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1962/63 התקציב שנת לסוף לארץ בחוץ לגורמים הישראלי המשק של הכולל החיצוני החוב
תאריך לאותו המדינה חובות במצבת כלולים זה סכום מתוך דולר. מיליון מ1,100 ביותר נאמד
החובות במצבת נכללים שאינם שונים חובות סוגי הם השאר ואילו דולר, מיליון מ800 יותר קצת
המושלמת הנתונים מערכת שהיא החובות' במצבת בעיקר דנה שלהלן הסקירה שונות. סיבות בשל
בנפרד. ניתנים החוב כל וסך המצבה סכום בין ההפרש אומדני החיצוני. החוב לגבי הקיימת ביותר
חוץ במטבע המוגדרות לארץ בחוץ לגורמים המדינה של התחייבויותיה סך הוא החיצוני החוב
למטבע האגף ידי על נעשה בארץ זה חוב של רישומו חוץ. במטבע להיעשות צריך פירעונן ואשר

החובות. מצבת הוא זה ורישום  החוב על הפיקוח גם שבידיו האוצר' במשרד חוץ
לחוב נוסף כיום, כוללת והיא ,1952 מאז לחודש, אחת מתפרסמת המדינה חובות מצבת
שלא פרטי, חוב אותו את וגם ולהמרה' לתשלום שבערבותה החוב את גם הממשלה, של הישיר

האוצר. אישור נתקבל שעליו בערבותה'
חוץ מטבע על הפיקוח מערכת לכל החוקי הבסיס שהן '1941 (כספים) ההגנה תקנות לפי
ללא שהוא, סוג מכל לארץ, לחוץ התחייבויות ליצור או לקבל ישראל תושבי על נאסר בישראל'
וחלק במילוות, דן אחד חלק לשנים התקנות מתחלקות פרוצדוראלית מבחינה האוצר. אישור
שאישורי בעוד לגופו, מקרה בכל נעשה המילוות אישור אשראי. בתנאי יבוא ברשיונות שני
מתן המוסמכות. הרשויות ידי על עצמם היבוא רשיונות באישור קשורים ליבוא אשראי
תשי"א המדינה ערבויות חוק הוראות ידי על מוסדר הממשלה ידי על חוב לתשלום ערבויות
כספים, שנת בכל חוב, לתשלום הממשלה ידי על ערבויות מתן מוגבל זה חוק לפי .1951
לאותה הכנסת ידי על שאושר הממשלתי התקציב מסכום אחוזים 10 על עולה שאינו לסכום
של הכספים וועדת אישור טעונה חוב לתשלום ערבות כל הכלל. מן יוצאים למקרים פרט שנה,
ישירות הלוואות קבלת התקציב. של האחוזים 10 מתחום חריגות לאשר גם שבסמכותה הכנסת,
תשי"א המדינה נכסי חוק לפי האוצר לשר הניתנות הסמכויות בתוקף מבוצעת הממשלה ידי על
המדינה. בשם אשראים ולקבל ללוות מוגבלת, בלתי ולמעשה כללית, סמכות בעיקרן שהן ,1951
המילוות את הממשלה הביאה והפיתוח, העצמאות מילוות לגבי כגון הכלל, מן יוצאים במקרים
תשי"א העצמאות) (מילווה ישראל מדינת איגרות חוק  מיוחדים חוקים בצורת הכנסת לאישור
הממשלה נהגה דומה בצורה תשי"ד1954. הפיתוח) (מילווה ישראל מדינת איגרות וחוק 1951
הברית. ארצות של וליבוא ליצוא הבנק מן המדינה שקיבלה הראשונים המילוות שני לגבי גם
ללוות המדינה רשאית למשל כך  אחרת בתחיקה גם מצויה לארץ מחוץ הלוואות לקבלת סמכות
הצטרפות את המסדירה התחיקה ובתוקף ישראל' חתומה עליו הבנק, הסכם בתוקף העולמי הבנק מן
במסגרת שלא נעשה החוב תשלום לשם מטבע להמרת הממשלה ידי על ערבויות מתן לבנק. ישראל

תחיקה.

באוצר, החוץ מטבע אגף לאנשי תודתו את בזה להביע מבקש הכותב גנחובסקי. דב ידי על נכתבה הסקירה 1

בלבד. עליו כמובן חלה הדברים לתוכן האחריות ובהסברים. בנתונים לו שסייעו
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הממצאים פיגומ ,1

מ1,100 ביותר ישראל של הכולל החיצוני החוב הסתכם 1962/63 התקציב שנת בסוף א.
גדלה עצמה החובות מצבת דולר. מיליון כ800 החובות במצבת נכללו שמתוכם דולר, מיליון
הוכפלה היא כלומר  1962/63 בסוף דולר מיליון ל811.8 1952/53 בסוף דולר מיליון מ401.3

האחרונות. השנים עשר במשך
.1957 מאז בעיקר יציבות, ניכרת החוב של הפירעון מועדי לפי החובות מצבת במבנה ב.
10  בינוני למועד אחוזים, 83  ארוך למועד חוב כדלקמן: החלוקה היתה 1962/63 בסוף

אחוזים. 7  קצר ולמועד אחוזים
הממשלה, כמובן, הוא, לחוץלארץ העיקרי החייב כי מראה החייבים לפי החיצוני החוב מיון ג.
בעיקרם המיועדים ואחרים בנקאיים ממילוות וכן והפיתוח העצמאות ממילוות מורכב חובה כשעיקר
הישראלית, התעשייה ובראשונה בראש הינם לארץ לחוץ החייבים יתר שונות. פיתוח למטרות
התעשייה של חלקם מקומיות. ורשויות יבואנים ובנייה, קרקע חברות והתעופה, הספנות חברות
בעלייה;  והתעופה הספנות חברות של חלקן ואילו ירידה, בקו הוא החייבים בכלל והיבואנים

ב1962/63. אחוזים ל45 ב1958/59 אחוזים מ39 עלה הוא
בסוף אחוזים ל78.1 1956/57 בסוף אחוזים מ90.8 ירד החוב בכלל הישיר החוב של חלקו ד.
המהירה העלייה במצבה. ההתחייבויות סוגי יתר שיעורי בהתמדה עולים זאת לעומת .1962/63
בסוף אחוזים ל9.6 1957/58 בסוף אחד מאחוז  החוב לתשלום בערבות בהתחייבויות חלה ביותר
ערבות. ללא ובהתחייבויות מטבע להמרת בערבות בהתחייבויות חל יותר איטי גידול .1962/63
וליבוא. ליצוא ומהבנק העולמי מהבנק מילוות מקבלת נובע לתשלום בהתחייבויות הגידול עיקר
משקלם על מצביע הזכאים, לפי והפיתוח, העצמאות מילוות את להוציא החיצוני, החוב מיון ה.
אחוזים' 16.3 לעומת ב1962/63 אחוזים 27.1 הזכאים בין למיניהם הספקים של הניכר
אחוזים 36.9  הבינלאומיים המימון מוסדות הינם ביותר הגדולה הזכאים קבוצת ב1958/59.

אחוזים. 17.2  המסחריים הבנקים באים ואחריה ,1962/63 בסוף מהחוב
הגיע והוא ביותר, הגבוה לא אם שבעולם, מהגבוהים הינו בישראל לנפש החיצוני החוב ו.
חשבון על השנתיים התשלומים השוואת ידי על החוב נטל בדיקת לנפש. דולרים ל306 ב1962
הוא הישראלי החוב נטל זו מבחינה גם כי מראה הכולל וליצוא הלאומית להכנסה החיצוני החוב
אחוזים 23.5 או הלאומית מההכנסה אחוזים 3.4 נטלו ב1961 התשלומים  בעולם הגבוהים מן
בהם חלה דהיינו אחוזים, ו29.8 4.2 השיעורים היו 1954/55 בשנת כי זאת עם לציין יש מהיצוא.

עלייה. של היא המגמה המתפתחות המדינות שברוב בעוד ירידה,
לזה השוה שיעור אחוזים, 4.9 1962 בשנת היתה החיצוני החוב על הממוצעת הריבית ז.
וב4.41958 אחוזים, 4.5 ב1959 אחוזים, 4.7 הממוצעת הריבית היתד, ב1960 .1961 של
חלה בה בתקופה חלו ו1962, 1961 בין והיציבות הריבית, בשיעורי המתמדת העלייה אחוזים.
ארצות לפי הריבית שיעורי בדיקת ישראל. חייבת להן במדינות הריבית בשערי ירידה כלל בדרך
על הריבית שערי מגמת תאמה לא ושווייץ בלגיה הברית, ארצות בבריטניה, כי מראה החוב מקור

המקומית. הריבית שערי מגמת את אלו למדינות הישראלי החוב
מוסדות באשראי העלייה (1) כי: מראה הזכאים סוגי לפי החיצוני החוב על הריבית בדיקת ח.
הרגיל, הבנקאי באשראי הגידול ידי על מתאזנת ביותר, הזול האשראי שהוא הבינלאומיים, המימון
נמוכה ורמתם הכוללת, הבנקאית הריבית שיעורי יציבים שבסיכום כך במקצת, ממנו היקר
יקר 1963 עד 1958 בשנים היה הספקים אשראי (2) הזכאים. סוגי יתר לכל הריבית מאשר
האשראי (3) מהיר. בקצב עלה והיקפו  אחוז חצי של ממוצע בשיעור הרגיל הבנקאי מהאשראי
מבחינת ביותר היקר הינו וכוי) (אמפ"ל בישראל הקשורים כלכליים ומוסדות חברות ידי על הניתן
בריבית חלה מתמדת ירידה (4) בישראל. לגורמים לארץ מחוץ האשראי סוגי כל מבין מחירו
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התפתחות תואמת שבו זכאים של היחיד הסוג  לארץ מחוץ המספנות אשראי על הממוצעת
העולם. שבשווקי זו את הישראלי החוב על הריבית

1966 בשנים תשלומים של ניכר ריכוז על מצביע החיצוני החוב של התשלומים לוח ט.
זאת עם יחד בהן. והפיתוח העצמאות מילוות של מוקדמות סדרות פירעון ריכוז עקב ו1969,
למעשה תהיה פירעונן, במועדי בדולרים תיפרענה הללו האיגרות כל שלא מאחר כי לזכור יש

התשלומים. לוח ידי על המתוארת מזו פחותה הריכוזיות
זה סכום מתוך דולר. מיליון מ1,100 בלמעלה נאמד 1962/63 לסוף הכולל החיצוני החוב י.
בינלאומיים, למוסדות מהתחייבויות מורכבת היתרה דולר. מיליון 812 החובות במצבת כלולים
בחשבונות החובה מיתרות אחרים, וחשבונות פת"ח חשבונות בגין לארץ לחוץ בנקים מהתחייבויות
נוסף ישראלי חוב קיים כי לציין יש כן ממשלתית. בערבות ישראליות חוב ומאיגרות הסילוקים

הכולל. החוב סכום את עוד המגדיל מדויקים, נתונים אין אודותיו לארץ, לחוץ

הפירעון מועדי לפי ההוג .2

הפירעון מועדי אורך לפי הדברים, בטבע היא, החובות מצבת של שבחלוקותיה הראשונה
שמועד חוב ארוך למועד כלומר המקובלת, להגדרה בהתאם היא החלוקה .(1 (לוח החוב של
שנה במשך פירעונו שמועד חוב  בינוני מועד קבלתו, מיום שנים מחמש יותר לאחר חל פירעונו
לפי החובות מצבת חלוקת אחת. שנה תוך פירעונו שמועד חוב קצר ומועד שנים, חמש עד
שנתקבלה הלוואה כלומר המקוריים, ההלוואה בתנאי הנקוב המועד על מבוססת התשלום מועדי
זמן כאשר גם ארוך למועד כחוב רשומה תישאר שנים) מחמש יותר כעבור (לפירעון ארוך למועד
שנותרו הפירעון תקופות לפי רישום שנים. מחמש פחות תוך והוא בינתיים התקרב פירעונה

בי). (נספח החיצוני החוב של התשלומים בלוח נעשה לחוב למעשה
 אחוזים מ80 למעלה האחרונות בשנים המכריע רובה את מהווה ארוך למועד החוב
תכנון על המצביעה חיובית, תופעה הינו ארוך למועד החוב של הכבד משקלו החובות. מצבת של
יותר, כדאי שהוא מועד, ארוך במימון השימוש העדפת ועל במשק המימון צורות של רציונלי
הריבית גורמים: משני בעיקר נובעת זה מימון של היתרה כדאיותו האחרות. המימון צורות פני על
לחדשו צורך ואין וקצרים, בינוניים למועדים חוב על הריבית מאשר נמוכה כלל בדרך היא עליו
להיות עשויים החידוש כשתנאי שנה, מדי לחדשו שיש המועד קצר לחוב בניגוד שנה, מדי
קצב אין כלל בדרך כי לציין יש זאת עם יחד ומשקה. המדינה של המשתנה במצבה תלויים
וייתכן הכולל, החוב של גידולו קצב על עולה החוב בכלל ארוך למועד החוב של חלקו גידול
השונים הפירעון למועדי החובות של היחסי חלקם יציבות היא 1 בלוח ביותר הבולטת והתופעה
ירידה מגמת להסתמן מתחילה ,1962/63 האחרונה, בשנה רק זו. של גידולה אף על המצבת, בכלל
למועד החוב ארוך. למועד החוב גידול חשבון על וקצרים בינוניים למועדים החובות של בחלקם
לא האחרים הסעיפים שני של סכומם ואילו ניכרת במידה מוחלטים במונחים גם גדל ארוך

כמעט. נשתנה
היא המשק על השפעתו אולם ביותר, הקטן הוא החובות במצבת משקלו קצר, למועד החוב
המוניטרי הלחץ להגברת זמן, פער כל ללא כמעט היתר, בין גורמת, בו הרחבה וכל ביותר, המידית
אולם כזו, השפעה יותר ארוכים פירעון מועדי בעלי לחובות גם אמנם לל"י. המרתו בשל הפנימי
למועד החוב של עליו) הריבית א. (ז. מחירו גם לכך בנוסף יותר. ומפוזרת יותר מצומצמת מידתה

החובות. סוגי בכל הגבוה הוא קצר
של החיצוני החוב של הפירעון מועדי במבנה בולט החיצוני, החוב תשלומי לנטל באשר
ל100 קרוב כיום, המצב לפי לשלם, ישראל על יהא למשל כך התשלומים. של יתר ריכוז ישראל
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1 לוח

1962/63 עד 1953/54 ההתחייבות, מועד אורך לפי המדינה חובות מצבת
התקציב) שנת (סוף

1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1956/57 1955/56 1954/55 1953/54

675,094 600,228

76,912 75,134

59,762 59,990

551,649 510,545 470,159

56,349 60,899 78,668

44,971 52,559 48,356

דולרים אלפי

423,974 402,540

68,040 53,315

52,605 52,212

366,040 337,360 287,525

67,683 54,313 50,487

27,184 34,093 63,239

ארוך מועד

בינוני מועד

קצר מועד

811,768 735,262 652,969 624,003 597,183 544,619 508,067 460,907 425,766 401,251 הכל סל

אחוזים

ארוך 71.679.479.479.277.878.781.884.581.683.2מועד

בינוני 12.612.914.710.512.513.29.88.610.29.5מועד

קצר 15.87.75.910.39.78.18.46.98.27.3מועד

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

.1958/59 התקציב משנת 517,1 דק במצבת כ?ו5זת ערבזת ?5א התחייבויות הערה: ,
הודשייט. דו"תות לסי ו954/55ו 1953/54 התקציב לשנות מושלם ,45 עמוד 1962/63 התקציב לשנת חוץ מטבע השנונות וטיבומ ,52 ענווי ,1961/62 התקציב לשנת חוץ מטבע חשבונות פיכוס המקור: (O



2 לוח
1962/63 ער 1953/54 הזכאיפ, מוג ולפי הפירעון מועד ל*י הישירות ההתחייבויות מצגת

דולרים) (אלפי
התקציב) שנת (סוף

10
(0

1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1956/57 1955/56 1954/55 1953/54

90,147 98,358 104,616 112,472 112,584 108,645 125,199 134,044 133,937

22,724     

462,476 427,120 397,900 367,996 335,180 298,044

3,931 .1,604 2,758   
3,399 5,813 8,451 11,183 13,415 8,168

176,958211,123261,011

1,035375355

13,1247,3516,434

הזכאים וסוג המועד

ארוך מועד

128,162 בנקים

לפיתוח הסוכנות
 בינלאומי

137,443 והפיתוח העצמאות מילוות

744 ספקים

6,645 אחרים

582,677 533,895 513,725 491,651 461,179 414,857 392,999 352,893 325,072 272,994

46217,21326,90512,75222,79717,9137,3764,0163,8402,530

14,5269,33615,82120,31621,72319,73717,83014,09512,54827,870

2,0713,7652,2393,3734,2628,7769,66312,62911,1196,997

37,397 31,507 30,740 34,869 46,426 46,982 36,441 44,965 30,314 17,059

הכל סך

בינוני מועד

בנקים

ספקים

אחרים

הכל מך



24,0736,6466,15525,71422,50515,8468,1309,83413,1219,288

4,8863,6592,2492,6541,20946638213244830

6,2151,4661,8753,5947,4225,5545,7834,2004,4194,293

13,611 18,028 14,166 14,295 21,866 31,136 31,962 10,279 11,771 35,174

22,724

462,476

31,831

14,689

427,120 397,900 367,996 335,180 298,044 261,011 211,123 176,958

19,600 16,985 18,212 20,203 22,932 23,325 18,445 14,030

21,351 25,280 26,629 27,745 18,072 13,401 11,465 18,355

קצר מועד

בנקים

ספקים

אחרים

הכל סך

101,965 115,319 118,466 154,717 146,343 153,947 163,665 167,104 157,796 152,697

הכל סך

בנקים

לפיתוח הסוכנות
 בינלאומי

.137,443 והפיתוח העצמאות מילוות

7,701 ספקים

14,931 אחרים

633,685 583,430 558,631 540,815 529,471 492,975 481,402 408,137 367,157 325,227 הכל סך

