
 המדיניות הכלכלית בישראל 
במנהרת הזמן

מאיר חת



מאיר חת

 המדיניות הכלכלית בישראל 

במנהרת הזמן

עורכים ראשיים: קונטנטו - הוצאה לאור בינלאומית

עריכה לשונית: נעם קצב 

עיצוב ועימוד: ליליה לב ארי

עיצוב עטיפה: בנג'י הרשקוביץ

מנהלת הפקה וייצור: מתי אלחנתי

2015 © כל הזכויות בעברית שמורות למאיר חת

Contento ולהוצאה לאור בינלאומית

איסרליש 22 תל אביב 6701457

www.ContentoNow.co.il

Netanel@contento-publishing.com

אין להעתיק ספר זה או חלק ממנו וכן לאחסן 

בבנק נתונים או להעביר בשירותים מקוונים, לשכפל, 

לעבד, או לתרגם בכתב, ללא אישור בכתב מהמו"ל

מסת"ב: 978-965-55-498-9 

דאנאקוד: 488-223-7 

נדפס בישראל תשע"ו 2015

Printed in Israel



 המדיניות הכלכלית בישראל 
במנהרת הזמן

מאיר חת



תוכן עניינים

מבוא................................................................................................................................................................... 5

המדיניות המוניטרית............................................................................................................................. 7

האמנם אין צורך בפיקוח על תיווך שטרות?............................................................................................ 9

 ההאטה בקצב עליית אמצעי התשלום תגרום להגדלת הביקוש לאשראי באמצעות 

תיווך שטרות....................................................................................................................................................15

המשמעות המוניטרית של תיווך שטרות................................................................................................19

הרחבת האשראי אינה תרופה להרגשה של מחסור באשראי........................................................22

ביטול חוק הריבית — סיכויים ואשליות....................................................................................................27

מה התכלית לחוק הריבית?........................................................................................................................31

35.......................................................... מספר השלכות של ביטול צו הריבית על מערכת הבנקאות

הרחבת המימון ליצוא אינה תרופת פלא................................................................................................41

מדיניות מוניטרית לעומת מדיניות בנקאית...........................................................................................46

לא נוכל להמשיך עם גירעון של כ-1.5 מיליארד דולר לשנה..........................................................52

בדיקת מערכת שיעורי הנזילות על רקע תפקידיה ומגבלותיה של המדיניות המוניטרית.....55

המדיניות המוניטרית, מערכת הבנקאות ושוק ההון לאחר ביטול הפיקוח על מטבע חוץ....71

ה"מהפך" — היבטים מוניטריים לאחר שנה............................................................................................83

נגיד בנק ישראל כיועץ כלכלי לממשלה................................................................................................90

הכה את הבנקים והצל את ישראל..........................................................................................................93

שער הריבית, שעיר לעזאזל.......................................................................................................................96

למה הם אדישים?..........................................................................................................................................99

הורדת ריבית לא תספיק.......................................................................................................................... 102

הטווח הקצר והטווח הארוך..................................................................................................................... 105

האנומליה של הפיקדונות השקליים הלא-צמודים.......................................................................... 108

111 ................................................................................... ההשפעה הריאלית של המדיניות המוניטרית

114 ......................................................... אי-תלותו של הבנק המרכזי — מה חשיבותה? מה סיכוייה?

האינפלציה לא מתה.................................................................................................................................. 123

הדוגמה הארגנטינית — כמה עובדות נוספות..................................................................................... 126

המדיניות הכלכלית............................................................................................................................ 129

על פיטורים ופיצויים................................................................................................................................... 130



מקורות מימון פיתוח התעשייה............................................................................................................... 134

איך לשנות את השכר היחסי?................................................................................................................. 140

שביתת המבוי הסתום................................................................................................................................ 144

הדילמה של ההצמדה............................................................................................................................... 149

שינוי בטקטיקה של המדיניות הכלכלית............................................................................................. 153

מסים או ייעול............................................................................................................................................... 157

במלכוד החיסכון הנצרך............................................................................................................................ 160

דרושה דרך חדשה...................................................................................................................................... 164

עסקת החבילה ואחריה............................................................................................................................ 167

יש סיכוי לתוכנית......................................................................................................................................... 170

173 ................................................................................................... חזרה לצמיחה או חזרה לאינפלציה?

האמנם תוכנית כלכלית חדשה?............................................................................................................ 176

השאירו את המכירה לבעלי מקצוע...................................................................................................... 180

אין מנוס משחיקת שכר............................................................................................................................ 183

סיכויים קלושים לגיוס הון בחוץ לארץ................................................................................................. 186

התוכנית הכלכלית החדשה — סיכויים מעטים להשגת המטרה................................................. 190

מבנה המשק והריכוזיות................................................................................................................. 194

החיוב והשלילה שבגרעיני שליטה......................................................................................................... 195

התחרות בתחום הבזק והשידורים — מי הסמכות המפקחת?...................................................... 198

טוב שדלק לא רכשה את דור אנרגיה.................................................................................................. 201

על רפורמות רצויות ובעייתיות................................................................................................................. 204

תנאים להצלחת רפורמות ממלכתיות................................................................................................. 209

217 .................................................................................. מיזוגים אנכיים וקונגלומרטיים — חוק וכלכלה

שינויים רצויים בדרכי ההפרטה............................................................................................................... 229

זהירות ברפורמות מבניות......................................................................................................................... 232

לא רעידת אדמה......................................................................................................................................... 235

238 ............................................................................................................................... פיצול בנקים לא יעזור

שינויים מבניים לשיפור כושר התחרות................................................................................................ 241

מי ישלוט במשק הישראלי?..................................................................................................................... 244

מדוע לא למכור את כי"ל?........................................................................................................................ 249

להתמודד עם גורמי המשבר................................................................................................................... 252



לא תמיד קטן זה גם יפה.......................................................................................................................... 255

הבנקאות המסחרית כעסק פרטי.......................................................................................................... 259

הדחליל הבועט............................................................................................................................................ 263

כמה בנקים יהיו בישראל בשנת 1975?................................................................................................ 267

מיזוג בנקים — לשם מה?.......................................................................................................................... 272

הממשל התאגידי, אתיקה בעסקים ושכר המנהלים............................................... 276

הביקורת הפנימית ומקומה בעבודת הדירקטוריון............................................................................ 278

אופציות למנהלי חברת טבע — האמנם פגיעה בבעלי המניות מן הציבור?............................. 287

290 ..................................................................................................................... מה קורה לשכר המנהלים?

