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   המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
 באג   במשרד התיירות ובמשרד האוצר , המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה

 נבדקו הפעולות שנעשו כדי לסייע ליצואני   התקציבי  ובאג  החשב הכללי 
  .עקב הפגיעה שנגרמה לה  כתוצאה משחיקת שער החליפי  של הדולר

 חיקת שער החליפי  של הדולרסיוע ליצואני  עקב ש
 תקציר

 הסתכ  ער  יצוא 2008בשנת . היצוא הוא גור  מרכזי בצמיחה הכלכלית של ישראל
 משיעור 40% שמשקל  כ, ח" מיליארד ש286 הסחורות והשירותי  מישראל בכ

 . התוצר המקומי הגולמי
שערו  חל ייסו" חד בשערו של השקל לעומת 2008 ועד אמצע שנת 2006מתחילת שנת 

התאחדות , מנתוני בנק ישראל. 28.5% של הדולר בשיעור נומינלי כולל של כ
 2008התעשייני  בישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מתחילת שנת 

. במספר ההזמנות ליצוא ובמספר המועסקי  בתעשייה, חל שינוי לרעה בהיק" היצוא
 . 2008מגמה זו הגיעה לשיאה במחצית השנייה של שנת 

ועדה , מר אליהו ישי, המסחר והתעסוקה דאז,  מינה שר התעשייה2007באפריל 
שמטרתה לבחו' את מגוו' אמצעי הסיוע שנית' להעמיד לרשות היצואני  שכושר 

 קיבלה הממשלה החלטה 2007בנובמבר . התחרות שלה  נפגע כתוצאה מייסו" השקל
, או' מר רוני בר,  שר האוצר דאז התקי'2008ביוני . בדבר גיבוש תכנית סיוע ליצואני 

, )הוראת שעה) (פחת מוא( לציוד המשמש בפעילות מזכה(את תקנות מס הכנסה 
כדי לסייע לתעשייני  ולמלונאי  בביצוע השקעות ולהקל את תזרי  , 2008 ח"התשס

 2008 והחליט במרס ינוס" על כ  פעל בנק ישראל במישור המוניטר. המזומני  שלה 
ת להגדלת יתרות מטבע החו( שלו באמצעות רכישה יומיומית של על יישו  תכני

  ). 2009מרס (הבנק המשי  ביישו  התכנית ג  לאחר מועד סיו  הביקורת . דולרי 
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעשתה 2009מרס  2008בחודשי  ספטמבר 

  כתוצאה משחיקת שער המדינה כדי לסייע ליצואני  עקב הפגיעה שנגרמה לה
  להל' (המסחר והתעסוקה , הבדיקה נעשתה במשרד התעשייה. החליפי' של הדולר
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) ת" אג להל' ( באג" התקציבי   במשרד התיירות ובמשרד האוצר , )ת"משרד התמ

  . בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל). ל" החשכ להל' (ובאג" החשב הכללי 
 עיקרי הממצאי 

ת את הצעת ההחלטה לדיו' "העלה משרד התמ, רד האוצרעקב התנגדות מש .1
וייתכ' , בממשלה חמישה חודשי  לאחר שהצעה זהה הועברה למזכירות הממשלה

משרד האוצר התעכב עוד . שנית' היה לזרז את הליכי הדיו' וההחלטה בנושא זה
שלושה חודשי  לפחות במינוי נציגיו לצוות יישו  שגיבש המלצות לתכנית סיוע 

לפיכ  חל עיכוב ).  צוות היישו  להל' (אני  על פי ההחלטה שקיבלה הממשלה ליצו
עד לתחילת הדיוני  בתכנית ) 2008פברואר  2007יוני (של שמונה חודשי  לפחות 

 . הסיוע ליצואני 
ולפיכ  לא נית' ללמוד על מה ביסס את , צוות היישו  לא תיעד את דיוניו .2

הצוות לא כלל נציגי  של מינהל המימו' . סיועההמלצות שעל פיה' גובשה תכנית ה
א" שמרבית התקציב של תכנית הסיוע יועד , ל"ת ושל החשכ"שבמשרד התמ

תכנית הסיוע לא כללה כמה אמצעי סיוע שהחליטה . לפעולות שה' בתחו  אחריות 
ולא נית' לדעת א  הצוות ד' בה  ומדוע החליט שלא לכלול אות  , הממשלה לאמ(

צוות לא קבע מדדי הצלחה לאמצעי הסיוע שעליה  המלי( ולוחות ה; בהמלצותיו
 .זמני  להפעלת 

  יועד לאמצִעי סיוע לא אפקטיבי ) 64% כ(חלק הארי של תקציב תכנית הסיוע  .3
והשינויי  שבוצעו בה לפי , קר' הלוואות שפעילותה קוד  גיבוש התכנית הייתה דלה

למרות השינויי  , נוס" על כ . עההתכנית לא הצדיקו את הכפלת תקציבה פי ארב
ת "ל משרד התמ"לא תוקנה הוראת מנכ, לרבות שינוי ייעודה, שבוצעו בקר' ההלוואות