הכל סך
מילוות את להוציא

171,209 156,310 160,731 172,819 194,291 194,931 200,391 197,014 190,199 187,784 והפיתוח העצמאות

ולאוצר. חוץ, מטבע אגן) של החובות מצנו; טל חודשיים ודו"חות שנ1*ייט כפפייט mn"n המקור: (0



עלול החוב תשלומי של זה ריכוז ו1969. 1966 בשנים בלבד, קרן תשלומי חשבון על דולר מיליון
המרוכזים הפירעון מועדי של תוצאה הינו ממנו ניכר שחלק לציין ראוי אך לקשיים, לגרום אמנם
מועדי בהגיע בחלקם להתחדש כה, עד הנסיון לאור עשויים, ואלה והפיתוח, העצמאות מילוות של
הגיע לפני בל"י, מוקדם פדיון בעקב להיפרע, מהם ניכר חלק עשוי וכן לכן, קודם אף או הפירעון

הריכוזיות. לצמצום יביאו אשר גורמים הפירעון, מועדי

החייגימ סוגי לפי החוג .3

אלו מיון צורות שתי החייבים. סוגי לפי ולא ההתחייבויות, סוגי לפי הוא החובות מצבת מיון
יתר לגבי ואילו ,(2 (לוח לארץ לחוץ הממשלה חוב שהינו הישיר החוב של במקרהו חופפות
כחוב החובות במצבת הרשום החוב החייבים. סוגי לפי הפריטים מיון ידינו על נערך החוב סוגי
צורף הממשלה, באמצעות התקבל שונים שמטעמים אחרים עבור חוב הוא למעשה אך ישיר,
אינם כאן המופיעים שהסכומים כך מקרה, בכל הרלנבטיות החייבים לקבוצות כאן הדיון לצרכי

החובות. מצבת סכומי עם זהים

הממשלה (א)
העיקרי חלקה הוא דולר, מיליון ל582.7 1963 במארס 31 ב שהגיע הממשלה, של הישיר החוב
כפי למעשה, אולם לארץ"' בחוץ לגורמים הממשלה כ"חוב מוגדר זה חוב החובות. מצבת של ורובה
הממשלה. שם על או באמצעות שהתקבל לארץ, לחוץ אחרים של חוב גם זה חוב כולל כבר, שהוזכר
מבחינה שניהם. את לשלם חייבת הממשלה  הסוגים שני בין הבדל אמנם אין פורמאלית מבחינה
בייעוד במובן הוא בהם והעיקרי שהראשון הללו, החוב סוגי בין הבדלים כמה קיימים מעשית
ולהפריש חוץ במטבע היא חובותיה את לשלם חייבת הממשלה ב"כיסוי". הוא השני ההבדל הכלכלי.
הפיחות, לאחר ישראל. בבנק החוץ מטבע את רוכשת היא בהן ישראליות, לירות בתקציבה כך לשם
לגבי אולם פירעונו. מועד שמגיע חוב של דולר לכל ל"י 3 בתקציבה להפריש הממשלה על יהיה
החייב או היבואן על החליפין בשער ההפרש נטל נופל אחרים של חוב למעשה שהינו הישיר החוב
קבלת ידי על הממשלה יכולה כן כמו צמידות. בתנאי החוב את "הלוותה" זו שכן הממשלה, על ולא
ההפרשים באמצעות התקציב למסגרת מחוץ ניכרים סכומים לצבור אחרים עבור ישירים חובות
החוב סכומי חוב. אותו בגין עליה המוטלים ואלו למעשה החייב על המוטלים הפירעון במועדי

.3 בלוח מובאים ההגדרות שתי לפי הישיר
בכל לדון הראוי מן הגדול משקלן שבשל פריטים של קבוצות כמה בולטות הישיר בחוב
הבנק מילוות העולמי, הבנק מילוות והפיתוח, העצמאות מילוות הן אלו קבוצות במפורט. מהן אחת
ממשלת של הבינלאומי הפיתוח מינהל ומילוות הברית, ארצות ממשלת של וליבוא ליצוא

הברית. ארצות
העצמאות מילוות להוציא הישיר בחוב מגמה שינוי כביכול מסתמן 1962/63 התקציב בשנת
ב1962/63 בו חלה רצופה ירידה מגמת בו ניכרת זו לשנה שעד בעוד .(2 לוח (ראה והפיתוח
הבינלאומי הפיתוח מינהל מילוות של לראשונה מהכללתם זו תופעה נובעת למעשה ניכרת. עלייה
במצבה, נרשמו לא וממילא בל"י לפירעון אלה ניתנו זו לשנה עד במצבה. הברית, ארצות של
מילוות להוציא הישיר, החוב בדולרים. הם הריבית וכן הפירעון ואילך מ1962/63 ואילו
של ירידה  בירידתו זו בשנה גם המשיך הפיתוח, מינהל מילוות את ולהוציא והפיתוח העצמאות
ב1960/61. דולר מיליון ו12.1 ב1961/62 דולר מיליון 4.4 של לירידה בהשוואה דולר מיליון 7.8
מילוות להוציא הישיר, בחוב הירידה מגמת שוב תסתמן הבאות שבשנים כך אם להניח ניתן
בהיקף מועטים לכך והסיכויים  ביותר ניכרת עלייה תחול כן אם אלא והפיתוח, העצמאות

הבינלאומי. הסיוע ממינהל המילוות
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3 לוח

1962/63 עד 1958/59 והרכבו, הישיר החוג
דולרים) (אלפי

התקציב) שנת (סוף

1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59

540,815558,631583,430633,685
11,34417,81624,79950,255

2.23.34.48.6

533,757548,568567,962616,097

10,49114,81119,39448,135
2.02.83.58.5

172,819160,731156,310171,209

21,47212,0884,42114,899
11.17.02.89.5

165,761150,668140,842153,621

22,62215,0939,28612,779

12.09.16.59.1

איגרות לרבות הישיר החוב .1

529,174 והפיתוח העצמאות מלווה
 בדולרים :() הירידה או העלית
 באחוזים

לרבות הישיר החוב .2
והפיתוח העצמאות מלווה

523,266 אחרים* עבור החוב את ולהוציא
 בדולרים :() הירידה או העלית
 באחוזים

את להוציא הישיר, החוב .3
194,291 והפיתוח העצמאות מלווה

 בדולרים :() הירידה או העלית
 באחוזים

את להוציא הישיר החוב .4
והפיתוח העצמאות מלווה

188,383 . אחרים עבור החוב ואת
 בדולרים :() הירידה או העלית
 באחוזים

ישראל. בנק סיכומי לפי אחרים עבור החוב "

.2 לוח המקור:

במצבה, חדש סעיף כאמור שהם הבינלאומי, הפיתוח מילוות את להוציא הישיר, בחוב הירידה
יוצא שנים. כמה מזה הישיר החוב סעיפי יתר בכל משתקפת והפיתוח, העצמאות מילוות ואת
1962/63 בשנת עלייה. בו מסתמנת מאז אולם 1960/61 עד בירידה שהיה לספקים החוב זה מכלל
ספינות ברכישת בעיקר נעוצה העלייה ב1961/62. מיליון 19.6 לעומת דולר מיליון ב31.8 הסתכם

השילומים. למסגרת מחוץ

והפיתוח העצמאות מילוות .1

מכן ולאחר הברית בארצות תחילה לארץ, בחוץ להפיץ ישראל ממשלת החלה 1951 בשנת
1954 לשנת עד חוץ. במטבע חוב איגרות הלטינית, ובאמריקה באירופה אחרות במדינות גם
ההכנסה סדרות). (שתי הפיתוח מילווה איגרות ואילך ומאז העצמאות, מילווה איגרות הופצו
בסכום חוב איגרות נמכרו 1963 במארס ל31 עד הפיתוח. תקציב למימון מיועדת אלה ממילוות
האיגרות של מוקדם פדיון אופשר 1953 משנת שהחל מכיוון אולם דולר, מיליון 601.2 של כולל
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שבידי המילוות יתרת מסתכמת דולרים, תמורת גם מיוחדים ובתנאים ישראליות לירות תמורת
מיליון 189.0 של בערך חוב איגרות של והחלפה פדיון לאחר  1963 במארס 31 ליום הציבור

דולר. מיליון ב412.1  דולר
משתלמת עליהן שהריבית תלושים, איגרות סוגים: לשני מתחלקות המילוות של החוב איגרות
המחזיקים יקבלו פירעונן ובמועדי מצטברת, היא עליהן שהריבית חיסכון, ואיגרות בשנה, פעמיים
תשלומי יתר לכל בדומה התלושים, איגרות על שהריבית בעוד הנקוב. מערכן אחוזים 150 בהן
איגרות על המצטברת הריבית בה נכללת במצבה, מופיעה אינה החיצוני, החוב על הריבית

חיסכון". איגרות של קרן "הגדלת בסעיף החיסכון,
החובות מצבת רוב את מהוות והפיתוח העצמאות מילוות של החוב איגרות בגין ההתחייבויות
השנים ארבע במשך יותר או פחות הנשמרת רמה ,1963 במארס ב31 החוב מן אחוזים 57.0

.(9 לוח (ראה האחרונות
איגרות .1954 בתחילת ונסתיימה 1951 במאי החלה העצמאות מילווה איגרות מכירת
יחול פירעונן כלומר ההוצאה, מיום שנה 15 של לתקופה נמכרו העצמאות מילווה של התלושים

4 לוח

1962/63 עד 1951/52 והפיתוח, העצמאות מילוות איגרות של והפדיון המכירה
דולרים) דולרים)(אלפי(אלפי ■

הפדיוןהמכירההשנה
והתחלפה

החוב יתרת גידול
הקודמת השנה לעומת

החוב יתרת
התקופה בסוף

הריבית
. ששולמה

1951/5265,12465,12465,124241
1952/5342,01242,012107,1361,108
1953/5436,8694,86132,008139,1441,877

1954/5541,52811,43130,097169,2412,435
1955/5645,58511,56334,022203,2633,009
1956/5755,34511,74743,598246,8613,922

1957/5846,53013,22533,305280,1664,878

1958/5947,45617,58829,868310,0345,581

1959/6051,75225,24426,508336,5425,786
1960/6153,25629,92123,335359,8776,260

1961/6257,10431,81725,287385,1646,468
1962/6358,60231,62626,976412,1407,111

הכל 601,163189,023412,14048,676סך

1963ריבית במארס ה31 עד .. 50,336שהצטברה

כל הקרןסך הגדלת לרבות 462,476החוב,

בלבד. תלושים אינרות על ממכירות) ההכנסות חיוב ללא (כלומר הממשלה מתקציב הקצבות מתוך המשתלמת דושנתית ריבית .
הפירעול) מועד (בהניע סופי בשיעור האינרת קרו הנדלת בצורת מצטברת ריבית שהיא בלבד, וזיםכוז אינרות על הריבית "

שלה. הנקוב מהערך אחוזים 50 של
.54 עד 52 ע"ע ,1962/63 התקציג לשנת הו"* מטבע השגונות סיכוט המקור:
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איגרת, כל של המכירה מתאריו שנים 12 כעבור יחול החיסכון איגרות פירעון .1966 בשנת כולו
בעיקר היא לסוגים החלוקה  סוגיו לשני זה' מילווה על הריבית יותר. מודרג יהא הוא כלומר
נמכרו זה מילווה במסגרת לשנה. אחוזים 3.5 היא  משקיעים של שונים סוגים משיכת לצורך
ויתרת דולר, מיליון 57.9 לכדי מגיע המוקדם הפידיון דולר, מיליון 145.5 של כולל בסכום איגרות

דולר. מיליון ב87.6 איפוא מסתכמת 1963 במארס 31 ליום החוב
בשנת ונסתיימה 1954 באפריל החלה הפיתוח מילווה איגרות של הראשונה הסדרה מכירת
שנים 15 כעבור תיפרענה התלושים איגרות לשנה. אחוזים 4 של ריבית נושא זה מילווה ;1959
כעבור תיפרענה  כאחת וריבית קרן  החיסכון איגרות ואילו ,1969 בשנת דהיינו ההוצאה, מיום
תנאי הפיתוח. מילווה של ב' סדרה מופצת 1959 מארס מחודש החל מכירתן. מתאריך שנים 10
שנה 15 כעבור תיפרענה התלושים שאיגרות לכך פרט הראשונה, של לאלו דומים השניה הסדרה
המביא שינוי  הקודמות כבהוצאות אחת בבת ולא בהדרגה כלומר למעשה, מכירתן מתאריך
איגרות 1963 במארס ל31 עד נמכרו הפיתוח מילווה של הסדרות משתי הפירעון. מועדי לפיזור
ויתרת דולר, מיליון ב131.1 הסתכם המוקדם הפידיון דולר, מיליון 455.6 של כולל בסכום חוב

דולר. מיליון 324.5 איפוא היא זה לתאריך החוב
יוחל מכן לאחר .1964 למארס עד כמצופה תסתיים הפיתוח מילווה של השניה הסדרה הפצת
תנאיה הכנסת. שולחן על אז עד יונח אשר חוק בתוקף זה, מילווה של השלישית הסדרה בהפצת

השניה. של לאלו דומים יהיו השלישית הסדרה של
בלירות  למוכ"ז שהינן  והפיתוח העצמאות מיליות של החוב איגרות את לפדות הזכות
של חלקי, כלל בדרך מימון, לשם חוץ למשקיעי ניתנה הנקוב, הפירעון מועד לפני ישראליות,
את המקבלים ישראל לתושבי בארץ, ביקורם הוצאות לכיסוי לתיירים בישראל, השקעותיהם
לישראל. הון העברות במסגרת ארעיים ותושבים חדשים לעולים וכן חוץ, מתושבי במתנה האיגרות
היהודית, לסוכנות שנתרמו חוב איגרות של בל"י מוקדם פדיון מאפשרים מיוחדים הסדרים
המוקדם הפדיון שבאפשרות הכדאיות עיקר היה 1962 לשנת עד אחרים. מוסדות ולכמה ל"הדסה"
הנקוב מהשער ניכרת במידה הנמוך בשער לארץ בחוץ האיגרות את לרכוש היה שניתן בכך
זה שערים הפרש המלא. ערכן לפי הוא הרשמי) החליפין שער (לפי בל"י שהפדיון בעוד
אין וכיום ב1963, העצמאות, מילווה של הראשון הפירעון מועד התקרב עם בהדרגה הצטמצם
שניםשלושה על עולה הנקוב ערכן ובין החופשי בשוק האיגרות של הקנייה שער בין ההבדל
או תיור השקעות, מאפשר שהוא בכך הוא המוקדם הפדיון שבהסדר המשיכה שעיקר כך אחוזים,

במזומנים. בשימוש צורך ללא קודמות, השקעות וניצול מימוש כדי תוך תרומות
ליורשיהם המילוות, שני של ההוצאה תנאי לפי ניתנת, חוץ במטבע המוקדם הפדיון זבות
כתרומות האיגרות את שקיבלו לארץ בחוץ יהודיות לקהילות וכן שנפטרו, איגרות בעלי של
הראשונה והסדרה העצמאות מילווה של החוב איגרות החלפת מאופשרת כן שלהן. הבניין לקרנות

הפיתוח. מילווה של השניה הסדרה של החוב באיגרות הפיתוח מילווה של
ישראליות. לירות תמורת היא והפיתוח העצמאות מילוות איגרות של המוקדם הפדיון מרבית
דולר, מיליון 158.9 מזה דולר מיליון ל189.0 המוקדם הפדיון סך הגיע 1963 במארס ל31 עד
לתאריך עד הגיע ההחלפות סכום בדולרים. בלבד דולר מיליון ו23.7 בל"י, אחוזים, 84.1 או

דולר. מיליון ל6.4 זה
משקיעים. ידי על מפדיון נובע הגידול כשעיקר עלייה, בקו נמצא איגרות של המוקדם הפדיון
מכלל אחוזים 34.8 או דולר, מיליון 11 של בסכום חוב איגרות המירו הם בלבד 1962/63 בשנת
וזאת בירידה, המאוחרת בסדרה המוקדמות הסדרות החלפת נמצאת מאידך שנה. באותה ההמרות
פירוט פירעונן. מועדי התקרב עם המוקדמות, מהסדרות האיגרות של השוק ערך עליית עקב

.5 בלוח ניתן 1963 במארס 31 ליום עד והפיתוח העצמאות מילוות איגרות של והתחלפה הפדיון
ריכוז ישראל. של החיצוני החוב תשלומי לריכוז העיקרי הגורם הם והפיתוח העצמאות מילוות
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5 לוח

הכל סך
כללי

1962/63 עד 1951/52 מוטגיס, לפי והפיתוח העצמאות מילוות איגרות של והתחלפה הפדיון

החלפות
הפדיון
המוקדם
בדולרים הכל סך

ישראליות בלירות הפדיון

מוסדות תושבים
ועולים תיירים משקיעים

דולרים אלפי

157,397

31,626

189,023

6,343

64

6,407

18,695

4,990

23,685

132,359

26,572

158,931

61,474

8,885

70,359

3,508

2,504

6,012

17,755 49,622 1961/62 עד 1951/52

4,168 11,015 1962/63

21,923 60,637 1962/63 עד 1951/52

100.0

100.0

100.0

4.0

0.2

3.4

11.9

15.8

12.5

84.1

84.0

84.1

אחוזים

2.239.1

7.928.1

3.237.2

11.3

13.2

11.6

31.5 1961/62 עד 1951/52

34.8 1962/63

32.1 1962/63 עד 1951/52

.55 עמוד ,1962/63 התי,ציג hiW? הוץ מטכו! השכונות פיגופ המקור:



התלושים איגרות כל של פירעונן מועד יחול הראשונה בשנה ו1969. 1966 השנים את מציין כזה
מילווה של א' סדרה של התלושים איגרות של פרעונן מועד ובשניה העצמאות מילווה של
איגרות של הפירעון מועדי וכן כולה, הפיתוח, מילווה של בי סדרה של הפירעון מועדי הפיתוח.
בלוח אלה שיאים כי לוודאי קרוב זאת, עם השנים. פני על יותר מפוזרים הסדרות, מכל החיסכון
מהחלפת כתוצאה והן מוקדמים מפדיונות כתוצאה הן הפירעון, מועדי משיגיעו יונמכו התשלומים
במגמה עתה עד נמצאת זו שהחלפה לציין הראוי מן כי אם במאוחרות, המוקדמות מהסדרות איגרות
החלפת .1962/63 בשנת דולר אלף ל64 1955/56 בשנת דולר אלף מ972 תלולה, ירידה של
ומילווה העצמאות מילווה בין הריבית בשערי ההפרש בשל החוב את אמנם מיקרת האיגרות

בשכרה. יוצא והפסדה ייתכן אולם הפיתוח,

6 לוח

והפיתוח, העצמאות מילוות פירעון זמני לוח
1962/63 התקציב שנת פון*

דולרים) (אלפי

הכל סך המצטברת הריבית הקיו שנת
הפירעון

196315,9677,42423,391
196428,16811,73039,898
196528,92510,41839,343
1966568396,68663,525
196718,7614,36423,125
196816,5492,98219,531
196982,9072,74985,856
197021,4752,15323,628
197123,3521,38024,732
197224,87545025,325
19738,5518,551
197415,92815,928
197518,09118,091
197622,88922,889
197727,99327,993
1978870870

הכל 412,14050,336462,476סך

.56 עמוד ,1962/63 הבספימ לשנת yin מטבע חשבוגות פיכום המקור:

הריבית נכללת בלוח .6 בלוח מוצג והפיתוח העצמאות מילווה של הפירעון תשלומי לוח
שנה, מדי יגדלו שהסכומים וברור בלבד, 1963 במארס 31 ליום עד החיסכון איגרות על שנצטברה
יש בלוח. נכללו לא התלושים איגרות על הריבית תשלומי הקרן. תגדל לא אם גם לפירעון, עד
ביצוע את לשנות בהם יש הבאות בשנים מוקדמים ופדיזנות נוספות מכירות כי לזכור כמובן

למעשה. התשלומים
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וליבוא ליצוא הבנק מיליות .2

של סוכנות שהינו ("אקסימבנק") וושינגטון של וליבוא ליצוא הבנק אישר 1949 בשבת
הלוואות באמצעות מימונו ידי על האמריקאי היצוא עידוד שמטרתה הברית ארצות ממשלת
שנה 16 של לתקופה דולר, מיליון 135 של כולל בסכום ישראל לממשלת מילוות ללקוחותיו'
רכב, כלי חקלאיים, מוצרים קניית למימון נועדו אלה מילוות לשנה. אחוזים 3.5 של בריבית
חשבון על שולמו 1963 במארס ל31 עד הברית. בארצות אחר וציוד לתעשייה ציוד בניין, חומרי
המילווה יתרת הריבית. חשבון על דולר מיליון 41 ועוד דולר מיליון 98 אלו מילוות של הקרן

דולר. מיליון ב37 הסתכמה זה לתאריו
מיליון 24.2 בסך ישראל לממשלת נוספת הלוואה וליבוא ליצוא הבנק אישר 1958 בפברואר
הברית מארצות יבוא לממן נועד זה מילווה לשנה. אחוזים 5.25 של ובריבית שנים ל15 דולר,
התקציב שנת סוף עד נפרעו זה ממילווה הארצית. ההשקייה רשת והרחבת חקלאי פיתוח לצורך

דולר. מיליון 4 הריבית חשבון על ושולמו דולר, מיליון 3 1962/63
ל15 דולר מיליון 25 של בסכום ישראל, לממשלת נוסף מילווה הבנק ידי על אושר ב1961
מוגדרות לתכניות ומכונות ציוד יבוא למימון מיועד המילווה אחוזים. 5.75 של בריבית שנים
דולר. מיליון 13 זה ממילווה נוצלו 1963 במארס ל31 עד הבנק. אישור בנפרד אחת כל הטעונות
רשת להרחבת ציוד לרכישת לחקלאות, שונים וחומרים ציוד לרכישת לנמלים, ציוד לרכישת
מפעל ולפיתוח הכבישים לאחזקת ציוד לרכישת ישראל, רכבת עבור קטרים לרכישת החשמל,

באורון. הפוספאטים
היא אף אושרה דומים, בתנאים דולר, מיליון 1.5 בסך ישראל לממשלת נוספת הלוואה
במלואה. נוצלה טרם אולם לוד, התעופה שדה עבור אלקטרוני ציוד רכישת למטרת ,1961 ב
ציוד רכישת למימון דולר מיליון 11 של בסכום מילווה מתן עקרונית אושר 1963 בשנת

הפורמליים. ההסכמים נחתמו טרם אולם החשמל, רשת להרחבת נוסף
מילוות שני כוללים: בישראל ולמפעלים לחברות ישירות שניתנו וליבוא ליצוא הבנק מילוות
למפעלי מילווה דולר), מיליון 14.8) חילוף וחלקי סילון מטוסי רכישת של חלקי למימון על" ל"אל
הפטרוכימיות ולתעשיות דולר) מיליון 0.5) בע"מ תובלה למפעלי דולר), מיליון 3) חדרה נייר
המקורי סכומם החוב. לתשלום הממשלה בערבות כולם ניתנו אלד. מילוות דולר). מיליון 7.15)
מיליון 1.9 נפרעו דולר, מיליון 18.5 1963 במארס ד.31 עד נוצלו מהם דולר, מיליון ל25.4 מגיע

דולר. מיליון ל16.6 איפוא מגיעה החוב ויתרת דולר,

העולמי הבנק .3

מילוות: שלשה לישראל כה עד אישר העולמי") ("הבנק ולפיתוח לשיקום הבינלאומי הבנק
חוץ במטבע ההוצאות למימון ישראל, ממשלת של הנמלים לרשות ,265 מספר מילווה .1
דולר מיליון 27.5 הוא סכומו .(1960 בספטמבר ב9 (נחתם באשדוד החדש הנמל בהקמת הכרוכות
עד 1965 בתקופה שנתיים חצי תשלומים 41 ב ייפרע המילווה לשנה. אחוזים 5| של בריבית

המילווה. על החתימה תאריך לאחר שנים 5 יחלו התשלומים כלומר ,1985

(נחתם בסדום האשלג ייצור הרחבת למימון בע"מ, המלח ים למפעלי ,289 מספר מילווה .2
ייפרע זה מילווה לשנה. אחוזים ן5 של בריבית דולר מיליון 25.0 הוא סכומו .(1961 ביולי ב11

.1976 עד מ1966 שנתיים, חצי תשלומים ב21
בתכנית הכרוכות חוץ במטבע ההוצאות למימון ישראל, לממשלת ,323 מספר מילווה .3
מיליון 22 הוא סכומו .(1962 באוקטובר ב17 (נחתם בישראל הכבישים רשת ושיפור הרחבת
.1980 עד מ1967 שנתיים, חצי תשלומים ב27 ייפרע והוא לשנה, אחוזים 5\ עליו הריבית דולר,
ככאלו ומופיעות ישראל, ממשלת של ישירות התחייבויות הן והשלישית הראשונה ההלוואות
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7 לוח
,* וליבוא ליצוא הבנק מילוות פירעון זמני לוח
בינלאומי"** לפיתוח ו"הסוכנות העולמי הכנק

דולרים) (אלפי

לפיתוח ר.סוכנות
*.. בינלאומי העולמי הבנק ליצוא הבנק

וליבוא
שנת

הפירעון

1,466

1,466
1,466
1,466

1,466
1,467
1,466
1,466

1,466
1,466
1,467
1,466

1,466
1,466

1,466
732

22,724

.... 1963 מארס סוף 101,291עד

..... 19639,171

196417,303

196518,309360

19663,8251,635

19673,2243,774

19683,2243,994
19693,2244,221

19703,2244,462

19713,2244,721

19723,1694,994
19732,1075,278

19741,0985,585

19751,0995,909
19764946,250

19773,357

19783,543

19793,750
19802,791
19811,758

19821,860
19831,969
19842,084
19852,205

הכל ......סד 173,4464,500
בלבד. ישירים מיליות .

את משוערים. בחלקם הם וליבוא ליצוא הבנק םילוות של הפירעון מועדי במלואם. נוצלו טרם המילוות ..
בלבד. הקרן של הם בלוח הסכומים כר ומשום הניצול, נמר לאחר ר? לחשב יהיה נית! הריבית תשלומי
מיליון 22.3 בסד מנוצלת הבלתי היתרה לנבי דולר. מיליון 45 הוא זה ממקור הםילוות של הכולל הםבום ...

תשלומים. לוח להכין ניתן לא דולר,
בפועל. הפירעון ....

אחרונים. חודשים a
דולר. מיליון 16.6 היתה 1963 במארס 31 ליום זה ממקור ישירים הבלתי הםילוות יתרת

התקצי3 לשנת nn מטגע השכונות פיכומי  גינלאומי 85יתוח והפוכנות וליגוא ליצוא הבנק המקור:
ישראל. בנק  העולמי הבנק וו6, 59 ע''ע .1962/68

75



יתר בין איפוא מופיע והוא החוב, לתשלום הממשלה בערבות הוא השני המילווה החובות. במצבת
הוחל טרם הכבישים, רשת להרחבת המילווה המצבת. של השני בחלקה זה ממין המילוות סוגי
הבלתי היתרה על דולר. מיליון 10.5 1963 במארס 31 עד נוצלו האחרים המילוות משני בניצולו.
לשנה. אחוז 0.5 של בשיעור חיוב") ("דמי ריבית משתלמת העולמי הבנק מילוות של מנוצלת
מהריבית מה במידת נמוכה תהיה העולמי הבנק מילוות על למעשה הריבית כי לציין הראוי מן
שונים, למשקיעים העולמי הבנק ידי על הישראליים הלווים משטרות חלק מכירת בשל הנקובה,
הריבית. שיעורי הקטנת בצורת הלווים לזכות בחלקם נזקפים אלו ממכירות הנובעים כשהרווחים

הבינלאומי הפיתוח מינהל .4

פיתוח הלוואות למתן ביחס הברית ארצות ממשלת מדיניות שונתה 1962/63 משנת החל
עתה חייבות אז עד שניתנו ישראליות בלירות ולפירעון ריבית ללא הלוואות ובמקום לישראל,
במצבת מופיעות הן שכך ומכיוון בדולרים, הוא והפירעון לשנה, אחוז \ של בריבית ההלוואות
אחד מילווה דולר. מיליון 45 של כולל בסכום כאלו, מילוות שני לישראל אושרו כה עד החובות.
נוצלו דולר מיליון 35 של בסכום שני ממילווה ואילו כולו, נוצל דולר מיליון 10 של בסכום
ושירותים גלם חומרי ציוד, יבוא למימון מיועדים המילוות שני דולר. מיליון 13 1962/63 סוף עד

שנה. 20 של תקופה במשך ייפרעו והם לתעשייה,
הפיתוח ומינהל וליבוא ליצוא הבנק העולמי, הבנק מילוות של הפירעון מועדי פירוט

.7 בלוח ניתן הבינלאומי

ם י ר ח א ם י ב י י ח (ב)

אחוזים כ90 מקיף מיונו הממשלה. של י ישיר חוב שאינו החוב את מקיף זה בסעיף הדיון
פירוט העדר בשל יותר) גבוה הממוינים החובות של סכומם (שיעור במצבה הכלולים הפריטים מן
ישיר הבלתי החוב סף בין ההפרש בשיעור בהתאם מנופחות המיון תוצאות וכדומה. מספיק

הממוין. החוב לסכום
היבוא רישיון מקבל ההלוואה, לחוזה הצד לפי אומרת זאת הרשמי, החייב לפי נעשה המיון
אם "תעשייה", החייבים בקבוצת תעשייה חברות עבור שהוצאו הרישיונות כל מופיעים כך וכוי.
המפעל, לצורך ולא מסחר לצורכי הם אלו רישיונות סמך על שיובאו מהסחורות שחלק ייתכן כי
הספנות חברות בקבוצות בלבד. יבואן של תפקיד זה במקרה מילאה התעשייתית והחברה
מיועד שעיקרם במצבה, הכלולים לארץ לחוץ אלה ענפים של החובות כל נכללו על" ו"אל
חברות אחרות. למטרות גם מכוון מהם ניכר חלק אולם ומטוסים, ספינות רכישת למימון אמנם
אינטרסים להן יש אם גם בבנייה, או במקרקעין עיסוקן שעיקר כחברות הוגדרו ובניין מקרקעין
ופיתוח לרכישת שימשו לארץ מחוץ אלו שקיבלו ההלוואות כל שלא וברור אחרים, בתחומים
המקומיות הרשויות מילוות זה. בסעיף נוסף מיון לבצע אפשרות היתה לא אולם לבנייה, או קרקעות
משנת החל וירושלים ותלאביב, (חיפה הגדולות הערים שלוש עבור בעיקר נתקבלו לארץ מחוץ
וקיבוצים קבוצות כגון חקלאיים, גופים של ההתחייבויות כל נכללו "חקלאות" בקבוצה בלבד). 1961
של חובותיה וכן והקבוצות" הקיבוצים "איחוד כגון חקלאיים ארגונים של התחייבויות בודדים,

שמטעמים אחרים עבור חוב הינו למעשה אך ישיר, כחוב החובות במצבת הרשום החוב כי לציין שוב יש כאן 1

הרלבנטית החייבים לקבוצת והועבר הישיר מהחוב כאן הדיון לצרכי הופרד הממשלה, באמצעות התקבל שונים
מיון אולם במשק, אחרים סקטורים עבור הוא הסופי שיעודם חובות הישיר החוב גם כולל זאת עם מקרה. בכל

עצמה. בפני לסקירה נושא הינו שלו מלא
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1962/63 עד 1958/59 החייגימ, פויג לפי החיצוני* החוב
התקציב) שנת (סוף

1962/63

אחוזים מיליוני
דולר

1961/62 1960/61 1959/60 1958/59

אחוזים מיליוני
דולר אחוזים מיליוני

דולר אחוזים מיליוני
דולר אחוזים מיליוני

דולר

39.237.543.225.857.729.5

11.511.013.48.010.25.2

23.422.452.231.255.228.2

11.210.717.210.332.116.4

2.42.31.50.9

4.84.67.04.211.45.8

5.45.212.47.410.25.2

0.30.22.21.1

1.51.47.04.26.13.1

2.42.33.01.80.20.1

1.51.47.94.77.03.6

0.60.60.30.20.60.3

0.60.61.81.12.91.5

21.121.623.9

20.115.216.8

23.820.322.5

15.315.517.2

7.14.85.3

5.35.76.3

1.92.1

0.50.40.4

1.01.01.1

433.23.5

0.30.3

1.00.30.3

0.50.30.3

15.5תעשייה

14.8יבואנים

מפנות 15.7חברות

על" 11.3"אל

החשמל 5.2חברת

ובניה קרקע 3.9חברות

מקומיות רשויות

לאומיים 0.4מוסדות

0.7חקלאות

ובריאות 3.2חינוך

בנקים

נפט 0.7חברות

0.4פרטיים

100.0 195.7 100.0 167.3 100.0 104.4 100.0 90.2 100.0 73.6 .* הכל סך

.76 עמור הסקירה, בגוף מפורט החישוב אופן אחרים, של חוב למעשה שהינו ישיר חוב לרבות אד הישיר, החוב את להוציא .
המספרים. מעיגול נובעות בסיכום ההתאמות אי ..

ישואל. בנל, וונוקוו:



וחלקו דווקא, חקלאיות למטרות שימש הסכום כל שלא ברור כי אם לארץ' לחוץ "מקורות" חברת
ההלוואה זוהתה שבהם מקרים באותם רק החקלאי. בסקטור התעשייה לפיתוח למשל שימש
"חינוך הקבוצה המתאים. לסעיף הועברה היא חקלאיות, שאינן למטרות כמיועדת במפורש
בקבוצה קטנים. בריאות מוסדות וכמה חולים קופת הגבוה, החינוך מוסדות את כוללת ובריאות"
דלק. לשיווק אחת מקומית חברה וכן נפט, וקידוחי לחיפושי חברות בעיקר כלולות נפט" "חברות
במצבה המופיעים הסכומים כי להעיר יש ובריאות" ו"חינוך לאומיים" "מוסדות הסעיפים לגבי
פורמלית מבחינה אינן לארץ לחוץ אלו מוסדות התחייבויות שרוב משום ביותר קטנים הינם
בחוץ שוחריהם אגודות או המוסדות, סניפי ידי על נתקבל שהחוב אלא ישראליות, התחייבויות
המופיע אלה מוסדות של החוב כולל מאידך זרים. משפטיים גופים משפטית מבחינה שהם לארץ'
לצורכיהם שלא המשמש בנייה, חומרי של כגון מיבוא, הנובעות הלוואות של ביכר חלק גם במצבת,
לרשותם שעמדו אשראים ניצול עיקרן שכל הלוואות או הון' להעברת אמצעי אלא הישירים,

לארץ. בחוץ
שבע לגבי המובאים הסכומים כי לומר ניתן כלל בדרך .8 בלוח ניתן החייבים סוגי פירוט
ההפרדה כי אם לארץ, לחוץ התחייבויותיהן כלל את יותר או פחות מיצגים הראשונות הקבוצות
אלו קבוצות שתי לצרף הראוי מן ניתוח ולצורך מלאה אינה ו"יבואנים" "תעשייה" הקבוצות בין
"חברות "בנקים", ובריאות", "חינוך "חקלאות", לאומיים'/ "מוסדות הקבוצות, יתר לגבי יחד.
מקום ויש משפטיות, הבחנות בשל בעיקר בחסר, לוקים הנתונים כי נראה ו"פרטיים"' נפט",

לארץ. לחוץ חובותיהן היקף של יותר מדוקדקת לבדיקה

ההתחייבויות סוגי לפי החוב .4

עיקריות; קבוצות בארבע מבחין ההתחייבויות סוגי לפי החובות, מצבת מיון
לפי המיון בעת בהרחבה נידון זה סעיף  הישירנ החוב  חוץ לגורמי הממשלה התחייבויות א.