293 .................................................................................................................................... סוף עידן הדמ"צים?

פחות שכר — יותר אופציות...................................................................................................................... 296

הסדרה באמצעות חוק או באמצעות פיקוח עצמי?......................................................................... 299

התמריץ נכון — אם שומרים על חוש מידה......................................................................................... 305

309 .......................................................................................... המנכ"ל אינו צריך להיות יו"ר הדירקטוריון

מה יכולה ישראל ללמוד משיטות הממשל התאגידי במדינות אחרות..................................... 312

325 ................................................................ חוק ואתיקה בפיקוח על עסקי הבנקאות וניירות הערך

היש חשיבות לאתיקה בעסקים?............................................................................................................ 331

שוק הביטוח............................................................................................................................................ 337

הביטוח בישראל — סיכויים ומגבלות..................................................................................................... 338

במה שונה ענף הביטוח ואיך נכון לפקח עליו.................................................................................... 344

ל"קרטל הביטוח" יש רקע........................................................................................................................ 349

הגבל עסקי בטוח........................................................................................................................................ 352

סמכות הדחה — רק לבית המשפט...................................................................................................... 356

התחרות בשוק הביטוח והשפעתה על דרכי שיווק הביטוח.......................................................... 359

מי ישלם את המחיר?................................................................................................................................. 367

הגבלים עסקיים................................................................................................................................... 370

מאפייני התחרות בשוק הביטוח והשפעתם על יישום חוק ההגבלים העסקיים בשוק זה.. 371

395 .............................................................................................. גישות שונות לסוגיית התמחור הטורפני

מפתח שמות.......................................................................................................................................... 424

מפתח עניינים........................................................................................................................................ 426



5

מבוא

נחשפתי לראשונה לסוגיות המדיניות הכלכלית כאשר עבדתי כעוזר מחקר במרכז 
פאלק למחקר כלכלי בתקופת לימודיי כסטודנט לכלכלה. מרכז פאלק, שהוקם בכספי 
תרומתו של מוריס פאלק, ריכז באותה תקופה )אמצע שנות החמישים ותחילת שנות 
השישים של המאה הקודמת( כמה מבכירי הכלכלנים של מדינת ישראל הצעירה. בראש 
המוסד עמד במשך כמה שנים פרופסור דן פטינקין, שסקירתו "המשק הישראלי בעשור 
הראשון" כללה, מלבד תיאור התפתחותו של המשק, גם סוגיות של מדיניות כלכלית. 
אלה היו שלובות בפרקים שעסקו בתהליך האינפלציוני ובהתקדמות המשק לקראת 
עצמאות כלכלית. הניתוח של פטינקין הצביע על הדרך הארוכה שעל המשק הישראלי 
לעבור עד להשגת עצמאות כלכלית ועל החשיבות המכרעת שיכולה להיות למדיניות 

הממשלה לקידום תהליך זה.
 Financial( הייתי עוזרה של ד"ר רחל פלורסהיים במחקר על מוסדות ביניים פיננסיים
Intermediaries(, שנתן לי הזדמנות להכיר את ההתחלות הצנועות של התפתחות 
המערכת הפיננסית בישראל, תחום שעמד במרכז פעילותי בעשרות השנים הבאות. 
השלב הבא של היכרותי עם סוגיות המדיניות הכלכלית היה עם תחילת עבודתי במחלקת 

המחקר של בנק ישראל בשנת 1962.
בנק ישראל, הבנק המרכזי, מופקד על ניהולה של המדיניות המוניטרית, אך תחום 
עיסוקה של מחלקת המחקר היה רחב יותר. הדוח השנתי של הבנק, שאותו הכינה 
מחלקת המחקר, הקיף את הפעילות הכלכלית של המשק בשלמותה, לרבות אותם 
קטעים של המדיניות הכלכלית שבאחריות משרדי ממשלה אחרים ובראשם האוצר. 
תחומי אחריותי במחלקת המחקר היו מחקר זרמי הכספים במשק, שִחייב הכרת מגזרי 
הכספים ושוק ההון, ובשלב מאוחר יותר עסקתי בשוק ניירות ערך. עיקר התעניינותי 
בתחומים אחרים של המדיניות הכלכלית היה תוצאת השתתפותי בדיונים שקיימה 
המחלקה בפרקי הדוח השנתי במהלך הכנתם. דיונים אלה הצטיינו בגילוי לב ובחופש 
הבעת דעה, בלי שהיה ניסיון כלשהו למנוע ביקורת על מהלכי מדיניות שננקטו ולא 

נראו מתאימים לכלכלני מחלקת המחקר.
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המדיניות הכלכלית בישראל במנהרת הזמן

ממחלקת המחקר עברתי לפיקוח על הבנקים, והבנקאות נעשתה מרכז התעניינותי 
ונושא מרכזי בכתיבתי העתידית )שפורסמה במקום אחר(. מן הפיקוח עברתי לבורסה 
לניירות ערך והעיסוק בנושאי שוק ההון תפס גם הוא מקום של כבוד במחקרים 
ובמאמרים שכתבתי במרוצת השנים. אולם ההתמקדות בנושאי הבנקאות ושוק ההון לא 
גרעה מהתעניינותי בסוגיות אחרות של מדיניות כלכלית, שחשיבותן להבנת התפתחותו 