 . והשינויי  לא הובאו לידיעת היצואני 
 התמתנה העלייה במדדי הפעילות של בתי 2008במחצית השנייה של שנת  .4

משרד .  אותה השנהובחלק מהמדדי  א" חלה ירידה ברבעו' האחרו' של, המלו'
התיירות היה מודע לפגיעה שנגרמה לתעשיית התיירות הנכנסת לישראל כתוצאה 

הוא לא יז  תכניות סיוע ייעודיות , למרות זאת. מייסו" השקל ולצור  לסייע לה
ת והאוצר כי יגבשו אמצעי סיוע "ובחר לסמו  על משרדי התמ, לתעשיית התיירות

ואול  בדיעבד התברר שנותני .  שירותי התיירותשיספקו ג  את צורכיה  של נותני
ת מעמיד "שירותי התיירות אינ  רשאי  להשתמש באמצעי הסיוע שמשרד התמ

נותרו נותני , עקב כ . כפי שנקבעו בתכנית הסיוע, לרשות היצואני  התעשייתיי 
  . השירות בענ" התיירות ללא סיוע

 סיכו  והמלצות
במספר , יא לשינוי מהותי לרעה בהיקפי היצואייסו" השקל במש  כשנתיי  וחצי הב

ולפגיעה בתעשיית , 2008ההזמנות ליצוא ובמספר המועסקי  בתעשייה מתחילת שנת 
א" על פי שהממשלה . התיירות הנכנסת לישראל במחצית השנייה של אותה שנה

בהחלטתה הכירה בהשפעות הצפויות של ייסו" חד של השקל ובצור  לגבש תכנית 
, ת"התעכבו תהליכי קבלת ההחלטות והביצוע של משרדי התמ, ני סיוע ליצוא
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ובפועל לא נית' סיוע משמעותי ליצואני  , התיירות והאוצר בנוגע למת' אמצעי הסיוע
 .שנפגעו מהייסו"

על משרדי , נוכח חשיבותו של היצוא לצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי
קטיביות אמצעי הסיוע הממשלה האמורי  לעיל לבצע הערכה מחודשת בדבר אפ

זאת בייחוד נוכח השפעות המשבר הכלכלי העולמי . העומדי  לרשות היצואני 
  . 2008שהתפתח בשנת 

♦  
 מבוא

 הסתכ  הער  של יצוא הסחורות 2008בשנת . היצוא הוא גור  מרכזי לצמיחה הכלכלית של ישראל
.  יצוא שירותי 30% ת וכ יצוא סחורו70%  מזה כ ח " מיליארד ש286 והשירותי  מישראל בכ

להל# תרשי  המתאר את .  משיעור התוצר המקומי הגולמי40% משקלו של היצוא הישראלי הוא כ
 : 2008התפלגות היצוא הישראלי בשנת 

*2008 úðùá éìàøùéä àåöéä úåâìôúä :1 íéùøú

éúééùòú àåöé
(íéîåìäé èòîì)

55.6%

íéîåìäé
11.9%

úåàì÷ç
1.6%

úåøééú
3.4%

íéúåøéù
(úåøééú èòîì)

26.5%

.ä÷éèñéèèñì úéæëøîä äëùìä ,2008 úðùì ìàøùé ìù íééîåàìä úåðåáùçä éðåúð ìò ññåáî * 
חל , 14% לאחר כחמש שני  שבה# חל פיחות של השקל לעומת הדולר בשיעור מצטבר של כ

 היה שער הדולר 2006בפברואר . קל לעומת הדולרייסו( חד של הש, 2008 עד יוני 2006מפברואר 
 כלומר ייסו( של השקל בשיעור נומינלי של כ, ח" ש3.36  היה שערו כ2008וביוני , ח" ש4.7 כ

החל מהרבעו# . 2008 עד יוני 2007 מיולי  חל בתו  פחות משנה ) 21% כ(עיקר הייסו( . 28.5%
ח בממוצע ברבעו# " ש4.08  הדולר עלה לכושער,  שוב חל פיחות של השקל2008השלישי של שנת 

 בחלוקה 2009 2006להל# תרשי  המציג את השער היציג של הדולר בשני  . 2009השני של שנת 
  : לרבעוני 
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 3ד שהוצג בתרשי  נתוני המד, המעידי  על ייסו( חד של השקל, בדומה לנתוני השער היציג
  לכ2006 נקודות במחצית השנייה של שנת 107  מכ  במדד 23% מצביעי  על ירידה חדה של כ

 2007עיקר הירידה הייתה מהמחצית השנייה של שנת . 2008 נקודות במחצית השנייה של שנת 82.5
 .2008עד המחצית השנייה של שנת 
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 לפי נתוני התאחדות התעשייני   ) ח" מט  להל#(הכנסותיה  של היצואני  מתקבלות במטבע חו. 
 מהיצוא התעשייתי הישראלי 72% כ, 2008לאמצע שנת )  התאחדות התעשייני  להל# (בישראל 

  פעלו בישראל 2007בשנת .  א  חלק מהוצאותיה  השוטפות נקובות בשקלי  מתבצע בדולרי  

 2 של כל אחת מה# הוא עד  חברות קטנות שער  היצוא89% מה# כ,  חברות יצואניות15,000 כ
נתוני התאחדות התעשייני  מראי  כי חברות יצואניות קטנות ובינוניות . מיליו# דולר בשנה