החייבים. סוגי
גורמים ידי על שנתקבלו והתחייבויות הלוואות  החוב לתשלום הממשלה בערבות התחייבויות ב.
פירעונו במועד החוב את לשלם הממשלה מתחייבת לפיה למלווים ערבות מתן תוך ישראליים
הכספים וועדת אישור טעון כאלה ערבויות מתן בהתחייבותו. יעמוד לא הלוואה מקבל באם
החוב לתשלום ערבות מתן כי לציין יש תשי"א1951. המדינה ערבויות חוק לפי הכנסת, של

הבא. בסעיף הנידון מטבע, להמרת ערבות מתן גם ממילא הוא
גורמים ידי על שנתקבלו ואשראים הלוואות מטבע להמרת הממשלה בערבות התחייבויות ג.
החוץ מטבע את הפירעון ביום ללווים למכור הממשלה מצד התחייבות קבלת תוך ישראליים
הכספים, וועדת אישור טעון אינו כאלו ערבויות מתן ישראליות. לירות תמורת לביצועו הדרוש
המדינה של התחייבות היא חוב לתשלום ערבות מתן אדמיניסטרטיבית. היא והפעולה מאחר
לה ואין המקומי, הגורם הלווה, כלפי התחייבות היא להמרה ערבות מתן ואילו המלווה, כלפי
למתן כתנאי להמרה הערבות מתן את יעמיד והלה ייתכן כי אם לארץ, בחוץ המלווה עם דבר

ההלוואה.
להם שיש ישראליים גורמים ידי על שנתקבלו ואשראים הלוואות  ערבות ללא התחייבויות ד.
נותנת אינה הממשלה אולם האוצר, אישור טעונה ההתחייבויות קבלת חוץ. במטבע הכנסות
הכנסות מתוך להיפרע ההתחייבויות ועל הפירעון, ביום ללווים חוץ מטבע להקצבת ערבותה
הממשלה של ולא המשק, של התחייבויות הינן אלו והתחייבויות הלוואות חוץ. במטבע הלווים

אחרים. של חוב למעשה שהינו ישיר וזוב גם הכוללת החובות, מצבת הגדרת לפי 1
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1962/63 עד 1953/54 החתחייגות, פוג ל8י המדינה חובות מצגת
התקציב) שנת (סוף

1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1956/57 1955/56 1954/55 1953/54

78.1
9.6
10.4
1.9

46,665 50,770 58,609 76,024

דולרים) (אלפי

633,685 . 583,430 558,631 540,815 529,471 492,975 461,402 410,137 367,157 325,227
77,897 57,377 25,592 23,903 19,022 5,293
84,870 77,905 61,328 53,072 43,548 46,351
15,316 16,550 7,418 6,213 5,142     

811,768 735,262 652,969 624,003 597,183 544,619 508,067 460,907 425,766 401,251

462,476 427,120 397,900 367,996 335,180 298,044 261,011 213,123 176,958 137,443

349,292 308,142 255,069 256,007 262003 246,575 247,056 247,784 248,808 263,808

79.3
7.8
10.6
2.3

85.6
3.9
9.4
1.1

86.7
3.8
8.5
1.0

88.6
3.2
7.3
0.9

90.5
1.0
8.5

אחוזים

90.8

9.2

89.0

11.0

86.2

13.8

81.1

18.9

ישירות התחייבויות
חוב לתשלום ערבויות
מטבע להמרת ערבויות

ערבות ללא התחייבויות

הכל סך

מילוות מזה:
והפיתוח העצמאות

מילוות את להוציא הכל סך
והפיתוח העצמאות

ישירות התחייבויות
חוב לתשלום ערבויות
מטבע להמרת ערבויות

ערבות ללא התחייבויות

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

מילוות מזה:
והפיתוח 34.341.646.251.454.756.159.060.958.157.0העצמאות

מילוות את להוציא הכל סך
והפיתוח 65.758.453.848.645.343.941.039.141.943.0העצמאות

.1957/58 התקציב בשנת רק הונהנה הערבויות סוני ביז ההפרדה .1958/59 התקציב בשנת רל, הוחל ערבות km ההתחייבויות ברישום הערה:
חאוצי. חוץ, מטבע אנה חודשיים. ורו"חות חוץ מטנע חשבונות ש? שנתיים פיגומים המקור:
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ממשלתיים, גופים הם כאלו התחייבויות לקבל המורשים מהגופים ניכר חלק אולם לארץ' לחוץ
ובניהולם. בהונם חלק יש שלממשלה גופים או למחצה, או לגמרי

החיצוני החוב בכלל הישיר החוב של משקלו .9 בלוח ניתן ההתחייבויות סוגי לפי המצבת מיון
שיעורי ואילו ,1963 למארס 31 ב אחוזים 78.1 ל 1957 במארס 31 ב אחוזים מ90.8 בירידה, נמצא
ההתחייבויות לגבי יותר מהירה היא העלייה בהתמדה. עולים החוב בכלל ההתחייבויות סוגי יתר
ערבות. ללא ההתחייבויות או להמרה בערבות ההתחייבויות לגבי מאשר החוב לתשלום בערבות
להמרת להתחייבויות בהשוואה ביחוד  מוחלטים במספרים הרב הגידול בראשונות בולט כן
של ממחציתן פחות לכדי לתשלום בערבות ההתחייבויות הגיעו 1958/59 שבשנת בעוד מטבע.
נעוצה מסויימת במידה בהיקפן. כמעט הן שוות ב1962/63 הרי להמרה, בערבות ההתחייבויות
העולמי, הבנק כגון חדשים ממקורות מילוות בקבלת שחלה הרבה בהתרחבות זו התפתחות
כלל להם היתה לא שנים מספר שלפני במשק וענפים סקטורים עבור ומספנות, "אקסימבנק"

לארץ. בחוץ ההון לשוק ישירה גישה

החוב לתשלום הממשלה בערבות התחייבויות (א)

הכרוכות בהתפתחויות נעוצה זו עלייה ניכרת. במידה כאמור עלה אלו התחייבויות של היקפן
והון אשראי למקורות שלו הגישה אפשרויות ובהרחבת בכללותו' הישראלי המשק בהתפתחות
תחיקתית פעולה טעונות והיותן כאלו ערבויות במתן הכרוכים נוהליים קשיים ואלמלא לארץ, בחוץ

יותר. ניכר אף הגידול היה  הכנסת של הכספים וועדת אישור  למחצה
בהפרדה הוחל (בה 1957/58 לשנים חוב לתשלום בערבות ההתחייבויות פירוט ניתן 10 בלוח
עד להמרה) וערבות לתשלום ערבות  להתחייבויות הערבויות סוגי שני בין במצבת^החובות

.1962/63
במונחים גם זה. התחייבויות בסוג וקטנה הולכת והיא מועטת חשיבותו קצר, למועד החוב
ב1962/63. דולר מיליון ל2 ב1957/58 דולר מיליון מ4  מתמדת ירידה בו חלה מוחלטים
למדי, חריפות תנודות, בו יש בינוני למועד החוב ואילו ארוך, למועד בחוב חל הגידול עיקר
 הזכאים סוגי בחינת ידי על מוסברות אלו תופעות ירידה. של בכיוון והן עלייה של בכיוון הן
לבנקים ארוך למועד החוב נתון בכללותו, החוב של הצעיר הגיל עקב בנקים. הוא שעיקרם
הגידול לפירעון. פעמים מספר להגיע הספיק שכבר להם בינוני למועד החוב מאשר לתנודות פחות
העולמי מהבנק אלו כגון יחסית גדולים מילוות מקבלת בחלקו נובע לבנקים בהתחייבויות
מימון כגון ויעודים, מטרות של ארוכה לשורה יותר קטנים מילוות מקבלת ובחלקו ו"אקסימבנק",

לבנקים. ואשראי שונות לחברות הלוואות ספנות, חברות
חלה בו הספקים, אשראי 1961/62 לשנת עד היה התחייבויות של זה סוג להרחבת נוסף גורם
היקף מהרחבת נובע הספקים אשראי מגידול חלק ב1962/63, שנבלמה רצופה, עלייה אז עד
במספנות מגרמניה, השילומים למסגרת מחוץ הישראלי, הסוחר צי עבור לספינות ההזמנות
ובחלקו לחוב, ממשלתית ערבות במתן אשראי הענקת את כלל בדרך המתנות שונות במדינות
באשראי הגידול מגמת בלימת גלם. וחומרי חילוף חלקי מכונות, ציוד, ליבוא ספקים אשראי הוא
אלא הספקים באשראי הרחבה לאשר שלא הממשלה מדיניות את משקפת ב1962/63 הספקים
בו ההרחבה ומגמת ביותר יקר הינו הספקים אשראי כי לציין הראוי מן יצוא. לשם יבוא למימון
מצביעה  1962/63 בסוף דולר מיליון מ20 פחות גדול, אינו הכולל סכומו גם אם  לאחרונה עד
באישור והכדאיות העדיפויות מדיניות קביעת בעת האשראי במחיר מסוים התחשבות חוסר על

לארץ. לחוץ התחייבויות
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החוב לתשלום הממשלה בערבות ההתחייבויות מצבת
1962/63 עד 1957/58 חזכאיפ, וסוג. הפירעון מועד ל*י

דולרים) (אלפי

התקציב) שנת (סוף

הזכאים וסוג 1957/581958/591959/601960/611961/621962/63המועד

ארוך מועד
העולמי 6,148הבנק

* וליבוא ליצוא 13,104הבנק
אחרים 7022,75129,933בנקים
סחורות 4275,4169,74412,31113,519ספקי
אחרים 2866141,6122,8422,097זכאים

הכל 4272866,03011,42637,90464,801סך

בינוני מועד
וליבוא ליצוא 300הבנק

אחרים 5001,4681,4321,8077,2804,829בנקים
סחורות 863,7614,4293,1186,1714,786ספקי
אחרים 2379,8147,9055,8823,4761,223זכאים

הכל 82315,04313,76610,80716,92711,138סך

קצר מועד
2,9142,6902,9483,1642,4111,957בנקים

סחורות 1,0291,0031,1591951351ספקי

אחרים 100זכאים

הכל 4,0433,6934,1073,3592,5461,958סך

הכל סך
העולמי 6,148הבנק

וליבוא ליצוא 13,404הבנק
אחרים 3,4144,1584,3805,04132,44236,719בנקים
סחורות 1,5424,76411,00413,05718,61718,306ספקי
אחרים 33710,1008,5197,4946,3183,320זכאים

הכל 5,29319,02223,90325,59257,37777,897סך

אחרים". "בנקים בסעיף 1962/63 התקציב לשנת קד כ5ול .
.1962/631 1961/62 חו"(, ממגע חשגונות סיכומי המקור:
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25,438

מטבע להמרת הממשלה בערבות ההתחייבויות מצבת
1962/63 עד 1957/58 הזכאים, וסוג הפירעון מועד ל8י

דולרים) (אלפי

התקציב) שנת (סוף

1957/581958/591959/601960/611961/621962/63

ארוך מועד

* וליבוא ליצוא 1,178הבנק
אחרים 1,7271,9853,5119,05711,57612,648בנקים

סחורות 2,6061,7622,7832,7752,6361,885ספקי
אחרים 43574,9476,3201430412,7979,727זכאים

27,009 26,136 12,614 8,694 8,690 הכל סך

בינוני מועד

8,69311,3647,6829,9408,9169,795בנקים
סחורות 8431,5591,0461,71611,05912,986ספקי
אחרים 10,6994,0763,2972,5962,9932,568זכאים

25,349 22,968 14,252 12,025 16,999 20,235 הכל סך

קצר מועד
15,45116,77027,06417,48224,90221,450בנקים

סחורות 4158141,2672,3572,45911,051ספקי

אחרים 1,5602711021,2995671,582זכאים

34,083 27,928 20,940 28,433 17,855 17,426 הכל סך

הכל סך
וליבוא ליצוא 1,178הבנק

אחרים 25,87130,11938,25736,28145,39443,893בנקים

סחורות 3,8644,1355,0966,84816,15425,922ספקי

אחרים 16,6169,2949,71918,19916,35713,877זכאים

הכל 46,35143,54853,07261,32877,90584,870סך

אחרים". "בנקים בסעיף 1962/63 התקציב לשנת עד כלול "

ו962/63ו. 1961/62 ,y\n נזטגע חשגונות טיכומי המקור:
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מטבע להמרת בערבות התחייבויות (ב)

תמורת הפירעון' לביצוע חוץ מטבע להם למכור למקבליהן ערבה שהממשלה אלה התחייבויות
החובות. במצבת בגודלה השניה הקבוצה הן ל"י,

1962/63 עד 1957/58 בשנים המצבת של זה בסעיף ההתחייבויות פירוט ניתן 11 בלוח
סוגי לפי שבערבות החובות בין החובות במצבת הפרדה כאמור נעשתה לא ל1957/58, (עד
שאינן המצבת, הגדרות לפי הוא 11 בלוח הזכאים סוגי לפי המיון כי לציין הראוי מן הערבויות).

ספקים. למעשה הינם האחרים" מה"זכאים ניכר חלק וכי ביותר' גמישות
בכללותו' ובינוני. ארוך למועד והחוב קצר למועד החוב בין הדיון לצורך להבחין יש כאן גם
נעוצות ל1962/63, עד בו התנודות ועיקר מגמה, על מראה זה בסעיף קצר למועד החוב אין
עלייה בעקבות זה אשראי של היקפו התרחב ב1962/63 לבנקים. ההתחייבויות בסכומי בשינויים
חלה לא הסעיפים שבשאר בעוד עלייה, של בקו השנים בכל הנמצא הספקים, באשראי ניכרת

ירידה.
החוב ואילו יציב, יותר או פחות הינו אחרים" ל"זכאים החוב ובינוני ארוך למועד באשראי
בהתחשב ב1962/63. דולר מיליון ל14.9 ב1957/58 דולר מיליון מ3.4 מהיר בקצב עלה לספקים
מטרת ואכן חיובית, תופעה זו במגמה לראות אין ביותר, גבוה הינו זה אשראי של שמחירו בכך

המשכתי.. את לצמצם היא הממשלה מדיניות
השנים בשתי כולו כמעט חל ובינוני ארוך למועדים להמרה בערבות הבנקאי באשראי הגידול
למדי. יציב היה הוא ,1962/63 ובשנת לאלו הקודמות השנים בשלש ואילו ו1961/62, 1960/61
מקבלת ובחלקה לעולים, בנייה למימון מילוור. מקבלת בחלקה נובעת אלו בשנתיים הניכרת העלייה
בתקופה הצי של הפיתוח תכנית במסגרת הסוחר צי עבור ספינות בניית למימון בנקאיים מילוות
הספקים אשראי ארוך. למועד הבנקאי באשראי הוא האמור הגידול עיקר השילומים". "שלאחר
דולר, מיליון 2.8 עד 1.8 של ברמה הנסקרת, התקופה במשך למדי זאת לעומת יציב ארוך למועד
,1961 עד 1958 בשנים דולר מיליון לשני מיליון בין שנע בינוני, למועד הספקים אשראי ואילו
הגידול, מוסבר כאן גם ב1963. דולר מיליון ול13 ב1962 דולר מיליון ל11 אחת בבת עלה
של רב מספר אישור של תוצאה הוא בעיקרו אולם ספינות, לבניית מספנות באשראי בחלקו,

סחורות. של רבים לסוגים חוץ במטבע אשראי בתנאי יבוא רשיונות

ערבות ללא התחייבויות (ג)

של "ההתחייבויות את כוללת החובות, במצבת ביותר הקטנה שהיא זו התחייבויות קבוצת
חוץ. במטבע אלו חברות של הכנסותיהן מתוך שתיפרענה לארץ בחוץ הפועלות ישראליות חברות
ההתחייבויות אלו. התחייבויות של הפירעון במועד חוץ מטבע ללווים להקציב התחייבה לא הממשלה
ישראליות חברות של הפעילות בהיקף תלוי וסכומן קצר לזמן הלוואות בעיקרן הן ערבות ללא
והתעופה הספנות הסחר, חברות של חובות הם זו בקבוצה הפריטים רוב לישראל". מחוץ

הישראליות.
בסכום רצופה עלייה חלה 1962/63 עד .12 בלוח ניתנים ערבות ללא ההתחייבויות סכומי
היא הירידה דולר. כמיליון של ירידה בהן חלה ב1962/63 ואילו אלו, התחייבויות של הכולל

קלה. עלייה חלה ובינוני ארוך למועד שבהתחייבויות בעוד קצר' למועד בהתחייבויות כולה

זגאימ סוגי לפי החוב .5
וזכאים סחורות ספקי בנקים'  עיקריים זכאים סוגי לפי החוב של מיון מצוי החובות במצבת
הן שכן הזכאים' קבוצות מבנה של משמעותי ניתוח לצורך דיו מפורט הוא אין אולם אחרים,
להפרידם הראוי שמן שונים זכאים מסוגי מורכבות הסחורות ספקי קבוצת והן הבנקים קבוצת
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הזכאימ, וסוג הפירעון מועד לפי ערבות ללא ההתחייבויות מצבת
1962/63 עד 1958/59

דולרינז) (אלפי

התקציב) שנת (סוף

1958/591959/601960/611961/621962/63

ארוך מועד
סחורות 250250214179ספקי
אחרים 1121,2061,999זכאים

הכל 2503621,4202,178סך

בינוני מועד
2001502393,4212,692בנקים

אחרים 89311311336זכאים

הכל 2002395503,7323,028סך

קצר מועד
3,4575,4743,1795,0088,770בנקים

סחורות 2951422,9556,2001,157ספקי
אחרים 1,190108372190183זכאים

הכל 4,9425,7246,50611,39810,110סך

הכל סך
3,6575,6243,4188,42911,462בנקים

סחורות 2953923,2056,4141,336ספקי
אחרים 1,1901977951,9072,518זכאים

הכל 5,1426,2137,41816,55015,316סך

ו1962/63. 1961/62 חוץ. מטבע השכונות סיכומי המקור:

ה"זכאים קבוצת של נוסף לפירוט גם מקום שיש היה נראה כן שביניהן. המהותי השוני בשל
בהתבסס זכאים סוגי לפי המצבת של יותר מפורט מיון ידינו על נערך שכך מאחר האחרים".
החוב מכלל אחוזים מ90 למעלה הקיפה הבדיקה החיצוני. החוב פריטי של מחדש בדיקה על
בשיעור בהתאם נופחו המיון ותוצאות י, הפריטים מספר מבחינת והן הכספי היקפו מבחינת הן

.13 בלוח מובאות המיון תוצאות הממוין. החוב לסכום הכולל החוב סכום בין ההפרש
ביותר הגדולה הזכאים קבוצת את מהווים והפיתוח העצמאות מילוות של החוב איגרות בעלי
הדיון בעת בהרחבה נידונה זו קבוצה י, ישראל של החיצוניות ההתחייבויות בכלל משקלה מבחינת

החייבים. סוגי על

בהם. טיפול הצדיק שלא המצומצם, היקפם בשל או מספיקים נתונים העדר בשל אפשרי היה לא הפריטים יתר מיון 1
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1962/63 ער 1958/59 הזכאים, סוג לפי ישראל* של החיצוני החוב
התקציב) שנת (סוף

1958/591959/601960/611961/621962/63

הזכאים" מיליוניסוג
מיליוניאחוזיםדולרים

מיליוניאחוזיםדולרים
מיליוניאחוזיםדולרים

מיליוניאחוזיםדולרים
אחוזיםדולרים

בינלאומיים מימון 100.539.195.638387.435.398.333.7123.336.9מוסדות

מסחריים 68.826.84a719.541.416.750.417.357.517.2בנקים

סחורות 39.315.321.7a725.810.433.211.454.816.4ספקי

זרות 10.34.033.513.433.913.732.911.323.06.9ממשלות

וכוי 20.07.817.57.023.09.325.18.622.06.6אמפ"ל

שירותים 1.80.72.71.13.71.53.8132.40.7ספקי

5.72311.64.726.59.133.410.0מספנות

0.80.32.20.93.01.26.12.15.31.6קבלנים

חוץ 3.91.58.53.46.22.57.32.510.43.1משקיעי

10.64.312.14.78.73.56.72.31.00.3אירפיננס

0.50.21.80.73.01.21.20.41.00.3שונים

... הכל 256.9100.0249.8100.0247.7100.0291.6100.0334.0100.0סך

ערבות. ללא החוב ואת והפיתות העצמאות מילווה את להוציא .
.19 ללוח הערות ראה ..