של המשק ודאי שלא הייתה פחותה מזו של תחום התעניינותי המרכזי.
המאמרים הנכללים בכרך זה עוסקים במדיניות כלכלית בכלל ובמדיניות מוניטרית 
בפרט, אך נוספו להם גם דברים המתייחסים למבנה המשק, הממשל התאגידי, אתיקה 

בעסקים ועוד.
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המדיניות המוניטרית

המדיניות המוניטרית היא תחום המדיניות המרכזי שעליו מופקד בנק ישראל. הבנק 
הוקם בשנת 1954 מכוח "חוק בנק ישראל התשי"ד – 1954". סעיף 3 לחוק הגדיר 
את תפקידי הבנק כדלקמן: "תפקידיו של הבנק יהיו לנהל, להסדיר ולכוון את מערכת 
המטבע וכן לכוון ולהסדיר את מערכת האשראי והבנקאות בישראל, בהתאם למדיניותה 

הכלכלית של הממשלה ולהוראות חוק זה, על מנת לקדם באמצעים מוניטריים –
ייצוב ערכו של המטבע בישראל ומחוץ לישראל.. 1

רמה גבוהה של ייצור, תעסוקה, הכנסה לאומית והשקעות הון בישראל".. 2

הגדרה זו מטילה על הבנק לקדם באמצעים מוניטריים מכלול רחב של יעדים כלכליים, 
אך היא מגבילה את עצמאותו בכך שקידום אותם יעדים צריך להיעשות "בהתאם 
למדיניותה הכלכלית של הממשלה". סעיף 9 לחוק קבע גם שהנגיד "ישמש יועץ 

לממשלה בענייני מטבע ובעניינים כלכליים אחרים".
החוק משנת 1954 נראה בלתי מתאים לנסיבות המשק הישראלי בעשור האחרון של 
המאה שעברה. היעדר הגדרה ברורה של מטרות הבנק וספק לעניין עצמאותו בביצוע 
התפקידים שהוטלו עליו, חייבו תיקון שהביא לחקיקת "חוק בנק ישראל התש"ע – 
2010". בחוק החדש נקבע שמטרתו המרכזית של הבנק היא שמירת יציבות המחירים, 
ומטרת המשנה היא תמיכה במטרות אחרות של מדיניות הממשלה – צמיחה, תעסוקה 
וצמצום פערים חברתיים, וזאת בתנאי שלדעת הוועדה המוניטרית של הבנק, לא תהיה 
בכך פגיעה ביציבות המחירים לאורך זמן. כמו כן הובהר בסעיף 5 כי "הבנק יהיה 
עצמאי בבחירת פעולותיו ובהפעלת סמכויותיו לשם השגת מטרותיו ולמילוי תפקידיו".

שני תפקידיו המרכזיים של הבנק הם:
לנהל את המדיניות המוניטרית.. 1

לקיים את הפיקוח וההסדרה של מערכת הבנקאות.. 2
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המדיניות הכלכלית בישראל במנהרת הזמן

תפקידים נוספים של הבנק כוללים: להחזיק את יתרות מטבע החוץ ולתמוך בפעילות 
הסדירה של שוק מטבע החוץ, להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק, להנפיק 

מטבע ולשמש בנקאי של הממשלה.
החוק מפקיד בידי הבנק מכשירים לצורך מילוי תפקידיו ובכללם קביעת שער 
הריבית, פעולות בשוק הפתוח וקביעת שיעורי הנזילות של מערכת הבנקאות. הסדרת 
מערכת הבנקאות נעשית מכוח חוקי הפיקוח על הבנקים: חוק הבנקאות )רישוי(, חוק 

הבנקאות )שירות ללקוח( ופקודת הבנקאות.
אפקטיביות המדיניות המוניטרית בשלושים השנים הראשונות של בנק ישראל הייתה 
מוגבלת בשל תנאי שוק ההון והמדיניות התקציבית של הממשלה. בלי יכולת להפעיל את 
מכשירי הריבית וללא פעולות בשוק הפתוח, נותרו שיעורי הנזילות והגבלות האשראי 
כ"כלי העבודה" היחידים של בנק ישראל ויעילותם הייתה מוגבלת. רק אחרי השקת 
התוכנית לייצוב המשק ביולי 1985 החלו להיווצר התנאים להפעלת מכשירים נוספים. 
חקיקת "חוק בנק ישראל התש"ע – 2010" נתנה ביסוס חוקתי למדיניות המוניטרית 

ולמעמדו העצמאי של בנק ישראל.
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האמנם אין צורך בפיקוח על תיווך שטרות?

מוסד תיווך השטרות, שעבר מן העולם בראשית שנות השבעים של המאה הקודמת, 
ִאפשר למוסדות הבנקאיים לעקוף את הוראות הנזילות של בנק ישראל ואת הגבלות 
חוק הריבית. הוראות הנזילות מגבילות את נפח האשראי שניתן להפיק מכמות 
נתונה של פיקדונות. חוק הריבית הגביל את ההכנסה מן האשראי שיכלו המוסדות 
הבנקאיים לתת. בעסקה של תיווך שטרות נמנע הבנק מקבלת פיקדון ומתן אשראי 
ופעל כמעין מתווך. הלקוח, במקום להפקיד כספו בפיקדון, קנה שטר מן הלקוח 
מבקש האשראי, וקיבל בדרך כלל את ערבות הבנק לפירעון ההלוואה. המלווה 
קיבל ריבית בשיעור המרבי שִאפשר החוק, ואילו הלֹווה שילם את הריבית שקיבל 
המלווה וגם עמלת תיווך וערבות לבנק. לעסקות אלה הייתה השפעה מוניטרית 

מרחיבה ולכן נקט בנק ישראל צעדים להגבלתן.

