
ג^ו1 בע\נת כלכליות התפתחויות

העיקריים ההתפתחות קווי .1

את כלל, בדרך מקיפים, 1963 בשנת המשקית הפעילות לגבי היום המצויים האינדיקאטורים
ההתרחבות מגמת המשך על מצביעים אלה אינדיקאטורים השנה. של הראשונים החודשים שבעת
12 עד 10 של שנתי גידול  האחרונות השנתיים של מזה כנראה, נופל, שאינו בקצב הכללית
יש בחקלאות שונים. משנה ענפי בין בולטים הבדלים יש זה גבוה גידול שיעור במסגרת אחוזים.
ירקות; סוגי כמה של בתפוקתם וכן הבשר בשיווק ההדרים, בענף במיוחד רב גידול לציין
בבנייה הטכסטיל; ענף את וכן והמחצבים המכרות המכונות, היהלומים, ענפי את בתעשייה

עלייה. כנראה, חלה, אחרים שבסוגים בעוד לעולים, הציבורית הבנייה ניכרת במידה פחתה
המועסקים, במספר שנתי) (שיעור אחוזים 5 עד 4 של בעלייה מלווה היתה התפוקה הרחבת

יזומות. בעבודות והמועסקים המובטלים מספר של ובירידה
שבזו ייתכן כי אם ובהשקעה, בצריכה הריאלי הגידול נמשך בתפוקה הגידול עם בבד בד

למגורים. הבנייה בתחום בעיקר  1962 לעומת מסוימת האטה חלה האחרונה
היהלומים וענף ההדרים ענף  מהרגיל גבוה היה בהם הגידול ששיעור הייצור, מענפי שניים
של הראשונים בחודשים היצוא להגדלת רבה במידה תרמו והם מובהקים, יצוא ענפי הם 
ב54 או אחוזים ב34 הסחורות יצוא בערך הגידול הסתכם אוגוסט עד ינואר בחודשים השנה.
לעליית דולר מיליון כ6 ההדרים, שיווק להגדלת דולר מיליון כ17 לזקוף יש מזה דולר. מיליון
מיליון ב15 עלו התעשייתי היצוא סוגי שאר היהלומים. ליצוא דולר מיליון וכ19 מחיריהם,
רב הגידול היה היהלומים ביצוא והן התעשייתי ביצוא הן פחת. החקלאי היצוא שאר ואילו דולר'
ביצוא הרב הגידול את לציין יש התעשייתי היצוא במסגרת אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר

זו. בעונה הטובים ביבולים הקשורה ההדר פרי מוצרי ביצוא העלייה את וכן המתכת ענפי של
עלה לא למעשה המוצרים. יבוא בהיקף מסוים ייצוב עם בבד בד חלה ביצוא הרבה העלייה
קודם שנה המקביל בחודש ההיקף על נ 963 מאי עד 1962 אוקטובר מהחודשים אחד באף היבוא
התלולה הירידה שמלמדת כפי במשק, המוחזק המלאי בהפחתת בחלקו, לפחות קשור, זה ייצוב לכן.
רבה מלאי מהצטברות ודאי, נובעת, זו ירידה יועצים. דוחן סויה, פולי חיטה, כגון מוצרים ביבוא
זו שמגמה להניח ויש ועלה, הסחורות יבוא חזר ויולי יוני בחודשים .1962 של הראשון בחלק

עלייה. על מצביעים אינם לאוגוסט הארעיים הנתונים כי אף הבאים, בחודשים גם תימשך
ניכרת הפחתה גררו שני, מצד חדשים, מספר במשך היבוא וייצוב אחד, מצד היצוא, הגדלת

המסחרי. בגירעון
גם ירידה. חלה השירותים ביבוא ואילו בלבד, קלה עלייה כנראה, חלה, השירותים ביצוא
בסעיף בייחוד  סעיפים בכמה הרעה חלה זאת עם הגירעון. צמצום איפוא צפוי השירותים במאזן
שבה הראשונה השנה זו בחוץלארץ. ישראלים של התיירות תנועת גבור עם התיירות, שירותי

אור ראו כבר אלה של רובם לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה הוא זו, בסקירה המובאים הנתונים, לרוב המקור 1

נתפרסמו. טרם ומיעוטם הלשכה, בפרסומי



חוץ מתיירי מההכנסות לצפות, שיש כפי גבוהות' בחוץלארץ הישראליים התיירים הוצאות תהיינה
בישראל.

וההעברות ההון זרימת המשך וכן השנה של הראשונה במחצית התשלומים במאזן השיפור
בשיעור מוניטארית ולהתרחבות חוץ מטבע יתרות של לצבירה בעקבותיהם הביאו מחוץלארץ
בתחום האחרים הגורמים מבין המשק. לרשות שעמדו ובמקורות בתפוקה הגידול על בהרבה העולה
מרסן גורם איפוא, היוותה, הממשלה לממשלה; באשראי הניכר הצמצום את לציין יש המוניטארי
יכולת מםויימת במידה הוגבלה וכך הנזילות שיעורי הועלו כן המוניטארית. ההתרחבות לגבי
החוץ מטבע יתרות לציבור. האשראי הרחבת לשם הנזילים נכסיהם תוספת את לנצל הבנקים
ל"י. מיליון כ260 שהם דולר, מיליון ב87 יולי עד ינואר בחודשים עלו הבנקאות במערכת
בעליית התבטאה התוספת עיקר בקירוב. ל"י' מיליון ב330 עלו הציבור שבידי הכספיים הנכסים
אחוזים ב7 עלו האחרים הכספיים הנכסים אחוזים; ל20 אלה בחודשים שהגיעה התשלום, אמצעי

בלבד.
לא התפוקה' בהיקף העלייה מגבולות בהרבה החורגת הניכרת, המוניטארית ההרחבה למרות
המפתח השנה. של הראשונים החודשים בשמונת והשירותים המוצרים מחירי כלל' בדרך עלו'
העלייה כי אם ניידי. דלא ונכסי הפינאנסיים הנכסים בתחום בהתפתחויות הוא זו יחסית ליציבות
מהייצור והשרותים המוצרים להיקף יחסית בנזילות רב גידול על מצביעה התשלום באמצעי
חלק זו. בתקופה העסקות כל לסך יחסית גידול כנראה, חל, לא המשק' לרשות שעמדו השוטף'
בלחץ ביטוי לידי בא ולא והמקרקעין, המניות לעסקות כנראה, רותק, הנוספים התשלום מאמצעי
בבנקים החיובים מספר הגדלת על מראה הבנקאית הסטטיסטיקה ואמנם הרגילים. בשווקים ביקוש
בשוקי בפיקדונות. השימוש באינטנסיביות עלייה על כלומר  הפיקדונות לסכום בהשוואה
הן רבה עלייה וחלה קדחתנית פעילות 1963 של הראשונה במחצית שררה והמקרקעין המניות
אחוזים' ב40 השנה של הראשונה במחצית עלה המניות מחירי מדד במחירים. והן העסקות בהיקף
השנים של הראשונה במחצית העסקות היקף מאשר 5 עד 4 פי גדול היה בהן העסקות והיקף
בעליית התבטאה שלא התשלום, באמצעי מהעלייה גדול חלק כנראה' מסביר' זה דבר ו1962. 1961

רגילה. מחירים
ל20 קרוב של שנתי שיעור  1962 שנת של לזה דומה בשיעור נאמדת בהכנסות העלייה
בהכנסות; העלייה משיעור בהרבה גבוה היה הישירים המסים בגביות העלייה שיעור אחוזים.
העלייה כולה. בשנה אחוזים ל25 ובקרוב יולי, עד ינואר בחודשים אחוזים ב30 נאמד הוא
לארץ מחוץ ההעברות אחוזים. 19 עד 18 של שנתי בשיעור איפוא, נאמדת, הפנויות בהכנסות
אחוזים 17 עד 16 של שנתי בשיעור נאמד הפנויה הפרטית ההכנסה וגידול גדלו, שלא כמעט

הנומינאלית. הפרטית בצריכה השנתי הגידול כאומדן בערך  בלבד
למרות כי לזכור יש אולם יציבים. המחירים היו שבה שנה לגבי גבוה שיעור זה הרי לכאורה'
 ב1962 מאשר נכרת במידה גבוהה והשירותים המוצרים מחירי רמת היתה היחסית היציבות
היתה כלל ב1963 המחירים עלו לא אילו גם שנה. באותה שחלו התלולות המחירים עליות בגלל
מסוימות מחירים עליות בחשבון נביא ואם אחוזים; ב5 1962 של מזו גבוהה הממוצעת רמתם
דבר 1962 של מזו אחוזים ב6 לפחות יותר גבוהה הממוצעת רמתם תהיה עתה' עד שחלו
שעברה. בשנה מאשר אחוזים 11 עד ב10 הגבוהה ריאלית פנויה הכנסה הצרכנים בידי המשאיר

והאשראי הכפפים .2

של הכספיים הנכסים בסכום ניכרת עלייה חלה 1963 של הראשונים החודשים בשבעת
אחוזים, 15.5 שהן ל"י' מיליון 250 של עלייה לעומת אחוזים, 14.5 שהן ל"י, מיליון 329  הציבור
ובדומה אחוזים, 20 שהן ל"י, מיליון ב258 עלו התשלום אמצעי אשתקד. המקבילה בתקופה



אמצעי שאינם הכספיים בנכסים הגידול הכספיים. הנכסים גידול מכלל אחוזים כ80 היוו לאשתקד
מגרמניה. פיצויים מקבלי של פז"ק בפיקדונות בעיקר ביטויו את מצא תשלום

השיפור בעקבות חוץ מטבע יתרות צבירת היתה המוניטארית להתרחבות העיקרי המקור
אפשר ביתרות הרב הגידול לארץ. מחוץ ההון וההעברות ההשקעות זרם והגברת המסחרי במאזן
זאת עם .* חוץ במטבע ריבית הוצאות בכך ולחסוך חוץ, חובות של פירעונם את להקדים לממשלה
105 לעומת דולר מיליון ב87 1963 של הראשונים החודשים בשבעת מטבעהחוץ יתרות גדלו

אשתקד. המקבילה בתקופה דולר מיליון
למערכת נטו החוב מצמצמת. מוניטארית השפעה היתה הבנקאות מערכת עם הממשלה לעסקות

1 לוח

והמרגיכים, המקורות לפי הציבור, שגידי הכס8ייפ הנכסים גידול
ו1963 1962 יולי, ער ינואר

("'? (מיליוני

,() הירידה או העלייה
יולי. עד ינואר

1963 . 1962

המקורות
260.8 287.5 . חוץ מטבע צבירת
114.4 53.5 לציבור האשראי הרחבת

**16.0 95.8 לממשלה האשראי הרחבת
31.1 5.3 נטו אחרים גורמים

328.6 250.5 המקורות כל סך

המרכיבים
98.8 41.4 הציבור בידי מזומנים
159.2 152.4 ושב עובר פיקדונות

25&0 193.8 התשלום אמצעי כל סף

נזילים בלתי פיקדונות
47.2 68.1 ותמ"מ פז"ק
23.4 11.4 אחרים נזילים בלתי פיקדונות

70.6 56.7 המרכיבים כל סך

328.6 250.5 הכספיים הנכסים כל סך
במטבע הנקובים וההתחייבויות הנכסים משיערוד הנובעים ההפרשים את כולל אינו ב1962 הנדול

הפיחות. ביום הבנקאות מערכת ע!ל הוץ
ל"י. מילית 111 בסד לארץ לחוין חובות של מוקדם פירעוו לאהר

של פירעונם הקדמת לשם דולר מיליון 50 בסך אשראי הממשלה לרשות ישראל בנק העמיד מיוחד הסדר לפי 1

אלה חובות של הפירעון הסתכם יולי עד אפריל בחודשים .1967 עד 1964 בשנים חל פירעונם שזמן חובות
דולר. מיליון כ37



ל"י מיליון 111 בסך ישראל מבנק אשלאי קבלת לאחר זאת אך  ל"י מיליון ב16 פחת הבנקאות
המוניטארי הצמצום פעולת כלומר, חוץ. חובות של המוקדם הפירעון לצורך דולר) מיליון 37)

הבנקאות. למערכת החוב בנתוני המשתקף מכפי יותר נרחבת היתה הממשלה של
הפרשי ניכוי (לאחר אשתקד מיליון 54 לעומת ל"י מיליון ב115 עלה לציבור האשראי
צד פיקדונות מתוך או לארץ מחוץ קיים לאשראי כתחליף בא ממנו ניכר חלק אולם הפיחות),

מוניטארית. הרחבה משום כלל איפוא בו ואין הלוואות, למתן שלישי
הנזילים, הנכסים תוספת עליסוד האשראי את להרחיב הבנקים יכולת את לצמצם כדי
אחוזים, ב3 הפורמלי הנזילות שיעור את ישראל בנק העלה ההמרה, בעקבות אליהם שזרמה
אחוז בחצי זאת אף נוספים, אחוזים וב2 ,1963 יוני עד מינואר לחודש, אחוז חצי של בשיעור
האחוזים 22 מכסת מלוא ניצול את מלהתיר ישראל בנק נמנע כן אוקטובר. ועד מיולי לחודש,
בהיקף המהירה העלייה עם וגדלה שהלבה מכסה  מנזילות המשוחרר המוכוון, אשראי שבמסגרת
היתרה במסגרת הנזילות. שיעור של נוספת בהעלאה כמוהה זו פעולה בנזילות; החייבים הפיקדונות
ישראל מבנק לרכוש רשאים הבנקאיים המוסדות היו מנזילות השחרורים של מנוצלת הבלתי
ל"י. מיליון ב49 1963 של הראשונים החודשים בשבעת הסתכמו אלה ורכישות קיימים, שטרות
מהמוסדות האשראי את שהרחיבה גרידא, חשבונית פעולה זו היתה לציבור האשראי היקף מבחינת
רזרבות ניצול רק לא נמנע בכך ישראל. מבנק האשראי את צמצמה זאת עם בבד ובד הבנקאיים
המכפיל. מפעולת כתוצאה בכך הכרוכה הנוספת ההרחבה גם אלא ממשית, אשראי להרחבת אלה
הראשונים החודשים בשבעת שהסתכם הבנקאיים, המוסדות שבידי הנזילים הנכסים גידול
באותה ל"י מיליון 49 של בסך ישראל מבנק קיימים שטרות ורכישת ל"י, מיליון 91 ב 1963 של
בהיקף גידול חוץ. מטבע בהמרת שמקורם בפיקדונות הרב הגידול את למעשה משקפים תקופה
המכפיל, לפעולת הודות עצום בהיקף ושב עובר ופיקדונות האשראי את להגדיל כדי בו היה כזה
שיעור עלה אלה מאמצעים כתוצאה ישראל. בנק עלידי שננקטו האמורים הנגד אמצעי אלמלא
בסוף אחוזים 42.1 ל 1962 דצמבר בסוף אחוזים מ39.4 הבנקאיים המוסדות של בפועל הנזילות

נוצלו. שלא מנזילות השחרורים במסגרת קיימים שטרות רכישת לאחר וזאת  1963 יולי

התשלום אמצעי (א)

אחוזים, כ20.5 שהן ל"י, מיליון ב258 התשלום אמצעי עלו יולי סוף ועד 1963 מראשית
בחודשים חלה לאשתקד בדומה אשתקד. המקבילה בתקופה אחוזים 20 שהן ל"י מיליון 194 לעומת

מכן. שלאחר החודשים בשלושת הואטה והיא ביותר, תלולה עלייה אפריל עד פברואר
אחוזים כ40 שהן ל"י, מיליון ב99 הציבור שבידי המזומנים עלו הנידונים החודשים בשבעת
אשתקד. המקבילה בתקופה בלבד אחוזים כ20 לעומת התשלום, באמצעי הגידול מכלל בערך
קשור והוא ומארס, פברואר בחודשים התרכז הציבור שבידי במזומנים מהגידול ניכר חלק
משיכת הכנסה. מס נישומי של חשבונות בדיקת לצורך הבנקים סודיות ביטול בהסדר כנראה
את בכך וצמצמה הבנקאיים המוסדות שברשות הנזילים הנכסים סכום להקטנת פעלה המזומנים
שהן ל"י, מיליון ב160 עלו עוברושב פיקדונות התשלום. ואמצעי האשראי את להרחיב יכולתם

אשתקד. המקבילה בתקופה אחוזים 24 שהן ל"י, מיליון 152 של גידול לעומת אחוזים, 19
אולם שוטפים, במחירים הלאומי בתוצר מהגידול יותר גבוה בשיעור עלו התשלום אמצעי
המחזור מהירות היתה למעשה, .* ושב עובר פיקדונות של המחזור מהירות פחתה לא אףעלפיכן
בתקופה מאשר אחוזים ב4 גבוהה 1963 של הראשונה במחצית ושב עובר פיקדונות של הממוצעת
ובנכסים במניות העסקות בהיקף הרב הגידול עלידי מוסברות אלה התפתחויות אשתקד. המקבילה

אלה. פיקדונות של הממוצע לסכום יחסית ושב עובר בחשבונות החיובים כל סך 1
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2 לוח

1963 יולי עד 1962 דצמבר התשלומ, אמצעי
ל"י) (מיליוני

() הירידה או העלייה
מזומנים
בידי

הציבור

פיקדונות
ושב עובר

כ7ל
אמצעי
התשלום

הקודם החודש סוף לעומת
ל"יהחודש אחוזיםמיליוני

1962196319621963

דצמבר 1962409.3847.31,256.6
ינואר 1963417.9872.51,290.47.433.80.82.7

448.6890.71,339.329.248.93.03.8פברואר
476.1913.21,389.335.650.03.53.7מארס
483.6963.21,446.847.257.54.34.1אפריל
493.5991.01,484.521.737.72.02.6מאי
501.11,011.11,512.229.727.72.81.9יוני
508.11,006.51,514.623.02.42.00.2יולי

העלייה כל סך
לסוף דצמבר סוף 193.8258.020.020.5יוליבין

הממוצעת החודשית 27.736.92.72.7העלייה

השוטף. מהייצור שלא אחרים ובנכסים במקרקעין בעסקות גם כנראה, וכן, אחרים, פינאנסיים
לחץ בהגברת ביטויו את מלמצוא אותו ומנעו הקנייה, כוח מתוספת ניכר חלק ריתקו אלה עסקות
במסחר הניכרת להרחבה שנוסף ייתכן מיבוא. או השוטף מהייצור ושירותים לסחורות הביקוש
הכסף כמות בין היחס עליית משקפת השוטף מהייצור שלא אחרים ובנכסים פינאנסיים בנכסים
לאחר מחירים לעליית הציפיות מהחלשת כתוצאה הנזילות בהעדפת עלייה גם הלאומית להכנסה