 .1ח"שכ# רוב# המכריע אינ# מבצעות הגנות מט, מושפעות יותר מהייסו(
שני הענפי  המרכזיי  בתעשייה זו . תעשיית התיירות הנכנסת לישראל היא תעשיית יצוא שירותי 

להל# (לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .  בתי המלו# ומארגני התיירות הנכנסת לישראלה 
 שה  , ח" מיליארד ש9.5  הסתכ  ער  היצוא של שירותי התיירות בכ2008בשנת , )ס" הלמ 
מנתוני לשכת מארגני .  מער  היצוא בכללותו3%  מער  יצוא השירותי  של ישראל וכ11% כ

לרבות המחירי  ,  מהמחירי  בתעשייה זו נקובי  בדולרי 85% שראל עולה כי כתיירות נכנסת לי
 העריכה כי כ)  התאחדות המלונות להל# (התאחדות המלונות בישראל . לחלק ניכר משוק האירו

 .  בדולרי 90%מזה , ח" מקורה במט2008 מתשואת המלונות בשנת 50%
לשיפור כושר , בי# היתר, אחראי) ת" משרד התמ להל# (המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה

ולפיכ  הוא מסייע ליצואני  באמצעות תכניות , התחרות של המשק הישראלי ולהגברת היצוא
הפיתוח והשיווק , לקביעת מדיניות התכנו#, בי# היתר, משרד התיירות אחראי. לעידוד הגברת היצוא

 .של תעשיית התיירות בישראל ובכלל זה התיירות הנכנסת לישראל
ממשלת ישראל הכירה בהשפעות שעשויות להיות לייסו( החד של השקל על הכלכלה הישראלית 

ביוני .  קיבלה החלטה בדבר גיבוש תכנית סיוע ליצואני 2007ובנובמבר , ובצור  לסייע ליצואני 
פחת מוא. לציוד המשמש (את תקנות מס הכנסה , או# מר רוני בר,  התקי# שר האוצר דאז2008

ולפיה# תעשייני  ומלונאי  אשר ירכשו מיוני , 2008 ח"התשס, )הוראת שעה) (זכהבפעילות מ
רשאי  לבקש הכרה , בתנאי  שנקבעו בתקנות,  ציוד המשמש לפעילות 2009 עד סו( מאי 2008

 . ממחירו המקורי של הציוד50%בהוצאות פחת בשיעור של 
ותר מעשור שבו לא התערב בשוק לאחר י, 2008 והחליט במרס יבנק ישראל פעל במישור המוניטר

.  מיליו# דולר25 ח שלו באמצעות רכישה יומית של כ"להפעיל תכנית להגדלת יתרות המט, ח"המט
והיעד שהוצב לתכנית ,  מיליארד דולר28 ח של הבנק לפני הפעלת התכנית היה כ"שווי יתרות המט
י התכנית תיבח# מפע  לפע  הבנק הודיע כ.  מיליארד דולר בתו  כשנתיי 40 35 היה להגדיל# ל

, 2008ביולי . ח" ש3.38 במועד ההודעה היה שערו של הדולר כ. בהתחשב בשינויי  בתנאי השוק
הודיע הבנק על הגדלת הסכו  שהוא רוכש בכל , ח" ש3.23 לאחר ששער הדולר ירד עוד והגיע ל

, 2008בנובמבר . ולרבי# השאר בעקבות השינוי המצטבר המהיר בשער הד,  מיליו# דולר100 יו  ל
קבע הבנק יעד מעודכ# לתכנית של השגת , ח לדולר" ש3.92 כששער החליפי# של הדולר הגיע ל

  להל#  (2009הבנק המשי  ביישו  התכנית ג  לאחר מרס .  מיליארד דולר44 40ח בס  "יתרות מט
ח "  יתרות המטועקב כ,  מיליארד דולר24  רכש הבנק כ2009עד סו( יולי ). מועד סיו  הביקורת

מעבר להגדלת " כי 2 הודיע בנק ישראל2009באוגוסט .  מיליארד דולר52 שלו עמדו על ס  של כ
, ח בשער החליפי#"תומכות רכישות המט, היתרות ותרומת# להורדת פרמיית הסיכו# של המשק

 ".  ביצוא ודרכו 
שתה המדינה כדי  בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שע2009מרס  2008בחודשי  ספטמבר 

. לסייע ליצואני  בעקבות הפגיעה שנגרמה לה  כתוצאה משחיקת שער החליפי# של הדולר
  להל# ( באג( התקציבי   במשרד התיירות ובמשרד האוצר , ת"הבדיקה נעשתה במשרד התמ

 .בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל ).ל" החשכ להל# (ובאג( החשב הכללי ) ת"אג
__________________ 

 . ח"שימוש במגוו  מכשירי  פיננסיי  שנועדו להקטי  סיכוני שוק הכרוכי  בעסקאות במט  1

 .25' עמ, 2009אוגוסט , ‰¯·ÈˆÏÙ È‡‰ ÁÂ„2009 ,È ˘‰ ÚÈ‰ , בנק ישראל  2
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 היצוא התעשייתי