מחבר הרשימה "המובלים באף", שהופיעה ב"הארץ" בתאריך 11 במרץ 1964, שולל 
שלילה מוחלטת את הצעת החוק לתיקון פקודת הבנקאות, שנידונה לאחרונה בוועדת 
השרים הכלכליים ואשר נועדה, בין היתר, לאפשר לבנק ישראל להגביל את סכומי 
הערבויות שנותנים מוסדות בנקאיים ללקוחותיהם. הדברים המובאים להלן מטרתם 
לבחון אם אמנם מצדיקים נימוקיו של בעל הרשימה את מסקנותיו הקטלניות כי הצעת 
החוק נעדרת בסיס הגיוני, שרירותית, חסרת תועלת כלכלית ועלולה לשרת רק את 

האינטרסים של הבנקים הגדולים.
את טיעונו של מחבר הרשימה נגד כל הגבלה על עסקי התיווך בשטרות ניתן להעמיד 

על הנקודות הבאות:
"המסחר בשטרות אינו יוצר אמצעים מוניטריים חדשים", ומכאן שאין לראות בו, א. 

כנראה, מקור ללחצים אינפלציוניים.

הגבלת מתן ערבויות בנקאיות רק תייקר את האשראי, ומשום כך אין היא רצויה.ב. 

אין צורך מוניטרי בפיקוח על הערבויות ועל היקף תיווך השטרות, אך מכל מקום ג. 
לבנק ישראל "לא חסרות סמכויות להסדרה מוניטרית כלשהי".
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אין צורך בפיקוח על ערבויות מבחינת בטיחות המוסדות הבנקאיים משום "שאין ד. 
סכנה רצינית ליציבותו של בנק כלשהו בשל מתן יתר של ערבויות לשטרות".

כל נוסחה הבאה להגביל את היקף הערבויות בהתייחס לסעיפי הון, נכסים או ה. 
התחייבויות כלשהן היא שרירותית ונעדרת בסיס הגיוני.

א. היש לתיווך שטרות השפעה מוניטרית מרחיבה?

אין חולק על כך שתיווך שטרות נבדל ממתן אשראי בנקאי רגיל בכך שעם מתן ההלוואה 
לא נוצרים אמצעי תשלום חדשים, אלא רק מועבר כוח קנייה קיים מיד ליד. אולם 
עמידה על השפעתה המוניטרית של עסקת התיווך מחייבת בדיקת שלב הקודם לעצם 
מכירת השטר. יש חשיבות רבה לשאלה מה היה מקור הכספים ששימשו לרכישת 
השטר ומה היה המלווה עושה בהם אילו לא היה מוצא לראוי ולכדאי להלוותם בדרך 

זו. קיימות כמה אפשרויות:
להלוואה בצורת רכישת שטר השפעה ניטרלית אם האלטרנטיבה לה היא הוצאת 	 

הכסף על ידי בעליו לרכישת סחורות ושירותים, או העמדתו לרשות יחידות אחרות 
במשק שתשתמשנה בו למטרה דומה, בין שהדבר נעשה באמצעות רכישת מניה 
או איגרת חוב ובין בכל דרך אחרת )מבחינת התפתחות המשק עשוי להיות הבדל 
אם פלוני או אלמוני מוציא את הכסף למטרה זו או אחרת, אך אין הדבר משנה 

מבחינת היקפו של הביקוש הכספי(.

לרכישת שטר השפעה מוניטרית מרחיבה אם לצורך ביצוע העסקה המיר המלווה 	 
מטבע חוץ או פיקדונות מסוגים המוחזקים בידי מקבלי הפיצויים )פז"ק, תמ"מ(. 
כנגד פיקדונות מסוגים אלה מקיימים המוסדות הבנקאיים שיעור נזילות של 100 
אחוז ולהמרתם למטרה כלשהי יש השפעה מוניטרית מרחיבה. הוא הדין במקרה 
שרוכש השטר השתמש בפיקדונות במטבע ישראלי למטרת הרכישה. כאשר מחוסל 
פיקדון לזמן קצוב, פוחתת כמות הנכסים שאינם בגדר אמצעי תשלום וגדלה כמות 
אמצעי התשלום. אולם אפילו במקרה שהרכישה נעשית מתוך פיקדון עובר-ושב 
של המלווה, קרוב לוודאי שתהיה לדבר השפעה מוניטרית מרחיבה, שכן פיקדון 
לא-אקטיבי של המלווה יומר בפיקדון אקטיבי של הלווה )ההתרחבות המוניטרית 
תתגלה אז בהגברת מהירות המחזור של הפיקדונות, תופעה שהיינו עדים לה 
בשנתיים האחרונות. מהירות המחזור עלתה מ-16.2 בשנת 1961 ל-17.9 בשנת 
1962 ו-18.9 בשנת 1963(. מן האמור לעיל ברור כי הטענה שתיווך שטרות 
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אינו יוצר אמצעי תשלום חדשים אינה מצדיקה את המסקנה שאין לתיווך שטרות 
השפעה מוניטרית מרחיבה. בחלק ניכר מן המקרים, ההפך הוא הנכון.