המספרים. מעינול נובעות בסיכום ההתאמות אי ..■ 10
ישרא?. בנק המקור: 00



והלאומיים הבינלאומיים המימון מוסדות הינם לאלו, פרט לישראל, העיקריים המלווים
הינם האחרונים שני הבינלאומי. הפיתוח ומינהל וליבוא ליצוא הבנק העולמי, הבנק לפיתוח
זרות" ה"ממשלות בקבוצת נכללים הם אין זאת למרות אולם הברית, ארצות ממשלת של סוכנויות
מפעלי למימון בעיקר המיועדות הלוואותיהם, שכן הבינלאומיים המימון מוסדות בקבוצת אלא
אחרות, ממשלתיות להלוואות מאשר העולמי הבנק של לאלו באופיין יותר קרובות כלכליים, פיתוח
ישראל לרשות שעמדו החוץ מקורות מכלל כשליש רגילות. מסחריות עיסקות כלל בדרך שהינן
זכאי בין הרב ומשקלה זו, מקבוצה באו  והפיתוח העצמאות מילוות איגרות להוציא ב1962/63

מתפתחת. כמדינה ישראל מדינת של אופיה את מדגיש החיצוני החוב
להרחבת הבנקאי המימון כיום בה בולטים ביותר. הטרוגנית הינה המסחריים הבנקים קבוצת
הבנק מן למילווה שבנוסף המלח, ים מפעלי כגון פיתוח למפעלי הלואות וכן הישראלי הסוחר צי
מבנקים ההלואות רוב הברית. בארצות מסחרי מבנק דולר מיליון 10 של מילווה קיבלו העולמי
של קונסורציה ידי על הלוואות של מקרים כמה קיימים אולם בודדים, בנקים של הן מסחריים
בשעתו שמימן הקונסורציום או מבלגיה ומכונות ציוד יבוא למימון הבלגי המילווה כגון  בנקים
הבנקים של חלקם זו בקבוצה בולט הדברים בטבע הברית. בארצות ישראל עבור חיטה קניות
הדוקים קשרים המקיימים כאלה או יהודיים בנקים וכן ישראליים, לבנקים הקשורים או המסונפים
המסחריים הבנקים שלושת בעיקר ברשימה כלולים ממש ישראליים בנקים גם ישראל. עם
או לארץ בחוץ פעולות למימון ישראליים לגורמים שלהם הפת"ח מפקדונות שהילוו  הגדולים
הפת"ח שחשבונות גם ומה המצבת, הגדרת את בעצם נוגד מילוות של זה אחרון סוג יבוא. למימון

להלן. נעמוד כך ועל  כלל בה כלולים אינם
אינן זה במיון (סחורות הסחורות ספקי הם הזכאים סוגי בין גדלה מבחינת הבאה הקבוצה
להוציא המצבת, מן אחוזים מ16 למעלה מהווה להם החוב ושירותים). ספינות מטוסים, כוללות
בעת להלן תידון זו במגמה הכרוכה הבעיה עלייה; של במגמה והוא והפיתוח, העצמאות מלוות
הגידול מהווה מסויימת מבחינה כי לציין הראוי מן החיצוני*. החוב של הריבית שערי על הדיון
הראשונות המדינה בשנות  ישראל של הכלכלית להתקדמותה והוכחה עדות מעין הספקים בחוב
היו לא אולם לה, ולהלוות להסתכן מוכנים שהיו ברקלייס, או אקסימבנק כגון בנקים, נמצאו
אולם שנים. כמה נמשך זה מצב אשראי. בתנאי סחורות לה לספק אז מוכנים שהיו רבים ספקים
המיובאות הסחורות עיקר בקבלתו. לבררנות מקום ויש ספקים אשראי בהשגת קושי כל אין כיום
ביחוד רכב כלי וכן גלם, חומרי ענפיה, לכל לתעשייה וציוד מכונות הן ספקים אשראי בתנאי
יבוא למימון זה אשראי משמש כן התיירות. וחברות לתחבורה הקואופרטיבים עבור אוטובוסים

כבד. הנדסי וציוד חקלאיות מכונות
זה חוב היה 1959 עד האחרונות. בשנים ניכרת במידה השתנה זרות לממשלות החוב של הרכבו
ההסכם במסגרת בריטניה ממשלת של המילוות שני את כלל אחד סוג הלוואות. סוגי משני מורכב
השני הסוג ואילו בא"י, הבריטי המנדט סיום עם שהתעוררו בעיות ליישוב 1951 מ הפינאנסי
ישראלים יבואנים של קניות למימון וצרפת בלגיה ממשלות ידי על שניתנו המילוות את כלל
החל המשק). לצרכי בהתאם היבואנים בין אותו שחילקה ישראל לממשלת ניתן (האשראי בהן
מחיסול נובעים הללו  זרות ממשלות מילוות של נוספת קבוצה החובות במצבת מופיעה מ1959
נוצרו כאלה יתרות ישראלי. לחוב הפיכתן ידי על התשלומים הסכמי במסגרת חובה יתרות
בהתאם והפכו דנמרק, ועם פינלנד עם התשלומים הסכמי במסגרת שנים כמה במשך היתר בין
הראשונים הסוגים משני מילוות גם נוספו בינתיים רגיל. לחוב בדבר הנוגעות הממשלות בין להסכם
ניצולו שסכומי מילווה  הנאצים נפגעי לשיקום המערבית גרמניה ממשלת של המילווה כגון

ממנה. ישראלי יבוא למימון צרפת מממשלת נוספים מילוות שני וכן  לשנה משנה גדלים

יצוא. לשם יבוא של במקרים רק ספקים אשראי לאשר היא כיום הממשלה מדיניות 1
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אמפ"ל חברת את ראשון במקום כוללת האחת לישראל. מיוחדות הבאות הזכאים קבוצות שתי
"חברת של בת חברת היא אמפ"ל "פי.אי.סי.". בעיקר הצפונית, באמריקה דומים גופים כמה וכן
הפצת ידי על העובדים חברת מפעלי עבור לארץ בחוץ כספים גיוס לשם שהוקמה העובדים"
דלוואר, מדינת חוקי לפי הרשומה אמריקאית חברה זוהי משפטית מבחינה אולם חוב. איגרות
ירידות להוציא עלייה, במגמת נמצא לאמפ"ל החוב החובות. במצבת לה החוב כלול כך ומשום

האחרונות. בשנים מספר
בשנות שנעשו מיוחדים מהסדרים בעיקרו נבע להם החוב שירותים. ספקי קבוצת היא השניה
חברות בהדרגה. ונעלם הולד הוא חוץ, במטבע תשלומים דחיית או למניעת הראשונות המדינה
ממכירת הכנסותיהן את חוץ במטבע ממנה להוציא הזכות את דרשו בישראל שפעלו הזרות התעופה
הסכימו אז ששררו בתנאים בהתחשב אולם לכך, עקרונית הסכימה הממשלה בארץ. טיסה כרטיסי
על'/ "אל (כגון אחרים ישראליים לגופים או לאוצר להן המגיעים הסכומים את להלוות החברות
בהגיע חוץ במטבע הסכום את להוציא להן יאופשר כי הבטחה תמורת וכוי) האוניברסיטה "רסקו",
דומה הסדר הדחייה. תקופת על ריבית תשלום תמורת נדחה ההמרה ביצוע ההלוואה; פירעון מועד
בישראל. במכונותיה השימוש עבור שכירות ודמי תמלוגין המקבלת "אי.בי.אמ." חברת לגבי נקבע
מופיע והוא הישראלי, החיצוני החוב של הזכאים ברשימת חדש ענף הינו המספנות ענף
הישראלי הסוחר צי עבור הספינות רוב בבנו לכן קודם .1959 משנת החל רק החובות במצבת
תשלום בתנאי נקנו זו למסגרת מחוץ שנרכשו והמעטות גרמניה, עם השילומים הסכם במסגרת
דולר מיליון מ6 רבה, במהירות גדל המספנות אשראי של היקפו בנקאי. במימון או במזומנים
הישראלי הסוחר צי להרחבת הקיימות לתכניות ובהתאם ב1962/63, דולר מיליון ל10 ב1959/60
למשיכת המספנות בקרב המקובלים התנאים אחד הוא אשראי מתן בגידולו. להמשיך עתיד הוא
אפשרות  טובים אשראי תנאי השגת מאפשרת זה בענף כיום השוררת העזה והתחרות לקוחות,
לקוחות עבור אשראי בתנאי העובדות המספנות רוב הישראליות. הספנות חברות ידי על שנוצלה

והולנדיות. נורבגיות דניות, יפאניות, מספנות גם ביניהן מצויות אולם צרפתיות, הן ישראליים
תעשיית של יצואה למימון בינתיים) (שחוסלה בריטית ציבורית חברה פיננס", ל"איר החוב
חלפים קניות על", "אל חברת עבור ה"בריטניה" מטוסי רכישת את מייצג הבריטית, המטוסים

אחריםנ, מטוסים עבור מנועים רכישת וכן אלו, למטוסים וציוד
החוץ משקיעי כל כמובן אינם ישראלי חוב של כזכאים במצבת המופיעים החוץ משקיעי
או מילווה בצורת נעשתה שהשקעתם מביניהם אלו רק אלא ישראליים, גורמים חייבים להם
הביצוע, אחרי מה במידת המפגר רישום במצבת עתה עד נרשמו זכויותיהם ואשר התחייבות
הממשלתיות הרשויות ריבוי בשל וכן לתוקף וכניםתה ההתחייבות בהגדרת הסיבוך בשל בעיקר

זה. בתחום העוסקות
עבודות המבצעות צרפתיות, חברות בעיקר הינם אשראי בתנאי בישראל הפועלים הקבלנים
מקומיות. רשויות עבור עבודות כמה וכן שונות, פיתוח תכניות במסגרת הארץ בנמלי
ניכר בהיקף הרבות העבודות לאור בעתיד, גם תימשך כי להניח שיש גידול במגמת נמצא זה סעיף

המשק. של שונים בסקטורים זרים קבלנים ידי על המבוצעות
הלוואות וכן לארץ, בחוץ לפרטיים בארץ פרטיים של חובות בעיקר כולל "שונים" הסעיף
קטנים בסכומים כולן הן הכלל, מן יוצאים לכמה פרט אלו, הלוואות לסווגן. אפשרות שאין שונות
זה, בסעיף היחידה יחסית הגדולה ההלוואה דולר. אלפי כמה היותר לכל או מאות כמה של ביותר,
בתי מתקני עבור העיראקית הנפט לחברת החוב היא פירעונה, עם בהדרגה נעלמת היא שאף

במצבת מופיעות הברית, בארצות ה"בואינג" מסוסי קניית בעיקר על", "אל חברת של אחרות ציוד רכישות 1

ספקים. אשראי בצורת ובמיעוטן בנקאי אשראי בצורת בעיקר
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14 לוח

שונות מדינות של החיצוני* החוב
החיצוניאוכלוסיה לנפשהחוב החיצוני החוב דולרים)(אלפים)השנההמדינה (דולרים)(מיליוני

82713848.8'19602אורוגוואי
196049,36184217.0איטליה
19604,31710925.3אקוודור
196020,662854.1בורמר)

196152,5395,961113.5בריטניה
19624,58128161.3דנמרק

אפריקה 196215,78043927.8דרום
196120,000472.4חבש

196018,53860032.4יוגוסלביה
196193,2001,59417.1יפאן

19601,6462716.4לבנון
19623141341.4לוכסמבורג

19606,90918426.6מלאיה
19603,586420117.1נורבגיה

19611,4774228.5ניקאראגואה
196111,7701149.7סודאן

196227,79241214.8פיליפינים
19614,45031270.1פינלנד

196210,85745041.4פרו
196014,13240528.9קולומביה
196126,2581505.7תאילנד
196127,65193133.8תורכיה
19622,250659306.4ישראל

הממשלה. ערבות ללא והתחייבויות קצר למועד התחייבויות להוציא .
העולמי. הבנק רו"חות לפי מחושב המקור:

זו התחייבות היתה תחילה בישראל. העובר העיראקי הנפט צינור קטע ועבור בחיפה הזיקוק
ומופיעה הזיקוק בתי לחברת הועברה היא לאחרונה אולם הממשלה, של ישירה התחייבות

החוב. לתשלום הממשלה בערבות כהתחייבות

החוג נטל .6

אולם גדול. מוחלטים במספרים איננו, אחרות, למדינות בהשוואה ישראל, של החיצוני החוב
לוקים בלוח הנתונים .14 לוח שמראה כפי בעולם, הגבוהים מן הוא בישראל לנפש החיצוני החוב
אולם בהסתייגות. אליהם להתייחס לכן ויש זהות, תמיד אינן ההגדרות שכן מסוים דיוק בחוסר
השוואת כי לזכור, ראוי העיקרית. המסקנה את לערער כדי בהם אין וישנם, במידה ההפרשים,
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בחשבון מביאה אינה המקובלות, מההשוואות אחת הינה גם אם שונות במדינות לנפש החיצוני החוב
היחידה. ההשוואה להיות יכולה היא אין כף ומשום החייבת' המדינה של התשלומים יכולת את

השוואת הן החיצוני היחסי הנטל מידת בקביעת המקובלות נוספות השוואה דרכי שתי
בהדרגה מתחסל שהחוב בהנחה עצמו) החוב גודל (ולא החיצוני החוב חשבון על התשלומים

היצוא. מן ולהכנסות הלאומית להכנסה  חדש חוב ידי על מוחלף ואינו
להבטחת ההכרחיים התנאים אחד הוא הארוך בטווח לנפש ההכנסה וביחוד ההכנסה, גידול
ההכנסה אין בה במדינה כלשהי. מדינה של החיצוני החוב של והסדירים המלאים התשלומים ביצוע
החיצוני החוב תשלומי של המלא ביצועם משמעות בה ואשר יחסית, ממושכת תקופה במשך גדלה
במשק. וההשקעות החיסכון היקף להקטנת ניכר לחץ יופעל השוטפת, הצריכה ברמת ירידה היא

באחוזים החיצוני החוג חשבון על השגתייפ התשלומים
שונות במדינות ומהיצוא הלאומית מההכנסה

מההכנסה .באחוזים מכללהלאומית היצואבאחוזים

1954196119551961

0.4031.813איטליה

P&0.81.53.6אקוודור

5.0..1.61.1בורמה
0.60.82.22.1בריטניה

1.00.93.32.4דנמרק
אפריקה 0.30.22.04.5דרום

1.51.813.19.8יוגוסלביה
0.50.64.24.1יפאן

0.50.2לבנון

0.40.3לוכסמבורג

1.01.72.33.0נורבגיה

1.11.94.94.9ניקוראגואה

0.31.92.69.6פיליפינים
0.80.72.92.2פינלנד

0.72.05.47.4פרו
0.91.76.812.9קולומביה
0.10.61.02.8תאילנד
4.23.429.823.5ישראל

שימש הפיליפינים לנבי רשמייס; החליפין שערי בסיס על נעשה לדולרים מקומי ממטבע התרנים .
. לדולר. ל"י 2.45  ו1961 לדולר ל"י 1.80 של שער  ו1955 1954 ישראל ולנבי השי? שער

.1953
:D. Avramovic, PostwarGrowth in International Indebtness, Baltimore 1958 ו"1955 1954 המקור:

ו180. 176 V'V
העולמי; הבנק מנתוני החוג חשבון על התשלומים על הנתוניב מתגונר.; אותה לפי ערוכים החישוכיט 1961