 עות ייסו  השקלהשפ
, כלכליי  בכלל ועל היצוא בפרט כדי לאמוד את השפעת ייסופו של השקל על מדדי  מקרו .1

, ריכז משרד מבקר המדינה את הנתוני  שאספו בנק ישראל, 3בנטרול השפעת  של משתני  אחרי 
 . 4ס והתאחדות התעשייני  בנוגע ליצוא התעשייתי"הלמ

 סקרי החברות  להל  ( חברות ועסקי  650 קרב מדג  של כבנק ישראל עושה בכל רבעו  סקר ב
, כדי להצביע על נתוני התעשייה בפועל ועל מגמות של האטה או צמיחה) והעסקי  של בנק ישראל

. ס"כלכליי  על ידי הלמ וכדי להציג את ציפיות התעשייני  לעתיד לפני פרסו  הנתוני  המקרו
וח על השינוי שחל ברבעו  הנוכחי לעומת הרבעו  בסקרי  אלו מתבקשי  החברות והעסקי  לדו

 . הקוד  לפי כמה מדדי 
 1טבלה 

 ** תעשייה * ממצאי סקרי החברות והעסקי  של בנק ישראל
 ˙ ˘2008  ˙ ˘2007 

 ÔÂÚ·¯IV  ÔÂÚ·¯III  ÔÂÚ·¯II  ÔÂÚ·¯I  ÔÂÚ·¯IV  ÔÂÚ·¯III  
 היק  היצוא 29% 26% 5% 8%  4%  39%
 היק  ההזמנות ליצוא 28% 15% 4% 9%  11%  41%
 מספר העובדי  בתעשייה 15% 16% 2%  3%  5%  36%

 .12' עמ, 2009ינואר , ÌÈ˜ÒÚ‰Â ˙Â¯·Á‰ ¯˜Ò , Ï˘ ÈÚÈ·¯‰ ÚÈ·¯‰2008, בנק ישראל * 
הטבלה מציגה את ההפרש בי" שיעור החברות שדיווחו על עלייה ברבעו" הנוכחי לעומת קודמו לבי"  ** 

 . על ירידהשיעור החברות שדיווחו

בסו" : התאחדות התעשייני  עשתה ארבעה סקרי  לבדיקת השפעת ייסו" השקל על מצב התעשייה
).  סקרי התאחדות התעשייני  להל   (2008 ובסופה ובאמצע שנת 2007באמצע שנת , 2006שנת 

 80%(הסקרי  נעשו בשיטות סטטיסטיות בקרב עשרות חברות תעשייתיות שמרבית  יצואניות 
בסקרי  התבקשו החברות להערי) כיצד השפיע הייסו" על .  ושרוב היצוא שלה  הוא דולרי)ומעלה

החברות . התעסוקה ושחיקת כושר התחרות, הרווח הנקי, המכירות: מצב  לפי ארבעה מדדי 
התבקשו לציי  מהו השינוי הריאלי שהתרחש אצל  בשנה שבה נעשה הסקר לעומת השינוי שהיה 

, שקלול השינויי  הריאליי  שעליה  דיווחו החברות. נה אלמלא הייסו"צפוי להתרחש באותה הש
 .מוצג באחוזי  בטבלה שלהל 

__________________ 
3

  . הושפע היצוא ג  מ" המשבר הכלכלי העולמי2008 של הכי במחצית השניייצוי"   

 עולה כי שינוי בשער החליפי" משפיע על 2006  ו2005יצוי" כי ממחקרי  שנעשו בבנק ישראל בשני    4
 ). חודשי 14 עד 9כלומר ( רבעוני  4.6 עד 3 היצוא רק לאחר
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 2טבלה 
ממצאי סקרי התאחדות התעשייני 
)1( 

 ˙ ˘2008 
) ˙ÈˆÁÓI(  ˙ ˘2007  ˙ ˘2006  
 )2(היק  המכירות ליצוא  1.9% )3(  6.6%  1.5%
 הרווח הנקי  5.4% )4(  6.9%  6.5%
 )5(שחיקת כושר התחרות אי" נתוני   מהחברות70% ות מהחבר65%
 תעסוקה אי" נתוני  )6(  1.2%  1%

, 2008ינואר , 2007ינואר , ÈÈ˘Ú˙‰ ·ˆÓ ÏÚ ÛÂÒÈ˙‰ ˙ÚÙ˘‰ È¯˜Ò‰, התאחדות התעשייני  בישראל .1
 .2008יולי 

 .נתוני  משוקללי  בהתא  להיק  היצוא של כל חברה .2
 .דולר מיליארד 2.3 מדובר בהפסד יצוא הנאמד בכ, 2007בשנת  היצוא התעשייתי   היקלאור .3
כספי ברווח הנקי ההפסד ס+ ה,  מייצגת את כלל התעשייה2007בהנחה שירידה זו ברווח הנקי לשנת  .4

