגביאולם.27הארוךבזמןכשהמדוברבהכרחתופס

רצופות.שנים7—6כ־במשךעקביבאופןהופלהזהענףשכןהארוך,הזמןשל
למשל,צויין,הביקוש.לגמישותדווקאמתייחםמהדריםהפרמיהלשלילתאחרנימוק
עלמסמהמחיר.נמוךהשוליהפדיוןולכן,אינסופיתאינהלהדריםהביקוששגמישות

בהקצאתלשיפורומביא,28חוץ־לארץשווקישלמונופוליסטיניצולמאפשריצוא

הפרמיה,לשלילתהצדקהלשמששנועדהדומהטענההמשק.מנקודת־ראותהמקורות

ל״ימיליון12—281956
ל״ימיליון25—1957
ל״ימיליון20—1958

ל״י.מילית57—כ״הס
"£0000011050016/1$ק0£6015>41116ק10זו:לבעיהבקשרראהזנ

,861051010£
^0ו!3§ח£316$0,"1ז111וזז111ו0ז1ו11<מ//517£}(!!.ק235

.30—29עם׳ג/בפרקדיוןראה*־
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גידולקצבאתמדביקהתיכוןהיםבארצותההדריםבתפוקתהעלייהשקצבהיתד.
לאחרהישראליהמשקשלהיחסיהיתרוןיפחתמכךכתוצאההעולמית.התצרוכת
ירדו.ההדריםשמחירי
להצדיקכדיבהןאיןעדייןכשלעצמן,כנכונותלעילהטענותשתיאתנקבלאפילו
הביקושוירידתסופיתביקושגמישותמוסף.לערךהפרמיהשלילתאתא־פריורי

ו/אומאוגדיםאינםהיצואניםכאשרהמשק,מנקודת־ראותמסמצדיקיםהארוךבזמן
אינםהיצואניםשלההשקעותשיקולידהיינו:קצר,טווח־ראייהבעליהםכאשר

הארוך.הזמןשלמחיריםמתחזיתמושפעים
אולםהמוסף.לערךיותרנמוךשערבמתןהתבטאההללוהענפיםשאפלייתראינו
בהש¬המופליםהענפיםשלהיבואלהוזלתגםהביאההמוסףלערךנמוךשערקביעת
באמ¬בשעריםאנכיהפרשקיוםלמנועהמאמץהאחרים.היצואלענפיוואה
הנימוקיםלאורכשלעצמו,מוצדקהיהלאמוסףלערךנמוכהפרמיהצעות

ביקושגמישותבגללהדריםיצואעללמסמקוםהיהבאמתאםהאופקית.לאפליה
כמובן.מתהווה,היהאזברוטו.ליצואלהתייחסצריךהיההמסהריסופית,
כשםמוצדקהיהזהאנכיהפרשאולםהיצוא,משערגבוההיבואשערשבומצב

הפדיוןעלהחליםלשערי־החליפיןנתייחסאםמוצדקת.היתד.האופקיתשהאפלייה
עלשמסנמצאהיצואן,מנקודת־ראותולאהמשקמנקודת־ראותהשולי

גמישליצואהביקושאיןכאשרואנכיתאופקיתמבחינההשעריםלהאחדתמביאיצוא
שהוחלטלענפיםנמוךיבואשערלאפשרא־פריוריהצדקהשוםגםאיןלחלוטין.
פיסקליים.מטעמיםלהפלותם
פוליטייםמשיקוליםנבעהוההדריםהספנותענפישלליבואנמוךשערשהנהגתנראה

שערלהנהיגמאשרמשתניםבשיעוריםפרמיהלהעניקיותרקלואדמיניסטרטיביים.
אדמיניס¬במישוררבהבמידהנקבעהפרמיותמערכתמבנהמסים.ולהטילאחיד

פסיכולוגיתמבחינהכן,עליתרתחיקתיים.צעדיםמצריךהיהשמםבעודטרטיבי
ש״לקבלדומהשכןמס,שלמהשפעתוחלשההינד.מדינמוכהפרמיהשלההשפעה
יותר"."לשלםכמובאנשיםפוגעכהאינופחות"
חלקאדמיניסטרטיביים.קשייםשלתוצאהליבואהנמוךהשערהיההספנותלגבי

רקלאוצרמכרוהחברותבחוץ־לארץ.בהכרחנעשההספנותחברותשלמההוצאות
ההכנסותהיקףעללפקחלכן,היה,קשההוצאותיהן.עלהכנסותיהןיתרתאת

ולתשלומים.לתקבוליםשוגהשערקביעתלשםברוטווההוצאות
לערךנמוכהפרמיהמהנהגתהמתחייבליבוא,הנמוךהשערהנהגתעצםאולם,
לגרורהיתד.עלולההספנות,לגבינהוגשהיההטכני"ה״פמ״זמהסדראומוסף
יבואלשערהצדקהבהכרחהיתהלאנמוך,יצואלשערהצדקההיתהאפילועיוותים.

השע¬שלהאנכימהמבנהשנבעורצויותהבלתיההשפעותאתלמנועניסוואכן,נמוך.
להלן.שנראהכפיאדמיניסטרטיביים,הסדריםבאמצעותרים

האלטרנטיביבמובןמוחלףוערךפט"זהעברות.7
בחוץ־לארץלרכושהספנותחברותהיונוטותשערי־החליפיןשלהמבנהמןכתוצאה

מקומי.במטבעבארץ,המצרכיםמחיריביןשהיחסזמןכללהןהדרושההאספקהאת
יצואג־לדולר.ל״י1.80מ־גבוההיהבמטבע־חוץ,בחוץ־לארץהמצרכיםמחירילבין
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זמןכלהפרי,לאריזתתיבותכמומיבוא,תשומותלרכושמעדיפיםהיוההדרים
גבוההיהבחוץ־לארץהתשומותלמחיריבארץהאלוהתשומותמחיריביןשהיחס

להגןלנכוןהממשלהמצאהלפיוהדולרשמחירמסתבראולםלדולר.ל״י2.059מ־
אחרות,במיליםאו,.2.059מ־ואףלדולר,ל״י1.80מ־גבוההיההארץתוצרתעל

ל״י2.059עלהיחסימחיריהןעלואפילובארץ,התשומותאתשירכשוהעדיפההממשלה
בדולריםלרכושהספנותולחברותהדרפריליצואניהממשלההתירהכךלשםלדולר.

שלרגילליצואנחשבובדולריםשבוצעואלוומכירותהמקומיות,התשומותאת
מוסף.לערךהסטנדרטיתהפרמיהשולמהעליוהתשומותיצרני

ספנותהמופלים,הענפיםמנקודת־ראותהמקומיותהתשומותמחיריאתהוזילזההסדר
הפרמיהמשערגבוההיהלאהמקומיותהתשומותשלשהמחירזמןכלוהדרים.