התשלומי3 מאזני של השנה פפר לפי היצוא ונתוני האו''פ, של הפטטיפםי השנתוז לכי הלאומי!* ההכנסה
הבינלאומית. המטגע קין של
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של השוטפת הרמה חשבון על ולא להכנסה, התוספת מן החובות1 תשלום מתבצע אם מאידך,
במלואו. ולהשקעות לצריכה המתחרה הביקוש סיפוק עם בבד בד לבצעו ניתן הלאומי' התוצר

ממילא איפוא הוא ביצוא מתמיד גידול היצוא. בגידול מותנה הארוך בטווח ההכנסה גידול
חייב או כלל, בדרך הינו היצוא בלבד, זאת לא אולם החיצוני. החוב תשלומי ביצוע להבטחת תנאי
היבוא. בעד לתשלומים נוסף החיצוני, החוב על הריבית תשלומי לביצוע המקור להיות, לפחות
1961 שבשנת בעוד  ניכר בהיקף צדדיים חד מתקבולים ישראל אמנם נהנית עתה עד
היו הם מהיצוא, אחוזים 23.5 ישראל של החיצוני החוב חשבון על השנתיים התשלומים היו
כי להניח יש אולם צדדיים החד התקבולים עם יחד מהיצוא בלבד אחוזים 12.9 שנה באותה
העיקרי המקור יהיה והיצוא ניכרת, במידה צדדיים החד התקבולים היקף יצטמצם הארוך בטווח

לארץ. לחוץ התשלומים לביצוע
וישראל מדינות, כמה לגבי וליצוא להכנסה ביחס החיצוני החוב תשלומי שיעורי פירוט
החוב חשבון על תשלומיה שיעור  הלוח בראש השנים בכל מצויה ישראל .15 בלוח ניתן בכללן,
כי היא המתפתחות המדינות לגבי הכללית התמונה בעולם. הגבוהים הם וליצוא להכנסה ביחס
או הלאומית, להכנסה ביחס החיצוני החוב חשבון על השנתיים התשלומים בשיעור גידול חל
לגבי היצוא. מן להכנסות ביחס התשלומים בשיעור גידול חל וכן נשתנה, לא שהשיעור
את לאשר כדי בו שיש העולמי הבנק של נפרד אומדן גם מצוי ליצוא ביחס התשלומים שיעור

הנ"ל. המסקנות
כאחד. השיעורים בשני ירידה 1961 ו 1954/55 השנים בין חלה זאת לעומת ישראל לגבי
ביותר זו בתקופה גדל זה התשלומים של המוחלט סכומם הקטנת של תוצאה אינה זו ירידה
היבוא, מן בהרבה נמוך שהיצוא כיון וביצוא. בהכנסה יותר הרב הגידול של אלא  אחוזים מ50
שולם החוב אחרות, במלים או ההון, יבוא חשבון על נעשו החובות תשלומי כל כי לומר ניתן
לשמש להלכה צריכים שהיו צדדיות חד העברות ידי על ובחלקו חדשים חובות ידי על בחלקו
רק לא הקצר בזמן יהיה אפשר הרי בעבר, כמו החוב יגדל אם כי אמנם נכון אחרות. למטרות
תשלומי אולם באמצעותם, מהריבית חלק לשלם גם אלא חדשים, ידי על ישנים חובות לפרוע

היצוא. להיות חייב לפירעונם המקור דבר של ובסופו ויגדלו ילכו אלה ריבית
המדינה של התשלום יכולת הוא מדינה של החיצוני שבחוב הנטל למידת העיקרי המודד
הינו העולמי האשראי בשוק ומצבה התחייבויותיה, בכל תמיד ישראל עמדה זו מבחינה הנידונה.
בלוחות יש כי בעתיד החוב תשלומי לגבי תחזיות קביעת בעת גם לזכור הראוי מן ביותר. מבוסס
כי ברור עתה כבר שכן לפירעון, שיגיעו הסכומים לגבי הגזמה משום הקיים החוב של התשלומים
כתוצאה מועדו, בטרם ייפרע והפיתוח, העצמאות מילוות לגבי בעיקר אמור והדבר מהחוב, חלק
כדי תוך הפירעון מועד לפני יפרעו החיצוני החוב של אחרים חלקים וכי מוקדמים, מפדיונות
חובות לפירעון ששימשו הדולר מיליון 50 במסגרת עתה שנעשה כפי החוץ, מטבע ברזרבות שימוש

במיוחד. גבוהה עליהם שהריבית

החיצוני החוג על הריגית .7

הריבית תשלומי (א)

הגיע אלה של סכומם כי מראה הישראלי החיצוני החוב על הריבית תשלומי של חלקי חישוב
חלק לגבי למעשה: הריבית תשלומי כל את כולל אינו זה סכום דולר. מיליון לכ17 1962 בשנת
חושבה טרם אחרים חובות לגבי בנפרד; לחשבה אפשרות ואין החוב בקרן הריבית כלולה מהחובות

מתשלומי בעיקר הנטל איפוא מורכב ולמעשה אבסולוטיים, במונחים בעתיד יקטן שהחוב להניח אין ישראל לגבי 1

הריבית.
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החובות לגבי המצב למשל הוא (כך ריבית תשלומי עדיין מחייב אינו הניצול שקצב משום הריבית
זה חישוב אין כן אחרות. מסיבות או וליבוא)' ליצוא לבנק המאוחרים והחובות העולמי לבנק
המופיעה והפיתוח העצמאות מילוות של החיסכון איגרות על המצטברת הקרן גדילת את כולל
בקירוב. דולר, מיליון ב10 בלבד ב1962 הסתכמה זו גדילה  עצמו בפני כחוב החובות במצבת
עם רק להעשות יוכל והוא להתבצע, עדיין ניתן אינו הריבית תשלומי עומס של מלא חישוב
החישובים לפי 1962 שנת לסוף הריבית תשלומי לוח לגביו. הנתונים והשלמת החוב "הזדקנות"

ג'. בנספח ניתן הקיימים

החיצוני החוב על הריבית שיעורי (ב)

מילוות את להוציא ובינוניים, ארוכים למועדים החיצוני החוב על הממוצע הריבית שיעור
.1962 בשנת יציב והיה ,1961 עד 1958 בשנים מתמדת בעלייה היה והפיתוח, העצמאות

חושבו הם חישובם: צורת בשל מטה כלפי ניכרת הטיה ישנה הממוצעים הריבית בשיעורי
הנידונה. בשנה הפריט ביתרת המשוקללים במצבת, הבודדים הפריטים של הריבית שיעורי בממוצע
אינו וגודלה בקרן כלולה שהריבית מפני (אם ריבית נרשמה לא שעליהם פריטים אותם אולם
הריבית כי להניח ויש החישוב, מן הוצאו מצויים) טרם הריבית שחשבונות מפני ואם מפורט'
הקושי בשל הן החישוב מן הוצאה קצרים למועדים החוב על הריבית הממוצע. מן גבוהה עליהם
מאלו אחרים גורמים של וכפונקציה סמך על נקבעת שהיא משום והן מםויימת לשנה ליחסה
נכללת אינה * והפיתוח העצמאות מילוות על הריבית ארוכים. למועדים הריבית לגבי הפועלים
לא שהכללתה כך לממוצע ביותר קרובה והיא משתנה' ובלתי קבוע גורם שהיא משום בחישוב

התמונה. את תשנה

16 לוח

החיצוני החוב על הממוצעת הריגית
1962 עד 1958 ישראל*, של

לשנה) אחוזים

הריבית השנה

4.4 1958
4.5 1959
4.7 1960
4.9 1961

4.9 1962

והפיתוח. העצסאות למילוות סרט ובינוני. ארור סועד .
ישרא?. :p2 המקור:

1961 עד 1958 בשנים בשנים הגיע החיצוני החוב על הממוצעת בריבית השנתי העלייה שיעור
בשערי ירידה כלל בדרך חלה בה בתקופה חלו ב1962, והיציבות זו, עלייה אחוזים. 3.7 לכדי
לבוא היתד, צריכה שזו להניח היה שסביר למרות וזאת  ישראל חייבת להן במדינות הריבית

ואילך. 69 עמ' לעיל, ראה זו ריבית על דיון 1
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17 לוח

ו1962 1961 הריבית, שיעור ל8י החיצוני*, החוג התפלגות
(אחוזים)

1962 1961 הריבית שיעור

8.0 0.1 1.99 עי 0.01

1.0 1.8 2.99 עד 2.00
19.3 33.1 3.99 עד 3.00
5.0 6.3 4.99 עד 4.00

32.0 20.4 5.99 עד 5.00
19.2 16.2 6.99 עד 6.00
4.4 7.3 7.99 עד 7.00
7.2 9.6 8.99 עד 8.00

0.9 0.8 ומעלה 9.00

97.0 95.6 הכל סך

3.0 4.4 ריבית ללא

100.0 100.0 הכל סך
קצר. למועד החוב ואת ערבות ללא החוב את והפיתוח. העצמאות מילוות את להוציא .

ישראל. בנק המקור:

בהורדת והן חדשים מילוות עבור יותר נמוכים ריבית בשערי הן החובות במצבת ביטוי לכלל
השער יציבות כי לציין הראוי מן החוב. התחדש עם מכך, כתוצאה הממוצעת הריבית שיעור
של הבינלאומי הפיתוח מינהל מילוות של לראשונה להכללתם תודות רק הושגה ב1962 הממוצע
הלוואות היו כה (עד במצבה לשנה), אחוזים 0.75) ביותר הזולים שהם הברית, ארצות ממשלת
הממוצע השיעור היה זו הכללה אילולא בל"י). לפירעון כאמור עומדות האמריקאית הממשלה

ב1962. גם לעלות ממשיך
בריבית החוב קבוצות של הניכר גודלן .17 בלוח ניתנת הריבית שיעורי לפי החוב התפלגות
הגדול החוב הכללת את משקף אחוזים 5.99 עד 5.00 של ובריבית אחוזים, 3.99 עד 3.00 של
בשניה. העולמי לבנק והחובות ל"אקסימבנק" מהחוב וחלק הראשונה, בקבוצה ל"אקסימבנק"
למינהל החוב של לראשונה מהופעתו שהוזכר, כפי נובע, אחוזים 1,99 עד 0.01 בקבוצה הרב הגידול

במצבה. הבינלאומי הפיתוח

המטבע סוגי לפי הריבית (ג)

מטבעותיו לפי החדש הישראלי החוב על הממוצעת הריבית שערי רמת את משווה 18 לוח
ושל אוצר שטרי של השנתית הריבית שערי לרמת 1962 עד 1958 מהשנים אחת בכל העיקריים
הוא אוצר שטרי על התשואה או הריבית שיעור מטבעות. אותן בעלות בארצות המרכזיים הבנקים
במדינות הריבית שערי של הרמה, לא אד המגמה, לתיאור ביותר הטוב האינדיקטור כנראה
בכל המרכזיים. הבנקים של הריבית בשערי בקירוב, רק כמובן כי אם משתקפת, הרמה הנידונות;
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ניכרת במידה הישראלי החוב על המשולמת הריבית גבוהה ההשוואה נערכה שלגביהן המדינות
על המשולמת הריבית בשערי ההתפתחויות ומגמת המרכזיים, הבנקים של הריבית שערי מרמת
ניתוח אלו. במדינות הריבית שערי של הכללית המגמה את כלל בדרך תואמת אינה ישראל ידי

כי: מראה הארצות לפי התמונה

שהיתה האשראי' הרחבת של מדיניות 1963 אמצע ועד 1959 מאז שררה הברית בארצות .1

של הניכיון שער חוץ. כלפי גם הופעלה ממילא אולם פנימיים, צרכים על לענות אמנם מכוונת
.1962 עד זו ברמה ונשאר ב1960, אחוזים ל3.0 ב1959 אחוזים מ4.0 הורד רזרב" ה"פדרל
ירידה. של היא גם היתה הכללית מגמתה אולם ולכאן, לכאן תנודות חלו אוצר שטרי על בריבית
וגם  ב1962 רק הורגשה בדולרים הישראלי החוב של הריבית על זו ירידה של השפעתה אולם
גורמים בשל היא עליו שהריבית הבינלאומי, הפיתוח מינהל הלוואות להכללת תודות רק זאת
מהשנים שנה בכל הברית בארצות ישראל שקיבלה החדשים האשראים במצבה. נמוכה, פוליטיים
נתקבלו שהם למרות וזאת  מקודמיהם יותר יקרים היו הכלל, מן יוצאים מילוות לכמה פרט הללו,

נמוכה. ריבית של מוניטרית מדיניות של בתקופות
הרחבת של מדיניות בה ננקטה ו1959 1958 בין יותר. מסובכת התמונה בבריטניה .2

עד מכן לאחר עלתה. לזאת, בניגוד הישראלי, החוב על הריבית ירדו. הריבית ושערי האשראי
בקצב אולם היא, אף עלתה הישראלי החוב על והריבית  הריבית שערי הועלו בכלל, ועד 1961
כי אם ירידה הריבית שערי של הכללית הרמה לירידת נתלוותה ב1962 רק יותר. מהיר

הישראלי. החוב על הריבית של  יותר נמוך בשיעור
יותר, הרבה גבוהה וברמה בניגוד, ושוב ביותר' גבוהה ריבית ישראל שילמה בבלגיה .3

הפנימית. ההתפתחות ממגמות
לשער אשראים על הריבית הצמדת של חלקי נוהג קיים ובלגיה, בריטניה אלו' מדינות בשתי
כלולים בלגיה' לגבי מעליו. מסויימת בתוספת כמובן המדינה' של המרכזי הבנק של הריבית
וחצי באחוז גבוהה עליהם והריבית  השני הבלגי המילווה במסגרת שניתנו ההלוואות זו במסגרת
זמן כבר עומד זה שער ציבוריות. לקרנות מקדמות על הבלגי הלאומי הבנק של הריבית משער

קבועה. למעשה היא המשולמת שהריבית כך יציבה' רמה על למדי רב

נהנים וכך אינגלד"' אוף ה"בנק של הניכיון לשער היא ההצמדה זאת' לעומת בריטניה' לגבי
לחייבים הרווח כי להניח יש מעלייתו. נפגעים שהם כשם השער מירידת הישראליים החייבים

האחרונות. מהשנים לחייבים רק כמובן ההפסד' על עולה "הצמודים"
ההתפתחויות לבין לשווייצריה הישראלי החוב על ריבית שערי מגמת בין הניגוד .4
והן אוצר שטרי על הריבית לשער בהשוואה הן במיוחד, בולט הוא הפנימיים הריבית בשערי
ריבית שערי קיום של מדיניות האחרונות בשנים ניהלה שווייצריה המרכזי. הבנק לשער בהשוואה
על השפיע שלא כמעט הדבר אולם אירופה מערב מדינות ליתר בהשוואה גם במיוחד' נמוכים

שוויצריים. בפרנקים הישראלי החוב מחיר

הישראלי החוב על הריבית רמת התפתחויות בין מסויימת התאמה קיימת בגרמניה .5
 המדינות כביתר גבוהים כה אינם הרמות בין וההפרשים המקומי, הכספים בשוק וההתפתחויות
הוא גרמניים במרקים הישראלי החוב של למדי גדול שחלק מכך הדבר נובע מםויימת במידה אולם
נפגעי לשיקום המערבית גרמניה ממשלת מטעם נמוכה בריבית הלוואות  "פילנטרופי" חוב

ומשפחתיות. פרטיות הלוואות וכן הנאצים

הכולל חוב על הריבית ורמת שהוא' כל במטבע הישראלי החוב על הריבית שרמת כמובן
החוב מהרכב גם אלא הזכאית' במדינה הכללית הריבית שערי מרמת ורק אך מושפעת אינה

93



ל0

18 לוח

במרינה המרכזי הבנק של הריבית לשער אוצר שטרי על לתשואה בהשוואה המטנע, לפי החרש, החיצוני החוג על הממוצעת הריבית
1962 ער 1958 המטבע, בעלת

גרמניים מרקים שויצריים פרנקים בלגיים פרנקים שטרלינג לירות הברית ארצות של דולרים

3213 21 3 213 213 21

3.0 6.8 6.2 2.5 3.19 4.5 3.5 4.57 6.9 4.0 4.56 4.2 2.5 1.84 4.2 1958

4.0 5.8 6.5 2.0 3.08 7.9 4.0 4.27 7.6 4.0 3.37 4.7 4.0 3.42 4.9 1959

4.0 6.4 "3.0 2.0 3.09 *5.0 5.0 4.30 7.0 5.0 4.88 5.8 3.0 2.94 6.2 1960

3.0 5.9 6.0 2.0 2.96 7.8 4.5 4.36 7.5 6.0 5.13 6.2 3.0 2.38 6.5 1961

3.0 6.0 *6.7 2.0 3.13 7.1 3.5 4.26 7.5 4.5 4.18 6.0 3.0 2.78 5.6 1962

הנידון. במטבע הישראלי החוב על הממוצעת השנתית הריבית 1 טור
המטבע. בעלת המדינה של ממשלתיים אוצר שטרי על הממוצעת התשואה 2 טור
שנח. בסוף המטבע, בעלת המדינה של המרכזי הבנק של הריבית שער  3 טור

בלבד. אחת הלוואה .
המערבית. נרסניה של הפדראלית הממשלה מז בלבד אחת הלוואה ..