יציבות. של אחדים חודשים

נזילים הפחות הפיקדונות (ב)

ל"י מיליון 71 ב 1963 של הראשונים החודשים בשבעת עלו נזילים הפחות הפיקדונות
מקבלי פיקדונות גידול הגיע מזה הפיחות). הפרשי ניכוי (לאחר אשתקד ל"י מיליון 57 לעומת
הפז"ק יתרות אשתקד. ל"י מיליון 68 לעומת ל"י מיליון ל47  ותמ"מ פז"ק  הפיצויים
לעומת עלייה כל חלה לא התמ"מ ביתרות אך ל"י, מיליון 47 כאשתקד, סכום באותו עלו
המותר השיעור העלאת למרות וזאת  אשתקד המקבילה בתקופה ל"י מיליון 21 של עלייה
גידול האישיים. הפיצויים כספי מסכום אחוזים ל33 מ25 ואילו מפברואר בתמ"מ בהפקדה
הריבית שער בהורדת קשור שהדבר לוודאי וקרוב ממארס, החל למעשה נפסק ב1963 התמ"מ
אוגוסט עד יוני בחודשים פברואר. באמצע אחוזים ל4.5 מ7 אלה פיקדונות על המכסימלי
מעבר חל לפז"ק התמ"מ בין הריבית הפרשי שבגלל גם ייתכן מוחלטת. ירידה אפילו חלה
העלייה הגיעה לא דבר של בסיכומו אך הופחתה. לא עליו שהריבית לשני הראשון מהסוג
היה האישיים הפיצויים תקבולי שהיקף בשעה בה אשתקד, של לממדים יחד הפקדונות סוגי בשני



ומתוך השוטפות ההעברות מתוך ההמרה בשיעור עלייה הדבר פירוש התקופות. בשתי דומה
הפיצויים. מקבלי של הקיימים הפיקדונות

החיסכון תכניות במסגרת העלייה את להזכיר יש נזילים הפחות הפיקדונות שאר מבין
בלבד ל"י מיליון 2 לעומת 1963 של הראשונה במחצית ל"י מיליון 9 של בסכום המאושרות
תושבים של החוץ מטבע פיקדונות בשאר ל"י מיליון 10 של גידול וכן אשתקד, המקבילה בתקופת
המקבילה בתקופה שונות. מטבע העברות במסגרת או חוץ סחר עסקות לצורך המוחזקים מקומיים,

ל"י. מיליון 6 של ירידה באלה חלה אשתקד

מטבעחוץ צבירת (ג)

הראשונים החודשים בשבעת המוניטארית להתרחבות העיקרי המקור היה ל1962 בדומה
לאחר וכאמור,  דולר מיליון 87 או ל"י, מיליון ב260 הסתכמה זו חוץ. מטבע צבירת 1963 של
היתרות תוספת מרבית דולר. מיליון 37 בסך לארץ לחוץ הממשלה חובות של מוקדם פירעון

התשלום. אמצעי סכום את במישרין והגדילה מקומי במטבע הומרה

3 לוח

הבנקאות, במערבת חוץ במטבע הנקיים בנבפימ השינוי
ו1963 1962 יולי, עד ינואר

ל"י דולריםמיליוני מיליוני

1962196319621963

43.0114.923.938.3ינואר
28.37a99.426.3פברואר

61.689.820.529.9מארס

28.1*76.1.84.425.4אפריל
6.2*45.0.18.715.0מאי
11.2'33.74.0'12.1יוני
18.0*54.27.1*21.4יולי

העלייה כל סך
יולי לסוף דצמבר סוף 87.0*260.8105.3*287.5בין
הממוצעת החודשית 12.4*37.215.0'41.1העלייה

 בוני דולר. מיליון ב19.1  במאי דולר. מילון ב6.7 באפריל הסתכם לארץ לחו? הממשלה חובות של המוקדם הפירעוו
דולר. מיליון 9.1 וביולי דולר, מיליון 2.0

במאי דולר. מיליון ב122 אז והסתכמה אפריל עד ינואר בחודשים התרכזה ביתרות העלייה
מיליון ב19 חודש באותו חוץ חובות של המוקדם בפירעון הקשורה דולר, מיליון 6 של ירידה חלה
חלה ויולי יוני בחודשים התשלום. אמצעי עליית בקצב האטד. מסתמנת החלה לכך במקביל דולר.

היתרות. בסכום נוספת ירידה
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הממשלה חוב (ד)

הממשלה בחוב ל"י מיליון 16 של ירידה כאמור, חלה 1963 של הראשונים החודשים בשבעת
שנבעה ל"י מיליון ב111 הממשלה חוב הגדלת כבר כלולה בכך אולם הבנקאות! למערכת נטו
קיבלה המוקדם הפירעון לצורר יולי. עד אפריל בחודשים חוץ חובות של המוקדם מהפירעון

ישראל. מבנק חוץ במטבע מיוחד אשראי הממשלה
הממשלה חוב פחת שבהם אפריל' עד ינואר בחודשים נעשו הממשלה מצד הריסון פעולות
אף חלה ויולי יוני ובחודשים המצמצמת, הפעולה נפסקה במאי י. ל"י מיליון מ150 ביותר

.= הממשלה בחוב ל"י מיליון 69 של עלייה

לציבור האשראי (ד.)

לעומת ל"י מיליון ב115 1963 של הראשונים החודשים בשבעת עלה לציבור האשראי
ישראלי. במטבע הרגיל באשראי חל הגידול כשעיקר אשתקד, המקבילה בתקופה ל"י מיליון 54
והיא ויוני, מארס בחודשים בעיקר ל"י, מיליון ל73 העלייה הגיעה אשראי של זה בסוג
של בסך הבנקאיים המוסדות של העצמי ההון של ניכרת הגדלה עלידי בחלקה נתאפשרה
במטבע באשראי גם לארץ. בחוץ הון מגיוס וקצתה פנים ממקורות רובה  ל"י מיליון כ40
מאשראי גדול חלק יולי. עד אפריל בחודשים בעיקר ל"י, מיליון 43 של העלייה חלה חוץ
מחוץ לאשראי כתחליף בא הוא שכן מוניטארית, הרחבה משום בו היה לא ליהלומנים, האשראי זה,
אמצעי הרחבת משום אין בו שגם שלישי, צד מפיקדונות האשראי עלה ל"י מיליון ב16 לארץ.

4 לוח

1963 יולי עד 1962 דצמגר ישראלי, גמטבע הבנקאיים המוסדות נזילות

החודש

פיקדונות
נזילות חייבי
במטבע
ישראלי

כל סך
הנכסים
הנזילים

שיעור
הנזילות
בפועל
(אחוזים)

השטרות כל סך
שנרכשו

ישראל מבנק
במסגרת

המוכוון האשראי
ל"י) (מיליוני ל"י מיליוני

דצמבר 1962909.2357.839.416.4
ינואר 1963932.9371.939.923.8

931.9369.83a837.4פברואר
974.6383.839.448.7מארס
1,0223436.242.754.6אפריל
1,049.8459.543.864.7מאי
1,066.6446.341.879.1יוני
1,063.9448.442.165.0יולי

ל"י. מיליון 20 בסך חוץ, חובות של מוקדם פירעון לצורך שנתקבל האשראי, את כוללים שאנו לאחר 1

הממשלתי המזון יבוא בער במזומן תשלום לצורך דולר מיליון 9 בסך חוץ במטבע אשראי כלול זה בסכום 2
חובות של המוקדם לפירעון בדומה לכן. קודם נהוג שהיה יום ל180 אשראי מכתבי פתיחת של לנוהג כתחליף

מוניטארית. בהרחבה כרוך זה אשראי גם היה לא חוץ,



שהתבטא רב' גידול חל מנזילות' המשוחררים האחוזים, 22 במסגרת המוכוון באשראי התשלום.
ירידה ידי על איפוא קוזז הוא במידה ובה ישראל' מבנק קיים אשראי של שטרות ברכישת בעיקר
ביתרת ממשית ירידה מתקבלת הללו השטרות תוספת ניכוי לאחר ישראל. מבנק באשראי מקבילה
בתחום בעיקר עונתיים' בגורמים זו ירידה נעוצה בחלקה בערך. ל"י מיליון ב18 המוכוון האשראי
ההרחבה וריסון האשראי צמצום של הכללית במדיניות  ובחלקה ולפרדסנות, לחקלאות האשראי

במשק. המוניטארית

הערך ניירות שוק .3

בשעריהן. תלולה ועלייה במניות במסחר רבה התרחבות חלה 1963 של הראשונה במחצית
חלה התקופה לסוף סמוך קלות. בשעריהן והתנודות מצומצם, היה חוב באיגרות המסחר היקף
ואוגוסט. יולי בחודשים גם נמשכה זו ומגמה נצטמצם, העסקות ונפח המניות בשערי מה ירידת
ב170 הסתכם לציבור, חדשים ערך ניירות הנפקת באמצעות המקומי בשוק שגויס החדש, ההון

אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר יותר אחוזים כ40  בקירוב ל"י מיליון
.(5 לוח (ראה בקירוב אחוזים ב40 הנידונה בתקופה עלה המניות שערי של היומי המדד
קבוצות בשלוש הפסקותג. לשתי פרט יוני, של השלישי השבוע לגמר עד רצופה היתה העלייה
חברות של המניות עלו השיא נקודת ועד השנה מראשית מהממוצע; גבוהה העלייה היתה מניות
חברות של ואלה אחוזים; ב67 המקרקעין חברות של אלה אחוזים; ב71 והביטוח הכספים

5 לוח

תלאביב, של גגורסה הנסחרות המניות שערי של היומי המדד
1963 יוני, עד ינואר
(100= 1961 בדצמבר 31)

החודש המדדסוף
הכללי

כספים
תעשיהמקרקעיןוביטוח

ומסחר
חברות
השקעה

חברות
נפט

דצמבר 1962126.96153.96164.67111.14143.9096.81
ינואר 1963135.37175.53180.40114.53162.8095.52

144.70186.00195.20125.18171.1195.08פברואר
151.80195.78218.82128.34182.55105.19מארס
154.78210.88221.44128.92186.1799.76אפריל
170.70241.56245.13139.69207.64108.66מאי
179.98253.87266.53145.43225.66107.45יוני

בין העלייה אחוז
1962 דצמבר סוף
1963 יוני 426562315711לסוף

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה המקור:
r

bs< ערדבשילוח לניירות כתלאגיכ.הכורסה

עלידי בנקאיים חשבונות בדיקת על האוצר הודעת לאחר חריפה ירידה חלה פברואר, באמצע הראשונה, בפעם 1

ופתאומית חריפה הירידה היתד. לא אפריל, לאמצע מארס אמצע בין השנייה, בפעפ .. ההכנסה מס שלטונות
העלייה. שנתחדשה עד יותר רב זמן עבר אבל כלכך,
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במיוחד, עלו שעריהן אשר אחדות מניות בלטו הללו מהקבוצות אחת בכל אחוזים. ב59 ההשקעה
הנידונה. בתקופה הוכפלו המניות מן כמה של שעריהן השנה? אך לציבור שהונפקו מניות ובהן

הללו. הקבוצות לשלוש שייכות היו החדשות הנפקות מרבית גם
מחירי בעליית השאר, בין כמובן, נעוצה, היתה המקרקעין מניות של בשעריהן העלייה
השקעה לעומת מקרקעין חברות של להשקעה יתרונות יש מעטים לא משקיעים לגבי הקרקעות.
קטנים סכומים הקרקעות בשוק להשקיע ניתן המניות באמצעות (א) ניידי: דלא בנכסי ישירה
רבה נזילותן בבורסה, רשומות שהמניות במידה (ב) ישירות; השקעות למימון הדרושים מאלה
ההשקעה (ג) בבורסה; המסחר מימי אחד בכל למימוש ניתנות הן שכן ניידי, דלא נכסי משל יותר
המניות ו(ד) הקרקעות; בשוק בהשקעות טרחה של מידה באותה כרוכות אינן חיסולה או במניות

שבח. ממס פטורות
גבוה בשיעור הם אף עלו ההשקעה וחברות והביטוח הכספים חברות מניות של השערים מדדי
שעריהן עלו הנפקתן לאחר מייד אשר החדשות, מהמניות גדול חלק שייר אלה לקבוצות מהממוצע.
של ומצבן מקרקעין, גם נכסיהן שאר בין ככולן רובן מחזיקות ההשקעה חברות ניכר. בשיעור

והרזרבות. הרווחים מבחינת במיוחד נוח הוא והביטוח הכספים מחברות אחדות
את להזכיר יש אותה, שחיזקו והגורמים, המניות, בשוק הגיאות את שאיפשרו התנאים, בין
הציפיות כלומר  הגיאות עצם מתוך הביקוש גידול של התופעה ואת השקעות, שחיפש ההון, שפע
כנראה, מומנו, הערך ניירות בשוק המוגברות ההשקעות תימשך.  שהחלה המחירים שעליית
חוץ. תושבי של ההון ומיבוא מחוץלארץ ההעברות של המואצת ההמרה מכספי ניכרת במידה
היו לכן שקודם מקורות גם זרמו המניות שלשוק בבירור, כך על לעמוד קשה כי אף ייתכן,

אחרים. בנכסים מושקעים

6 לוח

יוני, עד ינואר גבורפה, במניות העפקות, נ9ח
*1963 עי 1961

196119621963

(אלפי הכספית התמורה ל"י)(א)

4,9062,66613,092ינואר
4,5216,50415,089פברואר
5,9475,07519,131מארס
5,2253,58411,030אפריל
4,0634,65128,011מאי
3,7792,98529,226יוני

115,579 25,465 28,441 הכל סף
(100 = 1960 (ממוצע העסקות נפח מלך (ב)

495 149 161 הראשון הרביע
714 117 137 השני הרביע

פקודות קיזוז ואת משותפות להשקעות הקרנות בתעודות העסקות את להוציא .
הבורסה. לכתלי מוזון והברוקרים הבנקים של והמכירה הקנייה

בתלאגיב. ערד לניירות הבורסה המקור:
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היתה לא (6 לוח (ראה השנה של הראשונה במחצית במניות העסקות בנפח התלולה העלייה
האשראי גם גדל כנראה, הללו. העסקות למימון הדרושה הכסף בכמות מתאים גידול בלי מתאפשרת
וראשונה ובראש הערך ניירות בשוק המשקיעים מספר כאלה. עסקות למימון שנועד הבנקאי
התקופה במשך גדל הגדולים הבנקים באחד ניכר. בשיעור הראשונה במחצית גדל  המניות בשוק
המשקיעים מספר גדל כן תקדים. ללא גידול אחתים בעשרה הערך ניירות פיקדונות מספר
מיליון ל40 מ19 הנידונה בתקופה גדלו אלה של נכסיהן משותפות. להשקעות הקרנות באמצעות
נכסי של השוק מחירי מעליית  בחלקו ורק חדש, הון מתוספת בעיקר נבע הגידול בקירוב. ל"י'
הקרנות הגדילו ההנהלות, דעת על שנתקבלו בשערים, במניות השקעה אפשרויות בהעדר הקרנות.

נכסיהן. כלל בתוך הנזילים הנכסים אחוז את התקופה סיום לקראת
עתודה על הן אף מצביעות חדשות מניות של ההנפקות מרבית על הגדולות היתר חתימות
הגדולות ההנפקות גדול. בקנהמידה ספקולטיבית פעילות ועל הציבור ברשות גדולה כספית
ההוראות בשל גם אלא גודלן, מפאת רק לא בעבר מאשר יותר גדולים סכומים ההחתמה בימי ריתקו
את מראש להפקיד הבקשות מגישי את חייבו ואשר השנה, באפריל לתוקפן שנכנסו החדשות,
היתה היתר וחתימת ל"י, מיליון ל80 קרוב הופקדו אחד במקרה שלהם. החתימה סכומי מחצית
נתן והדבר להן, הביקוש את חדשות מניות של ההנפקה הדביקה לא החודשים במרבית .40 פי
אמנם, היה, לא השערים עליית שיעור הקיימות. המניות של שעריהן ברמת גם אותותיו את
גדל השוק אולם ,1960 של הראשונה במחצית או 1959 של השנייה במחצית מאשר יותר גבוה
המוצא נקודת היתה שפל, תקופת לאחר העלייה באה הקודמות שבתקופות ובעוד בממדיו, בינתיים
מאשר שונה משמעות לגיאות משוות אלה עובדות מלכתחילה. גבוהה שערים ברמת עתה הגיאות של

בעבר.
והגידול בבורסה הרשומות המניות של השוק במחיר ערכן על הנתונים מעידים השוק גידול על
מ345 השנה של הראשונה במחצית גדל בבורסה הרשומות המניות של ערכן העסקות. בהיקף
ל"י. מיליון 136 כולה 1962 בשנת מאשר כפול היה ל"י, מיליון 294 הגידול, ל"י. מיליון ל639
העסקה בגודל והן העסקות במספר הן עלייה של תוצאה הוא (6 לוח (ראה העסקות נפח גידול
היומי המסחר היקף נע שבינואר בעוד יותר. רבה מחזור מהירות מציין והוא הממוצעת,
בין המסחר ימי במרבית הטווח היה ויוני מאי בחודשים הרי ל"י, אלף ל700 350 בין בבורסה
בד ל"י. מיליון מ2.5 פחות בקצת הסתכם ביוני, ב9 השיא, מחזור ל"י; מיליון ל2 אלף 780
בבורסה: הרשומות המניות לערך ביחס במניות העסקות שיעור גם גדל העסקות נפח עם בבד
.1963 של השני ברביע בקירוב, אחוזים, ל11 1962 של האחרון ברביע בקירוב, אחוזים, מ7
 ההנפקה לאחר מיד החדשות במניות במיוחד הרבה לפעילות זה גידול לזקוף יש במידתמה
העסקות של הגדול הנפח מהווה מאידך, חדשות. בהנפקות הספקולציה של נפוצה לוואי תופעת