במשקאותןלרכושהספנותולחברותהדרפריליצואניכדאיהיההסטנדרטית
ממבנהכתוצאהשנוצרהנמוךהיבואשערעל־אףמחוץ־לארץ,אותןלייבאולא

הדרפרילאריזתתיבהשמחירנניחדוגמא.נביאהענייןהמחשתלשםליצוא.השערים
יצואשעלזמןכלאחד.דולרהיהמיבואתיבהומחירל״י2.50היהמקומיתמתוצרת
לשיווקלמועצהכדאיהיהלדולר,ל״י2.059בגובהמוסףלערךשערחלההדרים

היהזהשכןהמקומי,בשוקלרכשןולאמוזוץ־לארץ,התיבותאתלייבאהדרפרי
והפרמיהבדולריםהמכירותמהסדרכתוצאהאולםלדולר־יבוא.האלטרנטיביהמחיר

2.50 דולר—שלבמחירהתיבהאתלמכורהמקומייםהיצרניםיכלועליהןהמשתלמת
2.65

תיבותשלמקומייםיצרניםאחרות:במיליםתיבות(.בייצורמוחלףערךשאין)נניח
2.65עלעלהלאתוצרתםשלהיחסישהמחירזמןכלביבואלהתחרותיכלולאריזה

היבוא.למחיריבהשוואהלדולרל״י
כתוצאהנוצרתשהיתהלזודומההשפעהכן,אםהיתה,בדולריםהמכירותלהסדר
ההשפעהאתההסדרביטלכךותחבורה.ספנותהמופלים,לענפיםהיבואשערמהעלאת

השעריםהפרשממניעתכתוצאהשנוצרההנמוכיםהיבואשערישל
רקחלההסדרבלבד.חלקיהיהזהאמצעיאולםהנמוך.היצואשערעל־אףהאנכי

הסדרהיהעלולאחרותבתשומותכשמדוברהתעשייה.ענפימצדתשומותמכירתעל
המקומיותהתשומותשלהיחסיכשהמחירגםמיבואתשומותלהעדפתלהביאהשערים

כלזרמלחלהעסיקהספנותלחברותכדאיהיהלמשל:לדולר.ל״י2.65מ־נמוךהיה
נתעלם)אםלדולרל״י1.80מ־גמההיהישראלימלחשלהיחסיהעבודהששכרזמן
אניותחכירתלגביהדיןהואבדולרים(.שולםישראליהמלחשלמהשכרשחלקמכך
לדולר.ל״י1.80מ־גבוהותהיוישראליתאניהשלבל״יההפעלהכשהוצאותזרות,
.29הושבתוישראליותשאניותבזמןזרותאניותלחכירתההסבריםאחדשזהויתכן

למניעהגםלשמשהיהיכולהמשקבתוךבדולריםמכירותעלפרמיותשלהסדר
שער־שלההשפעההאופקי.השעריםמהפרשכתוצאההנוצריםהעיוותיםשלחלקית
המוצריצואעלהחללשער־החליפיןבהשוואהחומר־גלם,יצואעלגבוהחליפין

מנקודת¬השערים,להפרשהשווהבשיעורחומר־הגלםעלמסלהשפעתדומההמוגמר,

.155,עמ'1958לשנתוחשבוןדיןישראל,בנקלמשל,ראההאניותלהשבתתבקשר29
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מיצואהנובעתהתמורהעלולהמכדכתוצאה.30המוגמרהמוצריצואןאותושלראותו
המוצרביצואחומר־הגלםשלהשוליתמהתפוקהנמוכהלהיותחומר־הגלםשלישיר

עשויחומר־הגלםשלהעקיףהיצואאחרות:במיליםיצוא(.דולרי)במונחיהמוגמר
חומר־רכישתעלמפצהסובסידיהמתןהישיר.היצואמאשריותרבדולריםלהשתלם

אתלהסבירשובעשויזהגורםכזה.מצבלמנועעשויההמופלההענףמצדהגלם
נערכובדולריםעיסקותהמשק.בתוךבדולריםמכירותעלפרמיותתשלוםשלהנוהג
וחברותהספנותחברותלביןתיבות־אריזהויצרניהדרפרילשיווקהמועצהבין

פמ״זיצואניביןגםהתנהלודומותעיסקותלאניות.אספקהלהןשמכרומקומיות
לעיל.שציינולאלהדומיםהטעמיםהיוזהבמקרהגםרגילים.
בהשוואהלחומר־הגלםיחסיתנמוךבשערהמתבטאבשערים,אופקיהפרששני,מצד
היצואןמנקודת־ראותחומר־הגלםעללסובסידיהבהשפעתודומההמוגמר,למוצר

חומר־הגלם.שלהשוליתשהתפוקהלכךלהביאעלולהכזוסובסידיההמוגמר.המוצרשל
חומר־שלהישירהיצואמערךנמוכהתהיההמוגמר,המוצרשלדולרי־יצואשלבמונחים
מאשרפחותבשולייםישתלםחומר־הגלםשלהעקיףהיצואאחרות,במיליםאו,הגלם.
ערךיהיהשבומצבלהתהוותעלולקיצוניבמקרההמשק.מנקודת־ראותהישיר,היצוא
חומר־הגלם.שלהיצואמערךנמוךהמוגמרהמוצרשלהיצוא
להתייחםאפשרהמוצר.ביצואשלילימוסףערךקייםשבולמקרהמקבילכזהמצב
דהיינו:האלטרנטיבי.במובןמוחלףערךכאלחומר־הגלםשלהפוטנציאליהיצואלערך
הקטנתלביןהמוצרביצואהכרוכותבדולריםהוצאותביןלהבחיןהצדקהכלאין

התייחסוכזהמצבהתהוותלמנועכדיואכן,המוצר.מיצואהנובעתבדולריםתקבולים
מוחלףערךכאלליצואהשערמבחינתמופליםענפיםשללתשומותמסויימיםבמקרים
המייקרזקוףהיטלרובץהמוחלףהערךשעלכברראינופרמיה.שולמהלאשעליו
כערךהאלובתשומותהשימושמחישובהנובעזה,היטלמיבוא.התשומהאתיחסית
ביןההפרשואכן,לכן.קודםדובראודותיההסובסידיההשפעתאתלבטלנועדמוחלף,

השתלמהלאשלגביומוחלףלערךנחשבפ.או.ב•היצואערךלביןס.י.פ.היצואערך
ובוטחישראליותבאניותלחוץ־לארץנשלחשהיצואבמקרהגםחלזהנוהגפרמיה•
ההובלהשבתשומותמרכיבי־היבוארקשלאלצייןחשובכאןמקומיות.חברותעל־ידי

מקובל,היהלאזהנוהגעצמן.התשומותערךאלאמוחלף,לערךנחשבווהביטוח
מקומיותבתשומותשבשימושהמוחלףהערךאחרות.מקומיותתשומותלגביכמובן,
עלשחלהנמוךהיצואבשערנעוצהלכךהסיבהבלבד.מרכיבי־היבואערךלפינקבע
להובלתישראליותבאניותמשתמשיםשהיויתכןההסדר,לולאוהביטוח.הספנותיצוא

לביוהיצואסחורותשלזרנמל.י.פ.0הערךביןשההפרשאף־על־פייצואסחורות
נמליםביןמהובלההאניותשלהאפשרייםמהתקבוליםנמוךהיהחיפה,פ.או.ב.ערכן
מניעת)על־ידימטבע־חוץלתקבוליהאניותשלהעקיפהתרומתןדהיינו:זרים.