ב. השפעת הגבלת מתן ערבויות על מחיר האשראי

אין כל ביטחון בכך כי הערבות הבנקאית אמנם מוזילה את מחיר האשראי מנקודת 
ראותו של הלווה, אם כי אין ספק שהיא מגבירה את נכונותם של מלווים להעמיד 
כספים לרשותם של לווים בלתי מוכרים. אולם אפילו נניח כי הצדק עם בעל הרשימה, 
וכי הגבלת הערבויות תביא לייקור האשראי בצורת תיווך שטרות, אין זו תוצאה שיש 
להצטער עליה. בתנאי הלחץ האינפלציוני השוררים בארץ בתקופה זו, עלייה בשער 
הריבית היא תופעה רצויה. יש בה כדי לצמצם את הביקוש לאשראי ולהגביר את 
הנכונות לחסוך. טעות גדולה בידי אלה הסבורים כי לשערי ריבית נמוכים השפעה 
אנטי-אינפלציונית בזכות תרומתם לצמצום הוצאות הייצור. בסיכום סופי יש השפעה 
גדולה יותר להגברת לחץ הביקוש על שוקי הסחורות והשירותים כתוצאה מהרחבת 
הביקוש לאשראי ומצמצום הנכונות לחיסכון הנובעים מקיום שערי ריבית נמוכים מדי.

ג. הצורך המוניטרי בפיקוח על תיווך השטרות

התנגדותו של בעל הרשימה ב"הארץ" להגבלת הערבויות ותיווך השטרות מטעמים 
מוניטריים מבוססת כנראה על הנחתו המופרכת שאין לתיווך השטרות השפעה מוניטרית 
מרחיבה )ייתכן כי לדעתו אין רע בהרחבה מוניטרית, אך הוא אינו אומר דבר במפורש(.
מאחר שלדעתנו יש לתיווך השטרות השפעה מוניטרית מרחיבה במקרים רבים, 
והשפעה זו אינה רצויה בתנאים הקיימים, נראה לנו כי יש הצדקה מלאה לפעולות 
המכוונות לבלימת התרחבות עסקי התיווך. בשנת 1963, שלא הייתה בה הקפאה בנפח 
האשראי, גדלה יתרת עסקי התיווך בשטרות ב-170 מיליון ל"י בערך. אין איש משלה 
עצמו שניתן לחסל את עסקי התיווך הקיימים באמצעות הוראה אדמיניסטרטיבית, אולם 

מניעת הרחבה נוספת אפשרית ורצויה.
בעל הרשימה טוען גם כי לבנק ישראל "לא חסרות סמכויות להסדרה מוניטרית 
כלשהי". עובדה היא כי היום אין לבנק ישראל סמכויות להסדיר את עסקי התיווך 
בשטרות. לעסקים אלה השפעה מוניטרית, כפי שהראינו לעיל, ואין אפוא דיוק בקביעה 
הנזכרת על היקף סמכויות הבנק. נכון אמנם כי ניתן להשתמש גם במכשירים אחרים 
של מדיניות מוניטרית – ובכללם כאלה העומדים לרשות בנק ישראל – לשם השגת 
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צמצום מוניטרי. אולם בנק ישראל עשה שימוש אינטנסיבי למדי במכשיר הפיקוח 
העיקרי העומד לרשותו, שהוא שינוי שיעורי הנזילות בהם חייבים המוסדות הבנקאיים. 
יש חשש כי שימוש רב מדי במכשיר זה יביא להפחתת יעילותו, ולא יהיה בו כדי לפצות 

על ההתרחבות המוניטרית שמקורה בשגשוגם של עסקי התיווך בשטרות.

ד. הערבויות לעסקי תיווך בשטרות ובטיחות המוסדות 

הבנקאיים

אפילו לא היה צורך בהגבלת עסקי התיווך מטעמים מוניטריים, הייתה הצדקה לוויסותם 
מטעמים של בטיחות המוסדות הבנקאיים. על מה מבסס בעל הרשימה את קביעתו 
הקטגורית "שאין סכנה רצינית ליציבותו של בנק כלשהו בשל מתן יתר של ערבויות 
לשטרות"? האם על כך ששום בנק ישראלי לא פשט את הרגל מאז החל עוסק בסוג 
עסקים זה? בנק ישראל היה חוטא חטא חמור לתפקידיו כבנק מרכזי אילו המתין לאות 
אזעקה מסוג זה. ערבויות שנותנים המוסדות הבנקאיים לרוכשי השטרות הן בגדר 
התחייבויות על-תנאי שלהם – הן תעמודנה לפירעון אם הלווה-מוכר השטר לא יעמוד 
בהתחייבויותיו )יש הסבורים כי גם כשאין המוסד הבנקאי מצרף ערבותו לשטר הנמכר 
בתיווכו הוא נושא לפחות ב"אחריות מוסרית" כלפי רוכש השטר, הנמנה בדרך כלל 
 על לקוחותיו(.1 בניגוד לדעתו של כותב הרשימה, אין הסיכון במתן הערבות מינימלי – 
הוא אינו נופל מן הסיכון שבמתן אשראי ולעתים אף עולה עליו. סיבת הדבר קשורה 
באופיים המיוחד של עסקי תיווך השטרות בישראל. במספר מדינות אחרות שקיים בהן 
שוק של שטרות מסחריים מוגבל שוק זה למספר מצומצם של לווים גדולים ומובחרים. 
לווים אלה פונים לשוק השטרות על מנת להשיג אשראי בתנאים נוחים יותר מאלה 
הקיימים לגבי אשראי בנקאי רגיל.2 שוק השטרות בישראל אינו סלקטיבי כלל ועיקר, 
נהפוך הוא – כמה מחסידיו משבחים אותו על שבאמצעותו מממן עצמו "האיש הקטן", 
שאינו בא על סיפוקו באשראי בנקאי בשל ההגבלות הקיימות על נפח האשראי וייעודו.3

ראה מאמרו של י. ברנשטיין, "תיווך בשטרות על ידי בנקים", רבעון לבנקאות מס' 8, ע'   1
47 בעמ' 53-52.