בכלל. המניות בשוק הגיאות של היכר סימן גם
הסתכמו מועד ארוכי מילוות של החדשות ההנפקות חלשות. היו ערך צמודי במילוות התנודות
והן ,(7 לוח (ראה אשתקד המקבילה בתקופה ל"י מיליון 93 לעומת בקירוב, נטו, ל"י מיליון ב76
מיליון ל5 4 בין נע חוב באיגרות העסקות נפח מוסדיים. משקיעים עלידי המכריע ברובן נרכשו

חזקות. תנודות חלו לא למיניהן החוב איגרות בשערי לאשתקד. בדומה לחודש, ל"י
3 לעומת בקירוב, לחודש, ל"י מיליון 8 על עמדה המועדנ קצרי המילוות של נטו ההנפקה
אחוזים מ16 עלה שהונפקו המילוות כלל בתוך חלקם אשתקד. המקבילה בתקופה ל"י מיליון
ניירות כלל בתוך וחלקם ,1963 של הראשונה במחצית אחוזים ל40 1962 של הראשונה במחצית
מוסברת המועד קצר המילות; של במשקלו העלייה אחוזים. ל30 מ15  שהונפקו החדשים הערך

החיסכון איגרות ושל מילווה אותו של ישנות סדרות פדיון בניכוי המועד, קצר המילווה של ברוטו ההנפקה 1

עולים. לשיכון המילווה במסגרת בעבר שהונפקו
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7 לוח

1963 ער 1961 יוני עד ינואר חדשימ, ערף ניירות של ההנ*קות

ל"י אחוזיםמיליוני
196119621963196119621963196119621963

מועד קצר 22.417.650.323.115.835.718.515.130.2מילווה

המדינה מילוות 39.82.420.235.81.916.234.11.4*19.6שאר

נטו המדינה מילוות 42.047.447.943.341.637.834.849.128.7כלל

אחרים 53.778.956.74a462.245.546.042.3"55.0מילוות

המילוות 97.0111.1126.8100.0100.0100.080.395.176.0כלל

23.85.740.019.74.924.0מניות

כללי הכל 120.8116.8166.8100.0100.0100.0סך

מספרים. מעיגול נובעות בסיכום איההתאמות
ל"י. מילית 15 בסד הכללי, החשב חשבון על למשכנתאות הבנקים של וכישות להוציא . "

מיוחד. הסדר פי על נמל קופות ידי על שנרכשו ל"י. מיליון 3.5 בסד היסוד, קרן סילווה של איגרות להוציא .■ *|



ביותר, בזיל נכס הוא זה שמילווה ובעובדה העסקיות, החברות לרבות הציבור, של הרבה בנזילות
יותר. מועטת המחירים שעליית ככל הצמודות, חוב איגרות לעומת גבוהה ממנו נטו והתשואה

במחירי ל"י מיליון ב40 הסתכמו השנה, של הראשונה במחצית שהונפקו החדשות, המניות
המקבילה בתקופה מאשר כמעט שניים ופי אשתקד הראשונה במחצית מאשר שבע פי  ההנפקה
בעבר. איפעם מאשר יותר  כמעט לרבע הגיע ההנפקות כלל בתוך המניות של חלקן ב1961.

ההכנסות .4

השכר1 (א)

השירותים (בענף 1962 בסוף המשק ענפי במרבית פג הדושנתיים העבודה הסכמי של תוקפם
הכללית ההסתדרות החליטה החדשה הכלכלית המדיניות במסגרת .(1962 מארס בסוף  הציבוריים
מהעלאות הימנעות ועל היסוד שכר אישינוי על נוספת, לשנה ההסכמים של תוקפם הארכת על

מקצועית. התקדמות או בתפקיד שינוי יסוד על שלא בדרגה
המחצית לעומת אחוזים ב5 1963 של הראשונה במחצית עלתה לשכיר הממוצעת ההכנסה
היינו  זו מעלייה כשנישלישים אשתקד. המקבילה התקופה לעומת אחוזים וב15 לה שקדמה
השכר, זחילת של תוצאה  ושליש היוקר, תוספת שיעורי הגדלת של תוצאה הם  אחוזים 10

קודמות. בשנים מאשר יותר גדולים לממדים שהגיעה
לרבות היסוד משכר אחוזים 28.9 השנה של הראשונה במחצית היה היוקר תוספת שיעור
השנה במחצית אחוזים 22.6 לעומת לחודש), ל"י 500 של לתקרה (עד והוותק המשפחה תוספות

אשתקד2. המקבילה בתקופה ו14.7 לה שקדמה
אחוזים ב2 גבוהה היתה 1963 של הראשונה במחצית לשכיר הממוצעת הריאלית ההכנסה
במשק השכירים מספר אשתקד. המקבילה התקופה לעומת אחתים וב7 לה שקדמה המחצית לעומת
השכר תשלומי בסך והעלייה אשתקד, המקבילה התקופה לעומת אחוזים ב6.5 זו בתקופה גבוה היה

תקופה. אותה לעומת אחוזים ל23 איפוא הגיעה
בחודש היוקר תוספת שיעור ואיהעלאת השנה של הראשונה במחצית ההתפתחות יסוד על
כולה לשנה הממוצע הנקוב, השכר עליית את מהימנות של רבה במידה עתה לאמוד ניתן יולי
תשלומי בסך והעלייה אחוזים, ב6 כמשוער, ב1963, יגדל השכירים מספר אחוזים. 11 עד ב10

.1962 לעומת אחוזים ל17 כנראה, תגיע, במשק השכר
1963 של הראשונה במחצית לעובד הממוצעת ההכנסה היתה הציבוריים השירותים בענף
ל17 העלייה הגיעה מצטבר3 בסיס על אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר אחוזים ב15 גבוהה

אחוזים.
התקופה לעומת אחוזים ב12 רגילה עבודה לשעת השכר עלה והתעשייה החקלאות בענפי
לשכיר הממוצעת ההכנסה עלתה לעובד העבודה שעות במספר העלייה בשל אשתקד. המקבילה

אחוזים. ב14
בשיעורים לשכיר הממוצעת ההכנסה עלתה האישיים והשירותים המסחר הבנייה, בענפי
שנים כבר בו השוררת הגיאות, נמשכה הבנייה בענף אחוזים. 19 עד 18  מהממוצע גבוהים
בקירוב. אחוזים ב10 גדל השכירים ומספר אחוזים ב18 עלתה לשכיר הממוצעת ההכנסה אחדות;
המלצותיה את הגישה המקומיות והרשויות המדינה עובדי שכר לענייני הציבורית הוועדה

בלבד. אינדיקאטורים בר>ם לראות ויש וארעיים, חלקיים נתונים על מבוססים ל1963 השכר אומדני 1
נקודות ב6.3 1963 ובינואר נקודות, ל22.6 מ14.7 נקודות, ב7.9 1962 ביולי הועלה היוקר תוספת שיעור 2

נוספות.
קודמות. שנים חשבון על ב1962 ששולמו השבר, הפרשי את מהחשבון ננכה אם 3
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השכר השתתת על הציבורי, בסקטור אחיד דירוג הנהגת על היתר, בין המליצה, הוועדה לממשלה.
העבודה תנאי השוואת ועל ויוקר) משפחה ותק, ותוספות (שכריסוד בלבד מרכיבים ארבעה על

המקומיות. וברשויות בממשלה והשכר

אחרות הכנסות (ב)

יסוד על בעקיפין אותן לאמוד רק ניתן נתונים. עדיין אין משכר שלא ההכנסות התפתחות על
יגדל שוטפים במחירים הגולמי הלאומי התוצר הגולמי. הלאומי התוצר בערך הגידול אומדני
ההכנסות של לזה דומה בשיעור תעלינה משכר שלא שההכנסות ומכאן אחוזים, ב19 כנראה

משכר.
חשיבותו לארץ. מחוץ .ההעברות היו שעברו בשנים האישיות ההכנסות בגידול חשוב מרכיב
כל כנראה, תחול, לא השנה החליפין. שער העלאת עם ב1962, בייחוד רבה היתה זה גורם של
בערך הגידול של מזה קטן יהיה האישיות ההכנסות כלל של הגידול ושיעור אלה, בהעברות עלייה

אחוזים. 17 עד ב16 נאמד הוא הלאומית; וכהכנסה התוצר

המחירימ .5
היחסיים והמחירים לצרכן המחירים מדד (א)

לצרכן. המחירים במדד בלבד קלות תנודות בסימן עמדו 1963 של הראשונים החודשים שמונת
וחצי, באחוז יותר גבוה היה הוא שביולי לאחר ,1962 כבסוף רמה אותה על המדד עמד באוגוסט
ומהוזלת והירקות הפירות במחירי עונתיות מתנודות תוצאה היא באוגוסט שחלה הירידה בקירוב.
היה והירקות הפירות סעיף בלי המדד העונה. סוף מכירות במסגרת וההנעלה ההלבשה מוצרי מחירי
כולה היא זו ירידה אחוזים. ב1.6  ובאוגוסט השנה, תחילת לעומת אחוזים ב2.0 ביולי גבוה
מכירות סיום עם כמובן, תירשם, הפוכה ותנודה וההנעלה, ההלבשה מוצרי הוזלת השתקפות

העונה. סוף
של הראשונים החודשים בשמונת המדד של הממוצעת הרמה היתה היחסית היציבות אף על
עליות את כולו כמעט משקף זה הפרש אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר אחוזים ב7.5 גבוהה 1963

.1962 שנת במשך שחלו המחירים
(ראה היחסיים המחירים בתחום מובהקות במגמות מלווה היתה מחירים יציבות של זו מידה

.(8 לוח
אחוזים 0.7 של הקלה הירידה בעיקרה. יציבה נשארה התעשייתיים המוצרים מחירי רמת
התעשייתיים. המזון מוצרי של מחיריהם ירידת את בעיקר משקפת השנה של הראשונה במחצית
בחזקת רבה במידה שהיא והירקות הפירות שימורי מחירי לירידת ניכר משקל יש זו ירידה בתוך

הטריים. והירקות הפירות במחירי השינויים של תוצאתלוואי
דצמבר. לעומת בקירוב, אחוזים, בארבעה נמוכה היתה ביוני החקלאיים המוצרים מחירי רמת
אלה. זמן נקודות שתי בין והירקות הפירות במחירי העונתיים השינויים בעיקר משתקפים בכך
הפירות מחירי היו ובפברואר בינואר חריפות. תנודות אלה במחירים חלו התקופה גבולות בתוך גם
ניכר בשיעור נמוכים היו והם אחוזים 20 של ירידה בהם חלה אפריל עד יציבים. והירקות
15 של ירידה  וביוני אחוזים, 30 של קפיצה חלה במאי אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר
חריפות תנודות אשתקד. מאשר ניכרת במידה גבוהים המחירים היו אלה חודשים בשני אחוזים.
תנודות גם הרגילות, העונתיות המגמות מלבד ביטוי, לידי באות ובהן ההיצע, בצד מקורן אלה
הייצור והכוונת מכסות הטלת של ההשפעה וכן מיוחדים אוויר מזג מתנאי כתוצאה מהרגיל חריפות

והשיווק. הייצור מועצות ידי על
בצד שמקורן עונתיות מתנודות (להבדיל הביקוש מלחץ כתוצאה במחירים העלייה מגמות
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1 דיאגרמה

1963 אוגוסט, עד ינואר מרכיבגימ, ל8י לצדכן, המחירים במדד שינוייפ
(100 = 1962 (דצמבר

ך110

רזמדז

ב סעיפיכהמדד \לי וג' א'

100 1 והנהכולל א'\הלבשה

1 \
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.
.
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\/\
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וירקותבי\פירו\ ת

J/80ו

III11 V/ V/ 11ו 1ו ו1 11ו

לפטטיטטיקה. המרגזית הקישכןן ר: ו p מ ה

האישיים השירותים במחירי הדירות. ובשוק השירותים בשוק ל תחומים בשני מרוכזות היו ההיצע)
שלושה של עלייה  והחינוך הבריאות במחירי אחוזים! 4.3 של עלייה ליוני דצמבר בין חלה
הדיור שירותי במחיר אחוזים. מתשעה יותר של עלייה  ודואר תחבורה שירותי ובסעיף אחוזים'

אחוזים. מעשרה יותר של עלייה חלה
האוטובוסים בשירותי הנסיעה דמי להעלאת ניכר משקל יש התחבורה בשירותי בעלייה אמנם
בעקבות האחיד המס להעלאת רב משקל הבריאות בשירותי ובעלייה אחוזים; 11 ב בפברואר
הקולנוע כרטיסי במחירי יולי) (עד אחוזים 10 של הניכרת וההעלאה בינואר; היוקר תוספת הגדלת
והקיפה, כללית היתה השירותים מחירי עליית אולם  קרטלי גורם של מפעולתו תוצאה היא
במחירי חלו בקירוב, אחוזים, 10 ועד שמ5 עליות השירותים. סוגי כל את אחרת, או זו במידה
במחירי בית, עוזרות בשכר ונופש, הבראה בדמי יופי, ומכוני מספרות בשירותי במוניות, הנסיעה
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8 לוח

המשל,, ענפי ל5י לצדגן, המחידים כמדד השינויים
1963 יוני, עד ינואד

או העלייה אחוז
() הירידה
1963 יוני

1962 דצמבר לעומת
י^)

3.9 168.6 חקלאיים מוצרים
0.7 479.6 תעשייה מוצרי
10.6 127.5 ודיור בנייה שירותי
9.2 36.1 ודואר הובלה תחבורה,

(חינוך, ציבוריים שירותים
2.9 53.6 ובו') בריאות,
4.3 85.7 אישיים שירותים
1.3 30.7 ומים חשמל
0.4 28.1 ומסים ביטוח

1.3 1000,0 כולו המדד
5טטטיפטיקה. המרכזית ה?שכה המקור:

צביעה במחירי רבה עלייה חלה כן פרטיים. ושיעורים וקורסים שיניים ריפוי וחייטות, תפירה
הביקוש. ללחץ ליחס יש אלה מחירים עליות וסיוד.

לעומת השירותים מחירי עליית  זו בתקופה היחסיים המחירים בהתפתחות האופייני הקו
עליית לבלימת המכוונת המדיניות של השתקפות הוא  התעשייתיים המוצרים במחירי היציבות
פרי נשאו והתעשייה, המסחר משרד עלידי זו במסגרת שהופעלו שהאמצעים, מסתבר המחירים.
הדירות, ובשוק השירותים בשוק מידה באותה יעילים כנראה, היו, לא אולם המוצרים, בשוק

.* מתחרה יבוא מפני מפני טבעית המגנה הנהנים

התשלום ואמצעי המחירים (ב)

של ייחודה אולם האחרון; בעשור ביותר מהנמוכים הם המחירים במדד העלייה שיעורי
חסרת הרחבה של בתקופה חלה שהיא העובדה אלא דווקא, היציבות עצם אינו זו התפתחות

השנה. מחצית במשך אחוזים 20 של עלייה התשלום: באמצעי תקדים
גדל הייצור היקף הציבור. של בנזילותו ניכר גידול הוא זו התפתחות של פירושה לכאורה,
היה, וכזה שוטפים, במחירים אחוזים 9 עד ב8 להניח, שיש כפי ,1963 של הראשונה במחצית
הציבור שבידי הנזילות היתרות השוטף. בייצור הקשורות העסקות בהיקף הגידול גם הסתם, מן
של היקפן היה התקופה ובסוף הללו, העסקות מהיקף ויותר שניים פי מהיר בקצב איפוא גדלו

התקופה. בראשית מאשר העסקות היקף לעומת ויותר אחוזים ב10 גדול היתרות
בהתנהגות שינוי היותר, לכל בחלקה, רק משקפת בנזילות זו שעלייה לוודאי קרוב אולם

להלן. (ג) סעיף גם ראה 1
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שמשקלה גם להניח יש העסקות. היקף לעומת יתרות של יותר גדולה בכמות להחזיק ונטייה הציבור
במשך שונים בזמנים שונים היו הביקוש לחץ לגבי וחשיבותה הנזילות בהעדפת העלייה של
המוניטארית ההתרחבות בין ובזיקה המחירים בהתפתחות הכובד שנקודת נראה מקום, מכל התקופה.
לתחומים השוטף הייצור מן והשירותים המוצרים משוק 1963 של הראשונה במחצית עברה לביקוש
הנתונים נזילות. ליתרות הביקוש גם ואולי ונכסידלאניידי פינאנסיים לנכסים הביקוש אחרים:
התוויית על אף מכביד זה ודבר מאוד, עד ומקוטעים רופפים בחלקם הם אלה בתחומים המתרחש על
עקיפים לאינדיקאטורים יותר רבה במידה להיזקק מחייבות אלה נסיבות הכלליות. המגמות

האפשרית. הטעות תחומי את ומגדילות
לראות יש התשלום באמצעי תקדים ללא הרחבה עם אחת ובעונה בעת המחירים יציבות את
ביטויה את ומצאה המקרקעין, ובשוק המניות בשוק זו בתקופה שחלה הקדחתנית, הגיאות רקע על
היתה אלה שווקים של התרחבותם בהם. העסקות בהיקף והן מחירים ברמות הן ניכרת בעלייה
הם אלה ששווקים ונראה בהם, שהופעלו הכספיות היתרות בהיקף ניכר בגידול כמובן, מלווה'
הסחורות מחירי יציבות את הבטיחו ובכך זו, בתקופה התשלום אמצעי תוספת עיקר את שקלטו

השוטף. הייצור מן והשירותים

.1963 של הראשוגה במחצית המקרקעין ושוק המניות שוק .1

העסקות היקף .. אחוזים ב42 המניות שערי מדד עלה 1963 יוני לסוף 1962 דצמבר סוף בין
ארבעה ופי 1962 של השנייה במחצית מאשר אחוזים ב170 זו בתקופה גדול היה בבורסה במניות
העסקות היקף היה ויוני, מאי השיא, חודשי בשני שנה. אותה של הראשונה במחצית מאשר וחצי

כולה. 1961 שנת במשך מאשר אחוזים ב25 גדול
תוצאה שהיא מטה, כלפי בהטיה לוקה אלה נתונים מתוך המצטיירת שהמגמה נראה עלכן, יתר
קיזוז לאחר  מהמסחר חלק רק מובא לבורסה להלן). (ראה הנסחרים הערך ניירות אחוז מעליית
הנסחרים הניירות שאחוז ככל יחסית, יותר קטן זה וחלק הבנקים, עלידי ומכירה קנייה פקודות