ישיר.יצואעל־ידיהפוטנציאליתמתרומתןקטנההיתהבמטבע־חוץ(הובלההוצאות
מיציםלייצורהמשמשותבאשכוליותלראותהחלטהבשעתההתקבלהדומהמסיבה
פרמיהבתוספתרשמישעראוהרשמיהשערחלהטריהפרייצואעלמוחלף.ערךמעין

חומר־הגלםשלהיצואשערנמוךבולמקרהבקשרברנשטייןשללזואנלוגיתמסקנתנו10
בסכוםסובסידיהמשתלמתברנשטיין,טועןזה,במקרההמוגמר.המוצרשלהיצואמשער
,תזזז^תמסמ.0.>{*7,./.ק235ראה:המוגמר.המוצרליצואןהשעריםהפרש
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הישירותהפרמיותמכלול
הכוללגבוהשערחלהדרפרימיצייצואעל;(1957אוקטובר)מאזפרוטות259של
תעשייתי.יצואעלהמקובלתהפרמיהאת

שערחללגביהאשרבתשומהששימושברגעמוצדקזהשהסדרלצייןראויכאן
לולאמושבתותהאניותהיולמשל,אם,תשומה.אותהשלהיצואבהקטנתכרוךנמוך

ערדביןלהפרשלהתייחםהצדקהשוםהיתד,לאהיצוא,סחורותהובלתלצורךהופעלו כאלזרות(באניותהסחורותהובלו)אילופ.או.ב.היצואלערךזרנמלס.י.פ.היצוא
מוחלף.ערך

גורמי־ייצורלהפנייתמביאבשעריםאופקיהפרשכיב׳בפרקהכלליבדיוןראינו
הדולריםתפוקתיורדתכךועל־ידיהמועדפים,לענפיםהמופליםהענפיםמןמקומיים

מהענפיםגורמי־ייצורשלעקיפההפניהמונעלעילשתוארההסדרהענפים.כלשל
שגורמי־ייצורהאפשרותאתמונעההסדרדהיינו:המועדפים.הענפיםאלהמופלים
ההסדראיןאךהמועדף.הענףשלהיצואלהגדלתישמשוהמופלהבענףהמועסקים

להיווצרהעלוליםהעיוותיםכלאתמבטלאינוולכןגורמי־ייצור,שלישירמעברמונע
גורמי־ייצור,שלישירהמוביליותהעדרנניחאםרקבשערים.אופקימהפרשכתוצאה

הפוטנציאליים.העיוותיםשלמושלםתיקוןמבטיחזהשהסדרלומרנוכל

סיכום.8
שהסיבההוא,1958סוףלקראתהפרמיותמערכתמהתפתחותהמתקבלהכלליהרושם
נעוצההיתההפרמיותמערכתממבנהכתוצאהגורמי־ייצורבהקצאתלעיוותיםהיחידה בהנחההיצוא■ענפיושארההדריםענףהשירותים,מענפיחלקביןהשעריםבהפרשי

הריהללו,הענפיםביןהקצרבזמןגורמי־ייצירשלישירהמוביליותאי־קיוםשל
אפשר,הקצר.בטווחלפחותמקורות,בהקצאתלעיוותיםגרמהלאהפרמיותשמערכת
מועטתחשיבותישנההארוךהזמןשלגביולטעוןזובמסקנהלכתלהרחיקכמובן,
היקףעלמשפיעההממשלהשכןגורמי־ייצור,להפנייתכאמצעילפרמיותבלבד

השקעית.למימוןאמצעיםסיפוקכגוןלרשותה,העומדיםאחריםבאמצעיםההשקעות זה,רושםסמךעלמהספנות.(הפרמיהלשלילתבקשרבמפורשהושמעזה)נימוק
יעיליםדיהיובהםהכרוךוכלהפרמיותשהסדרילמסקנהגםכן,אםלהגיע,אפשר
להכוונתכאמצעיתקינהמחיריםלמערכתטובתחליףלשמשויכלו1958בסוף

גורמי־ייצור.
החמורותהמגבלותעלמצביעההשונים,ההסדריםשליותרמדוקדקתגחינהאולם,

שמטרתהמחירים,שלתקינהלמערכתכתחליףהאדמיניסטרטיביתההתערבותשל
אלומגבלותהמשק.מנקודת־ראותביותרהכדאייםלשימושיםגורמי־הייצוראתלכוון
בדולריםהמכירותובהסדרינטומוסףלערךהפרמיהבהסדרבולטביטוילידיבאות
משוכלליםאמצעיםוהיותםאלהבהסדריםהכרוךהסיבוךעל־אףהמשק.בתוך

מוגבל.בהכרח.היה,המקורותבהקצאתעיוותיםלמניעתכאמצעיתוקפםכשלעצמם.
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אנספח

1954—1952הבנקים:מצדהאוטומטייםהרכישהכשעריהשינוייםתאריכי

בוהתאריך
שערנכנם

הפרמיה
=ל״י1.80)

דולר(1
לתוקפו

בוהתאריך
ג׳שערנכנס

לתוקפו
היצואסוג

סחורותא.
2.9.54

1.10.53

19.5.53

1.1.54

1.7.54
1

2.8.53

16.10.52יהלומים.1
1.9.52אתרוגים(כולל)אינוהדרים.2

שמניםופירות,ירקותשימוריאתרוגים,מלונים,בננות,.3
בגושים,שישגלמיים,פוספטיםאלבסטר,גבסאתריים,
צבעיוטחונה,דקהגיראבקתדק,וטחוןמובחרקאולין
1.9.52שוניםאדמה

1.9.52

14.2.52

14.2.52

14.2.52

פירותאחרים,ומחצביםמכרותמוצרימעובד,שישמלט,.4
ל.נ.מ.א.טריים

מכוניות.5
גזבוטן.6

בולים.7

ממת¬שוקולד,חריפים,ומשקאותיינותציק־ריה,קקאו,.8
פרוות.טכסטיל,מוצריעור,מוצריזית,שמןריבות,קים,
שיערבורסקאות,וצמרגלמיצמרוסיזל,רפיהמוצרי

מוצריאסבסט,לבידים,וחרסינה,זכוכיתבעלי־חיים,
חלקימכונות,מתכת,מוצריעץ,תעשייתמוצריקרמיקה,
וגרמו־רדיומקלטימקומית,מתוצרתומכשיריםמכונות

ומכ¬פרמצבטייםמוצריםמקררים,כתיבה,מכונותפון,
מוצריתמרוקים,וצבעים,כימייםמוצריםרפואה,שירי

כתיבה,מכשיריתותבות,שינייםודונג,גומיפלסטיקה,
תשמישיוציורים,תמונותועתונים,ספריםנייר,מוצרי

נוצות,המינים,מכלמברשותנובעים,עטיםקדושה,
טבק,מוצריגילוח,סכיניחן,מוצרישעונים,כפתורים,