 .ח"שבכמיליארד  נאמדשל התעשייה 
 .שיעור החברות שדיווחו על שחיקת כושר התחרות עד כדי אבד" לקוחות .5
 ).י  או פוטנציאליי קיימ( מקומות עבודה בתעשייה 4,300 כמעט אבד" שלמייצג השיעור  .6

מצביעי  על שינוי מהותי לרעה במדדי ) 1טבלה (ממצאי סקרי החברות והעסקי  של בנק ישראל 
שבה סבלו מרבית החברות ,  אשר הגיע לשיאו במחצית השנייה של אותה שנה2008היצוא בשנת 

 החלה 2006כבר בשנת , )2טבלה (סקרי התאחדות התעשייני  לפי ממצאי . מירידה בכל המדדי 
 הייתה הירידה חריפה 2008"2007ובשני  , לרבות מדד המכירות ליצוא, ירידה במדדי התעשייה

 . יותר
בנוגע למספר העובדי  בתעשייה ) 1טבלה (ממצאי סקרי החברות והעסקי  של בנק ישראל 

רבעו$ השני של אותה שנה דיווחו מרבית החברות ומה, 2008מצביעי  על ירידה לאור# כל שנת 
הכוללי  ברוב  נתוני  , )2טבלה (סקרי התאחדות התעשייני  . הנסקרות על ירידה במספר העובדי 

 ובמחצית הראשונה 2007מצביעי  א% ה  על פגיעה בתעסוקה בשנת , הנוגעי  לחברות יצואניות
 . 2008של שנת 

ס עולי  בקנה אחד ע  ממצאי הסקרי  שהוצגו ומצביעי  "מכלכליי  שפרסמה הל"הנתוני  המקרו
 ממדד של " 2008 בפדיו$ של כלל התעשייה במחצית השנייה של שנת 13%"על ירידה כוללת של כ

 חלה לראשונה ירידה 2008ביולי , כמו כ$. 20085 בדצמבר 129.5 למדד של 2008 ביוני 148.5
 .12.9%6" היה כ2009ינואר "2008שיעור הירידה ביצוא בחודשי  יוני . ביצוא

ס עולה כי חלה עלייה "מנתוני הלמ, נוס% על ההשפעה הניכרת של ייסו% השקל על מדדי היצוא. 2
למעט יהלומי  (מחירי התשומות לייצור . 20087" ו2007רצופה במדדי המחירי  של היבוא בשני  

במקביל חלה עלייה . 10.5%"כ ב עלו2008 ובשנת 8.9%" בכ2007שנת עלו ב) וחומרי אנרגיה
 ) למעט יהלומי ( עלו מחירי היצוא התעשייתי 2007בשנת : מתונה במדדי המחירי  של היצוא

מדד תנאי  ב1.7% חלה ירידה של 2007בשנת , ס"לפי נתוני הלמ. 8.9%" בכ2008 ובשנת 4.4%"בכ
 במדד תנאי 0.7% ועלייה מתונה בלבד של )יהלומי  וחומרי אנרגיה, מטוסי , אניותלמעט  (8הסחר

__________________ 
נתוני מדדי ער+ המכירות ", תעשייה -Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ¯‚‡ÓÓÏ‰" Ò , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  5

 .2009מרס , )"מנוכי עונתיות(של ס+ כל התעשייה ) הפדיו"(

 ".מאז" סחר חו- נטו" , ÓÏ‰ Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ¯‚‡Ó" Ò-‡ÂˆÈÂ ‡Â·È, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  6
 .2009מרס , Ï ıÂÁ ¯ÁÒ· ÌÈ¯ÈÁÓ È„„Ó2008˘ ˙ , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  7

 .ס בי" השינוי במדדי המחיר של היצוא לבי" מדדי המחיר של היבואהיח  8
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ומנתוניו עולה כי ,  הצביע על ירידה ברווחיות היצוא בשני  אלה10בנק ישראל. 20089הסחר בשנת 

   . הגור  העיקרי לירידה הוא הרעה בתנאי הסחר והגור  המשני הוא השינוי בשער החליפי$
 תכנית הסיוע ליצואני 

 ועדת ארצי
ר המכו$ הישראלי לייצוא ושיתו% "את יו, ישימר אליהו , ת דאז" מינה שר התמ2007בסו% אפריל 

 ועדת ארצי או "להל$ (לעמוד בראשות ועדה , מר דוד ארצי, ) מכו$ היצוא"להל$ (פעולה בינלאומי 
מטרת הוועדה לבחו$ את מגוו$ אמצעי הסיוע שנית$ להעמיד לרשות היצואני  אשר כושר ). הוועדה

על הוועדה היה לתת עדיפות ליצואני  . התחרות שלה  נפגע כתוצאה משחיקת שער הדולר
 יצואני  מ$ הפריפריה או "שעשויי  להתקשות בהתמודדות ע  שינויי  מהותיי  בשער החליפי$ 

ת דאז דוח סופי " הגישה הוועדה לשר התמ2007בסו% מאי . יצואני  ששיעורי הרווח שלה  נמוכי 
 . הבינוני והארו#, ובו המלצות לסיוע בטווח הקצר

בעלות תקציבית , י המליצה על האמצעי  שלהל$ לסיוע ליצואני  בטווח הקצר והבינוניועדת ארצ
 : ח" מיליו$ ש457"כוללת של כ