יותר. גבוה
המופעלות היתרות בכמות יותר רב יחסי בגידול כנראה, מלווה, היה העסקות בהיקף הגידול
העסקות. בהיקף היומיות התנודות ממדי החרפת היה ב1963 ההתפתחות מקווי אחד זה. בשוק
.1963 של השני ברביע ל3:1 הקודמות בתקופות מ2:1 עלה השפל לרמת השיא רמת בין היחס
המוכנות הכספיות, היתרות של היחסי שהיקפן לכך עקיף אינדיקאטור לשמש עשויה זו תופעה
הפועלים הגורמים של מילתם גדלה אחרת, בלשון עלייה; בקו היה הכושר' בשעת לשוק להיכנס

זה. בשוק
של האחרון ברביע הנסחרות. המניות אחוז עליית גם להעיד עשויה התפתחות אותה על
של השני ברביע בד,; הרשומות המניות מכלל אחוזים 7 בבורמה במסחר ליד מיד עברו 1962
עליית אחרים מקורות גם מלמדים שעליה עובדה, מבליט זה גידול ל11. האחת הגיע 1963
מחזיקים אלה שגורמים נותנת, הדעת ספקולטיביים. מניעים מתוך הפועלים הגורמים של משקלם

מאחרים. יותר רב בשיעור בבורסה המסחר לצורך כספיות יתרות
השיא החתמת החדשות. ההנפקות על החתמתהיתר בתחום ההתפתחות גם שייכת עניין לאותו
מיליון 80 של בסכום כספים בהפקדת מלווה והיתד. ל"י, מיליון ב160 הסתכמה הנסקרת בתקופה
אלה עובדות ל"י. מיליון 175 של חדש לשיא החתמתהיתר הגיע באוגוסט ההחתמה. לתקופה ל"י
לעיתים הבטיחו החדשות ההנפקות זה. שוק של לשירותו שעמדה הנזילות מידת על מעידות
תימה ואין ספורים, ימים תוך אף ולפרקים קצר, זמן תוך אחוזים ל100 50 שבין רווחים קרובות

המניות. לשוק ניכרות יתרות משכה זו שעובדה

הערך". ניירות "שוק ,3 סעיף ראה ולהלן אלה נתונים לגבי 1
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לפי ב1962. נוספת דחיפה קיבלה והיא ב1961 עוד הגיאות החלה המקרקעין בשוק
מחירי עליית .1963 של הראשונה במחצית ניכרת במידה הגיאות גברה שונים אינדיקאטורים
ומעלה. אחוזים ל50 שונים, אומדנים לפי ב1962, כלל, בדרך הגיעה, עירונית לבנייה הקרקעות
העסקות היקף גדל שונים מקורות לפי האחוזים. מאה גבול את העלייה שיעור עבר מהאזורים בחלק
עלו בקרקעות, לספסרות מוקד שנעשו שונים, לאעירוניים באזורים פחות. לא גבוהים בשיעורים

אחוזים. במאות המחירים
של המניות שערי בעליית גם לראות אפשר המקרקעין בשוק להתפתחות עקיף אינדיקאטור
הראשונה ובמחצית אחוזים, ב64 אלה מניות שערי עלו כולה 1962 שנת במשך המקרקעין. חברות
מהעלייה ניכרת במידה גדולות היו אלה עליות אחוזים. 62 של נוספת עלייה חלה 1963 של

המניות. בשערי הממוצעת
היתה, 1963 של הראשונה במחצית התשלום אמצעי הרחבת של העיקרית הלוואי תופעת
אולם תלולה. מחירים עליית אלא הציבור, בנזילות עלייה דווקא לאו דבר, של לאמיתו כנראה,
שבמחירי בעוד והמניות, המקרקעין בשוקי מרוכזת זו עלייה היתה המיוחדות הנסיבות בתוקף

היציבות. נשמרה השוטף הייצור מן והשירותים הסחורות

הנזילות בתחום המגמות .2

המניות לשוקי כספיות יתרות של רבתהממדים ההזרמה עם אחת ובעונה שבעת מאוד ייתכן
השוטף. בייצור הקשורות העסקות לצורך ביתרות להחזיק הציבור של נטייתו גם גברה והמקרקעין
לעליית הציפיות והתנדפות היציבות התחדש עם טבעית התפתחות בבחינת תהיה הנזילות עליית
,1963 של הראשונה במחצית זו מעין התפתחות חלה אמנם אם גם כי להטעים יש אולם מחירים.
לעצם המפתח את בה לראות אפשר ואי היציבות, קיום של תולדה בגדר היא עצמה היא הרי

התשלום. באמצעי כמוהו היה שלא הגידול ולספיגת היציבות שמירת
הרחבת של באופיה גם לראות אפשר הנזילות בתחום ההתפתחות של לטיבה נוספת עדות
תישא במשק היציבות התחדשות בעקבות הנזילות שעליית מחייב ההגיון התשלום. אמצעי
היתה 1963 של הראשונה במחצית התשלום אמצעי הרחבת אולם ומודרג. איטי תהליך של אופי
ב12.5 התשלום אמצעי עלו אפריל עד פברואר החודשים בשלושת פתאומית. לקפיצה יותר קרובה
קצב כנגד שקול והוא האחרון העשור של השיאים כל על ניכרת במידה עולה זה שיעור אחוזים.
היתה הציבור של הנזילות בהעדפת שעלייה להניח אין לשנה. אחוזים ל60 קרוב של התרחבות
בבחינת עדיין היא ב1962, שחלה התלולה, המחירים שעליית גם מה כזו, בפתאומיות נעשית

. טרי. זיכרון
שבידי המועד קצר הממשלתי המילות? איגרות ביתרת הניכר הגידול את גם כאן לציין יש
שנת במשך מיליון 70 לעומת 1963 של הראשונה במחצית ל"י מיליון 65 של גידול הציבור:
לעומת כדאיותו את מגדילה המחירים ויציבות יחסית, גבוהה ריבית נושא המילווה כולה. 1962
זה מעין מצוין תחליף של וקיומו רבה, נזילות בעל הוא זה מילווה מאידך, הצמודות. החוב איגרות
בראש יתבטא הציבור של הנזילות בהעדפת ששינוי להנחה, מקום נותן נזילות יתרות להחזקת

הכספיות. היתרות אחוז בהגדלת ולא זה, מילווה של איגרות בהחזקת וראשונה
אמצעי של המחזור במהירות ירידה  ההגדרה מעצם פירושה, הנזילות בהעדפת עלייה
עובר פיקדונות הוא המחזור, מהירות של ישירה מדידה יש שבו היחיד, התחום אולם התשלום.
המסקנה את לחזק כדי יש בכך עלייה. דווקא חלה ושב עובר פיקדונות של המחזור ובמהירות ושב;
עלייה מקום, מכל בחלקה היא, התשלום ואמצעי התוצר נתוני מתוך המצטיירת הנזילות שעליית
מלווה שאינה התשלום באמצעי העלייה דיוק, ליתר או  זו שעלייה לוודאי יותר קרוב מדומה.
המניות שוקי על ההסתערות של בבואה היא  המחירים ברמת או הייצור בהיקף מתאימה בעלייה

והמקרקעין.
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 לאמיתה הנזילות בתחום המגמות על מדויקת תמונה לתת כדי בהם אין הקיימים הנתונים
כאן חלה אם אפילו לומר קשה במשק. העסקות של הכולל להיקף הנזילות היתרות היקף בין היחס
ליציבות הראשונה הסיבה את לחפש יש בה לא עלייה, חלה אם אף כאמור, אולם' ירידה. או עלייה
כבר זו מחירים שיציבות משום רק לחול היתה יכולה בנזילות עלייה  השוטפת התפוקה מחירי

אחרים. גורמים עלידי בעיקרה הובטחה

והמקרקעין המניות בשוקי האחרונות ההתפתחויות .3

השערים עליית בבורסה. במניות העסקות בהיקף ניכרת ירידה חלה ואוגוסט יולי בחודשים
עמד ספטמבר יוני. סוף של השיא מנקודת כלשהו נמוכה ברמה ייצוב בה וחל נפסקה, המתמדת
הפוגה נסתמנה המקרקעין בשוק גם העסקות. היקף והתרחבות הפעילות התחדשות בסימן שוב

העסקות. בהיקף וצמצום
יש, מיוחד משקל אולם אלה. התפתחויות של סיבותיהן על בבירור לעמוד שעה, לפי קשה,
הכספיים, מהאמצעים ניכר חלק אלה. בחודשים החדשות ההנפקות בהיקף הניכרת לעלייה ודאי,
הוצאו בחלקם החדשות. להנפקות קיימות במניות מהמסחר הופנה המניות, בשוק פעילים שהיו
בעליית יתבטאו, שעוד ואפשר להתבטא, צריכים והם המניות, משוק כמובן, אלה, כספים
ההסדר, בגלל אולם אחרים. לצרכים המוחזקת הנזילות בעליית אולי, או, אחרים, בתחומים הביקוש
הנפקות ריתקו החדשות, ההנפקות על החתימה סכומי מחצית של בשיעור כספים הפקדת המחייב
ניכרת במידה עלה האחרונים שבחודשים משום אפשרי היה הדבר נוספים. ניכרים סכומים אלה

הקיימות. למניות יחסית החדשות בהנפקות ההון רווחי שיעור גם אלא ההנפקות, היקף רק לא
ישראלים של התיירות בתנועת שחל העצום בגידול גם ההפוגה את לקשור שאפשר ייתכן,

אלה. בחודשים רבה במידה התרכז ואשר לארץ, לחוץ
מקרקעין, שבח מס חוק לשינוי בתגובות בחלקה כנראה, קשורה, המקרקעין בשוק ההפוגה
גם בכך שיש ייתכן למעשה. המם, נטל הכבדת משום בו ויש הקודם, בחוק פרצות לסתום שבא
התרופפות סימני ושל הדירות, לשוק המקרקעין שוק בין הגומלין קשרי השפעת של השתקפות

הדירות. בשוק הגיאות של
ההתפתחויות נושאות שעה, לפי כי, ברור מקום מכל תהיינה, אשר הסיבות תהיינה אולם
שהכספים, הוא הדבר פירוש השוק. במגמות מפנה של ולא זמנית, הפוגה של אופי השווקים בשני
גם אלה, לשווקים בעיקרם עדיין מרותקים והמקרקעין, המניות בשוקי המסחר לצורך שהוחזקו
המפתח את מכרעת, במידה אלה, בשווקים עדיין לראות שיש מכאן, למעשה. פעילים אינם אם

והשירותים. המוצרים במחירי היחסית ליציבות

סיכומ .4

המניות שוקי של המרכזי מעמדם את להבליט כדי בהם יש כאן, שהובאו האינדיקאטורים,
היתרות מתוספת ניכר חלק קלטו אלה ששווקים נראה ב1963. המחירים בהתפתחות והמקרקעין

השוטפת. התפוקה מחירי יציבות בהבטחת המפתח תפקיד את מילאו ובכך הכספיות,
של תולדה כאמור, הריהי, השוטפות, העסקות בתחום הנזילות בהעדפת עלייה שחלה במידה
שהיא הוא הדברים מטבע היציבות, משהובטהה אמנם, אותה. שחולל הגורם ולא היציבות, קיום
בהעדפת עלייה מעודדת שהיא זו מבחינה המחירים, של בדינמיקה פעיל גורם בהדרגה נעשית
עליית לבלימת הממשלה פעולות את גם לראות יש זה בהקשר הביקוש. לחץ והקטנת הנזילות
את ולהגדיל הלחץ להקלת לתרום עשויה זמני, באורח גם ולוא אלה, בפעולות הצלחה המחירים.

העיקריים. האנטיאינפלציוניים האמצעים של יעילותם
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אם גם אולם היציבות. תקופת שמתארכת ככל כמובן, יותר, גדולה היציבות של זו השפעה
מותנית פעולתו שעצם משני, גורם עדיין הריהי בינואר, משתיתה יותר בספטמבר חזקה זו השפעה

אחרים. גורמים עלידי מלכתחילה היציבות בהבטחת
המניות בשוקי הספקולטיבית בגיאות והשירותים המוצרים מחירי יציבות של התלות
כך משום אלה. בשווקים במתרחש היציבות המשך של גורלו את רבה, במידה קושרת, והמקרקעין

שיווימשקל. של מצב זו ביציבות לראות עדיין קשה

אדמיניסטרטיבית והתערבות המחירים יציבות (ג)

מחירי רמת לגבי נוסף מייצב גורם גם שפעל ייתכן והמקרקעין, המניות בשוקי הגיאות מלבד
יצרנים על לחץ הפעלת ידי על והתעשייה המסחר משרד של התערבותו  השוטפת התפוקה
ובראש שונים, בתחומים והתעשייה המסחר במשרד רבים יצרנים של תלותם מחירים. העלאת נגד
לאמצעי זה לחץ להפוך מסוימות, בנסיבות עשויה, מתחרה, יבוא מפני ההגנה בתחום ובראשונה
המרוכז חזק' ביקוש לחץ של בתקופה הביקוש. לחץ של ובאופיו בעוצמתו תלוי הדבר יעיל.
הסתמכות נידונה  ב1962 שאירע כפי  השוטף הייצור מן והשירותים המוצרים בשוק בעיקרו
ואולי מסוימים, מחירים עליית בעזרתו למנוע היה אפשר מראש. לכשלון זה מכשיר על בלעדית
בחלק עלייה מניעת הכללית. המחירים רמת עליית את לא אולם  מהמחירים ניכר חלק אף
יותר רבה ועלייה המחירים שאר על הביקוש עודף לחץ הגברת היה כירושה גרידא, מהמחירים
מחירים. עיוותי יצירת  דבר של בסופו תהיה זה במקרה ההתערבות של היחידה תרומתה בהם.
שוקי של המפתח בעמדת בעיקר שהתבטא שונה, אופי ההתפתחויות נשאו ב1963 אולם
התפוקה בשוק לא בעיקרו מרוכז היה הביקוש לחץ המחירים. של בדינמיקה והמקרקעין המניות
לידי בא שלא הביקוש, מעודף שחלק להניח, ואפשר והמקרקעין; המניות בשוקי אלא השוטפת,
הקפאת היתה יכולה כך אלה. לשווקים הופנה המחירים, הקפאת בגלל המוצרים בשוק ביטוי

בכללה. השוטפת התפוקה מחירי ברמת העלייה לבלימת גם לתרום מהמוצרים חלק של מחירים
מן היה הוא ושירותים, למוצרים ביקוש לחץ שנתגלה שבמידה לעובדה, גם נודעת חשיבות
מצומצמת, בחזית משקלם כובד את להטיל לשלטונות מאפשרות אלה נסיבות יחסית. חלש הסתם

יותר. רבה כך עלידי נעשית הלחץ אמצעי ויעילות
מחירי רמת עליית לבלימת הלחץ אמצעי הפעלת של תרומתה היתה מה לקבוע קשה
בלבד. מסייע תפקיד היותר, לכל לה, נועד מקום מכל אולם למעשה. הלכה והשירותים' המוצרים
בכך מעיקרה מותנית ב1963' אלה לאמצעים להיות עשויה שהיתה אפקטיביות, מידת כל
למוצרים בביקוש מקבילה הרחבה מלכתחילה יצרה לא התשלום אמצעי של הניכרת שההרחבה

ושירותים.
כמה גם בו יש זה, באמצעי לשימוש להיות העשוי החיובי, הצד שכנגד לציין הראוי מן אולם
מוצרים מחירי על השפעה עלידי הכללית המחירים רמת על משפיע הוא ראשית, תורפה. נקודות
כוחות פעולת את משקפים שאינם היחסיים, במחירים בשינויים איפוא מלווה והפעלתו בודדים,
מחירים. עיוותי ביצירת  כלומר אותם, מחייבת השוק כוחות שפעולת שינויים במניעת או השוק,
עמדה ניצול עלידי מחירים קביעת של במקרים בהתערבות אמורים הדברים שאין להדגיש (יש
המקומי הייצור בחשיפת אמורים הדברים אין כן קרטלית; להתארגנות הודות או מונופוליסטית
עדיין להם יש אלה מקרים מופרזת! מהגנה נהנה המקומי שהייצור במקום היבוא, מצד לתחרות
מהווה היא ובדין המחירים, במערכת עיוותים מהסרת דווקא בה יש כאן וההתערבות ניכר, משקל
כך משום דווקא אדרבא, אולם הפיחות: מאז הכלכלית המדיניות של העיקריים מסעיפיה אחד

המחירים). הקפאת מדיניות לציוויי באיהישמעות מותנית להיות צריכה היא אין
לעקיפת דרכים לחיפוש יצרנים לדחוף עלולה מחירים הקפאת לשם לחץ הפעלת שנית,
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מחירים העלאות באות גלויות מחירים העלאות שבמקום בכך לעיתים היא התוצאה ההקפאה.
הסוגים של הייצור הפסקת או צמצום הקנייה' תנאי הרעת המוצר, טיב הורדת עלידי מוסוות

וכדומה. בלבד' היקרים הסוגים בייצור והתרכזות הזולים

התשלומימ מאזן .6

ניכרת ועלייה המוצרים ביבוא יציבות בסימן עמדו 1963 של הראשונים החודשים שמונת
צומצם המסחרי במאזן הגירעון מחיריו. מעליית והן היצוא נפח מגידול הן שנבעה המוצרים, ביצוא

אשתקד. המקבילה התקופה לעומת בקירוב, אחוזים, ב30
למרות איפוא, פחת השירותים במאזן והגירעון ירידה, כנראה, חלה, השירותים ביבוא גם

השירותים. ביצוא בלבד קלה עלייה
לבדו. המסחרי במאזן שחלה מזו רבה איפוא תהיה בכללו היבוא בעודף הירידה

המקבילים בחודשים מאשר אחוזים ב2.2 אוגוסט עד ינואר בחודשים גבוה היה המוצרים יבוא
נמוך היבוא היה מאי עד ינואר בחודשים ואילו וביולי, ביוני כולה למעשה חלה העלייה .1962 של
בשל אולם הדלק, וביבוא הצריכה נכסי ביבוא חלה ניכרת עלייה הקודמת בשנה מאשר במקצת
הגלם חומרי רוב ביבוא היבוא. היקף על מעטה השפעה לכך היתד. אלה סעיפים של הקטן משקלם
 ההשקעה נכסי שאר ויבוא הקודמת, בשנה מאשר נמוך היד. והמטוסים האוניות יבוא ירידה. חלה