דבשביצים,ופקעות,פרחיםהמינים,מכלטרייםירקות
19.5.53 14.2.52 ובוטנים

1.1.54 14.2.52 אחריםמוצרים.9

שירותים
1.1.54 14.2.52 ואל־עלספנות.1
5.4.53 23.10.52 תיירות.2

23.6.53 23.10.52 והקונסולריהדיפלומטיהסגלהוצאות.3
מכירתתמורתיוצר,זכותזכיון,דמיעמילות,דמי.4

לדיבידנדהפרטאחרותוהכנסותטירחהשכרפטנטים,
14.2.527.6.53וריבית

14.2.521.1.54משירותיםאחרותהכנסות.5

ידוע.בלתי..1
לבנקים.סטבע־חוץאגףחוזריהמקור:
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בנספח

1958—1953 קלירינג: מטבעות;ל
)באחוזים(

עהדיסאג׳יושיעורי

1958 1957 1956 1955 1954 במאי(19)1953

— 1 (25.11)— 10 10 10 10 ארגנטינה

— (22.10)— (1.1) 15 — — — ברזיל

— — — (1.4) — 5 5 דניה

— 2 (1.6) — 10 10

(1.4) 15

10 10 הונגריה

(1.12) ' 30 30 (1.8) 20
(1.11)30

10 10 טורקיה

(1.7) — 3 (1.6) 13-20 13 (21.6)13 10 • 10 יוגוסלביה

— — - (1.4) — 5 5 נורווגיה

— (1.4) — 10 10 10 10 פולין

— — — (1.4) — 10 10 פינלנד

השינוי.תאריך()דיסאג׳יו!אין—1
עלהוכרזשלאלסרותממנושנוכהדיסאג׳יוחזרהלקבליצואןכלזכאיהיהזהמתאריך2 לבנקים.בחוזרהדיסאג׳יוביטול
13דיסאג׳יוב(מוסף;לערךופרמיהאחוז20דיסאג׳יוא(אלטרנטיבה:עמדההיצואןבפני5

פרמיה.ללאאחוז
האוצר.ומשרדהכלליהחשב—הסחראיזוןקרנותתיקימטבע־חוץ,אגףחוזריהמקור:



ג׳נספח

פמ״זחשבונות

מתוךלהחזירוצורךשהיהמטבע־חוץהאוצרהקציבהתחלתיחוזרהוןמימוןלצורך
הבנקיםבאמצעותאוישיר,באופןהאוצר,על־ידיניתנוההקצבותהיצוא.תמורת

יוחזרלאהזהשהאשראימקרהבכלמטבע־חוץלהםשיקציבהאוצרמצדערבותתוך
בחשבוןיתרההיצואןלרשותעמדהולאבמידההוענקואלוהקצבותהיצוא.מתמורת

חייבתהיתהיתרה.בלתי־מנוצלתולכן,בלבדהיבואלמימוןניתנהההקצבהפמ״ז.
לאוצר•חזרהלהימכר
סכוםעל־ידימוגבלנתונהבתקופההפמ״זמתוךשבוצעהיבואהיהלאזומסיבה
נוצלהשלאתמורהבתוספתתקופהאותהבמשךשהתקבלההיצואלתמורתהשווה
קודםהיבואאתלבצעליצואןניתןאלוהקצבותעל־ידיקודמת.בתקופהשבוצעמיצוא
מסויים.במועדיתרת־חובההצטברההכוללשבחשבונובאופןהיצוא,לביצוע

יתכןוהיצוא.היבואיחסאתכמובן,שיקף,לאכשלעצמובבנקהפמ״זחשבון
היהזהגדעוןבכללו.פמ״זבחשבוןגרעוןבזמןובובבנקיתרת־זכותהיתד.שליצואן

היצואןהיהחייבושכנגדועצמייםאמצעיםמתוךשלאבוצעאשרהיבואלחלקשווה
אותועדשביצעהיבואכנגדעודלבצעעליושהיההיצואכלומר:בעתיד.יצואלבצע
מועד.

כדלקמן:היתד.בבנקהפמ״זבחשבוןהתנועה

חובה זכות
יבוא (1ב התקופהבראשיתבמט״חיתרות (1א

להחזרתלאוצרסופיותמכירות (2ב שניתןמיצואשנתקבלהתמורה (2*
חובות פמ״זלחשבוןלזקפה
למטרותלאוצרסופיותמכירות (3ב מפמ״זשתוחזרנההקצבות (3א
אחרות
התקופהבסוףיתרה (4ב

פחותהבנקחשבוןליתרתשווההיתר.הכולל הפמ״זבחשבוןהממשיתיתרת־הזכות
כדלקמן:היאבושהתנועהבמטבע־חוץחובותחשבוןיתרת

חובה זכות
התקופהבתחילתהחובותיתרת (1ד לשםלאוצרסופיותמכירות (1ג

פמ״זמחשבוןשתוחזרנההקצבות (2ד חובותהחזרת
התקופהבסוףיתרת־חובות (2ג
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פמ״זחשבונות
ביצעוטרםלבצעזכאיהיד,שהיצואןהיבואלערךשווההיה(4)ב—(2)גדהיינו
מועד.לאותועדשנתקבלהיצואתמורתמתוך

לרכישהזכותעםהיצואתמורתאתלאוצרלמכורליצואניםהותר1954מאימסוף
הוארכהוהיאחודשים6ל־מלכתחילההוגבלהזוזכותלהםעמדהשבההתקופהחוזרת.

מטבע־חוץמחדשלרכושהיצואןהיהזכאיזותקופהתוךאחת.לשנה1956בספטמבר
למימוןהוגבלהחוזרתרכישהזכותהקניה.שערלפיזה,בתנאילאוצרלכןקודםשמכר
ישזהלאורהפמ״ז.לחשבוןמנוצליםבלתיסכומיםמחדשלזקוףניתןולאיבוא

היצואן:מצבמהולוודאכדישלישיבחשבון־עזרלהתחשב

חובה זכות
לאוצרסופיותמכירות (1ו התקופהבהתחלתיתרה (1ה
חוזרותרכישות (2ו חוזרתרכישהזכותכנגדמכירות (2ה

התקופהבמשך
התקופהבסוףיתרה (3ו

שתוךלאחרסופיותלמכירותשהפכוחוזרתרכישהזכותעםמכירותכלל(1)וסעיף
לכן.קודםלאוצרסופיותמכירותוכןיבוא,למימוןנוצלולאהנקובההתקופה
דהיינו:החשבונות,שלושתמיתרותמורכבתהיתד,הכוללהפמ״זחשבוןיתרת

על־סמדיבואעללהוציאזכאישד,יצואןלסכוםשווההיהזהסכום(.3)ו+(4(—)ב2)ג כאשריתרת־חובההראההכוללהפמ״זחשבוןהתקופה.תוםעםבעבר,שביצעיצוא
לוזכאישהיהמהעלהעולהבסכוםיבואביצעהיצואןדהיינו:שלילי.היהזהסכום
מועד.לאותועדשנתקבלההיצואתמורתמתוך

הפקדונותיתרתחשבוןניהלהבנקבמרוכז.כוללפמ״זחשבוןהתנהללאלמעשה
במחלקההתנהליצואןכלשלהחובותחשבוןבאמצעותו•שנעשוההקצבותוחשבון הוחזרו.שלאחובותאחרימעקבלשםבאוצרוהיצואהיבואלמימון
שתוחזרנהמהקצבותהנובעיםבמטבע־חוץ,היצואןחובותשלהרישוםעםבבדבד

חשבוןמתוךיצוא.התחייבויותשלמיוחדרישוםגםהתנהלפמ״ז,מחשבון
בכספישלאביצעשהיצואןהיבואגודלעלכהלכה,נוהלאילוללמוד,היהאפשרזה

בעתיד.לבצעזכאישהואהיבואהיקףעלאויצוא,חמורת
סוגים:משלושההיוהיצואהתחייבויות

באותויבואכנגדדולרבשווייצואלבצעהתחייבותזוהירגילה:ערכיתהתחייבותא.
ערך*

כנגדאחדדולרעלהעולהבערךיצואלבצעהתחייבותמוגדלת:ערכיתהתחייבותב. דולר!בשווייבוא
הסחורהכמותבכללהשתמשהתחייבותחלקית:אומלאהכמותיתהתחייבותג.