 R.T.Selden, Trends and Cycles in על תופעה זו בארצות הברית ראה במחקרו של  2
.the Commercial Paper Market, N.B.E.R. 1963

ברנשטיין, שם, בע' 48 ו-50.  3
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על אף שוני זה בנסיבות, אין המוסדות הבנקאיים בישראל נוהגים באשראי הניתן 
בתיווכם )ושהם עשויים להתחייב בפירעונו בשל ערבותם( אותה מידת זהירות שהם 
נוהגים לגבי אשראי שהם נותנים מאמצעיהם. זאת מן הטעם הפשוט שבשוק תיווך 
השטרות קיים היצע רב של קרנות, ואולי גם משום שהמוסדות הבנקאיים מושפעים 
מדוגמת שוק השטרות במדינות אחרות, תוך כדי התעלמות מהבדלי האופי המנויים לעיל.

מושג-מה על משקל הערבויות להבטחת אשראי )רובן בקשר לתיווך שטרות( בכלל 
עסקי האשראי של הבנקים ניתן לקבל מן הנתונים הבאים. בסוף דצמבר 1963 היו 
הערבויות להבטחת אשראי שיעור כדלקמן מן האשראי במטבע ישראלי: פחות מ-25 
אחוז בשישה בנקים, 50-25 אחוז בחמישה בנקים, 100-50 אחוז בשמונה בנקים ויותר 

מ-100 אחוז בשבעה בנקים.
היום אין זה מקובל עוד להניח למוסדות בנקאיים את שיקול הדעת העצמאי בדבר 
שיעורי הנזילות שעליהם לקיים ביחס לפיקדונות הציבור, ובנקים מרכזיים בכל המדינות 
כמעט קובעים שיעורי נזילות מינימליים )גם כשאין בהם צורך כמכשיר של פיקוח 
מוניטרי(. הפיקוח על נפח הערבויות שרשאי מוסד בנקאי לתת מוצדק לא פחות. על 
שיטת הפיקוח המתאימה ביותר ייתכן ויכוח ודבר זה מביאנו לנקודה האחרונה בדיון.

ה. ההיגיון שבקביעת יחסים בין הערבויות לגדלים 

מאזניים אחרים

לאור מסקנתנו כי פיקוח על נפח הערבויות דרוש הן מבחינה מוניטרית והן מטעמים 
בנקאיים, אין מנוס מקביעת קריטריון כלשהו להגבלת הערבויות. כל נוסחה המופעלת 
 באורח אחיד על מוסדות הנבדלים זה מזה בגודלם ובאופי עסקיהם, יש בה יסוד שרירותי – 
אולם ניסיון להתאים את ההגבלה לכל מוסד בנפרד יפתח פתח לטענות הפליה והוא 
רצוי עוד פחות. בעל הרשימה תוקף הגבלת ערבויות ביחס להון, אולם אין בהצעת 
החוק כל חיוב לקבע יחס זה דווקא. ועדת משנה של איגוד הבנקים אשר טיפלה בנושא 

התיווך בשטרות חיוותה דעתה בשאלה זו בנוסח הבא:
"כושר התשלום של מוסד בנקאי אינו תלוי בהיקף עסקי התיווך בשטרות בלבד, אלא 
בראש ובראשונה בהרכב ובטיב התחייבויותיו ונכסיו של המוסד ובמידה מסוימת בגודלו 
של ההון העצמי. אף על פי כן, כדי להבטיח שסך כל התחייבויותיו של מוסד בנקאי לא 
יחרגו ממסגרת מסוימת, יש לקבוע יחס מציאותי בין ההון העצמי – הון נפרע ביחד עם 
רזרבות חופשיות וכן רזרבות פנימיות – לסך כל התחייבויותיו של המוסד הבנקאי וכו' 
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)רשימת הניכויים כוללת שמונה סעיפי נכסים נזילים והתחייבויות שאין בהן סיכון(". 
גם איגוד הבנקים אינו דוגל אפוא בחופש עסקי גמור ביחס לממדי הסיכון המותרים.

כשיבוא בנק ישראל להפעיל את הסמכויות שמעניקה לו הצעת החוק הנידונה, 
יהא עליו לשקול בכובד ראש מהם היחסים שמן הראוי להשתמש בהם לשם הגבלת 
הערבויות. יחס שיביא בחשבון את גודל הונו העצמי של מוסד בנקאי, יש בו טעם 
והיגיון משום שההון העצמי הוא ה"כיסוי" להפסדים אפשריים, ויש לקיים יחס סביר 
בין כיסוי זה לבין ממדי הסיכונים שנוטל המוסד הבנקאי על עצמו. עם זאת, אין כמובן 

הכרח שייקבע יחס מחייב בין הערבויות ובין ההון בלבד.

ו. סיכום

אין הדברים שהובאו לעיל מתיימרים למצות את כל מכלול הבעיות שבהן קשור התיווך 
בשטרות. יימצאו ודאי רבים שיחלקו על הניתוח בשלמותו, או על חלקים מתוכו. תקוותי 
היא שהצלחתי לפחות להראות כי לתיווך שטרות בממדים הקיימים עתה בישראל יש 
משמעות ברורה הן מבחינה מוניטרית והן מנקודת ראות בנקאית. בנק ישראל זקוק 
למכשיר שיאפשר לו ויסות שוק התיווך על יסוד שיקולים מוניטריים והסדרתו לאור קני 
מידה של בטיחות המוסדות הבנקאיים. הצעת החוק שהוגשה לוועדת השרים הכלכליים 
אינה אולי מכשיר מושלם, אך ודאי שאין היא אותו מקל חובלים מפניו הזהיר בעל 

הרשימה ב"הארץ" את השרים הכלכליים ואת הכנסת.