1. Ì Â ¯ È Á  Ô ¯ ˜  ˙ Ó ˜ תינת$ עדיפות לחברות באזורי (הקר$ תסייע לחברות קטנות : ‰
 מער# היצוא הדולרי השנתי שלה$ עד תקרה של 5%פעמי ששיעורו "באמצעות מענק חד) פיתוח
 . ח" מיליו$ ש200"העלות התקציבית המשוערת של אמצעי סיוע זה הייתה כ. ח" מיליו$ ש1.5

2. Ë Ó ‰  ˙ Â  ‚ ‰  Ì Â Á ˙ ·  È  Ë ¯ Ù  ı Â Ú È È"Á :  חברות ייעו. ייעצו ליצואני  קטני
 מעלות 50%"ת ישתת% ב"משרד התמ; ובינוניי  באשר לאפשרויות ההגנה העומדות לפניה 

 . ח" מיליו$ ש7"אמצעי סיוע זה הייתה כהעלות התקציבית המשוערת של . הייעו.
3. Ô È ·  ˜ Â Â È ˘ ·  Ú Â È Ò-È Ó Â ‡ Ï: $לאומי ופיתוח שווקי  "תקציב לצור# סיוע בשיווק בי

העלות התקציבית . לאומיות"בכלל זה השתתפות בעלויות ההשתתפות בתערוכות בי$, חדשי 
 . ח" מיליו$ ש250"המשוערת של אמצעי סיוע זה הייתה כ

4. Â  ˜ ˙  Û ˜ Â ˙  ˙ Î ¯ ‡ ‰ı ‡ Â Ó ‰  ˙ Á Ù ‰ חידוש תקנות פחת מוא. לתעשייה : ˙ 
א# הוא יביא לדחייה של חלק מתשלומי , לאמצעי סיוע זה אי$ עלות תקציבית ישירה. למש# שנה

 . המס של היצואני 
5.  Ì È ‰  È Ï Ó  ·  Û È ˆ ¯  Ï Ë È ‰  ˙ ˙ Á Ù ‰) ‰ ˜ È ¯ Ù ·  Ï Â Ù È Ë  È Ó „

‰  È Ú Ë · Â(: פחתת עלויות הוועדה קראה להאצת הרפורמה המוצעת בתעריפי נמלי הי  לש  ה
 .ההובלה הימית ליצואני 

 :הוועדה המליצה ג  על אמצעי סיוע ליצואני  בטווח הארו#
1. ı Â Á  ¯ Á Ò  È  Â Î È Ò  Á Â Ë È על המדינה להרחיב במידה ניכרת את היק% העסקאות  :·

 החברה הישראלית לביטוח יצוא "אשרא "לטווח הבינוני והארו# שהיא מבטחת באמצעות חברת 
 ולקבוע שהאישור לביטוח עסקאות יתקבל בוועדה שאי$ בה רוב 11) אשרא חברת"להל$ " (מ"בע

__________________ 
 לעומת 2008כתוצאה מעליית מחירי  גבוהה יותר של הסחורות המיוצאות במחצית הראשונה של שנת   9

 .עלייה מתונה יותר של מחירי הסחורות המיובאות
 .ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰122 ,‡ „Ú È‡Ó ËÒÂ‚Â2008 , בנק ישראל  10

חברה ממשלתית העוסקת בביטוח עסקאות יצוא של חברות ישראליות מפני סיכוני  מסחריי  ופוליטיי    11
  .185' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 58 ·)2008 ,עוד בנושא חברת אשרא ראו מבקר המדינה. לטווח הבינוני והארו 



 335 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

לאמצעי סיוע זה אי$ עלות תקציבית מידית . ל או לנציגי  ממשרד ממשלתי כלשהו"לנציגי החשכ
 . א# הוא כרו# בהגדלת ערבות המדינה

2. Í Â ¯ ‡  Á Â Â Ë Ï  ˙ Â ‡ ˜ Ò Ú Ï  ‰ Ú Â · ˜  ˙ È · È ¯ ·  È ‡ ¯ ˘ ‡  È Â Â ˜  ˙ „ Ó Ú ‰: 
OECD"רות בארגו$ הבדומה למקובל במדינות החב

העלות התקציבית המשוערת המרבית של . 12
 .ח בשנה" מיליו$ ש40אמצעי סיוע זה הייתה 

3. ı Â Á  Ô ¯ ˜  ˙ Ó ˜ ‰-Ë Ó  ˙ Â  ‚ ‰  Ú Â ˆ È · Ï  ˙ È ˙ Ï ˘ Ó Ó"Á: הוועדה המליצה 
את ההו$ הראשוני תעמיד המדינה באמצעות . לבחו$ את האפשרות להקמת הקר$ ואת עלות הקמתה

  . ר בהדרגה ויוחל בהחזרתה לאחר כמה שנות פעילותהלוואה ללא ריבית אשר תוחז
 החלטת הממשלה