שאינןסחורותעלחלה)לרובבלבדהיצואמוצרלייצורבחלקה,אוהמיובאת,
היבוא(.בתכניתכלולות

מאידך,קנם.תשלוםגררואי־מילוייןמשפטי,תוקףבעלותהיוהיצואהתחייבויות
בלירותמטבע־החוץאתרכשהיצואןבמטבע־חוץ.חובותלממשאפשרותהיתהלא

היהלא"חובות"והמושגזה(לצורךבל״יאשראיגםקיבלכןאם)אלאישראליות

131



גנספח

מניעתו/אויבוארשיונותמניעתעל־ידינעשההפיקוחמשפטית.מבחינהמתאים
העיקרוןמבחינתיעילים.אלהצעדיםהיולאלפעולשהפסיקויצואניםלגביאךפרמיה,
ליתרת־בדיוקלהתאיםבוצעושטרםהיצואהתחייבויותשלהרישומיםהיוחייבים

כךלשםאךחובות(.פחותחוזרתרכישהזכותועודפקדונות)יתרתפמ״זחשבון
היהמותראםפמ״ז.לחשבוןלזקיפההניתןלאחוזלהתאיםההתחייבותיחסהיהחייב

להיותההתחייבותהיתהצריכהמהתמורה,אחוזים*פמ״זלחשבוןלהעבירליצואן
התחייבותלהלצרףהיהצריךכמותיתהתחייבותשלמקרהבכל.1/^שלביחס
דלעיל.בשיעורערכית

שנוצלהההתחייבויות,יתרתלביןבמטבע־חוץהחובותחשבוןביןחוסר־התאמה
סיבות:מכמהנבעבפועל,

לייצורשימשאחדיבואשסוגמקרהבכלההתחייבותגובהאתלקבועהיהקשה)א(
אחוזשוגה.הואמהםאחדכלמתמורתלפמ״זלזקיפההניתןוהאחוזמוצרים,שני

סוגלגבישונההיההדרפרימוצרימיצואפמ״זלחשבוןלזקוףשניתןהתמורה
ופרוותנובעיםעטיםרדיו,מכשירייצואלגביהדיןהוא(;30.4.57)מ־המטבע

שונות(.)מתקופות
מתאיםביחסשלאהמוגדלתהערכיתההתחייבותיחסנקבעאחדיםבמקרים)ב(

*.פמ״זלחשבוןלזקוףשניתןלאחוז

)הצהרההצי״סמסירתעםדהיינוהיצוא,ביצועעםנעשההיצואההתחייבותזיכוי)ג(
בחשבוןהרישומיםנעשומאידךהמכס.על־ידישנבדקכפיסחורות(יצואבדבר
התמורה.קבלתעםפמ״ז

עםקשרללאהיצוא,ביצועעםאוטומטית,נעשההיצואהתחייבויותשלהזיכוי)ד(
יכלולאלכןליבוא,אלטרנטיבייםהיומהשימושיםחלקאולםבתמורה.השימוש
פרמיה,קבלתלצורך)מכירהבמטבע־חוץמחובותיוהיצואןלזיכויגםלשמש

קטנואלו,למטרותהתמורהממכירתכתוצאהקטנולאשחובותיובעודלמשל(.
אתולהגדיללחזורהיההדיןמןזו,אי־התאמהלתקןכדיהפתוחות.ההתחייבויות
אלטרנטיביות.למטרותמטבע־חוץמכרשבומקרהבכלהיצואןהתחייבויות

נזקפההיצואתמורתהיצוא,שלפ.או.ב.הערךלפיזוכוהיצואהתחייבויות)ה(
(.1958סוף)עדבמלואה

יתרותאתלנצלהיצואןשללזכותובאשרלספקותלעיתיםגרםזהחוסר־תיאום

שבמשרדהיצואבאגףשנוהלהיצואהתחייבויותרישוםיבוא.לשםשברשותוהפמ״ז
על־המקומילשוקחומרי־גלםלייבאזכאישהיצואןלהראותהיהיכולוהתעשיההמסחר

שהיצואןלהעידבמטבע־חוץהובותרישוםהיהעשויבזמןבובעבר.שביצעיצואסמך

היצואהתחייבויותחשבוןאתולחייבלחזורהוחלט1958מ־חומרים.לייבאזכאיהיהלא

שמבחינהאלאאלטרנטיבית,פרמיהקבלתלצורךמהתמורההלקמכרשהיצואןבמקרה

הדבראתלבצעכברהיהאפשראימעשית

1

הקצבהקיבלשהיצואןנניחלדוגמא:.2
ליבואדולר30ב־השתמשוהואדולר100בסךוהיצואהיבואלמימוןמהמחלקה

מבקרשל9מס.שנתיוחשבוןבדיןהיצואהתחייבויותנוהלעלבקורתראה1
.158עמ',58/9571הכספיםלשנתהמדינה

היצוא.התחייבויותלרישוםהאחראיטענתלפי2
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פמ״זחשבונות
התמורהקבלתעםיצוא.לצרכיחומרי־גלםליבואדולר70וב־המקומילשוקחומרי־גלם

30עללפמ״זאלטרנטיביתפרמיהבתוספתהרשמיבשערלאוצרדולר100מכר

כנגדיבואדולר100)מסודרהיצואןחשבוןהיצוא,התחייבותמבחינתדולרים.
כפולה:פרמירזקיבלהיצואןדולרים.30לאוצרחייבנשארהואאךיצוא(,דולר100
היצואןהפסיקאםדולרים.30בסלהמוסףהערךעלאחרתופרמיההמקומי,לשוקיבוא
התחייבויותשכןהקנס,גבייתעל־ידייצואהתחייבותלממשאפשרותהיתהלאלייצא
מסודרות•היושלוהיצוא
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שנועדפמ״זבמסגרת1957ב־בפועלהיבואעלהסמויההפרמיהאומדן
הטכסטילענףהמקומי,לשוק

לענפיםסיווג.1
כלנלקחווהתעשיה,המסחרבמשרדהיצואאגףבהוצאת"היצואן",מתוך

פחותהמתאימים,ענפי־משנהלפיסווגוהיצואניםטכסטיל.מוצרישייצאוהיצואנים
שהיצואןבמידהלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהשלהתעשיהבסקרלסיווגיותר,או