.International Financial Statistics  ו3 2 טוריט ישרא?. בנק  ו טור המקור:



התפתחויות האחרונות השנים במשך חלו זו מבחינה הזכאים. סוגי מבחינת מדינה לאותה
להלן. נעמוד ועליהן  הממוצעת הריבית לעליית הביאו שבסיכומן

ריבית ללא חובות (ד)

בחלק ריבית. נושאים במצבת הכלולים החובות כל לא לעיל. ברמיזה הוזכר כבר זד, נושא
שבאו ישראל ממשלת של חובות כמה לגבי כגון "חינם", האשראי למתן הסיבה ברורה מהמקרים
חובות כמה לגבי או ממש, חדשים אשראים ליצירת ולא תשלומים לדחיית או חשבונות לסיכום
למדי, מרובים מקרים מצויים אולם הפרטיות. מההלוואות ניכר חלק לגבי וכן אחרים, ממשלתיים
מניעה אין כמובן, תיאורטית ריבית. ללא חינם הרישומים, לפי לפחות הניתן ספקים אשראי של
המסוים עם.השוק קשריו את לקיים או מסחורה, להיפטר קונים, למשוך מעונין היצואן לכך.
אלד. בתנאים האשראי היקף אולם ריבית. ללא באשראי מכירה ידי על זאת עושר. והוא בישראל,
המקרים ברוב הינם בישראל והלקוחות והספקים אלה, בנימוקים להסבירם מכדי גדול במצבה,
אצל יבואן אותו של הזמנות במספר  עקיבה מדיניות זו אין כן וידועות. גדולות פירמות
היה ניתן אלה שבמקרים היא המתבקשת המסקנה לאו. ובאחרות ריבית תשלומי מצויים ספק אותו
ובחלק ריבית ללא ב"השקעות" הדין הוא במזומנים. תשלום תמורת יותר זול מחיר לקבל

יחסית. גדולים סכומים בנות שהן ה"פרטיות" מההלוואות

הזכאים סוגי לפי הריבית (ה)

של בחלקם ירידה או יציבות על מצביעה (19 (לוח עליהם הריבית גובה לפי החובות בחינת
ביטוייה את כמובן המוצאת תופעה יותר, היקרים החובות של בחלקם ועלייה יחסית הזולים החובות

ריבית. לתשלומי השנתית ובהוצאה החיצוני החוב על הממוצע הריבית בשער
למילוות (פרט הממשלה של חלקה מהקטנת הממוצע הריבית בשיעור העלייה נובעת בחלקה
הוא הדברים ומטבע  בו האחרים החייבים של חלקם ועליית החיצוני בחוב והפיתוח) העצמאות
הביטחון משום הן האחרים החייבים שמשלמים מזו נמוכה ריבית חובה לבעלי משלמת שהממשלה
בינלאומיים מימון למוסדות הם חובותיה שעיקר משום והן לממשלות שבהלוואות יותר הרב
יקר שלהם שהאשראי  סוגיהם כל על לספקים הם האחרים החייבים חובות שרוב בעוד ולבנקים,
בידי נתונה המטבע על הפיקוח תקנות בתוקף שהרי המצב, את ממצה אינו זה הסבר אולם יותר.
הרחבת נזקפת כף ואם אחרים, חייבים של זה לרבות כולו, החיצוני החוב על השליטה הממשלה

הממשלתית. המדיניות של לחובתה היקרים החוב סוגי של היקפם
הריבית שערי מערכת מבנה של השוואה לערוך אפשרות אין כוללים ממוצעים של בחישוב
לעתים משתנים שהתנאים גם מה המלוות, ובמדינות בישראל השונים הזכאים סוגי לפי ומגמותיה
עיקריים: קווים כמד. על לעמוד זאת בכל ניתן אולם  זכאים. סוג אותו לגבי אפילו לפריט מפריט
ורמתו לישראל האחרים האשראי סוגי שערי מבין הנמוך הוא הבנקאית הריבית שער .1

הזול האשראי שהוא לפיתוח, הבינלאומיים המימון מוסדות באשראי עלייה אמנם חלה  יציבה
ממנו יקר שהוא הרגיל הבנקאי באשראי הגידול ידי על קוזזה זו של השפעתה אולם ביותר,

במקצת.
ממוצע בשיעור הרגיל הבנקאי מהאשראי יקר 1963 עד 1958 בשנים היה הספקים אשראי .2

מהיר. בקצב עלה והיקפו אחוז חצי של
הוא וכוי) (אמפ"ל בישראל הקשורים כלכליים ומוסדות חברות ידי על הניתן האשראי .3

בישראל. לגורמים הניתנים האשראי סוגי כל מבין מחירו מבחינת ביותר היקר
הישראלי הסוחר לצי ספינות לבניית לארץ בחוץ מספנות ידי על הניתן האשראי לגבי .4

הגדלת כדי תוך וזאת הריבית, הוזלת של תהליך העולמי, המספנות בשוק להתפתחויות במקביל חל,
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19 לוח

1962/63 עד 1958/59 הזגאימ, סוג לפי * ישראל של החיצוני החוב והתפלגות הממוצעת הריכית שיעורי

1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59

הריבית האחוז הריבית האחוז הריבית האחוז הריבית האחוז הריבית האחוז
הממוצעת החוב מכלל הממוצעת החוב מכלל הממוצעת החוב מכלל הממוצעת החוב מכלל הממוצעת החוב מכלל

הזכאים סוג

>0
ל0

.. ביןלאומיים מימון 39.12.738.33.035.34.033.74.036.94.0מוסדות
... מסחריים 26.85.119.55.016.74.417.35.217.25.9בנקים

סחורות 15.35.28.75.510.45.411.45.616.46.1ספקי
זרות 4.04.613.44.413.74.011.33.96.93.8ממשלות

.... וכוי 7.86.37.06.89.37.48.67.46.67.8אמפ"ל
***** שירותים 0.73.91.14.21.54.21.34.40.74.0ספקי

2.36.04.76.09.14.910.05.5מספנות
0.35.00.95.01.24.82.15.11.64.8קבלנים

חוץ 1.54.03.44.22.55.32.55.53.15.8משקיעי
****** 5.03.56.02.37.00.35.5'4.35.04.7"איריפיננס"

******* 0.25.80.73.51.24.40.45.00.35.5שונים

******** הכל 100.04.4100.04.5100.04.7100.04.9100.04.9סך

ערבות. ללא החוב ואת והפיתוח העצמאות מילוות את להוציא .
בינלאומי. לפיתוח והסוכנות וליבוא ליצוא הבנק העולמי, הבנק ..

ביטוח. חברות לרבות ...
אי.קי.או.אי. קךפל, פי.אי.םי., .".

ו"אי.בי.מ.". בינלאומיות תעופה חברות ."..
על". ל"אל וציוד מטוסים רכישת מימון

ופרטייט. סוציאליים מוסדות ציוניות, הסתדרויות העיראקית, הנפט חברת כולל: .
המספרים. מעיגול נובעות בסיכום ההתאמות אי ...

ישראל. בנק המקור:



את במלואה, ישראל, לגבי ההתפתחות תואמת בו זכאים של היחידי הסוג זהו האשראים. יתרת
בעולם. ההתפתחות

דופן, יוצאת תופעה משום בו אין הבנקאי לאשראי הספקים אשראי של מחירו בין ההפרש
מעבירים הם אלא  להם שאין  הדפוס ממכבשי שלהם האשראי את מעניקים אינם הספקים
לעצמם תיווך" "דמי קבלת כדי תוך בישראל, הלקוחות אל במדינתם הבנקאות ממערכת אותו
הבנקאי מהאשראי יותר יקר יהיה זה שאשראי ברור וממילא שונים, ריבית הפרשי ותשלום
ולא להתמיה. כדי בו יש הגבוה, מחירו אף על הספקים, אשראי של גידולו אולם מדינה. מאותה
הרחבה לאפשר ויבואנים, תעשיינים מצד בעיקר תביעות, נשמעות לפעם שמפעם אלא בלבד, זו
האשראי מן זול זה שאשראי בכך מנומקות אלה תביעות לארץ. מחוץ הספקים אשראי של נוספת
להסתמך. מה על לה אין זו טענה הייצור. הוצאות להקטנת תביא ושקבלתו לתעשייה המקומי
השיעור הוא  אחוזים 6.1 ב1962/63 ספקים אשראי של הממוצע הריבית שיעור כי להזכיר די
וזרים), (מקומיים בנקים לכמה לעתים עמלה, תשלומי להוסיף יש זה שיעור על הזר. ליצואן נטו
הוצאות וקיומו, האשראי בהשגת הכרוכות מנהליות הוצאות וכן וכוי חישוב רישום, גבייה, דמי
כך היבואן, על דבר של בסופו המוטלים  דומים ותשלומים הוצאות ועוד האשראי ביטוח
לרבות הבנקאית, הריבית שיעור על עולה אף או היבואן שמשלם הממשי המחיר קרוב שבממוצע
אשראי על הנזכר הריבית שיעור כי להוסיף יש כן המקומיים. הבנקים ידי על הנדרשת ההוצאות,
חשמל, חברת כגון גדולות לחברות הספקים אשראי גם נכלל שבחישובו ממוצע שיעור הוא הספקים
כך מיוחדים, מתנאים הקבועות הזמנותיהם והיקף גודלם בשל הנהנים הדואר, כגון מפעלים או

יותר. גבוה אף הוא הספקים אשראי על הריבית שיעור "הרגילים" וליבואן שלתעשיין
הגדולה הזכאית שהיא אמפ"ל החובות. במצבת מהתמורות אחת היא שצוינה השלישית התופעה
של ישראלית בבעלות ר.יא למעשה אולם אמריקאית, חברה אומנם היא זו, בקבוצה והמכרעת
4 של בריבית חוב, אגרות הברית בארצות מפיצה אמפ"ל בה. הקשורים וגופים העובדים חברת
בריבית העובדים חברת של הכספיים המוסדות באמצעות מלווה היא תמורתן ואת אחוזים,. 5 עד
מסוג האחרות והחברות לאמפ"ל החוב יתרת שמשקל העובדה למרות נטו. אחוזים 8.5 עד 8 של
בכל להעלות, כדי עליה הריבית של הגבוהה ברמה היה די מהחוב, אחוזים 10 לכדי מגיע אינו זה
אחוזים. ב0.2 כולו החיצוני החוב על הממוצעת הריבית שיעור את ,1962 עד 1958 מהשנים אחת
רזרבות את כמובן (להוציא שלה החוץ מטבע רזרבות על ישראל שמקבלת הממוצעת הריבית
החוב על המשולמת הריבית בקרוב. לשנה אחוזים ל4 מגיעה ריבית) מתקבלת לא עליהם הזהב
המתקבלת מהריבית אחד מאחוז ביותר גבוהה הרזרבות, של מזה כמעט כפול שהיקפו החיצוני,
של מוקדם חיסול ידי על היתר בין החוב, על הריבית בהנמכת הצורך איפוא מתברר עליהן.
 הדולר מיליון 50 במסגרת לאחרונה שנעשה כפי במיוחד גבוהה ריבית הנושאים חובות
החדשים החובות על מוגבר פיקוח ידי על וכן זה, בתחום תמרון הרזרבות מצב מאפשר עוד כל

הבאות. בשנים

המטגע סוגי לפי החוג .8

של בדולרים לתשלום היו 1962 עד 1958 בשנים הישראלי החיצוני החוב מן אחוזים כ80
מטבעות בשני החוב מהווה יחד שטרלינג. בלירות נוספים אחוזים 15 עד ו10 הברית ארצות
מטבעות סוגי 10 ואילו ממנו, אחוזים כ95  ישראל של החיצוני החוב של המכריע רובו את אלה
בהתבסס ,1962 עד 1958 לשנים התשלום מטבעות פירוט החוב. מן אחוזים כ5 רק מהוים אחרים
אין התשלום מטבע כי להבהיר המקום כאן להלן. 20 בלוח ניתן ידינו, על שנעשתה בדיקה על
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20 לוח

1962 עד 1958 המטבע, ל3י החיצוני* החוג התפלגות
(אחוזים)

19581959196019611962המטבע

הברית ארצות של 82.778.881.778.085.1דולרים
שטרלינג 12.916.613.815.08.8לירות

דולרים הכל סך
שטרלינג 95.695.495.593.093.9ולירות

גרמניים 0.60.20.22.12.5מרקים
הולנדיים 0.30.80.51.851.7גילדרים

דניים 0.21.10.80.5כתרים
בלגיים 1.00.90.70.70.6פרנקים

שויצריים 0.80.90.60.60.6פרנקים
קנדיים 1.11.11.00.5דולרים

נורבגיים 0.30.2כתרים
שבדיים 0.50.30.20.050.01כתרים

צרפתיים 0.50.050.03פרנקים
איטלקיות 0.10.20.150.05לירות

המטבעות יתר כל 4.44.64.57.06.1סף

כללי הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך

ערבות. ללא החוב ואת והסיתוח העצמאות מילוות את להוציא .
ישראל. כנק המקור:

בלירות נקוב להיות יכול צרפתיות למספנות חוב מטבע. אותה בעלת למדינה הוא שהחוב פירושו
ובו'. בדולרים, להיות יכול אמריקה בדרום למשקיעים חוב שטרלינג,

הון של העיקרי הספק היא הברית שארצות העובדה מן נובעת החוב במטבע הריכוזיות
וציוד מכונות לגבי גם הדין והוא ממנה בא לישראל הבנקאיים המילוות עיקר וכי לישראל,
הם לו הציוד את בקביעות הקונים חשמל, חברת כגון גדולים מפעלים עבור ביחוד לתעשייה,
אחידות על לשמור הרצת ושוב במסורת נימוקים אחידותו. על לשמור כדי ספקים מאותם זקוקים
בבריטניה, קניותיהם את לרכז הטלפון, שירותי כגון אחרים, ישראליים לקוחות מניעים הציוד
מתוצרת שדגם לאחר הישראליות, החברות כל של האוטובוסים צי זו במדינה בקביעות נקנה וכן
במטבעות החוב ריכוזיות נובעת ממילא הארץ. לתנאי ביותר כמתאים עצמו את הוכיח בריטית

אלה.
חליפין שערי של במסגרת העיקריים, המטבעות כל של כמעט מלאה חליפות של בעולם
יתכן כי אם לחששות, מקור משום זו בריכוזיות אין הבינלאומית, המטבע קרן הסכם לפי קבועים
עשוי שונים מטבעות בין החוב שפיזור כמובן חוץ. בסחר מסוימת אופקים צרות על מעידה והיא
מבחינות והן התשלומים מבחינת הן  יותר נוחים תנאים להשגת נוספות אפשרויות ליצור היה

(סויץי). העברה ומעיסקות מחליפין ליהנות האפשרויות
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21 לוח

1962/63 התקציב שנת פוף! החוב, מוג לפי ישראל של החיצוני החוב תשלומי לוח
דולרים) (אלפי

מסך האחוז
החובות כל
לפירעון

הכל סך מילוות
אחרים

מילוות
ממוסדות

. ביןלאומיים

מילוות
העצמאות
והפיתוח

שנת
הפרעון

*. 196323,39111,507**88,929123,82715.3

196439,89820,45246,865107,21513.2

196539,34321,03028,43488,80710.9

196663,5256,59721,15991,28111.2

196723,1258,09412,90244,1215.4

196819,5316,46410,18136,1764.5

196985,6565,4617,76098,87712.2

197023,6285,4613,21332,3024.0

197124,7325,4392,57332,7444.0
197225,3255,4112,54433,2804.1

19738,5514,3521,33914,2421.8
197415,9283,3331,14820,4092.5
197518,0913,33498422,4092.8
197622,8892,74296326,5943.3

197727,9931,68217229,8473.6
19788701,6771722,7190.3

והלאה 19796,6063126,9180.9

הכל *."סך 462,476119,642229,650811,768100.0

בינלאומי. לפיתוח והסובנות וליבוא ליצוא הבנק העולמי. הבנק .
בלבד. אחרונים חודשים תשעה ..

דולר. .soמיליוז 8 בסך ב1902/03 לפירעון קצר לזנו! התחייבויות כולל ...
דולר. מיליון 50.3 בסך ל31.3.63 עד ההיםכה איגרות על שנצטברה ריבית לרבות ....