)  הצעת ההחלטה"להל$ (ת הצעת החלטה לממשלה "על סמ# המלצות ועדת ארצי הכי$ משרד התמ
ת והאוצר שיבח$ את דרכי היישו  ומקורות "שעניינה הקמת צוות יישו  משות% למשרדי התמ
 2007באמצע יוני . עליה  המליצה ועדת ארציהמימו$ האפשריי  של שישה מאמצעי הסיוע ש

ל משרד "טיוטה של הצעת ההחלטה למנכ, מר גבריאל מימו$, ת דאז"ל משרד התמ"העביר מנכ
לאחר כמה ימי  הועברה . כדי שמשרד האוצר יביע את עמדתו בעניינה, מר ירו  אריאב, האוצר

 להעלותה לדיו$ דחו% ת דאז"הצעת ההחלטה למזכירות הממשלה בצירו% בקשתו של שר התמ
 . בהצעה נאמר כי משרד האוצר טר  הביע את עמדתו בעניינה. בישיבת הממשלה הקרובה

ת דאז את חוות דעתו המקצועית "ל משרד התמ"ל משרד האוצר למנכ" שלח מנכ2007בתחילת יולי 
 הסיוע ובכלל זה, הסיוע לתעשייני "ל ציי$ כי "המנכ. של משרדו בנוגע לכל סעי% בהצעת ההחלטה

ת בתיאו  ע  "נעשה ברובו במסגרת הפעילות השוטפת של משרד התמ, המוצע בהצעה כאמור
עוד ציי$  ".ועל כ$ אנו מתנגדי  להצעה, משרד האוצר ואי$ לו קשר ישיר לשחיקת שער החליפי$

והדבר מעיד כי ,  לעומת הדולר10%"כי מאז דיוני ועדת ארצי יוס% השקל בכ, ל משרד האוצר"מנכ
לאומיות ויכולתה של ממשלת ישראל להשפיע " החליפי$ בישראל מושפע מתנודות מטבע בי$משטר

 . על שוק זה קטנה ביותר
ת שלא להביא את הצעת ההחלטה לדיו$ "בשל התנגדותו של משרד האוצר החליט משרד התמ

.  הוא העביר למזכירות הממשלה הצעת החלטה הזהה לה2007אול  בתחילת נובמבר , בממשלה
בנימוק שלשוק ההו$ ולמערכת הבנקאית , פח להצעה הביע שר האוצר דאז את התנגדותו להבנס

כמו כ$ אימ. . ח"והביטוחית יש מגוו$ רחב של מכשירי  שנועדו להג$ מפני התנודתיות בשוק המט
 . 2007ל משרדו בתגובה על הצעת ההחלטה מיוני "השר את הנימוקי  שהעלה מנכ
להל$  (13 דנה הממשלה בהצעה וקיבלה החלטה2007בנובמבר , וצרלמרות התנגדותו של משרד הא

ת והורתה על "ובה אימצה ארבעה מששת אמצעי הסיוע שהציע משרד התמ)  החלטת הממשלה"
שיבח$ )  צוות היישו  או הצוות"להל$ (ת והאוצר "משרדי ובו נציגי משרדי התמ"הקמת צוות בי$

ייעו. בתחו  הגנות : ת אמצעי הסיוע האלהאת דרכי היישו  ואת מקורות המימו$ של ארבע
ל והקמה מחודשת של "לאומי לרבות תגבור כוח האד  בנציגויות בחו"סיוע בשיווק בי$; ח"המט

הרחבת ; האצת הטיפול ברפורמה בתעריפי נמלי הי ; קרנות המשתתפות בסיכוני  ע  היצואני 
ת והאוצר "ממשלה את שרי התמכמו כ$ הסמיכה ה. ביטוח סיכוני סחר חו. באמצעות חברת אשרא
 . להפעיל את אמצעי הסיוע שעליה  ימלי. הצוות

__________________ 
 .ות בעול  מהבחינה הכלכלית המדינות המוביל30ארגו$ לשיתו# פעולה כלכלי ולפיתוח שבו חברות   12
 .11.11.07 מיו  2577' החלטה מס  13
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 ¯·Ó·Â · ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ‰‡·Â‰˘ ‰Úˆ‰‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï2007 ‰Úˆ‰Ï ‰‰Ê ‰˙ÈÈ‰ 

 È ÂÈ· ¯·Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓÏ ‰¯·ÚÂ‰˘2007 , ÔÂÈ„‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ‰È‰ Ô˙È ˘ ÔÎ˙ÈÈ
‰Ê ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰‰Â.  

 ש תכנית הסיוע ליצואני פעילות צוות היישו  וגיבו
 נציגת המחלקה "ת דאז את שני נציגיו לצוות היישו  " מינה שר התמ2007בסו% דצמבר  .1

)  ועדת הכספי "להל$ (בדיו$ שקיימה ועדת הכספי  של הכנסת . המשפטית ונציג מינהל סחר חו.
הקמת  טע$ נשיא התאחדות התעשייני  כי למרות החלטת הממשלה על 2008באמצע פברואר 

ת דאז טע$ שמשרד האוצר "ל משרד התמ"מנכ. הצוות טר  התכנס לדו$ בהסכמות וליישמ$, הצוות
לנוכח : "ניקוב'כ סטס מיסז"ח, ר ועדת הכספי  דאז"בתו  הדיו$ אמר יו. טר  מינה נציגי  לצוות