"אתא",בחברתלמשלכמוענפים,לכמההשייכיםטכסטילמוצרילחוץ־לארץשלח
היצואמוצרלפיענפיםביןההבחנהשונים".והלבשהטכסטילב״מוצריהפירמהסווגה

ייצור"קווילפילסיווגקירובביותר,הטובבמקרהלהיות,עשויההפרמיהשלהעיקרי
הפירמותשלהייצורהרכבעלנתוניםכלבידינוהיושלאמכיווןאולםשונים;ויצוא״

ביןרקנעשתהשההבחנההעובדהמקום,מכללסיווג.יותרטובקריטריוןהיהלא
כלבתוךפירמותביןהפרמיהבגובהמההשתנותחלקלהסבירעשוייהיצוא""קווי

ענף־משנה•

בפועלהיבוא.2
בכרטיסיותונרשמו1957ב־מהמכסששוחררוהסחורותערךאתכוללבפועל"ה״יבוא
מקומייםמיצרניםחומרי־הגלםרכישותואתשנה,באותההיצואניםשלהאישיות
כולל,בפועלכיבואהמצוייןהסכוםלכן,פמ״ז(.על־חשבון)קניותבדולריםשבוצעו

שבוצעהיבואבוחסרומאידךדולרים,באמצעותבשוקרכישותגםלטעויות,פרט
תנאילפינרשםבפועלהיבואערך.1959בינואררקנרשםואשר1958דצמברבסוף

ערךלפינרשםהוא.י.פ.,0מחירלפיבמטבע־חוץהיבואשנקנהבמידההתשלומים.
היבואאגב..פ.לפיערכונרשםפ.או.ב.,בתנאיבמטבע־חוץשנרכשובמידהס.י.פ.>
ההתחייבותוסוגכמותערך,לפינרשםהענףמיצואניאחדכלעל־ידישבוצעבפועל
עליו.שחלה

ליצואשנועדיבוא3
התחייבותכנגדיבואצירוףעל־ידינתקבלליצואלשמששנועדאוששימשהיבוא
במקרההישבון.לצרכיזיכויעליוניתןשלאערכית,התחייבותכנגדליבואכמותית
החלקנאמדכמותית,התחייבותעליושחלההיבואחלקעלעלההישבוןלצרכישהזיכוי
חומר־עלחלהכאשרלמשלנוצרכזהמצבהישבון.לצרכיהזיכוילפיליצואששימש
מהיבואאחוז90ייצאוהיצואןאחוז,80שלנניחחלקית,כמותיתהתחייבותהגלם
חומר־הגלם.של
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הטכסטילענףבפמ״ז,סמויהפרמיה
המתאיםכרטיס,בכליבוא.וטופסיצואןלפימסודריםההישבוןבמחלקתהנתונים

נעשההזיכויליצוא.ששימשחלקבאותובמכםהחייבהיבואאתמזכיםיבוא,לטופס
קבועים.ייצורמקדמימניחההזיכוישיטתהמכס.על־ידיהנבדקתהיצואן,תביעתלפי
הכמותלפיהיצואןשלהמכסהתחייבותמזוכהמסויימתסחורהשלהיצואביצועעם
אומתקבועים".ל״שיעוריםבהתאםסחורה,באותההכלוליםהשוניםחומרי־הגלםשל

היבואטופסעלהיצואןשקיבלהכמותייםהזיכוייםלסךשווהליצואששימשהיבוא
המתאים.

היצואןבידיונשארהליצואשימשהשלאיבואהיתרת־.4
בתוספתהיצואן,שביצעמהיבואליצואששימשהיבואהחסרתעל־ידיהתקבלהאומדן
שנמכרהלכמותשווהאינוזהאומדןהמקומי.בשוקבדולריםחומרי־גלםרכישות
היצואןיכולראשית,המקומי.לשוקייצורלצרכיבמלאישנשארהאובל״ילמעשה

שנית,בעתיד.ליצואכמותיתהתחייבותעליהחלהשלאמהיתרהבחלקגםלהשתמש
הישבון.לצרכיהזיכוילביןהיצואביןזמןהפרשקיים

הענפיםלגבישווהאינהוהשניההראשונהמהסיבהההטיהמידתכן,עליתר
—1958)סוףשנהחצינמשכהההישבוןבמחלקתהנתוניםשהוצאתמאחרהשונים,
מאידך;1958בסוףעודנעשתהלמשל,מעילי־גשםעלהנתוניםהוצאת(.1959אמצע
משמעותלכן,.1959באמצערקטכסטיל״מוצרישל״קונפקציהלגביהנתוניםהוצאת
שנהתוךליצואשימשולא1957במשךשבוצעיבואהיא:מעילי־גשםלגביהנתונים

שימשולא1957במשךשבוצעיבואהינה—השניהענףשלגביבעודשנתיים!עד
מכך.הנובעתההטיהשלתיקוןכלנעשהלאוחצי.שנתייםעדוחצישנהתוךליצוא

מחירים.5
הפמ״זערךנאמדצמרוחוטיניילוןחוטיכותנה,חוטיכמוסטנדרטייםמוצריםלגבי יבואסוכנילנתונים:המקור.1957ב־בשוקמקובלשהיהרשיונותמחירלפיישירות

הפמ״ז.בשיטתשעבדודצואנים־יבואנים
על־ידיהפמ״זערךלאומדןלהגיעצורךהיהכזה,מסחרהתנהללאשבבדיםמכיוון
מסאתהמכס,אתנכינובשוקהסחורהממחירהסחורה.ממחירההוצאותניכוי

חיסרנוולאהיותפ.או.ב..בתנאינעשההיבואאםבל״יההובלההוצאותואתהקניה,
גולמי.האומדןנשארהכלליותההוצאותואתבארץהשיווקהוצאותאת

בל״יההובלההוצאותאתמקומיים.וממפעליםמסוחריםקיבלנוהבדיםמחיראת
.1.80ב־פ.או.ב.היבואוערךס.י.פ.היבואערךביןההפרשהכפלתעל־ידיחישבנו

חישיבוהתעשיה.המסחרמשרדמרכזי,רישוםבמדורנתקבלום.י.פ.יבואעלהנתונים
ה״מתור־בל״י,וביטוחהובלההוצאותהוספתעל־ידימדורבאותונעשהם.י.פ.הערך
פ.או.ב.להוצאותהרשמי,השערלפילדולריםגמות"

חוטיםמייצורהשוטףהרווחאתאמדנוכאןצמר.חוטילגבינערךמיוחדחישוב
חוטממחירשהחסרנועל־ידיקבלנוהשוטףהרווחאתהצמר.לטופסיאותווייחסנו

הפירמותלשתיהתייחסואלוהוצאותהשוטפות.ההוצאותאת64מס׳בטופססטנדרטי
המסחרמשרדשלהכלכליתבמחלקההתקבלההוצאותתחשיב•1957ב־בענףהגדולות
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הטכסטילענףבפמ״ז,סמויהפרמיה
אותושלהטכסטילבמחלקתהתקבלוהמוגמריםהחוטיםמחיריעלנתוניםוהתעשיה.