במקצת. גבוה
המוצרים ביבוא חלה 1963 מאי ועד מאז .1962 באוקטובר עוד ההל המוצרים ביבוא הייצוב
מירידות נובעת זו ירידה לכן. קודם שנה המקבילה התקופה לעומת דולר מיליון 13 של ירידה

המלאי. בהפחתת בעיקר שמקורן ,(11 לוח (ראה מוצרים של מועט במספר ניכרות
אחוזים יב15 1963 של הראשונה במחצית גבוה חלקיים, נתונים לפי היה, השירותים יבוא
הון. שירותי עבור והתשלומים הממשלה הוצאות עלו בעיקר אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר

האחרונות. השנים את המציינת למגמה המשך היא זו התפתחות
המקבילה התקופה לעומת אחוזים ב28 1963 אוגוסט עד ינואר בחודשים עלה המוצרים יצוא
ב55 שגדל ההדרים, ביצוא חלה העיקרית העלייה בלבד. אחוזים 10 הגידול היה שבה אשתקד,
החקלאי, ביצוא אחוזים. ב12 עלו שהמחירים בעוד אחוזים, ב38 גדל ההדרים יצוא נפח אחוזים:
הביצים. ביצוא המכוונת מהירידה תוצאה שעיקרה אחוזים ל30 קרוב של ירידה חלה להדרים, פרט
נרשמו עליות אחוזים. ב19  התעשייתי היצוא ששאר בעוד אחוזים, ב37 גדל היהלומים יצוא
היצוא סעיפי שאר ברוב המתכת. מוצרי וביצוא המזון מוצרי ושאר הדר פרי מוצרי ביצוא בעיקר

* רב שינוי חל לא התעשייתי
רמה אותה על חלקיים, נתונים לפי ,1963 של הראשונה במחצית עמד השירותים יצוא

אשתקד. המקבילה כבתקופה
ושאר מגרמניה האישיים הפיצויים העברות רב: שינוי חל לא החדצדדיות בהעברות

ירדו. המוסדות העברות ואילו במקצת, עלו לפרטים, המיועדות ההעברות,
בקצב כי אם ,1963 של הראשונה במחצית גם לגדול הוסיפו חוץ במטבע המדינה התחייבויות
העצמאות במילווד. ובעיקר ארוך, לזמן בהתחייבויות חלה העלייה שעברה. בשנה מאשר איטי
שינוי, חל לא ארוך לזמן ההתחייבויות שבשאר בעוד הברית, ארצות ממשלת ובמילוות והפיתוח

ירידתמה. חלד. קצר לזמן ובהתחייבויות

"התעשייה". ,10 בסעיף מובאת התעשייתי היצוא על יותר מפורטת סקירה 1

22



9 לוח

ו1963 1962 אוגוסט, עד יגואר המסחרי, המאזן
דולרים) (מיליוני

ינואר
אוגוסט ער
1962

ינואר
אוגוסט עד

1963

() הירידה או העלייה

דולרים אחוזיפמיליוני

היבוא

היצוא

419.0

186.6

428.1

239.8

9.1

53.2

2.2

28.5

המסחרי הגירעון

נטו ומטוסים, אניות יבוא

232.4

17.6

188.3

10.9

44.1

6.7

29.0

38.1

17.4 37.4 177.4 214.8
המסחרי הגירעון

ומטוסים לאניות פרט

לסטטיסטיקה. המרכזית ה?שכח המקור:

10 לוח

ו1963 1962 אוגוסט, עד ינואר הכלכלי, הייעוד ל5י המוצרים, י2וא
דולרים) (מיליוני

ינואר
אוגוסט עד

1962

ינואר
אוגוסט עד

1963

או ()העלייה הירידה

דולרים אחוזיםמיליוני

צריכה 29.332.93.612.3מוצרי

גלם 268.9271.93.01.1חומרי

ומטוסים 17.911.36.636.7אניות
אחרים השקעה 81.584.42.93.6נכסי

26.232.36.123.3ילק

ברוטו היבוא כל 423.8432.89.02.1סך

חוזר יבוא 4.84.70.1בניכוי:

נטו היבוא כל 419.0428.19.12.2סך

לסטטיסטיקה. הנזיכזית הלשכה המקור:
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11 לוח
1961 אוקטוגנר המוצריפ, כיגוא העיקריים השינויימ

1963 מאי ער 1962 ואוקטובר 1962 מאי ער
דולרים) (אלפי

1961 אוקטובר
1962 מאי ער

1962 אוקטובר
1963 מאי עד

או העלייה
() הירידה

מטוסים .116,9466216,884

חיטה ,218,9089,5479,361

סויה פולי .318,55311,8086,745

דוחן .47,3624,3692,993

עצים .515,49213,0152,477

טרקטורים .65,5464,2511,295

תרופות .73,3782,2351,143

גלמי צמר .85,0064,554452

אלומיניום .92,5842,190394

ונחושת פליז .102,6252,236389

קפה פולי .111,7771,983206

ושומנים שמנים .124,3584,671313

תירס .135,6396,359720

גלמית כותנה .141,9032,761858

בשר ומוצרי בשר .151,6863,2651,579

סוכר .161,5933,7192,126

שעורה .171,6784,1152,437

אניות .1811,53514,1552,620

כימיקלים .1916,51819,2612,743

גלמי נפט .2019,40126,4927,091

יהלומים .2145,54957,30211,853

היבוא שאר .22221,465217,8713,594

המוצרים יבוא כל 429,502416,22113,281סך

85טטיפ£יקה. המרכזית הלשגה המקור:
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lEEMM.i.
12 לוח

ו1963 1962 אוגוסט, ער ינואר המוצרים, יצוא
דולרים) (מיליוני

ינואר
אוגוסט עד

1962

ינואר
אוגוסט עד

1963

או ()העלייה הירידה

דולרים אחוזיםמיליוני

הדר 42.265.523.355.2פרי

אחר חקלאי 13.69.93.728.1יצוא

תעשייתי 81.496.615.218.7יצוא

49.467.818.432.2יהלומים

הכל 186.6239.853.228.5סך

ל0טטי0טיקה. המרכזית ה?שכה המקור:

במשך דולר. מיליון ב573 1963 יולי בסוף והסתכמו לעלות הוסיפו החוץ מטבע יתרות
דולר מיליון 120 לעומת דולר מיליון ב88 היתרות עלו 1963 של הראשונים החודשים שבעת

כולה. 1962 שנת במשך דולר מיליון ו126 ב1962 המקבילה בתקופה

13 לוח

1963 ער 1961 חוץ, גמטבע המרינה התחייבויות
דולרים) (מיליוני

יוני
1963

דצמבר
1962

יוני
1962

דצמבר
1961

1.01.99.512.1

86.682.292.887.7

5.517.930.7

417.4432.3451.5464.2

82.291.187.793.9

587.2613.0659.4688.6

74.279.679.680.0

47.964.661.954.8

823.4 800.9 757.2 709.3

העולמי לבנק

ויבוא ליצוא לבנק
הברית ארצות לממשלת

והפיתוח העצמאות מלווה
ארוך לזמן התחייבויות שאר

ארוך לזמן ההתחייבויות כל סך

בינוני לזמן התחייבויות
קצר לזמן התחייבויות

ההתחייבויות כל מד
לפטטיסטיקה. המרכזית הלשכה המקור:
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הפרטית הצריכה .7

אחוזים, ב18 אומדן, לפי ,1963 מאי עד ינואר בחודשים גבוהה היתד. הפרטית הצריכה
גבוהה היתה הפרטית הצריכה מחירי רמת אשתקד. המקבילה התקופה לעומת שוטפים, במחירים
שהם אחוזים, ל10 איפוא מגיע הריאלי הגידול ושיעור תקופה, אותה לעומת אחוזים 8 עד ב7
שינוי עלידי היתר, בין מוסבר, הפרטית בצריכה הרב הגידול לנפש. אחוזים 7 עד 6 של גידול
לא אחוזים, 12 של ריאלית עלייה חלה פנימיים ממקורות שבהכנת בעוד ההכנסות: תוספת בהרכב
ההכנסה מתוך החיסכון שיעור מאשר גבוה מהן החיסכון ששיעור לארץ, מחוץ בהעברות גידול חל

השוטפת. המקומית
העיקרי הגורם היה זד. גידול אחוזים. 22  וחפירות הירקות בצריכת חל רגיל בלתי גידול
נמוך הגידול שיעור היה המזון סעיפי בשאר אחוזים. 9 של בשיעור המזון בצריכת לעלייה

14 לוח

הפרטית, הצריכה להתפתחות אינדיקאטוריפ
ו1963 1962 מאי, עד ינואר

הגידול אחוז
ב1953

1962 לעומת

9

4
7
7

18

5

10

8

1963

153.1
155.2
149.2
121.2
162.1

מזון
ופירות לירקות פרט המזון כלל

הלבשה
הנעלה

קיימא בני נכסים
תחבורה

ופירות ירקות לרבות הצריכה, כלל
ופירות ירקות להוציא הצריכה, כלל

לםטטיפטיקה. המרגלית הלשכה המקור:

15 לוח

וחפירות, הירקות מחירי מדד
ו1963 1962 מאי, עד ינואר

(100 = 1959 (ינואר

1962 החודש

150.6
151.2
161.1
172.0
142.9

ינואר
פברואר
מארס
אפריל

מאי

לםטטיפטיקה. המרכזית הלשכה המקור:
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אחוזים. ל8 הגיע והירקות, הפירות את להוציא הצריכה, ידול ג אחוזים. ל4 אלא הגיע ולא בהרבה
היחסיים. במחיריהם מירידה תוצאה היא והירקות הפירות בצריכת הרבה העלייה

זו תופעה קבועים. במחירים אחוזים, 18 קיימא בני נכסים ברכישת גם חל רב גידול
רב גידול במשק. ובנזילות בהכנסה רב מגידול כנראה, נובעת, והיא האחרונות, לשנים אופיינית
אחוזים). 50) ומקלטיקול אחוזים) 50) קטנועים ,* אחוזים) (כ60 מכוניות ברכישת בייחוד חל

רדיו. ומקלטי גז מכשירי ברכישת ירידה חלה זאת, לעומת

הגולמית ההשקעה .8

גבוהה היתה 1963 של הראשונים החודשים בששת הממוצעת החודשית הגולמית ההשקעה
אחוזים ב4 גבוהים היו ההשקעה נכסי מחירי אשתקד. מאשר שוטפים במחירים אחוזים ב17
.(16 לוח (ראה בקירוב אחוזים ל11 איפוא הגיע הריאלי הגידול ושיעור אשתקד, לעומת בממוצע
יותר איטית היתה המחירים עליית ואילו ,1962 שנת של לזה דומה היה הריאלי הגידול שיעור

ניכרת. במידה

הנכם סוג לפי ההשקעה (א)

מיבוא ציוד .1

ההשקעה וקצב ומטוסים, אוניות לרבות מיבוא בציוד דולר מיליון 129 הושקעו ב1962
גידול דולר מיליון 12 החודשי הקצב היה ב1963 דולר. מיליון 11 עד 10 על איפוא עמד החודשי
הציוד. יבוא מכלל אחוזים 16 ומטוסים באוניות ההשקעה היוותה התקופות בשתי אחוזים. 14 של

בולטים. שינויים חלו לא עליו בהיטלים וכן סי"ף, הציוד, יבוא במחירי

16 לוח

1963 יוני עד ינואר הנכס, פוג לפי ההשקעה, גידול

1962 לעומת הממוצעת החודשית () הירידה או העלייה אחוז
■ ב1962 השקעה
במחירים ההשקעה דמד,ר,ם במחירים ההשקעה ל"י מיליוני

קבועים שוטפים 

מיבוא 48414014ציוד

מקומי מייצור 16723715ציוד

1,13416510בנייה

חקלאית 65253תפוקה

הכל 1,85015411סך

חל ובה הפיחות לאחר שמייד התקופה זו היתה וב1962 בלבד, חודשים חמישה מקיפה שההשוואה לזכור יש 1

המכוניות. בשוק הקיפאון הורגש בייחוד ; למיניהם קיימא בני מצרכים ביבוא קיפאון
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היחיד הבולט השינוי התקופות. בשתי דומה היה הייעוד ענפי מבחינת הציוד יבוא הרכב
החשמל ענף של חלקו וירידת השירותים ענף של חלקו עליית הוא 1963 של הראשונה במחצית

.(17 לוח (ראה

מקומי מייצור ציוד .2

ההובלה. כלי וענף המכונות ענף תעשייה: ענפי בשני מתרכז ציוד של המקומי הייצור עיקר
היוותה שוטפים, במחירים ל"י מיליון 167 של בסכום ב1962, מקומי מייצור בציוד ההשקעה מכלל
של החודשי בממוצע אחוזים. כ30 הובלה בכלי וההשקעה אחוזים, כ50 במכונות ההשקעה
הממוצע לעומת אחוזים 16 של ריאלי גידול חל 1963 של הראשונה במחצית המכונות ענף תפוקת
המקיפים אלה, ענפים בשני אחוזים. 12 הגידול שיעור היה הובלה כלי בענף כולה; ב1962 החודשי
העלייה אחוזים. 15 של ריאלית עלייה חלה המקומי, הציוד מייצור רבעים משלושה למעלה יחד

אחוזים. ל23 הגיעה שוטפים במחירים

מבנים .3

התעסוקה מדדי על המבוסס אומדן לפי אחוזים, 10 של ריאלית עלייה חלה במבנים בהשקעה
במלט. והשימוש בבנייה

שונים בתחומים ההשקעה (ב)

מחצבים .1

המחצבים, בענף ההשקעות מכלל אחוזים כ85 יםהמלח במפעלי ההשקעות היוו ב1962
ההשקעה הסתכמה 1963 שנת של הראשונים החודשים בששת בערך. ל"י מיליון ב60 והסתכמו
עיקר את השנה המהוות העפר, עבודות שמחירי מאחר אולם ל"י, מיליון ב30 המלח ים במפעלי

אחוז. באותו הריאלית ההשקעה ירדה אחתים, ב5 זו בתקופה עלו זה, במפעל ההשקעות

17 לוח

1963 יוני עד ויגואר 1962 ההשקעה, נכפי יגוא
אחוזיםדולריםמיליוני

1962196319621963

ומחצבים בנייה 61.335.247.648.8תעשייה,

2.42.11.923השקיה

7.01.65.42.2חשמל

9.43.37.34.6חקלאות

12.39.79.613.4שירותים

36.320.328.228.1תחבורה

ומטוסים) אוניות (15.5)(17.1)(11.2)(22.0)(מזה:

הכל 2100.0100.0*128.77סך

?פטטי8טיקי!. המרכזית המשונה ר: ו ק מ זז
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השקיה 2

מיליון כ65 ואזוריים ארציים במפעלימים הושקעו 1963 של הראשונים החודשים בששת
במחירים והגידול ב1962, לחודש ל"י מיליון 9 לעומת לחודש, ל"י מיליון 11 של השקעה שהן ל"י,

אחוזים. 22 של ריאלי גידול שהם אחוזים, ל28 איפוא מגיע שוטפים
הארצי. המוביל במפעל קשורות זה בענף העבודות רוב היו כאשתקד

נמלים .3

אחוזים, ב20 גבוהה היתה 1963 של הראשונה במחצית שוטפים במחירים החודשית ההשקעה
הגיע הריאלי והגידול עפר, בעבודות ההשקעה עיקר היה כאן גם שעברה. השנה לעומת בערך,

אחוזים. ל14 איפוא

דואר .4

התקופה של לזה דומה היקף על הנסקרת בתקופה עמדה שוטפים במחירים החודשית ההשקעה
קלה. ירידה איפוא, חלה, ריאלית ומבחינה אשתקד, המקבילה

הממשלה של הגספיות. הפעולות .9

בעיקר הכנסותיה, על  בארץ נטו אשראי ומתן העברות לקניות,  הממשלה הוצאות עודף
ולנזילות לביקוש התוספת שהוא זה, עודף .1962 לעומת 1963 של הראשונה במחצית פחת ממסים,
מיליון 275 לעומת ל"י מיליון ב55 הנסקרת בתקופה הסתכם הממשלה, מפעילות הנובעת במשק
מוגבר פדיון בשל בעיקר ירדו, לארץ מחוץ נטו הממשלה תקבולי .1962 הלוח בשנת בקירוב ל"י
 התקבולים בכל השתמשה לא הממשלה הגיע. טרם פירעונם שזמן כאלה לרבות מילוות, של
הקצתה אלא אשראי, ומתן העברות לקניות, ב1963, לרשותה שעמדו לארץ ומחוץ הארץ מן

הבנקאות. במערכת פיקדונותיה ולהגדלת חובותיה לפירעון ל"י מיליון 50
1962נ. הלוח ובשנת הנסקרת בתקופה הממשלה של הכספיות הפעולות את מסכם 18 לוח
היזקקותה מידת  שני ומצד הממשלה2 של הרגילות העסקות אחד, מצד מובאות, זה בלוח
בעסקות אלה. עסקות מימון לצורך הבנקאות ממערכת ולאשראי לארץ מחוץ והעברות להלוואות
בתחום פעולותיה לבין וכדומה, העברות מסים, קניות, בין נוספת, הבחנה נעשתה הממשלה

האשראי.
והשקעותיה השוטפות הוצאותיה על במקצת עלו ממסים, בעיקר הציבור, מן הממשלה הכנסות
ההוצאות היו 1962 בשנת .(18 לוח (ראה ל"י מיליון כ15 של בשיעור היצע עודף נוצר וכך יחד, גם
שחל המפנה ל"י. מיליון מ100 ביזתר הסתכם הביקוש ועודף ההכנסות, מן גדולות האמורות
1963 של הראשונה במחצית ההכנסות בהכנסות: מאשר בהוצאות יותר איטי בגידול נעוץ ב1963
נאמדות זמן פרק באותו שההוצאות בעוד כולה, 1962 שנת במשך מההכנסות אחוזים ל57 הגיעו
של הראשונה המחצית לגבי מלאים נתונים בנמצא אין ב1962. ההוצאה מכלל בלבד אחוזים ב53
שההכנסות בזמן בו מגמה: אותה על מצביעים החלקיים שהנתונים לציין יש אולם ,1962 שנת
תשלומי עלו אשתקד, המקבילה התקופה לעומת אחוזים מ17 ביותר הנסקרת בתקופה עלו ממסים
ליצואנים הפרמיות ואילו צומצם, הבטחון למערכת היבוא אחוזים? ב15 והמשכורות השכר
בהוצאות ניכרת הרחבה חלה זאת, לעומת בוטלו. בפיחות קשורים שהיו החדפעמיים, והתשלומים

.1962 שנת של הראשונה למחצית מקבילים נתונים בנמצא אין 1

הציבורי. הסקטור שאר עם עיסקות לרבות 2
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נמל בהקמת הארצי, המים מפעל בהשלמת בייחוד  השקעות ועל מחירים להוזלת תמיכות על
גם מפנה על מצביעים אלה חלקיים שנתונים לציין יש זה בהקשר כבישים. ובסלילת אשדוד
הפיחות: בעקבות אשתקד הירידה לאחר הנסקרת בתקופה גדל כנראה, אשר, הממשלה, בחיסכון

השוטפות, ההוצאות מאשר יותר כנראה, גדלו, השוטפות ההכנסות
גם כי אם לציבור, שנתנה נטו האשראי היקף את אשתקד, לעומת כנראה, צמצמה, הממשלה
נטו, האשראי מתקבוליה. גדולים האשראי עמקות במסגרת תשלומיה היו עדיין הנידונה בתקופה
לסכום זו בתקופה הגיעו הציבורי, הסקטור לשאר גטו ההעברות עם יחד הממשלה, ידי על שניתן
פירעון הפיתוח, תקציב במסגרת ההלוואות חשבון על ההוצאות כלל כלומר, ל"י: מיליון כ70 של
הממשלה הכנסות סך על האמור בסכום עלו המקומיות לרשויות והלוואות והעברות פנים חובות

18 לוח

ו1963 1962 ומימונן, הממשלה ©עולות
ל"י) (מיליוני

דצמבר עד ינואר
1962

יוני עד ינואר
1963

988
1,004

1,853
1,751

16102

142

29

273

79
255

334

61"י

273

***71

55

68
38

106

51

55

() היצע או ביקוש עודף א.
הון, ובחשבון שוטף בחשבון קניות

ותמיכות העברה תשלומי
שונות והכנסות מסים בניכוי:

() היצע או ביקוש עודף
בארץ* נטו אשראי מתן ב.