פורסם ב"הארץ" ב-25 במרץ 1964 עם שינויים קלים שהכניסה מערכת העיתון. 
כאן מופיעה הרשימה המקורית, לרבות השם "האמנם אין צורך בפיקוח על תיווך 

שטרות?"
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ההאטה בקצב עליית אמצעי התשלום תגרום 

להגדלת הביקוש לאשראי באמצעות תיווך שטרות

הרשימה הצביעה על החשש שהאטה בהתרחבות המוניטרית תביא ללחצים 
להרחבת האשראי באמצעות התיווך בשטרות. עמדתי על הסיכון שבהרחבת אשראי 
בלתי מבוקרת ללקוחות חלשים שהבנקים היו מהססים להלוות להם מאמצעיהם 
הרגילים. הצבעתי על האפשרות שעם האטת ההתרחבות בשוק התיווך עלול מצבם 
של לקוחות חלשים להידרדר. אזהרה זו התממשה כאשר בעקבות ההאטה במשק 
בשנים 1966-1965 התמוטטו שלושה בנקים )פויכטונגר, אלרן וקרדיט( ומצבם 

של כמה בנקים נוספים התערער.

הנתונים על השינויים בכמות אמצעי התשלום במחצית הראשונה של שנת 1964, 
מצביעים על ירידה ברורה בקצב הגידול בסעיף זה, בהשוואה לאותה תקופה בארבע 
השנים הקודמות. בולטת עוד יותר ההאטה בקצב ההתרחבות של יתרת פיקדונות 
עובר-ושב, המופקדים במוסדות הבנקאיים. את ההתפתחות בחודשים הראשונים של 
שנת 1964 ניתן לייחס, בעיקר, להאטה בקצב הצבירה של יתרות מטבע חוץ במערכת 
הבנקאות. האשראי הבנקאי לציבור גדל בשנת 1964, בעוד שהאשראי לממשלה ירד 

בשנה זו, והוא מעט פחות מאשר בשנת 1963.

אמצעי התשלום בחודשים ינואר-מאי בשנים 1964-1960

1964 1963 1962 1961 1960
1,609 1,257 969 880 726 בסוף דצמבר בשנה הקודמת סה"כ אמצעי 

התשלום 
במיליוני ל"י

1,699 1,484 1,110 976 823 בסוף מאי
90 227 141 96 97 הגידול במיליוני ל"י
5.6 18 14.5 10.9 13.3 הגידול באחוזים

1,084 847 625 581 466 בסוף דצמבר שנה קודמת פיקדונות 
עובר-ושב 

במיליוני ל"י

1,119 991 742 639 535 בסוף מאי
35 144 117 58 69 הגידול במיליוני ל"י
3.2 17 18.7 10.0 14.7 הגידול באחוזים

** המקור: בנק ישראל
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לנוכח ההתפתחויות במאזן המסחרי בחודשים הראשונים של שנת 1964, לא נראה כי 
צבירת מטבע חוץ תהווה גורם להתרחבות אמצעי התשלום במחצית השנייה של שנת 
1964. ומלבד הצבירה של מטבע חוץ, קיימים, כידוע, שני מקורות נוספים ליצירת 

אמצעי תשלום: הרחבת אשראי לציבור והרחבת אשראי לממשלה.4
בחודשים הבאים עלולים להתהוות, כמובן, לחצים להרחבת האשראי לציבור, ואולי 
גם לממשלה. אי-לזאת יש מקום להציג את השאלות: האם יש להתנגד – נוכח העלייה 
האטית בכמות אמצעי התשלום עד כה – להרחבת האשראי לציבור ולממשלה? האם אין 
להציע הרפיה במדיניות הריסון המוניטרי שנוקט בנק ישראל? ואפשר להציג שאלות 
אלו גם בצורה אחרת, דהיינו: האם מספיק קצב ההרחבה של אמצעי התשלום בשנה 
זו לצורכי המשק? האין לחשוש לקשיי נזילות שיביאו בעקבותיהם שיבושים בפעילות 

הכלכלית של המשק בכללו?
התשובה לשאלות אלו היא, שאין עדיין מקום לדאגה כלשהי בקשר לנזילות המשק, 
שכן במשק הישראלי נאגרה בשנים האחרונות נזילות רבה מאוד. צבירת נזילות זו ניתן 
למדוד באמצעות בדיקת מהירות המחזור של אמצעי התשלום ביחס להכנסה הלאומית, 

או לסך המקורות העומדים לרשות המשק.

מהירות המחזור השנתית הממוצעת של אמצעי התשלום: 

1963-1957

1957195819591960196119621963ביחס ל- 

ההכנסה 
הלאומית

4.304.254.304.254.284.384.11

6.576.506.476.326.517.056.18סך המקורות

** המקור: בנק ישראל, דין וחשבון לשנת 1963, ע' 266.

מהירות המחזור נמדדת, כידוע, באמצעות חלוקת ההכנסה הלאומית – או סך כל המקורות 
שלרשות המשק – בכמות הממוצעת של אמצעי תשלום, בכל שנה. הנתונים מראים 
כי אמצעי התשלום גדלו כמעט בכל השנים האחרונות לא פחות מן ההכנסה הלאומית 
ומסך המקורות, ובשנת 1963 אף הרבה יותר מהן.5 הנזילות המרובה, שהייתה קיימת 

מקור נוסף, המרת פיקדונות מן הסוגים תמ"מ ופז"ק, נזכר בהמשך.  4

העלייה במהירות המחזור של אמצעי התשלום בשנת 1962 מוסברת בעליית מחירו של   5
מרכיב היבוא )בעקבות הפיחות( בסך המקורות ובתוצר הלאומי.
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במשק בשנים אלו, גרמה ללחץ אינפלציוני ששיבש את התקדמות המשק לקראת 
עצמאות כלכלית. טובת המשק דורשת אפוא צמצום של הנזילות – דבר שטרם התרחש. 
שיקולים אלה מוליכים על כן למסקנה, כי על בנק ישראל להמשיך במדיניות מוניט רית 

"מצמצמת". עליו למנוע את הרחבת האשראי הן לציבור והן לממשלה גם בשנה זו.