שלו.המחיריםאגףנתונילפימשרד,
פירמות,ולפיחודשיםלפיצמרחוטישלהמחיריםעלנתוניםבידינושהיומכיוון

כןכמוהמייבאת.ולפירמההיבואלתקופתבהתאםמשלוחלכלשונהחישובנערך
בטופסימסחרנערךשבולשעריותר,אופחותהתאים,הסמויהשערשאומדןנראה
כזה.מסחרשנערךבמידהצמר,

טיבעלוהשפעתםהסטטיסטייםבנתוניםליקויים.6
האומדנים

היבואבטופסיהנתוניםביןאי־התאמהשהיתהאויבואטופסיחסרומקריםבכמהא.
והתעשיה.המסחרובמשרדבמכס
אתאלאהאמיתיים,המחיריםאתתמידמשקפיםאינםבדולריםהיבואמחיריב.

שבכמהנראהאולםהמכס.על־ידישאושרוכפיהיבואנים,הצהירועליהםהמחירים
במקריםמדוברהפרמיה.שיעורבאומדןמעלהכלפיהטיהאלהמחיריםיצרומקרים

בנטיהנעוץההטיהמקורבשוק.חומר־הגלםמחירלפיהפמ״זשעראתבהםשחישבנו
שיעוריאתלהקטיןכדיראשית,—חומר־הגלםבמחירימטהכלפילהגזיםהיבואניםשל

להבריחהיצואניםעלשייקלכדיושנית.חומר־הגלם!עלהחליםהקניהומסהמכס
הפמ״זמשערנמוךהיההשחורבשוקהדולרששערמכיווןהשחור.מהשוקדולרים

חלקרקלממןנמוכים,יבואמחיריעללהצהירליצואניםהיהכדאיחומרי־הגלםשל
שחורים".ב״דולריםהיתרהואתהפמ״זבכספימהיבוא

פירוטללאמוצריםשלרחבהלקבוצהכללבדרךהתייחסושהתקבלוהמחיריםג.
ניכריםהבדליםגילינומקריםבכמהלספציפיקציה.בהתאםהמחיריםהשתנותשל

שהיה)דברהמוצרבטיבשוניבחלקםמשקפיםאלההבדליםבדולרים•היבואבמחירי
המקומי(.בשוקהמוצרבמחירגםבוודאי,מתבטא,
בשערהבדלשלתוצאההיהפירמותביןהפמ״זשערמהפרשישחלקאיפואיוצא
וממחיריחומר־הגלםשלשונהמטיבנובעיםאלההפרשיםמוצרים.אותםשלהפמ״ז
בפועל.היבואלמחיריתמידמתאימיםשאינםמוצהריםיבוא
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ה׳נספח

בפרמיהנמכראולפמ״זשנזקףהתמורהחלקעלהאומדניםליקרי

(23—22)לוחות

וביומחד,התמורה,קבלתלביןהיצואביצועביןזמןהפרשישקיימיםלזכוריש

רשאיםשבולזמןהגבלהכלאיןכן,עליתרמאידך.הפרמיה,תשלוםלביןהתמורהקבלת

עלהפרמיהאתלקבליכוליםהםבפרמיה.התמורהאתלמכורלפמ״זהזכאיםיצואנים
הראשוןהמחקרלחישובייסודששימשוהנתוניםאך.1958ב־גם1956ב*שבוצעהיצוא

למחציתעדרקפרמיותתשלומיכללו,1957ינואר—ספטמברבתקופהבפרמיהיצואעל

יוני,לאחריצואביצועממועדחודשים6מ־פחותשלזמןפרקדהיינו:,1958ינואר

מכאןהיצוא.מביצועהתמורהלקבלתחודשים6שלארכהמקבלהיצואןשאףבזמןבו

.1957שלהאחרוניםבחודשיםשבוצעבפרמיההיצואבאומדןמטהכלפיהטיהנובעת

אדשנתקבלהאונתקבלה,שטרםתמורהכולליםבפרמיהנמכרושלאהסכומיםשכן

,1958לסוףעדשבוצעופרמיותתשלומינכללוהשניבמחקרפרמיה.תמורתנמכרהטרם

הראשון.באומדןמאשרנמוכהבפרמיההיצואבאומדןמטהכלפיההטיהשמידתומכאן

שנתכללגביהשנימהמחקרהמתקבליםהאחוזיםביןההפרשאתמסבירהזועובדה

בכל1957ינואר—ספטמברלתקופההראשוןמהמחקרהמתקבליםהאחוזיםלבין1957

.22מלוחשמשתקףכפיוענף,ענף

תמורהחליפין,עיסקותבמסגרתיצואלאוצר,סופיותמכירותכולל23בלוח(6)טור

לאוצרהסופיותהמכירותאתאולםוטעויות.1עליהדווחשטרםאונתקבלהשלא
שנועדיצואלמשל:לפרמיה,זכאישאינוליצואמתייחסחלקסוגים.לכמהלחלקניתן

הפרמיותבמסגרתהיצואביצועבתקופתנכללושלאקלירינגולארצותלטורקיה

כמופרמיה,עליהמשלמיםשאיןסחורהיצואבעדשנתקבלהתמורהאוהישירות,

ובולים.גרוטאות
הינולפמ״ז,הזכאיםהיצואלסוגירקנוגעוזהלאוצר,הסופיותמהמכירותאחרחלק

יצוא"מפמ״זשתוחזרנה"הקצבותבתורתבמטבע־חוץשניתנוהקצבותהחזרת

1

אולם,2
כברהתממשהזהמיצואהנובעתהפרמיהפמ״ז.לחשבוןרגילהזקיפההןאלומכירות

מהלשםהנתוניםאיסוףעםצוייןשלאמכיווןהיבוא.וביצועההקצבהקבלתעםבעבר

כן,עליתר.3זהמסוגמכירותלבודדאפשרותכלאיןהסופית,במכירהמטבע־החוץנמכר

מיליון7בסךתמורהגורלעלללמודניתןלאעדיין,1958באוגוסטהמדינהמבקרדו״חלפי1
של9מס.שנתיוחשבוןדיןראה.1956לספטמברקודםשבוצעמיצואדולר

.144—143ענדה,נידמהמבקר

ג׳.נספחראה2
המחקר.היקףשלניכרתבהרחבהצורךהיהזולהפרדהלהגיעכדי*
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23ו־22ללוחותנספח

סווגפרמיה(זכות)עםמהתמורהחלקשלסופיתלמכירהחובהשקיימתמקרהבכל
המוסףמהערךנמוךסופיתבמכירההחייבהתמורהחלקאםאולםבפרמיה.כיצואהיצוא
מהתמורהשחלקלהניחיסודישכןכמוכאחד.4ובפמ״זבפרמיהיצואזהיהיהברוטו,
מעלהכלפילהטיהיסודקייםשנימצדלפמ״ז.למעשה,נזקף,קבלתהעלדווחשלא

להימכרעשויהראשוןבשלבלפמ״זשנזקפהמהתמורהחלקשכן(,4)טורבאומדן
למנועעשויהמחקרועריכתהיצואביצועביןניכרזמןהבדלרקבפרמיה.בעתיד
זו.הטיה

עלוןשלסיווגלפיהמוצריםלסעיפיהתייחסוהשניהמחקרשלהמקורייםהנתונים
הלשכהשללנתוניםוהותאמוהמכססעיפילפימחדשוסווגועובדוהנתוניםהיצוא.