** הציבורי הסקטור לשאר נטו תשלומים ג.

ג + ב + א  הכל סך

לארץ מחוץ תקבולים ידי על מימון
הבנקאות וממערכת

לארץ: מחוץ ד.
חדצדדיים תקבולים
ואשראי נטו מילוות

הכל סך
הבנקאות ממערכת ה.

ה + ד  הכל סך
הבנקאות. מערכת ועם לארץ חוץ עם לעסקות פרט נטו, פינאנסיים בנכסים עסקות .

הלאומיים. מהמוסדות נטו תקבולים בניכוי המקומיות, לרשויות נטו תשלומים ..
מלאים. נתונים היעדר בגלל כשארית חושב ..*

ל"י. מיליון 162 בסך שיערוך הפרשי ותוספת הבנקאות למערכת הממשלה בחוב ל"י מיליה 223 של ירדה .■..
ישראל. מבנק לממשלה שהועברו

אומדנים. בחלקם הם 1963 יוני קד לינואר נתוניס הכללי. החשב נתוני לפי מעובר המקור:
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חשבון על מגביות הבנקאות)' ממערכת אשראי (להוציא מקומיים ממקורות ואשראי ממלוות
היה זה אשראי עודף הלאומיים. המוסדות של ומהשתתפותם קודמות' בשנים שניתנו הלוואות,
המלווה של בעיקר ממשלתיות' חוב איגרות של ההפצה הגברת לולא יותר' גדולים לממדים מגיע

המועד. קצר
בתקופה איפוא הסתכמה הממשלה, בעסקות שמקורה במשק' ולביקוש לנזילות התוספת
מערכת עם העסקות את (להוציא ל"י מיליון 70 בסך נטו אשראי מתן  ל"י מיליון ב55 הנסקרת
עלידי הקודמות כבשנתיים מומן זה סכום ל"י. מיליון 15 של ההיצע עודף בניכוי הבנקאות),

הבנקאות. ממערכת ולא ואשראי), (מענקים לארץ מחוץ תקבולים
חד תקבולים של ל"י מיליון כ65 ל"י: מיליון ב100 הסתכמו לארץ מחוץ נטו התקבולים
קצר ולזמן ארוך לזמן אשראי' של בלבד ל"י מיליון וכ35 השילומים' מכספי בעיקר צדדיים'
מכלל ניכר חלק כבר כלול 1963 של הראשונה במחצית החדצדדיים שבתקבולים לציין' יש כאחד.
בצמצום נעוצה איננה מאשראי נטו בתקבולים הניכרת הירידה כולה. לשנה השילומים תקבולי
הנסקרת בתקופה התחייבויות. של מוגבר בפירעון אלא שנתקבלו' החדשים המילוות בהיקף רב
לארץ; בחוץ פינאנסיים ולמוסדות לספקים חובות של מוקדם פירעון של במדיניות הממשלה נקטה
שנה. שתיםעשרה לפני שנמכרו הראשונות העצמאות מלווה איגרות של פירעונן מועד הגיע כן
באשראי ממימון מעבר  הממשלתי המזון יבוא של המימון באופן מסוים שינוי גם כאן לציין יש

במזומנים. לתשלום
וזאת בקירוב, ל"י מיליון ב50 הנסקרת בתקופה צומצם הבנקאות ממערכת נטו האשראי
ל"י1. מיליון 85 של בסכום חוץ מילוות של מוקדם פירעון למימון ישראל מבנק אשראי קבלת לאחר

המסים

מיליון ב050'1 1963 של הראשונים החודשים בשבעת הסתכמו ממסים הממשלה הכנסות
אשתקד תקופה באותה אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר אחוזים ב18 גבוהות והיו בקירוב ל"י

אחוזים. 21  יותר רב הגידול שיעור היה
מאז ממסים ההכנסות התפתחות את שציינו העיקריות' המגמות נמשכו הנסקרת בתקופה
על ממסים בהכנסות איהגידול בגלל בעיקר המסים' תקבולי כלל של הגידול האטת הפיחות:

הישירים. המסים של משקלם ועליית היבוא'

ההכנסה על המוטלים אחרים חובה ותשלומי הישירים המסים .1

 חובה וחיסכון קליטה מילווה לאומי' ביטוח דמי הכנסה' מם הישירים המסים תקבולי
ל"י, מיליון ב480 והסתכמו אשתקד .המקבילה התקופה לעומת אחוזים כ30 הנסקרת בתקופה עלו
אלה מסים היוו 1962 של הראשונים החודשים בשבעת ממסים. ההכנסות מכלל אחוזים 46 שהיוו
שחלה העלייה' .(19 לוח (ראה בלבד אחוזים 37.5 ב1961 ואילו המסים' מכלל אחוזים 41.5
 חדשים חובה תשלומי של והטלתם במשק ההכנסות עליית את משקפת. האחרונות' בשנתיים

.1961 נובמבר מאז קליטה" ו"מלווה ,1962 באוגוסט החל חובה" "חיסכון
שהן ל"י, מיליון ב60 הנסקרת בתקופה הסתכמו החובה וחיסכון הקליטה ממילווה ההכנסות
ותחולתם ייעול מטעמי ההיטלים שני אוחדו 1963/64 בשנת ההכנסה. מס גביות מכלל אחוזים 19

ועצמאיים שכירים על מוטל החדש החוק פי על עלייה. חלה לא בשיעוריהם נוספת; לשנה הוארכה

והאשראי". "הכספים ,2 סעיף ראה 1
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19 לוח

1963 עד 1961 יולי, עד ינואר ממפיס, הממשלה הכנפות
ל'") (מיליוני

() הירידה או העלייה יולי עד ינואר

£1" !£$ 1*3 1962 ונ

ישירים מסים
64 58 326 262 204 הכנסה מס
10 12 93 83 71 לאומי ביטוח

24  קליטה מלווה
! "38 62

7   חובה חיסכון

112 94 481 369 275 הכל סל

עקיפים מסים
כללי מכס
קנייה מם

וצמיגים) מלט משקאות, (טבק, בלו מס
רכוש מסי

השוואה) קרן (לרבות דלק מס
שעשועים ומס בטחון בול בולים, מס

* שערים והפרשי יתר מסי
שונים שרותים ודמי אגרות רשיונות, דמי

הדואר ממפעלי השוטף העודף
רכב כלי רשיונות דמי

חוץ נסיעות מס
* וחקלאות) (מזון השוואה קרנות עודפי

הכל"* סך

כולל הכל סך

הישירים המסים אחוז מזה:
העקיפים המסים אחוז

בלבד. יוני עד ינואר .
נרעון. נוצר למזח השוואה בקרן בלבד; לח?לאות השוואה ?רן "

הממשלה. משרדי ידי קל ששולמו מסים לרבות ...
לאומי. לבטווו והמוסד הכללי היושב המדינה, ה5נפות ע? הממונה המקור:

פטורות היו לכן קודם אשר החברות על ואילו ההכנסה, ממס אחוזים 18 של בשיעור חובה מלווה
הקלות. הוענקו נמוכה הכנסה לבעלי אחוזים. 12 של בשיעור  חובה מחסכון

חלו לא המס בשיעורי אחוזים. 25  אשתקד של לזה דומה בשיעור עלו ההכנסה מס גביות
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20 לוח

עיקריות, קבוצות לכי עקיפים, ממסים ההכגסות
1963 עד 1961 יולי, עד ינואר

ל" י)(מיליוני

יולי עד ינואר
או ()העלייה הירידה

ל"י אחוזיםמיליוני

מ1961196219631961
ל1962

מ1962
ל1963

מ1961
ל1962

מ1952
ל1963

הוצאה: על מסים
'י היבוא על 2402492599103.74.0מסים

** המקומי הייצור על 154192212382024.710.4מסים
רכוש*'* על 253549101440.040.0מסים

רשיונות**** ודמי 3741464510.812.2אגרות

הכל 456517566614913.49.5סך

היבוא על המסים אחוז 52.648.245.8מזה:

מיבוא והחקלאות המזון קרנות עודפי שערים, והפרשי יתר מסי יבוא. מוצרי ע? קנייה ומם דלק מסי כללי, מכס לרבות .
חון. נסיעות ומס

על ביטחו? בול שעשועים, מם הדואר, מפעלי של השוטף העודף בלו, מם המקומי, הייצור על דלק וסם קנייה מס לרבות *.
מקומיים. יצרנים על שונים היטלים וכן ובירה חשמל וטלגרף, דואר טלפונים, פנים, נסיעות
האחוזה. בספרי רישום ודמי חקלאי רכוש מס עירוני. רכוש מם הארנונה, קרז נביות לרבות ...

ורשיונות. אגרות על ביטחון ובול גולים מס ולרבות האחוזה בספרי רישום דמי להוציא ....

ולהמליץ הכנסה מם של הקיימת השיטה את לבדוק שתפקידה מיוחדת, וועדה מונתה במאי שינויים.
.1964/65 הכספים שנת לקראת בחוק שינויים על

העקיפים המסים .2

והסתכמו אשתקד המקבילה התקופה לעומת בלבד אחוזים ב9.5 עלו העקיפים המסים תקבולי
קנייה מס בגביית העלייה עקב בעיקר קנייה, ובמס רכוש במסי חל הגידול עיקר ל"י. מיליון ב565
לחקלאות ההשוואה קרן רווחי ואילו כלל, עלו לא המכס גביות מיבוא. נוסעים מכוניות על

מתונה. במידה עלו הגביות יתר הצטמצמו.
מיליון ב260 והסתכמו השנייה, השנה זו עלו שלא כמעט היבוא על המסים תקבולי
המקבילה בתקופה אחוזים מ53 בהדרגה ירד העקיפים המסים בכלל משקלם .(20 לוח (ראה ל"י
הישירים  ממסים ההכנסות בכלל חלקם ואילו השנה, בלבד אחוזים ל46 הפיחות שלפני בשנה

הנסקרת. בתקופה אחוזים ל25 הפיחות לפני אחוזים מ33 ירד  יחד גם והעקיפים
עליהם חל לכן קודם אשר מוצרים של שורה של היבוא הותר היבוא של הליברליזציה במסגרת
מאידך, הממוצע. מן גבוהים מכס שיעורי אלה מוצרים על הוטלו זאת עם 5 אדמיניסטרטיבי איסור
מחירם העלאת את למנוע כדי וסוכר, קפה כגון מסוימים, צריכה מוצרי על המכס שיעורי הופחתו

לצרכן.
השנייה. השנה זו עלו לא הפיחות, עם הופחתו ששיעוריו חוץ, נסיעות ממס ההכנסות

אחוזים 25 של עלייה לעומת אחוזים ב10 גדלו המקומי הייצור על המסים גביות
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את מלהעלות כלל, בדרך הממשלה, נמנעת הפיחות מאז ל"י. מיליון ב210 והסתכמו אשתקד'
של התייקרותם את למנוע כדי אותם, הפחיתה אף מעטים לא ובמקרים אלה, מסים של שיעוריהם
ולהרחבת הצריכה לגידול ברובה ליחס יש הנסקרת בתקופה בגביות העלייה את מסויימים. מוצרים

■בנייה.
נמשכה בקירוב, אחוזים 40 של הניכר לשיעור המגיעה הרכוש, ממסי בהכנסות העלייה
וכן ,1961 באפריל עוד לתקפם שנכנסו בחוק, מהשינויים בעיקר נובעת והיא השנייה, השנה זו
אלה הכנסות האחוזה. בספרי הנרשמות העסקות ומריבוי במם החייבים והציוד המלאי ערך מעליית
אשתקד. המקבילה בתקופה ל"י מיליון 35 לעומת ל"י מיליון ב50 הנסקרת בתקופה הסתכמו
בקירוב. ל"י מיליון ב45 והסתכמו בלבד מועטת במידה עלו העקיפים המסים שאר
העלייה נמשכה זאת ולעומת עלו, שלא כמעט רכב, כלי רשיונות לרבות רשיונות, מדמי ההכנסות

במשק. העסקות בהיקף העלייה עם בולים ממס בהכנסות

והתעסוקה האוכלוסיה .10

ה י ס ו ל כ ו א ה (א)

השנייה במחצית החל אשר המועסקים, ומספר העבודה כוח האוכלוםיה, של המהיר הגידול
כי אם באבטלה, הירידה מגמת נמשכה כן .1963 של הראשונה במחצית גם נמשך ,1961 שנת של

האחרונות. בשנים מאשר איטיות ביתר
היא אוגוסט ובסוף נפש ב64,800 האוכלוסיה גדלה 1963 של הראשונים החודשים בשבעת
והאוכלוםיה האוכלוםיה, לגידול נכבד מקור להיות הוסיפה העלייה נפש. ל2,396,600 הגיעה
אמנם נמוך היה הוא ;1962 שנת של לזה דומה היה העולים של החודשי הממוצע בפרט. היהודית

השנייה. במחצית מאשר גבוה אך שנה, אותה של הראשונה במחצית מאשר
בתקופה מאשר אחוזים ב4.1 גבוהה היתה אוגוסט עד ינואר בחודשים הממוצעת האוכלוסיה

נפש. 2,272,000 לעומת ל2,364,500 והגיעה אשתקד, המקבילה

העבודה כוח (ב)

 בקירוב נפש, אלף ב834 נאמד 1963 של הראשונה במחצית הממוצע האזרחי העבודה כוח
המועסקים במספר אחוזים כ5 של גידול בכך יש עבודה. מחפשי אלף וכ31 מועסקים אלף 803
ירידה חלה האבטלה ובשיעור העבודה מחפשי שבמספר בעוד אשתקד, המקבילה התקופה לעומת

קלה.
 הציבוריים והשירותים הבנייה וענפי המועסקים מתוספת אחוזים כ35 קלטה התעשייה
לעלייה הודות בעיקר בחקלאות, נקלטו המועסקים מתוספת אחוזים כ10 אחד. כל אחוזים כ20

האחרון. בחורף ההדרים ביבול הרבה
המקבילה התקופה לעומת לעובד העבודה שעות במספר עלייה על מצביעים ארעיים נתונים

והחקלאות. התעשייה בענפי בעיקר אשתקד,

האבטלה (ג)

עד ינואר בחודשים ירד העבודה, בלשכות הרשומים מבוגרים, מובטלים של היומי הממוצע
המועסקים של היומי הממוצע אשתקד; המקבילה התקופה לעומת אחוזים ב14 1963 יולי
הרשומה, האבטלה של היומי הממוצע אחוזים. ב8 ירד מלא גופני כושר בעלי יזומות, בעבודות
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המקבילה בתקופה 7>400 לעומת 6,600 על ועמד אחוזים ב12 ירד היזומה' התעסוקה את הכוללת
המקבילים בחודשים מאשר 1963 של הראשונים החודשים משבעת אחד בכל נמוך היה הוא אשתקד.