.40 עמוד ,1962/63 התקציב לשנת חוץ מטכע השכונות פיכום המקור:

התשלום שנות לפי החוב .9

התשלום שנות לפי 1962 לסוף החובות במצבת הכלול הישראלי החיצוני החוב תשלומי לוח
ג', בנספח תאריך ולאותו מתכונת אותה לפי הריבית תשלומי ולוח בי, בנספח ניתן החובות וסוגי
התשלום שנות לפי ,1963 במארס 31 ליום החובות מצבת של מרוכז סיכום זו. סקירה של בסופה
התחייבויות כוללת אינה המצבה שגם כשם הקרן, תשלומי את רק כולל זה לוח .21 בלוח מובא
התשלומים את משקף אינו בלוח המובא הפירעון שנות לפי החוב מיון כי לציין יש ריבית. בגין

לעיל. שתוארו מסיבות שנים, באותן שיחולו בפועל

99



הכולל החיצוני החוג .10

ביותר זו, סקירה בתחילת שצוין כפי נאמד 1962/63 לסוף ישראל של הכולל החיצוני החוב
החוב פירוט להלן דולר. מיליון 811.8 כלולים זה לתאריך החובות במצבת דולר. מיליון מ100'1

., במצבת כלול שאינו החיצוני

22 לוח

ליום והרכבו הכולל החיצוני החוב אומדן
1963 במארס 31
דולרים) (מיליוני

812 החובות מצבת
50 בינלאומיים למוסדות התחייבויות
8 לארץ לחוץ בנקים התחייבויות
1 סילוקין בחשבונות חובה יתרות

100 הממשלה בערבות ישראליות חוב איגרות
103 פת"ח חשבונות

1,074 הכל סך

העולמי לבנק הבינלאומית, המטבע לקרן התחייבויות הינן בינלאומיים למוסדות ההתחייבויות
נוהל אין כי אם התחייבויותיהן, בין לרשמן נוהגות המדינות שרוב לפיתוח, הבינלאומי ולאיגוד
לארץ לחוץ בנקים של ההתחייבויות אלה. בארמנים ישראל ממכסות חלק מיצגות והן בנידון, מחייב
המאוחד במאזן לארץ" בחוץ בנקאיים מוסדות בשביל המוחזקים "פיקדונות לסעיף מתייחסות
העצמאות מילוות את להוציא הממשלה, בערבות ישראליות חוב איגרות הבנקאות. מערכת של
החובות. במצבת מופיעות שאינן וכוי ממשלתיות חברות בנקים, של חוב איגרות כוללות והפיתוח,
הבנקים ידי על שהולוו ביותר קטנים לסכומים פרט במצבת מופיעות אינן הפת"ח יתרות
לחוץ שונים גורמים של חובות עוד קיימים אלה לסכומים בנוסף בארץ. ללקוחות הישראליים
בלוח הםטיה כי ברור אולם בלוח, לכללם אפשרות אין גודלם על נתונים העדר בשל אולם לארץ,

מטה. כלפי היא 22
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נספחים



נספח

לשנייםמצבת החוכות
(אלפי

התקציב) שנת (סוף

הפריט ותיאור המועד החוב, 1953/541954/551955/56סוג

ישיר חוב
ארוך מועד
העולמי הבנק

וליבוא ליצוא 123,397121,867119,807הבנק
הבינלאומי הפיתוח מינהל

מילוות  ואחרים 4,76512,07014,237בנקים
העצמאות 137,443129,632119,135מילווה
הפיתוח 39,60982,128מילווה

והפיתוח העצמאות מילוות  הקרן 7,7179,860הגדלת
ליבוא אחר אשראי

סחורות 7441,053375ספקי
אחרים 6,64513,1249,344זכאים

354,856

26,905

15,821
8,895

51,621

6,155

2,249
2,380

10,784

417,261

2,566

7,228
1,353

325,072

17,213

9,336
3,765

30,314

6,646

3,659
1,466

11,771

367,157

3,032

6,(482
2,774

272,994

462

14,526
2,071

17,059

24,073

4,886
6,215

35,174

325,227

5,636

6,219
2,676

11,147 12,288 14,531

ארוך למועד הכל סך
בינוני מועד

מילוות  ואחרים בנקים
ליבוא אחר אשראי

סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סך
קצר מועד

מילוות  ואחרים בנקים
ליבוא אחר אשראי

סחורות ספקי
אחרים זכאים

קצר למועד הכל סך
הישיר החוב כל סך
לתשלום בערבות חוב

ארוך מועד
העולמי הבנק

וליבוא ליצוא הבנק
מילוות  ואחרים בנקים

ליבוא אחר אשראי
סחורות ספקי
אחרים זכאים

ארוך למועד הכל סך
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אי

1962/63 עי 1953/54
דולרים)

1956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/63

1,4604,320
113,104101,46196,55198,49888,22281,92371,868

22,724
12,0957,18416,03313,97416,39414,97513,959
115,509111,215107,067102,19197,15891,92287,628
131,351168,948202,966234,350262,718293,242324,512
14,15117,88125,14731,45538,02341,95650,336

5457
3552,7582,6043,931

6,4348,16613,41511,1838,4515,7593,342

392,999414,857461,179491,651513,725533,896582,677

12,75222,79717,9137,3764,0163,8402,530
1,8717,4858,1504,5844,3362,951

20,31619,85219,73717,83014,09516,54827,870
3,3732,4621,2911,5138,0456,7834,046

36,44146,98246,42634,86930,74031,50737,397

25,71419,50113,5055,8883,1151,2291,204
3,8212,3412,2422,71911,8928,084

2,65439246638213248830
3,5947,4225,5445,7834,2004,4194,293

31,96231,13621,86614,29514,16618,02813,611

633,685 583,430 558,631 540,815 529,471 492,975 461,402

6,148
13,104
29,933

13,519
2,097

64,801

103

22,751
1,393
12,311
1,449

37,904

70
1,500
9,744

112

11,426

614
5,416

6,030

286

286

427

427

2,147

6,152
1,242

9,541



לשנים החובות מצגת
(אלפי

התקציב) שנת (סוף

1955/56 1954/55 1953/54 הפריט ותיאור המועד החוב, סוג

14,577

6,932
2,330

23,839

10,553

4,071
5'357

14,703

7,370
1,926

23,999

11,050

6,270
5,002

19,546

11,022

2,860

33,428

10,783

9,371

7,911

בינוני מועד
וליבוא ליצוא הבנק

מילוות  ואחרים בנקים
ליבוא אחר אשראי

סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סף

קצר מועד
מילוות  ואחרים בנקים
פת"ח מפיקדונות הלוואות

ליבוא בנקאי אשראי
סחורות ספקי

קצר למועד הכל 28,06522,32219,981סד

לתשלום בערבות החוב כל 76,02458,60954,967סד

להמרה בערבות חוב
ארוך מועד

וליבוא ליצוא הבנק

מילוות  ואחרים בנקים

ליבוא אחר אשראי

סחורות ספקי

אחרים זכאים

ארוך למועד הכל מר

בינוני מועד
מילוות  ואחרים בנקים
פת"ח מפיקדונות הלוואות

ליבוא אחר אשראי
סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סד
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11,138 16,927

(המשך) 1962/63 עי 1953/54
דולרים)

1956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/63

300
12,7585001,4321,4321,8077,2804,829

36

3,338863,7614,4293,1186,1714,786
7382379,8147,9055,8823,4761,223

10,807 13,766 15,043 823 16,874

13,4921,2502,1262,8951,6642,2111,632
1,500200325

1,5891,66456453

5,1691,1291,0031,1091951381

20,2504,0433,6934,1073,3592,4561,958

77,897 57,377 25,592 23,903 19,022 5,293 46,665

 1,178
1,727 1,9853,5119,05711,57612,648
47 406461,5211,46568

2,606 1,7622,7832,7742,6361,885
4,310 4,9075,67412,78311,3329,659

25,438 27,009 26,135 12,614 8,694 8,690

8,693 11,3647,6828,3947,4947,163
 1,5461,4222,632

1,888 1,3068553334151

843 1,5591,0461,70211,05912,986
8,811 2,7702,4422,2632,5782,567

20,235 16,99912,02514,23822,96825,349
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לשנים מצגתהחובות
(אלפי

התקציב) שנת (סוף

1955/56 1954/55 1953/54 הפריט ותיאור המוע החוב, סוג

472,228 425,766 401,251

261,105 248,808 263,808

קצר מועד
מילוות  ואחרים בנקים
פת"ח מפיקדונות הלוואות

ליבוא אחר אשראי
סחורות ספקי
אחרים זכאים

קצר למועד הכל סך

להמרה בערבות החוב כל סך

ערבות ללא התחייבויות
ארוך מועד
סחורות ספקי
אחרים זכאים

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד
מילוות  ואחרים בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סד

קצר מועד
מילוות  ואחרים בנקים
פת"ח מפיקדונות הלוואות

ליבוא אחר אשראי
סחורות ספקי
אחרים זכאים

קצר למועד הכל סך

ערבות ללא ההתחייבויות כל סך

כללי הכל סד
להוציא כללי הכל סך

והפיתוח העצמאות מילוות
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1953/541962/63 (המשך)עד
דולרים)

1956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/63

2,5184,5744,4714,0945,38014,090
2,5223,8716,8245,417

12,93312,22720,1618,94512,69810,463
4158141,2672,3722,45911,051
1,560240121,1755671,582

17,42617,85528,43320,95527,82842,603

93,390 77,905 61,328 53,072 43,548 46,351

179
1,999

214
1,206

250
112

250

2,178 1,420 362 250

3,4212,692
55

311281

239

311

150

89

200

3,028 3,732 550 239 200

3,4575,4653,1144,983250
965

8321125

2121422,9556,2001,157
1,19087371190183

4,9425,7246,50611,3981,590

5,1426,2137,41816,5506,796

508,067544,619597,183624,003652,969735,262811,768

247,056246,575262,003256,007255,069308,142349,392
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נספח

לפי החובות מצגת של הקרן תשלומי לוח
(אלפי

1967 1966 1965 1964 1963 זמן ללא
קבוע הפריט ותיאור המועד החוב, סוג

173 173 86   

3,112 3,172 18,198 17,237 16,185 

800     

1,375 1,353 1,331 2,128 1,339 

 37,074 15,262 20,128 16,080 

18,925 20,513 13,881 8,252  

4,085 6,404 10,147 12,224 7,382 

188 417 674 673 674 

8 7 371 1,562 2,495 

1 12 15 14 15 

28,767 69,123 59,964 62,218 44,170 

  750 750 1,310 

343 1,970 3,330 10,330 13,405 

  30 2,268 2,920 45

73 299 600 781 1,489 

416 2,269 4,710 14,132 19,124 45

    420 797

    9,939 

    56 

    278 4,200

    10,693 4,997

29,183 71,392 64,674 76,350 73,987 5,042

ישיר חוב

ארוך מועד
העולמי הבנק

וליבוא ליצוא הבנק

הביןלאומי הפיתוח מינהל

מילוות  ואחרים בנקים

העצמאות מילווה

הפיתוח מילווה

הקרן הגדלת  והפיתוח העצמאות מילוות

סחורות ספקי

אחרים זכאים

ליבוא אחר אשראי

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד
מילוות  ואחרים בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

ליבוא אחר אשראי

בינוני למועד הכל סך

קצר מועד
מילוות  ואחרים בנקים

ליבוא אחר אשראי

סחורות ספקי

אחרים זכאים

קצר למועד הכל סך

הישיר החוב כל סך
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(המשז) 1962 בדצמבר 31 ליומ ההתחייבויות סוגי
דולרים)

הכל 0ך 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

3/547

77,892

17,917

10,144

88,544

313,975

48,987

3,618

4,451

57

1,385

5,472

173173173173

1,0061,006448

1,1551,1561,1551,156

724757791

16,26318,61124,46120,669

173 173 173 173 173 173

2,015 3,067 3,112 3,111 3,112 3,111

1,156 1,155 1,156 1,155 1,156 1,655

692 662 633 606 579 1,399

 25,735 23,768 21,795 84,413 16,689

 239 1,169 1,944 2,567 2,826

 28 162 318 356 390

_____ 8

578,616 6,847 21,998 27,028 21,763 19,321 4,036 31,019 30,173 29,102 92,356 25,751

2,810

29,381

5,263

3,242

40,696 

1,217 

9,939 

56 

4,478 

15,690

630,002 6,847 21,998 27,028 26,763 19,321 4,036 31,059 30,173 29,102 92,356 25,751
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לפי החוגות מצבת של הקרן תשלומי לוח
(אלפי

1967 1966 1965 1964 1963
זמן ללא
קבוע הפריט ותיאור המועד החוב, סוג

568 284    

2,327 2,327 2,326 2,327 2,327 
1425 2,768 2,752 737 307 11,454

1,445 1,583 2,356 2,510 2,510 
199 199 200 199 199 

5,343 11,4545,7737,6347,1616,964

100 100100

1051 1,9531,245

1,263 1,3201,1351,278

976 1099999

4,390 3,4822,5791,377_

   1,970 

   1,970 

6,964 8,538 10,213 9,255 11,703 11,454

214214214215215

1,7251,7731,8681,5131,394

42042242827391

1,1141,4881,0531,0621,417

1414131211

82

3,128 3,075 3,576 3,911 3,487 82

650262122

4,3621,6881,969312218

19212,86617192,730533

1,1325362354661

5

71

752 3,508 5,045 5,352 9,070 71

לתשלום בערבות חוב
ארוך מועד
העולמי הבנק

וליבוא ליצוא הבנק
מילוות  ואחרים ■בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד

וליבוא ליצוא הבנק
מילוות  ואחרים ■בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סך

קצר מועד
מילוות  ואחרים ■בנקים

קצר למועד הכל סך

לתשלום בערבות החוב כל סך

ארוך מועד
וליבוא ליצוא הבנק

מילוות  ואחרים בנקים
סחורות ספקי
אחרים זכאים

ליבוא אחר אשראי

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד
םת"ח מפיקדונות הלואות
מילוות  ואחרים ■בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

ליבוא אחר אשראי

בינוני למועד הכל סך
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1,034

8,549

11,769
2,441

5

23,798

(המשך) 1962 בדצמבר 31 ליום ההתחייבויות סוגי
דולרים)

הכל 0ך 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

5,966

13,411

26,543

11,018

1,906

 569 569 568

10

568 568 568

 430 415

10 87 200

568568568

1,470307

2,4252,415415

57044

200199199

58,844  569 574 578 578 1,085 1,183 1,182 3,533 5,233

300
5,249

4,996

1,283

11,828

1,970

1,970 

72,642

1,179

12,589
2,034

9,132

73

325

161

 569

130 130 155

42 42 61

5,2333,5331,1821,1831,085578574

107______

1,060728481386348312261

2274638383588

904571355156385119120

81

25,007 486 172 172 216 389 439 768 580 874 1,346 2,306
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לפי הדווגות מצגת של הקרן תשלומי לוח
(אלפי

1967 1966 1965 1964 1963
זמן ללא
קבוע הפריס ותיאור המועד החוב, סוג

6,239

12,347

12,054

10,279

610

809

595

    41,529 1,404

3,880 6,583 8,621 9,263 54,086 1,557

36 36 36 35 36

189 194 197 197 197

225 230 233 232 233 

979 1,103 788

74 103 99

  1,053 1,206 887 

     250

    676 

    394 

    1,070 250

225 230 1,286 1,438 2,190 250

40,257 86,769 84,794 96,794 141,966 18,303

קצר מועד
פת"ח מפיקדונות הלואות

מילוות  ואחרים בנקים

ליבוא בנקאי אשראי

סחורות ספקי

אחרים זכאים

קצר למועד הכל סך

מטבע להמרת הערבויות כל סך

ערבות ללא התחייבויות
ארוך מועד
סחורות ספקי

אחריט זכאים

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד

מילוות  ואחרים בנקים

אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סך

קצר מועד
מילוות  ואחרים בנקים

סחורות ספקי

אחרים זכאים

קצר למועד הכל סך

ערבות ללא ההתחייבויות כל סך

כללי הכל סך
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(המשן< 1962 בדצמבר 31 ליום ההתחייבויות פוגי
דולרים)

1.כל סל 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

6,239

13,156

12,054

10,279

1,205

42,933

91,738 486 272 172 216 389 439 768 580 847 1,346 2,306

214

1,818

  80 189 189 189 189

  80 189 189 189 189

2,032 

2,890 

280 

3,170

250

676

394

1,320

189189189189806,522

51533,97,424,3473112532,32,9925,05320,28822,493,7692722,170,3337800,904
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בספח

החוגות מצגת של הריבית תשלומי לוח
(אלפי

1967 1966 1965 1964 1963 זמן ללא
קבוע הפריט ותיאור המועד החוב, סוג

2,496 1,8931,273769662

75 75757574

705 606521441369

1,958 3,0173,3831,079

6,160 6,4098,49110,80911,537

195 136986348

110 355

12,690 13,236 13,846 12,171 11,699 

  38 97 183 

26 66 107 131 135 
   44 118 2

26 66 145 272 436

12,716 13,302 13,991 12,393 12,135

735602468335159

837815775623475

644490337204108

16 104

203 12443 

263 199121 41

54 1616 15

536 349184 56

742 1,218 1,764 2,256 2,752 

ישיר חוב

ארוך מועד
וליבוא ליצוא הבנק

הבינלאומי הפיתוח מינהל
מילוות  ואחרים בנקים

העצמאות מילווה
הפיתוח מילווה
סחורות ספקי
אחרים זכאים

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד
מילוות  ואחרים בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סך

הישיר החוב כל סך

החוב לתשלום בערבות חוב
ארוך מועד

וליבוא ליצוא הבנק
מילוות  ואחרים בנקים

סחורות ספקי

בינוני מועד
וליבוא ליצוא הבנק

מילוות  ואחרים בנקים
סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סך

החוב לתשלום הערבויות כל סך
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1962 בדצמבר 31 ליום ההתחייבויות סוגי לפי
דולרים)

י.כל 0ך 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

8,839

899

4,001

9,447

115,164

634

150

54 25

55645034423813226

696459545045403530

297235209181153122915823

 850 1,800 2,550 3,200 3,200 8,918 13,915 12,153 13,494 11,678

1 9 18 28 38

138,143 54 875 1,853 2,643 3,331 3,393 9,254 14,397 12,783 14,271 12,638

318

465

164

947

139,090 54 875 1,853 2,643 3,331 3,393 9,254 14,397 12,783 14,271 12,638

2,337

4,191

1,812

 20 44 69

9 69

204 329

1 28

30

370

624

101

1,125

9,505

115

20 44 69 214 426



החובות מצגת של הריגית תשלומי לוח
(אלפי

1967 1966 1965 1964 1963 זמן ללא
קבוע הפריט ותיאור המועד החוב, סוג

62 50382715

951 894732543469

89 68473120

469 427344288248

752

17

17

17

889 1,161 1,439 1,571

50218

314208171353

45037023812313

17143182

188564243516016

39
164

30

27

24

284

768 1,049 1,596 2,081 2,740

15

1

13

1

10

2

16 14

69
4

12

146

9

10 

209 
14 

73 155 223 

17 87 167 233

14,243 15,586 17,438 16,947 17,860

להמרה בערבות חוב
ארוך מועד

וליבוא ליצוא הבנק
מילוות  ואחרים בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד
פת"ח מפיקדונות הלואות
מילוות  ואחרים בנקים

סחורות ספקי
אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סך

קצר מועד
פת"ח מפיקדונות הלואות
מילוות  ואחרים בנקים

ליבוא בנקאי אשראי
סחורות ספקי
אחרים זכאים

קצר למועד הכל סך

להמרה בערבות החוב כל סך

ערבות ללא התחייבויות
ארוך מועד
סחורות ספקי
אחרים זכאים

ארוך למועד הכל סך

בינוני מועד
מילוות  ואחרים בנקים

אחרים זכאים

בינוני למועד הכל סך

ערבות ללא ההתחבויות כל סך

כללי הכל סך
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(המשך) 1962 בדצמבר 31 ליומ ההתחייבויות סוגי לפי
דולרים)

הכל סך 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968

195

5,521
283

2,201

66

15

61 77

10

94

13

127

18

134

24

3

420331244205173

146431

14577473730

8,200 81 69 87 107 146 158 204 245 295 414 582

79

731

1,194
135

2,139

39

164

30

27

24

39

284

10,623 81 69 87 107 146 158 204 245 295 414 582

82

6

19

88 19

425
27

452

19540

13,66514,89913,14714,6869,4783,5513,4772,7501,940944135160,749
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