שנזקףהכוללהסכוםביןהתאמהקיימתהיתהשלאבמקרהלסטטיסטיקה.המרכזית
הנתוניםהותאמו,5היצואסךלביןלאוצר,סופיתשנמכראובפרמיהנמכראשרלפמ״ז,
אתמחדששסיווגנולאחראלהעיבודיםמתוךהוכן23לוחאינטרפולציה.על־ידי
בכמהנכללומספיק,פירוטלרשותנועמדשלאמאחרהיצוא.עלוןלפיהנתונים
עשויזהדברהיצוא.עלוןשלהסיווגלאוראחריםלענפיםהשייכיםיצואסוגיענפים
להיזהרשישומכאןהענפים,שלובפמ״זבפרמיההיצואאחוזאתלשנותכמובן,היה,

השניהמחקרשלאלולבין1956לגביהמחקרשלהתוצאותביןענףבכלבהשוואה
.1957ל־הנוגעות

שנמכרהמוסףהערךלחלקיחסיבאופןהתמורהחולקהופירותירקותשימורישלבמקרהרק4
המקומי.לשוקליבואששימשהמוסףהערךחלקלעומתבפרמיה

אלולירושלים,לסטטיסטיקה,מרכזיתלשכה״,1957ישראל״שלהחוץב״סחרשמופיעכפי5
תשי״ח.
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ביבליוגרפיה

עם־עובד,,25-26חוברתב/כרךד,,לכלכלרבעון/,תצפיותעל״הערותאשל,י.
.1960ינואר

סחרשללמדיניותקויםהישראלי,במשקהדולרמחירבהרל,א.
.1956ירושלים,והתעשיה,המסחרמשרדהארץ,תוצרתעלוהגנההחוץ

.1959מאיירושלים,,9581וחשבוןדיןישראל,בנק

.1960מאיירושלים,,9591וחשבוןדין

.1962נובמברירושלים,,18,מססקר

בפיתוחותמורותבמקורותשימושגומלין,קשריברונו,מיכאל
.1962ירושלים,2מם׳מיוחדיםפרסומיםישראל,בנקהישראלי,המשק

מחקריםלהפקתם",גלםחומריואספקתבישראלמאכלשמני"תצרוכתברקאי,חיים
.1956אוקטוברירושלים,העברית,האוניברסיטהקפלן,ספרביתא/חוברתבכלכלה,

העברית,האוניברסיטהבישראל,מכסלמדיניותקויםגולדברגר,צבי

.1956מאיפורסם(לא)משוכפל,

חוברתה׳,כרךה,לכלכלןועברוהשקעות״,ייצורלכדאיותמידה״אמותגלבוע,א.
.1957נובמברעם־עובד,,17—18

עובד,עם,20חוברתד,/כרךה,לכלכלןועברוהתעסוקה״,המוסף״הערך
.1958אוגוסט

מרכזומסחר,מכסעלהכלליוההסכםישראלחנוך,וגיוראהלוינדב
,מסמחקרמאמריסידרתפאלק,

.1958ינוארירושלים,,1

פרסומיםסידרת,1957ישראלשלהחוץסחרלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה
.16מס׳מיוחדים

שונות.שניםלישראל,סטטיסטישנתון

עם־עובד,,1—2חוברתב׳,כרךלכלכלה,רבעוןהיצוא״״עידודכוכב,ד.
.1954אוקטובר

עובד,עם,15חוברתד׳,כרךה,לכלכלרבעוןהמיסוי״קיבולת״עלמורג,א.
.1957מרץ

.2—1חוברתב/כרךד.,לכלכלרבעוןוהיצוא״,הפמ״ז״שחרורמרחב,מ.
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ביבליוגרפיה
הכספיםלשנתהמדינהמבקרשל9מם׳וחשבוןדיןהמדינה,מבקר

.1959פברוארירושלים,,7/58591

לשנתולהוצאהלהכנסההתקציבלהצעתהסברדבריהאוצר,משרד
.1958ינוארירושלים,א/חלק,8/59591הכספים

חוץ.מטבעאגףחוץ,מטבעעלהפיקוח
.1957מאיירושלים,,1957/58הכספיםלשנתחוץמטבעתקציב

המדינה,הכנסותעלראשוןוחשבוןדיןהמדינה,הכנסותעלהממונה
.1956ירושלים,,1954/5—1948/9

.1959מרםירושלים,1957/8ר.כנסותחמדינה,עלרביעיוחשבוןדין

ביבואעודפיםלבדיקתהוועדהוחשבוןדיןוהתעשיה,המסחרמשרד
.1958ספטמבראביב,תל)משוכפל(,

.1957דצמברירושלים,,60מם׳אוצייהעלון

.1956יוליירושלים,,13מס׳ר,כרךהעולמי,המשקחוץ,סחרחטיבת

והכספיהכלכליהמצבלבדיקתהוועדהוחשבוןדיןמשרדהתחבורה,
.1958ספטמבר)משוכפל(,הישראלית,הספנותשל

.1957ירושלים,,1956לשנת,3מם׳וחשבוןדיןפאלק,מרכז

.1959ירושלים,,1958ו־1957:4מם׳וחשבוןדין
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הענייניםמפתח

נ,8—13,14,16מקורות,בהקצאתעיוותים
25—27,29—31,43,59,66—68,88,89,

93,125,127;

,29,31,39,67מקורות,בהקצאתשיפור

123
:133,136—131יצוא:התחייבות

;50,59,131,132,134,136כמותית,

131,132,134ערכית,

,66,73,75,92—17,52,53,63:ליברליזציה

93,112,115,116

;20,53הדולר:מחיר

;30—28מוסף,ערך

28שולי,מוסףערך
16,80,81,95כפול:מיסוי
35,41,52,64,115חובה:ותשלומימיסיס

,15המשק:בתוךבדולרים)רכישות(מכירות

16,43,125—127,134,135

,66—59,64—35,40,41,43,54יבוא:מכסת

78,112

21,35,36,44,60,122,126סובסידיה:
;31סלקטיבית,

;22סמויה,

44קצובה,

,27,32,33,44,50,57—17,25מוחלף:ערך

78—80,82,84—87,91,92,94,104.109,

124—1271

;92—24,91ביצוא,

,60—15,23,34,36,49,50,55,57גלוי,

62—64,72,78,80,85,94,104,122;

36,57,59—15,16,23,34)עקיף(,סמוי
60,70,75—78,80—85,94,95,104,107,

109,110,112,122

30,43,92,123סחירים:אפליית

—103,112,119—40,96,100—37דיסאג׳יו:

121.1291

:122גלוי,
,29,37,100,101,103,112,121ריאלי,

1221

,38,45.107,110—2236דיסאג׳יו,החזר

112,113,121,123,129;
.38,40,96,97,101—22,36דיסאג׳יו,ניכויי

102,106,107,112,119,121,122;
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