אשתקד.
הוא האבטלה שיעור בו הצפון, במחוז לדרום. פרט המחוזות, בכל הורגשה באבטלה הירידה
האבטלה ימי מכלל אחוזים כ45 נפלו זה מחוז של בחלקו שיפור. כמעט חל לא ביותר, הגבוה
עלייה חלה בו היחיד היה הדרום אזור אשתקד. המקבילה בתקופה אחוזים כ40 לעומת הכוללת
מחוז של חלקו את הגדילה זו עלייה שבע. באר בנפת בעיקר המובטלים, של הכולל בממוצע

אחוזים. ל13 מ8  בארץ האבטלה בכלל זה

* החקלאות .11

מהשיווק החקלאי המשק בפדיון רב גידול חל תשכ"ג של הראשונים החודשים בשמונת
עליית ל"י. מיליון ב539 והסתכם אחוזים, 32 שהן ל"י, מיליון ב130 גדל הפדיון המאורגן2.
אחוזים. ב11 ליצרן המחירים ובעליית בשיווק אחוזים 18 של ריאלי בגידול מקורה הפדיון
ב8 המשווקות הכמויות אחוזים, ב12 הפדיון גדל תשכ"ב של הראשונים החודשים בתשעת
ועליית השיווק בהיקף הריאלי הגידול היו ההדרים, בלי אחוזים. ב4 עלו ליצרן והמחירים אחוזים,
מעליית נכבד חלק אחוזים. ב8 עלו והמחירים אחוזים, ב6 גדל השיווק  יותר נמוכים המחירים

מוצרים. כמה לגבי הסובסידיות שיעורי הגדלת של תוצאה הוא ליצרן התוצרת מחירי
היו: הנסקרת בתקופה הבולטים הקווים

מעליית גם נהנה הענף ההדרים? ביבולי תקדים ללא וגידול לפרדסנות ברכה עונת א.
בחלקו. נפלה אחוזים כ68 החקלאי למשק הפדיון תוספת ומרבית ניכרת, מחירים

21 לוח

ותשב"ו: תשכ"ב מאי, עד אוקטובר חקלאית, תוצרת של המאורגן השיווק
החקלאי במשק ()אחוזהפדיון הירידה או העלייה

ל"הענף לתשכ"גי)(מיליוני מתשכ''ב
המחירהכמותהפדיוןתשכ"גתשכ"ב

138.4227.174.141.615.9הדרים
109.7118.37.98.918.5לול
77.294.322.115.75.6רפת

* 37.444.920.226.24.8פירות
אדמה ותפוחי 31.737.117.317.00.2ירקות

14.116.920.20.220.4דגים

המאורגן השיווק כל 408.5538.631.918.411.4סך

ובננות. מהאיסופ), (בעיקר ואנפיס TV תפוחי .
הדר. פרי לשיווק והמועצה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה המקור:

.1963 מאי ער 1962 אוקטובר  תשכ"ג החקלאית השנה של הראשונים החודשים שמונת את מקיפה הסקירה 1

מכלל א17וזים כ75 מהווה בסקירה, הנכללים הפריטים, של הארציים, השיווק ארגוני במסגרת המאורגן, השיווק 2

החקלאית. התפוקה מכלל אחוזים וכ60 המשווקת, התוצרת
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התבטאה זו ירידה בתשכ"ב. הרווחיות מירידת כתוצאה בעיקר הלול ענף בתפוקת ירידה ב.
עלייה חלה ליצרן במחירים עלייה. חלה המקומי לשוק שבשיווק בעוד ביצוא תלולה בירידה

הסובסידיות. שיעורי מהגדלת כתוצאה בחלקה ניכרת
של מתוכננת מהגבלה כתוצאה הבקר בשר בהיצע ניכר וגידול החלב בשיווק יציבות ג.

החלב. רפת
הירקות. בשיווק ניכרת הרחבה ד.

הקנויה. התשומה במחירי יציבות ה.

החיים בעלי ענפי (א)

החלב העופות, שיווק בתפוקה. יציבות של מגמה בתשכ"ג מסתמנת החיים בעלי בענפי
ירידת של תוצאה בעיקר הן אלו התפתחויות פחת. הביצים ששיווק בעוד יציב' נשאר והדגים
אמנם, חלה, הבקר בשר בשיווק בתשכ"ג. החלב שיווק היקף והגבלת בתשכ"ב הלול רווחיות

החלב. רפת על שהוטלו ההגבלות של תוצאה זוהי רבה במידה אך רבה, עלייה
זו עלייה נובעת בחלקה אחוזים. ב13 הנסקרת בתקופה עלו לחקלאי החיים בעלי מוצרי מחירי

ולביצים, לחלב הסובסידיות שיעורי מהגדלת
המחירים אחוזים, ב16 הנסקרת בתקופה גדל הרפת תפוקת של המאורגן השיווק הרפת:
שיווק בהרחבת כולו כמעט מקורו בשיווק הגידול אחוזים. ב22 גדל והפדיון אחוזים ב6 עלו

בלבד. אחד באחוז גדל החלב ששיווק בעוד אחוזים ב43 הבקר בשר
אלה מכסות ,. בתשכ"ג השיווק מכסות הטלת של תוצאה היא החלב בשיווק הקלה העלייה
בא חלב ומוצרי חלב בצריכת הגידול תשכ"ב. לעומת השיווק היקף של מועטת הרחבה רק אפשרו
ב8 עלו ליצרן החלב מחירי בתשכ"ב. שהצטבר והחמאה, הקשות הגבינות מלאי עלחשבון בחלקו
לא בשוק1 חלב לליטר הממוצע בפדיון שכן הממוצעת, הסובסידיות מהגדלת כתוצאה אחוזים

שינוי. חל
זו תופעה מבכירות. פרות של השחיטה בהגברת מקורה הבקר בשר לשיווק התוספת מרבית
לכך נוסף תמריץ החלב. ברפת ייצור כושר עודף שיצרה החלב, שיווק היקף בהגבלת נעוצה

פרות. שחיטת לעידוד הממשלתיים המענקים היו
לעלייה הביאו המקומי, ההיצע לוויסות שננקטו פעולות, וכן לשחיטה החי הבקר יבוא הפסקת

הקפוא. הבשר בהיצע הניכר הגידול למרות ליצרן במחירים בקירוב אחוזים 3 של
המחירים אחוזים, ב9 הנסקרת בתקופה פחת הלול תפוקת של המאורגן השיווק הלול;
והשיווק המחירים בתחום אלה התפתחויות אחוזים. ב8 גדל והפדיון אחוזים ב19 עלו ליצרן

ירדו. והמחירים השיווק היקף גדל שבהן האחרונות, השנים לעומת מגמה שינוי משום בהן יש
הלול מועצת ידי על ששווקה הביצים כמות ניכר. בשיעור פחתה המאכל ביצי תפוקת
חרג שבתשכ"ב בעוד מבוטלים. לממדים הצטמצם מאורגן2 הלא והשיווק אחוזים, ב19 פחתה
מכסות אחרי ניכר בשיעור פיגר הוא שבתשכ"ג הרי התכנון, מגבולות הנסקרת בתקופה השיווק

התכנון.
פיגור בחלקה משקפת תשכ"ב, בסוף עוד שהסתמנה הביצים, בתפוקת התלולה הירידה מגמת
וחששות בתשכ"ב הרווחיות ירידת עקב מהענף יצרנים של יציאה ובחלקה להקות, בחידוש

בעתיד3. נוספת לירידה

במחלבות. העיבוד והוצאות החלוקה הוצאות ניכוי לאחר 1

הלול. מועצת במטגרת שלא 

ו160. 159 ע"ע 1962 ישראל בנק בדו"ח ראה מפורט דיון 3
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22 לוח

תשג"ג מאי, עד אוקטובר חיים, כעלי תוצרת של המאורגן השיווק

הכמות

הפדיון
במשק
החקלאי

() הירידה או העלייה אחוז
לתשכ"ג מתשכ"ב

ל"י *הפדיוןמיליוני המחירהכמות

רפת
ליטר167.6חלב 8.0"54.59.01.0מיליוני
טון15.7בשר 39.846.242.62.5אלף

הכל 94.322.115.75.6סך

לול
25.6"51.51.319.4מיליונים576.6ביצים
טון39.1עופות 66.813.60.113.5אלף

הכל 118.37.98.918.5סך

דגים
טון6.2מדגה 12.029.65.522.9אלף

ואגמים טון3.7דגים 4.91.911.214.7אלף

20.4 99.8 120.2 16.9

12.9 1.1 14.2 229.5

טון אלף 9.9 הכל סך

כללי הכל סך
תשכ"נ יוני עד אוקטובר לתקופה הנידול אחוזי יוני. לחודש עד נתונים יש והלול הרפת תוצרת של המשווקות הכמויות לגבי .

.0.3 עופות ;17.9 ביצים ;41.3 בשר ;0.7 חלב היו: תשכ"ב לעומת
בלבד. מארס עד אוקטובר החודשים על מבוםם המחיר אומדן "

לםטטיםטיקה. המרכזית ה?שכה המקור:

והסתכם בתשכ"ב המקבילה בתקופה מהיקפו שליש על הנסקרת בתקופה עמד הביצים יצוא
אחד, מצד בכללו, המאורגן השיווק הקטנת של תוצאה היתה היצוא הקטנת ביצים. מיליון ב117
ניכרת במידה עלה זה גידול המקומי. בשוק המאורגן בשיווק  אחוזים 36  הרב הגידול ושל
חיסולו כדי עד מאורגן' הלא השיווק של חריף צמצום על מלמד והוא לביצים, בביקוש הגידול על

למעשה.
בעקבות ברווחיותו התלולה הירידה של תוצאה היא מאורגן הלא השיווק בהיקף הירידה
שינוי, ללא נשארו המקומי בשוק הביצים שמחירי בעוד תשכ"ב, בסוף המספוא מחירי העלאת
שבגלל גם ייתכן המכסה. במסגרת שלא לביצים הלול מועצת ששילמה המחיר העלאת ובעקבות
לשווק להם, שהוקצו המכסות ממסגרת חרג שייצורם יצרנים הצליחו התכנון אחרי הייצור פיגור

אחרים. יצרנןם של המכסות במסגרת עודפיהם את
בשוק לשיווק הסובסידיות שיעורי מהגדלת כתוצאה אחוזים ב26 עלו ליצרן הביצים מחירי
בו שהמחירים היצוא, משקל מהקטנת כתוצאה וכן התשומות, התייקרות על כפיצוי המקומי

אשתקד. לעומת אחוזים ב15 אלה במחירים ועלייה יותר, נמוכים
האחרונות בשנים הניכר הגידול לאחר זו יציבות שינוי. חל לא העוף בשר של המשווקת בכמות
בעקבות אחוזים ב14 עלו ליצרן המחירים בתשכ"ב. הבשר לול של הרווחיות מירידת נבעה
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23 לוח

תשג"ג עונת הדר, פרי של המאורגן השיווק

() הירידה או העלייה אחוז הפדיון
להשכ"ג מתשכ"ב החקלאי* במשק הכמות

טונות) ל"י)(אלפי המהירהכמותהפדיון(מיליוני

למאכל

לתעשייה
ליצוא

78.7

119.0

494.5

14.4

9.2

203.5

14.4

43.1

70.4

18.2

43.1

44.0

3.2

0.0

18.4

הכל 692.2227.164.141.615.9סך

ארעי. אומדן ■

לסטטיסטיקה. המרכזית והלשכה הדר פרי לשיווק המוקצה המקור:

מהעלאת כתוצאה  מהתקופה ובחלק המשווקת' הכמות בגידול מלווה היה שלא בביקוש, הגידול
הממשלה. עלידי המובטחים המינימום מחירי

ת ו ר י פ ה (ב)

לשיא הגיע היבול הישראלית. לפרדסנות ברכה עונת היתה תשכ"ג עונת ההדרים.
תש"ך, לעומת אחוזים וב20 תשכ"ב, לעומת אחוזים ב42 בתשכ"ג גדל השיווק עלו. והמחירים

הקודמת. השיא שנת שהיתה
דונם. אלף ל272 מ247 המניב השטח הרחבת (א) גורמים: בכמה נעוץ ביבול הרב הגידול
הצעירים (הפרדסים מלאה לפוריות הגיעו טרם שמרביתם הצעיריםנ, הפרדסים בפוריות עלייה (ב)
נוחים, אוויר מזג תנאי (ג) בתש"ך). אחוזים 38 לעומת המניב מהשטח אחוזים כ57 בתשכ"ג היוו

נמוכה. פוריות של שנתיים לאחר הפרדסים פוריות את שהגדילו
הכפור של החמורה הפגיעה מחירים. בירידת מלווה היה לא אחוזים, 44 ביצוא, הרב הגידול
ב13 (פו"ב) היצוא מחירי לעליית והביאה אירופה בשוקי מחסור גרמה בספרד ההדרים ביבולי
הפרדסנים תקבולי דולר. מיליון ל73.8 והגיע אחוזים ב63 איפוא גדל חוץ במטבע הפדיון אחוזים.
בל"י הפדיון את הגדיל זד, גורם הממוצע2. האפקטיבי החליפין שער העלאת בעקבות גם גדלו

נוספים. אחוזים ב7
לתעשייה שהופנתה הכמות ליצוא. ראוי שאינו הפרי כמות גם גדלה היבול עליית בעקבות
ירדו. ומחיריו גדל למאכל המקומי השיווק שינוי. ללא נשאר שהמחיר בעוד ניכר, בשיעור גדלה
ב39 גדל תשכ"ב יבול של מהאיסום והאגסים העץ תפוחי שיווק אחרים: ת רו פי
עלו ליצרן ומחיריו אחוזים ב10 גדל הבננות שיווק אחוזים. ב11 ירדו ליצרן ומחיריו אחוזים

אז/זזים. ב4

המדינה. קום לאחר שנטעו 1

הומר ההדרים יצוא מתקבולי חלק שכן ל''י, מ3 נמוך הממוצע האפקטיבי החליפין שער היה תשכ"ב בשנת 2

הפיחות. לפני ישראליות בלירות
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24 לוח

תשג"ג מאי, ער אוקטובר ארמה, ותגוחי ירקות של המאורגן השיווק

() הירידה או העלייה אחוז
לתשכ"ג מתשכ"ב

הפדיון
החקלאי במשק הכמות

?"י)(טונות) המחירהכמותהפדיון(מיליוני

עגבניות
. אחרים ירקות
אדמה תפוחי

40.1
58.9
55.2

12.1
15.0
10.0

20.0
13.7
19.8

47.1
0.5
8.5

18.4
14.3
10.4

הכל 37.117.317.00.2סך

עיקריים. ירקות סוני תשעה .

הנזרכ!יר. ד!?ש5ה 7י5ט2יסטיי,ה.המקור:

אדמה ותפוחי ירקות (ג)

זה גידול אחוזים. ב17 גדל אדמה ותפוחי ירקות של המאורגן מהשיווק החקלאי המשק פדיון
שינוי. ללא נשארו ליצרן המחירים ההיצע. הרחבת את משקף

אחוזים. ב18 ירדו לצרכן ומחיריהן העגבניות באספקת חלה  אחוזים 47 ניכרת עלייה
גדולה העלאה של וכן שעברו החורף עונות בשתי הגבוהים המחירים של תוצאה הוא ההיצע גידול
כמות ניכרת במידה גדלה המינימום מחירי העלאת בעקבות המובטחים. המינימום מחירי של

לצרכן. במחירים נוספת הוזלה ונמנעה מהשוק, שהוצאו העודפים'
תפוחי שיווק בביקוש. הגידול בעקבות עלו ומחיריהם גדלה לא האחרים הירקות אספקת

המובטח. המינימום מחיר מהעלאות כתוצאה עלו ומחיריו גדל האדמה

הקנויה1 התשומה מחירי (ד)

התשומה מחירי היו (1963 יוני עד 1962 (אוקטובר תשכ"ג של הראשונים החודשים בתשעת
גבוהה הממוצעת המחירים רמת היתד. זאת, עם בולטים. שינויים בהם חלו ולא יציבים הקנויה
התשומה במחירי התלולה העלייה משתקפת בכך אשתקד. המקבילה התקופה לעומת אחוזים ב15

אחוזים. ל17 שהגיעה ,1962 לאוקטובר 1962 ינואר בין

התעשייה .12

של הראשונה המחצית לעומת ,1963 של הראשונה במחצית הוחש התעשייתית הפעילות קצב
אחוזים 1.3 לעומת אחוזים ל1.7 הגיע התעשייתי הייצור מדד של = החודשי הגידול שיעור .1962
ורמתו ,1963 ביוני ל193.5 1962 בדצמבר מ175.0 עלה המדד אשתקד. המקבילה בתקופה
על מצביע הגידול קצב אשתקד. המקבילה בתקופה מאשר אחוזים ב11.7 גבוהה היתד. הממוצעת
השנייה במחצית הפוגתמה לאחר האחרונות, השנים את שציינה המהירה, העלייה מגמת התחדשות

.1962 של

ובלאי. חכירה דמי ריבית, עבודה, לשכר פרט אחרים, מסקטורים שנקנו והשירותים החומרים תשומת 1

גיאומטרי. ממוצע 2
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עליית כל נרשמה לא הנסקרת התקופה במשך יציבים; נשארו התעשייתית התפוקה מחירי
.1962 דצמבר לעומת מחירים

1963 יוני עד ינואר בחודשים עלה יהלומים, לרבות התעשייתי, היצוא של פו"ב, הערך,
עלה יהלומים, להוציא התעשייתי, היצוא ערך אשתקד. המקבילה התקופה לעומת אחוזים ב30.3

ב1962. מאשר גבוהים אלה עלייה שיעורי אחוזים. ב24.4
בעיקר חלה התרחבות בתעשייה. ההשקעות רמת עליית על מעידים שונים אינדיקאטורים
שתפוקתם בענפים בייחוד ניכרים מוגבר, מיכון על המעידים סימנים, והטקסטיל. המזון בענפי

הבנייה. לענף תשומה מהווה

ד, ק ו פ ת ה (א)

המדד לחודש. אחוזים 7.4 היהלומים בתפוקת הנסקרת בתקופה חל ביותר הרב הגידול
שיעור אשתקד. המקבילה בתקופה לרמה מעל אחוזים ב33.4 נקודות, ל307.3 הגיע הממוצע
במידה גבוהים הם אף שהיו קודמות, בשנים הגידול שיעורי לעומת האצה משום בו יש זה עלייה

2 5 לוח
הייצור מדד של החודשי* הגידול שיעור
1963 מאי, עד ינואר הענף, לפי התעשייתי,

שיעור
הגידול הלני

7.4 יהלומים
5.8 מכונות
3.1 ומחצבים מכרות
2.9 טקסטיל
2.6 חשמלי ציוד
2.5 מזון
2.3 ונפט כימיה
2.0 ומוצריו עץ
1.8 ופלסטיקה גומי
1.7 לאור והוצאה הדפסה
1.6 אלמתכתיים מינראלים
1.2 ומוצריו נייר
1.2 בסיסית מתכת
1.1 מתכת מוצרי
1.1 הובלה כלי
0.8 הלבשה
0.1 שונות תעשיות
1.4 ומוצריו עור
2.3 התעשייה כל

גיאומטרי. ממוצע *

לסטטיסטיקה. המרכזית הלש5יל המקור:
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היהלומים ייצור בהרחבת העיקרית המגבלה .* התעשייתי בייצור הממוצע הגידול משיעור ניכרת
רבה התרחבות איפשרו הגלם2 יהלומי מכסת והן הביקוש היקף הן שכן העבודה, כוח היצע הוא
הפרש שלושה. פי גדלה שהתפוקה בעוד בערך' 2.5 פי 1958 מאז עלה הייצור עובדי מספר יותר. עוד
של המקצועי בכושרם מעלייה בעיקר כנראה, הנובעת, הייצור בפריון לעלייה ביטוי הוא זה