הגברת הביקוש לאשראי תסופק באמצעות שוק תיווך 

השטרות

אם יצליח בנק ישראל למנוע את הרחבת האשראי הבנקאי לציבור, הרי שברור כי 
יגדל הביקוש לאשראי באמצעות שוק תיווך השטרות. הנחה זו, שההתפתחויות בשוק 

האשראי בחודשים האחרונים מחזקות אותה, מעוררת שתי שאלות נכבדות:
האם יספיק ההיצע בשוק תיווך השטרות כדי לספק את הביקוש הגדל לאשראי?א. 

האם צמיחתו של שוק זה לממדים עצומים מהווה התפתחות רצויה מבחינה מבנה ב. 
שוק האשראי הישראלי בכללותו?

התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, כנראה. גידול הביקוש לאשראי עשוי להביא 
לעליית שערי הריבית בשוק זה, אך לא קשה להצביע על מקורות להיצע אפשרי נוסף 
של כספים, בלי עלייה רבה של הריבית. מקור נוסף הוא, כאמור, פיקדונות מסוג פז"ק 
ותמ"מ, המופקדים עתה במוסדות בנקאיים שונים. יתרת הפיקדונות מסוג זה מגיעה 
ל-600 מיליון ל"י בקירוב, דהיינו לסכום הגדול יותר מיתרת האשראי הקיימת בשוק 
תיווך השטרות. אם יגדל לחץ הביקוש ויעלו שערי הריבית, יש להניח שהמוסדות 

הבנקאיים יידעו להפנות חלק מפיקדונות פז"ק ותמ"מ לשוק תיווך השטרות.
מן הראוי להעיר בהקשר לדברים אלה, כי הטענה המקובלת של מצדדי שוק תיווך 
השטרות היא שעסקות מסוג זה לא גורמות להרחבת כמות אמצעי התשלום. אולם אם 
שוק זה דוחף להמרת פיקדונות מסוג פז"ק ותמ"מ, הרי שהוא גורם בעקיפין להרחבת 
אמצעי התשלום. נראה אפוא כי אין חשש שבעתיד הקרוב יגיע שוק השטרות לקיפאון, 
מחמת היעדר מקורות מימון. האם יש לראות בשוויון נפש צמיחה נוספת של שוק תיווך 
השטרות, שגדל בשנים 1964-1963 בקצב ממוצע של 15 מיליון ל"י לחודש ויותר? 
נושא נכבד זה, שזכה כבר לטיפול מעל דפי "יום-יום" פעמים מספר, ראוי לדיון מקיף 
ברשימה נפרדת. אך נסקור כאן בקצרה כמה נימוקים יסודיים המחייבים את ריסון 

התרחבותו המהירה של שוק זה:
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ההשפעה האינפלציונית

ציינו לעיל שאם מועברים כספים המופקדים בחשבונות פז"ק ותמ"מ לשוק תיווך 
השטרות, הרי שיש לדבר השפעה על כמות אמצעי התשלום. אך גם כאשר עסקות 
התיווך אינן מבוססות על המרת פיקדונות בלתי נזילים, יש להן השפעה מרחיבה על 
אמצעי התשלום, דבר המתבטא בהגברת מהירות המחזור של אמצעי התשלום )פיקדונות 

בלתי פעילים של מלווים מועברים לידי לווים והם מפעילים אותם(.

ליקויים מבחינה בנקאית

המוסדות הבנקאיים, המשמשים רק מתווכים בשוק זה, לא נוהגים סלקטיביות במתן 
אפשרות ללווים להשיג אשראי. בגלל ההיצע הרב בשוק תיווך השטרות נחלש פיקוח 
המוסדות הבנקאיים על מעמדם הפיננסי של הלווים. גם בעלי עסקים שמעמדם הפיננסי 
מעורער יכולים, בעזרת תיווך שטרות, להשיג אשראי שאותו לא היו מקבלים מאמצעיו 
הרגילים של מוסד בנקאי. כל עוד אין קושי להשיג אשראי בשוק תיווך השטרות, אין 
לחשוש, כמובן, מפני התמוטטותם של לווים שמעמדם מעורער, אך למרות האמור לעיל, 
קשה להניח שהתרחבות שוק התיווך תימשך ללא הגבלה. וכאשר תוגבל ההתרחבות 
יתהווה חשש מיידי שמפעלים בעלי מבנה פיננסי לקוי, לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם. 
בהמשך התרחבותו של שוק זה חבויה סכנה מרובה ליכולתם של המוסדות הבנקאיים 
למלא את תפקידם בהקצאת אשראי ובפיקוח על מבנה פיננסי תקין של עסקי לקוחותיהם 
)ברור שבמקרה קיצוני יכול גם מעמדם הפיננסי של מוסדות בנקאיים להתערער, אם 

הם יסתבכו בכיסוי ערבויות שנתנו לעסקי תיווך שטרות שנעשו באמצעותם(.
המסקנה המתבקשת מהנאמר לעיל היא שבתנאים אשר התהוו בחודשים האחרונים, 
רבתה חשיבות הפעלתו המהירה של החוק לתיקון פקודת הבנקאות )מספר 7(, לשם 
ריסון התרחבות עסקי תיווך השטרות. האטת התרחבות אמצעי התשלום תגרום ללחץ 
לשם הגדלת האשראי הבנקאי לציבור. אם יעמוד בנק ישראל בלחץ זה, יופנה הביקוש 
הנוסף לשוק תיווך השטרות. הגידול בממדיו של שוק זה רב נזקו הן מבחינת הלחץ 

האינפלציוני והן מבחינת תקינות פעולתם של המוסדות הבנקאיים.

פורסם ב"יום-יום" ב-13 ביולי 1964.