העובדים.
הענף, בהתפתחות חד שינוי בכך ויש לחודש, אחוזים 4.4 של בשיעור עלה המכונות ייצור
בתנאי השיפור ביטוי לידי ודאי, בא, בכך תפוקתו. כמעט גדלה לא 1962 שנת כל שבמשך לאחר

הפיחות. בעקבות המתחרה היבוא מייקור כתוצאה הענף, של השיווק
ענפי את ציין הממוצע מן גבוה שיעור בהרבה. איטי היה הענפים ביתר הגידול שיעור
הביקוש מאופי ברובו נובע זו מבחינה הענפים בין השוני החשמלי. והציוד המזון המחצבים,
חול בכריית חלה המחצבים בתפוקת ההתרחבות עיקר היצוא. מהתפתחות ובמיעוטו המקומי,
בחלקו הוא אף קשור חשמלי ציוד בייצור העלייה שיעור הבנייה. לענף תשומות שהם אבן וחציבת
בענף קיימא. בני מוצרים של המקומית הצריכה ברמת ובחלקו חשמלית) להתקנה (ציוד בבנייה
הן מלאה תעסוקה שהבטיחה הייצוא בהרחבת הגבוה הגידול שיעור נעוץ זאת לעומת הטכסטיל
שיעורי היו התעשייה ענפי ביתר הסריגה. בענפי והן סינתיטיים) וחוטים כותנה (חוטי חוטים בייצור

הממוצע. מן נמוכים הגידול

התעשייתי היצוא (ב)

בשיעורי מוסברת זו עובדה ענפים. של יחסית קטן במספר התרכזה היצוא תוספת עיקר
שמשקלם ענפים, במספר חלה מאידך גבוה. היצוא בכלל שמשקלם בענפים הניכרים הגידול
להסביר העשויים הגורמים היצוא. בהיקף מוחלטת ירידה הוא, אף ניכר היה ב1962 היצוא בסך
אלו התפתחויות לענף. מענף שונים והם ההיצע מצד וחלקם הביקוש מצד חלקם פעלו זו ירידה
1962 בשנת ואף המוצרים, יצוא בהיקף תנודות ניכרו קודמות בשנים גם מעיקרן. חדשות אינן
ניכר אלה תופעות של משקלן אולם ,3 ענפים של יחסית קטן במספר מרוכז התוספת עיקר היה

הנסקרת. בתקופה יותר
התעשייתי ביצוא הגידול עיקר את תרמו מוצרים ארבעה דבר של ולאמיתו ענפים, ארבעה
מגיע המזון יצוא של חלקו ב1962. המקבילה התקופה לעומת 1963 מאי עד ינואר בחודשים
אחרים" מתכת "מוצרי הסעיף הדר! פרי מוצרי יצוא ועיקרו היצוא מתוספת בערך, אחוזים, ל32
אחוזים, ו8 ופוספאטים, דשנים בעיקר כימיקליים, הם אחוזים 18 מהתוספת; אחוזים כ38 מהווה
מענפים היצוא תוספת סינתטיים. חוטים ביצוא היא העלייה כשעיקר החוטים, של חלקם הוא בערך,
שהסתכם ביצוא הגידול מכלל פחות דולר מיליון כחצי רק  דולרים מיליון ל13.8 הגיעה אלה
שמשקלם מהענפים בחלק כאמור, חלה, היקף רבת מוחלטת ירידה שכן דולרים, מיליון ב14.4
על עלה מהם אחד כל של השנתי היצוא שערך מוצרים, של רב במספר ניכר. היה ב1962 ביצוא
j שנים שלוש זה הירידה נמשכת ענפים בכמה אחוזים. 30 של ממוצעת ירידה חלה דולר, מיליון
מהתרחבותו נובעת והמקררים המלט ביצוא הירידה והמקררים. האריגים, המלט נמנים אלה עם

במלואו. מנוצל הייצור כשכושר אלה, למוצרים המקומי השוק של המתמדת
חלה אלה בענפים הנוכחי. הרשמי השער מן גבוהה תמורה הפיחות לפני שקיבלו ענפים יש

הגידול שיעור ב1961. המקבילה התקופה לעומת אחוזים ב20.4 גבוהה היתה 1962 מאי עד בינואר הרמה 1

אחוזים. 21.4 היה 1959 לעומת ב1960 המקביל
.(Diamond Trading Corporation) היהלומים סינדיקט עם 1961 בשנת שנחתם בחוזה נקבע גודלה 2

ישראל. בבנק הנערך מיוחד במחקר נידון זה נושא 3

41



חלק להסביר כדי יש בכך ההוצאות; מצד והן ליצוא התמורה מצד הן הסחר בתנאי הרעה מאז
התמורה בהקטנת נראה אם והמכוניות. הצמר חוטי ההלבשה, בענפי היצוא בהיקף הירידה מן ניכר
הנסיגה אלה מענפים בחלק לפחות הרי ביצוא, סלקציה לידי מסוימת במידה להביא שנועדה פעולה

מיוחלת. תוצאה בבחינת היא
מקומי ייצור והתחלת המכס שיעורי העלאות כגון מעכבים גורמים פעלו הביקוש מצד גם
הצמיגים ייצור האירזפי. בשוק הלבשה מוצרי על בעיקר הועלו המכס שיעורי הייעוד. בשוקי
עדיין אין אולם זה, ענף של ביצוא הקלה הירידה את מסביר יםתיכוניות ארצות בכמה בו שהותל

ארוך. לטווח מגמה בכך לראות

26 לוח

1963 יוני, עד ינואר ענ8ימ, לפי התעשייתי, היצוא גידול

האחוז
היצוא בכלל

ב1963 () הירידה או העלייה
ב1962 המקבילה התקופה לעומת

1962 דולריםב אחוזיםאלפי

אחרים מתכת מוצרי .16.05,39490.9

מזון .216.94,68245.9

כימיקלים .38.22,58473.1

חוטים .410.01,10922.6

קלה תעשייה .53.569850.0

נחושת צמנט .62.761636.7

אלמתכתיים מינרלים מוצרים .72.056173,6

לבידים .85.051720.3

וציוד מכונות .92.535022.2

פלסטיקה .101.433942.0

ומוצריו עור .111.127146.6
אריגים .123.81477.3

חשמליים מוצרים .131.5869.9

ואבובים צמיגים .148.81232.3
מחשבת מלאכת .153.81436.6

נחושת) לצמנט (פרט מחצבים מוצרי .165.222737.8
וחלקיהם חשמל מקררי .170.933057.3

הלבשה מוצרי .1812.76188.5
וחלפים מכוניות .192.472245.2

מלט .201.680562.3

הכל 100.014,38624.2סך

היצוא. אגף והתעשייה, המפחד משיד המקור:
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ההשקעות (ג)

מהימנים אינם המצויים הנתונים אולם עלייה, כנראה, חלה, בתעשייה ההשקעות בהיקף
המתוכננות* ההשקעות מכלל שלישים שני השונים. המשנה בענפי המגמות תיאור לשם צורכם כל
ענף של חלקו והטכסטיל. המזון בענפי חדשים להקמת או קיימים מפעלים להרחבת מיועדות היו
תעשיית של וזה אחוזים, ל15 הגיע בשר, עיבוד ומיעוטו השימורים תעשיית שעיקרו המזון,
הפטרוכימיה התשלובת תכניות למטוויות. המחצית מן למעלה מזה אחוזים, ל50 הטכסטיל

המתוכננות. ההשקעות מהיקף אחוזים 20 מהוות האלקטרוכימיים והמפעלים
הגברת של אופי הנושאות השקעות נעשו הבנייה, לענף תשומה מהווה שתפוקתם בענפים,
מוצרי בענף המפעלים של המכריע רובם נמנים אלה על עובדות. בידים חיסכון לצורך המיכון

והחימר. המלט

והדיור הבנייה .13

הבנייה היקף (א)

שהם בלבד זו לא השנה של הראשונה במחצית הבנייה היקף לגבי המצויים האינדיקאטורים
וכן בענף המועסקים שבמספר בעוד מנוגדות. מגמות על מצביעים גם הם אלא ביותר, חלקיים
בעיקר ניכרת, האטה על הבנייה שטח לגבי חלקית סטטיסטיקה מראה עלייה, חלה המלט בצריכת
גם בהם ואין בלבד ראשונים אומדנים הם הבנייה שטח אומדני אך למגורים. הבנייה התחלות בתחום
להניח יש המלט, וצריכת התעסוקה נתוני עליסוד למגורים. שלא בבנייה המגמה על ללמד כדי
לעומת אשתקד. המקבילה התקופה לעומת העפר ועבודת הבנייה בהיקף מתונה עלייה שחלה
בבנייה הפעילות רמת נמוכה כלל בדרך אולם מה, ירידת כנראה, חלה, 1962 של השנייה המחצית

27 לוד!

י ו1693 1962 יוני, עד ינואר למגורימ, הבנייה
מרובעים) מטרים (אלפי

בנייר, בנייההתחלת גמר

19621963
העלייה אחוז
() הירידה העלייה19621963או אחוז

() הירידה או

פרטית בנייה

צבורית" בנייה

794

710

725

489

 9

31

674

597

660

632

2
6

הכל 1,5041,214191,2711,2922סך

בנייה הכללת עקב וזאת ;1 711וה הממשלתית הבניה
בלבד. ראע!ון אומדן בנדר הגם ל1063 הנתונים .

מנתוני במקצת נבוהים זה בלוח הציבורית הבנייה היקף על הנתונים "
הציבורית, בבניית הסוכנות בממה

לסטטיסטיקה. המרכזית ה?שנה המקור:

היקף אומדן לצורך מספקת במידה מהימן הוא אין כאמור, התעשייה. לפיתוח הבנק מתיקי לוקס החומר 1

הענפים. בין היחסית ן ת ו ג ל פ ת לד. אינדיקאפור לשמש כדי בו יש אולם ההשקעות,
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הבנייה היקף יהא השנה גם זו עונתיות תימשך אם בשנייה. מאשר השנה של הראשונה במחצית
רבה. במידה לא כי אם אשתקד' מאשר גדול כולה בשנה

19) הבנייה התחלות בשטח ניכרת ירידה 1963 של הראשונה במחצית חלה למגורים בבנייה
הבנייה. גמר בשטח קלה ועלייה אחוזים)

28 לוח

ו1963 1962 יוני, עד ינואר השיכון, משרד עלידי למגורימ חגנייה
מרובעים) מטרים (אלפי

הבנייה גמר הבנייה התחלות

העלייה אחוז
() הירידה או 1963 1962

העלייה אחוז
() הירידה או 1963 1962

הבנייה סוג

18.2

19.5

397

29

336

48

61.0

48.6

188

18

482

35

לעולים א.

עולים שיכון
מעברות חיסול

לעולים הכל 51720660.238442610.9סך

לאחרים ב.

עוני משכנות 214090.5132484.6חיסול

לבניין 11518258.31211231.7חיסכון

פיתוח באזורי 2050150.031289.7ותיקים
צעירים 915660.0זוגות

611372.3שונים

לאחרים הכל 17127259.11911843.7סך

כללי הכל 68847830.55756106.1סך

ו963ו. 1962 לשנים יוני עד ואפריל מארפ עד ינואר בתקופות: ממשלתי, במיםוז הבנייה על דו"חות השיכון, משיד המקור:

מלאי בהצטברות קשורה זו ירידה הבנייה. בהתחלות ניכרת ירידה חלה הציבורית בבנייה
תקוזז לא אם מאידךנ. העולים' במספר ובירידה אחד, מצד מאשתקד, עוד ריקות דירות של
הציבורית הבנייה במשקל לירידה לצפות יש ,1963 של השנייה במחצית התרחבות עלידי זו ירידה

ו1964. 1963 בשנים
מפנה משום בכך יש לעולים. בבנייה ההתחלות שטח של בחלקו חלה ומוחלטת יחסית ירידה
עיקר .* לעולים הבנייה באחוז ניכרת עלייה חלה שבהן הקודמות, בשנתיים ששררה המגמה לגבי
לבניין. החיסכון מפעל במסגרת בבנייה חלה השיכון משרד עלידי הבנייה בהתחלות ההתרחבות

.222 עמי ,1962 ישראל בנק דו"ח ראה 1
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29 לוח

ו1963 1962 הבנייה, הוצאות מדד
000=1950)

שנתיהעלייהיונידצמבר אחוזממוצעממוצע
19621963() הירידה השינוי19621963או

493.8515.54.4470.0513.79.3שכר
316.4316.4310.0316.42.1הובלה
318.0318.0318.0318.0חצץ

503.3520.03.3502.2506.10.8זיפזיף
1,176.91,176.91,176.91,176.9מלט

1,630.01,615.00.91,606.61,619.20.8עץ*
1,230.81,220.00.91,154.91,224.66.0ברזל*

הכולל 649.0660.61.8627.2659.85.2המדד

.1363 במארס אההים 1.5 ש? ק5ה ירידה זז5ה 1הברז5 pjrr7 מחירי במדידת .
לטטטיטטיקה. המרכזית הןישכה ר: ! 9 מ ו!

הבנייה הוצאות (ב)

אחוזים 2 של העלייה שינויים. כל כמעט הראשונה במחצית חלו לא הבנייה הוצאות במדד
העלאת בעקבות בשכר אחוזים 4.4 של מעלייה בעיקר נבעה 1963 ליוני 1962 דצמבר בין בקירוב

י. מארס בחודש קלה ירידה חלה והברזל העץ במחירי ינואר. באמצע היוקר תוספת

הדיור מחירי (ג)

זו מדידה אולם ,1963 במאי הדיור במחירי ניכרת עלייה חלה לצרכן המחירים מדד לפי
עד אפריל ממוצע לבין 1963 מארם עד 1962 אוקטובר התקופה ממוצע בין להשוואה מתייחסת
כן, שלפני השנה במחצית ההתפתחויות את משקפת השנה, במאי שנרשמה העלייה, .1962 ספטמבר

ל1963. לזקוף יש ממנה כמה לדעת ואין
ב20 המפתח ודמי אחוזים, ב12 המדידה, נערכה שלגביה בתקופה, עלו הדירות מחירי
אחוזים. 11 ב 1963 ליוני 1962 דצמבר בין עלו לצרכן המחירים במדד הדיור סעיפי כלל אחוזים.

.1962 ממוצע לעומת אחוזים ב21 גבוהה היתה 1963 יוני של הרמה

התעסוקה (ד)

לעומת אחוזים 10 של גידול 1963 של הראשונה במחצית חל הבנייה בענף השכירים במספר
תעסוקת בהיקף אחוזים 6 של עלייה על מצביעה 1962 לסוף השוואה אשתקד. המקבילה התקופה

במדידת תיקון בשל ו1962 1961 ישראל בנק בדו"חות המובאת זו עם כאן המובאת המדידה את להשוות אין 1

מעל תשלום שכר, מזחילת הנובעים שינויים בחשבון שיביא דומה, תיקון לצורך נתונים בנמצא אין שם. השכר
כאן. הנסקרת התקופה לגבי וכוי, הרשמיים לתעריפים
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לשמש יכולה השכירים תעסוקת השתנות אולם בענף, התעסוקה כלל על נתונים אין השכירים.
התעסוקה. כלל להשתנות אומדן

התחגורח .14

התקופה לעומת 1963 שנת של הראשונה במחצית התחבורה ענף בתפוקת הגידול עיקר
ואוטובוסים. משאיות רכבת, היבשתית: התחבורה של המשנה בענפי חל אשתקד, המקבילה

מועט. גידול חל והנמלים התעופה הספנות, של הריאלית בתפוקה
משתקף בכך אחוזים. 16 של בשיעור הריאלית תפוקתה את הרכבת הגדילה מטענים בהובלת
ההדרים, יצוא בהיקף העלייה וכן אשדוד, נמל הקמת לצורך המובלות האבן, בכמויות הגידול

ברכבת. נעשה הארץ גבולות בתוך מהובלתו ניכר שחלק
הגידול על עולה והוא למדי, גבוה זה שיעור אחוזים. ב9 הרכבת תפוקת גדלה נוסעים בהסעת

ובמוניות. באוטובוסים הנוסעים בתנועת
לשנים הממוצע מן חרג לא נוסעים להסעת הקואופרטיבים של הריאלית תפוקתם גידול

אחוזים. ארבעהחמישה על ועמד האחרונות
 הריאלית בתפוקתן לשינויים אינדיקאטור המשמשת  המשאיות ידי על הדלק צריכת
הגידול מוסבר בחלקו אשתקד. המקבילה התקופה לעומת אחוזים ב8 הנסקרת בתקופה גדלה
הובלות לבצע הרכבת של מאייכולתה כתוצאה המשאיות לשירותי בביקוש העלייה ידי על

לאשדוד. האבן מטעני הובלת שגרמה העומס עקב מסוימות
 ביותר זעום השנה של הראשונים החודשים בחמשת התפוקה גידול היה התעופה בענף
הקודמות. בשנים הניכרים הגידול שיעורי רקע על במיוחד בולט זה מועט גידול אחוזים. 2
לעומת "אלעל" מטוסי בקיבולת יחסית קטנה התרחבות (א) הם: הגידול קצב להאטת הגורמים
שביתת (ג) הבינלאומי: בשוק תעופה לשירותי הביקוש בגידול האטה (ב) אשתקד! המקבילה התקופה
תקופת במשך "אלעל" של פעילותה בהיקף ניכר צמצום שגרמה השנה בראשית האוויר צוותי

השביתה.
לעומת 1963 של הראשון ברביע מסוימת ירידה על מצביעים הספנות לתפוקת אינדיקאטורים
גידול זו בתקופה חל  הדרים יצוא בעיקר  שביצוא העובדה אף על אשתקד, המקבילה התקופה
הספנות חברות עלידי חכורות אוניות העסקת היקף בצמצום נעוצה שהירידה ייתכן ניכר.

הישראליות.
בלבד. אחד אחוז  ביותר מועט השנה של הראשונה במחצית הגידול היה הנמלים בתפוקת

ירידה.  היבוא מטעני בכמות ואילו עלייה חלה היצוא מטעני בכמות
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