, המצב הקשה בקרב תעשיות מוטות יצוא ואי גיבוש חבילת צעדי  לתמיכה ביצוא הישראלי
ה תעקוב במש# השבועיי  הקרובי  אחר מימוש החלטת הממשלה וגיבוש חבילת צעדי  הוועד
תשקול הוועדה צעדי  , במידה וההצעה הזאת לא תוגש לוועדת כספי  בתו# שבועיי . לסיוע

 ". חקיקתיי  ופרלמנטריי  ובה  שורת צעדי  לתמיכה ביצוא
 ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙ÂÂˆÏ ÂÈ‚Èˆ  ˙‡ ‰ ÈÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó)‚‡ È„·ÂÚ È ˘"˙ ( ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ¯Á‡Ï ˜¯

ÌÈÙÒÎ‰14 , ˙ËÏÁ‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ ÂÈ„ ˙‡ ˙ÂÂˆ‰ ÏÁ‰ ÍÎ Ï˘·Â
ÂÈ È„È ÏÚ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘¯„ ˘ ¯Á‡Ï ˜¯Â ‰Ï˘ÓÓ‰"ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯ . 

לרבות , ובה  הופיעו לפניו נציגי  מגופי  הנוגעי  בדבר, צוות היישו  קיי  כמה דיוני  .2
, 2008בסו% מרס . ת"ל ונציגי צוות התחבורה באג"החשכ,  התעשייני התאחדות, חברת אשרא

פעמית "ת והאוצר על ביצוע תכנית חד"החליטו משרדי התמ, בהסתמ# על המלצות צוות היישו 
 2009"2008ח שייפרסו על פני השני  " מיליו$ ש110לשיפור תנאי הסחר ליצואני  בתקציב של 

 :תכנית ארבעה סעיפי ב).  תכנית הסיוע או התכנית"להל$ (
Ë )א( Ó ‰  ˙ Â  ‚ ‰  Ì Â Á ˙ ·  È  Ë ¯ Ù  ı Â Ú È È"Á : $לש  כ# יוקצו למינהל המימו

 ). 2009"2008(ח למש# שנתיי  " מיליו$ ש4ת "במשרד התמ

È  )ב( Ó Ï Â Ú ‰  ˜ Â ˘ ·  ˜ Â Â È ˘ ‰  Á Â ˙ È Ù  Ô ¯ ˜) Ô ‡ Â ˆ È Ï  ˙ Â ‡ Â Â Ï ‰  Ô ¯ ˜
„ „ Â · ‰ : לקבלת תהיה הקלה בתנאי הס% , ח" מיליו$ ש70"פיקדו$ הממשלה בקר$ יוגדל ל)
 .יוסרו חסמי  ביורוקרטיי  בקר$ ויוגמשו תנאי הערבות ותנאי החזר ההלוואה, ההלוואה

˙  )ג( Â È Â Á Ù Ò  ·  Ì È ¯ Ê ‰  Ì È È Ó Â ˜ Ó ‰  Ì È „ · Â Ú ‰  Í ¯ Ú Ó  ¯ Â · ‚ ˙
Â Á ·  ˙ Â È Ï Î Ï Î ‰"Ï: עובדי  מקומיי  11אסיה ודרו  אמריקה יועסקו , במדינות אירופה 

היכולי  ללוות את היצואני  , בשוק המקומיבעלי אוריינטציה כלכלית ובקיאי  היטב , זרי  נוספי 
סעי% זה ימומ$ ממקורות תקציב פנימיי  של מינהל סחר . 'בתערוכות וכד, ולסייע לה  בפגישות

 ).ח לשנה לשלוש שני " מיליו$ ש2(ח " מיליו$ ש6ת ומתוספת תקציב של "חו. במשרד התמ
‰ )ד(  ˙ È  Î ˙-3 ח לשנתיי  לש  סיוע " מיליו$ ש30 למכו$ היצוא יוקצה תקציב של :0

סיוע באיתור סוכני  , קיו  סמינרי  והדרכות ליצואני , לאומיות"ליצואני  במימו$ תערוכות בי$
, יפ$, ברזיל: שבה$ תרוכז הפעילות" מדינות ליבה"התכנית תתמקד בחמש  .ל ועוד"ומפיצי  בחו

__________________ 
 .משרד האוצר לא המציא כל אסמכתה בנוגע למועד מינוי  המדויק של הנציגי   14
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המתפתחי  באמריקה מדינות אלו נבחרו עקב התעצמות מעמד  של גושי הסחר . סי$ ורוסיה, הודו
 . 15לאומי המתרכז בגושי  אלה"באסיה ובמזרח אירופה והעלייה בהיק% הסחר הבי$, הלטינית

א% שמרבית , ל"ת ושל החשכ"צוות היישו  לא כלל נציגי  של מינהל המימו$ שבמשרד התמ
ח " ייעו. פרטני בתחו  הגנות המט"התקציב של תכנית הסיוע יועד לפעולות שה$ בתחו  אחריות  

 . וקר$ הלוואות ליצוא$ הבודד
ÂÈ ÂÈ„ ˙‡ „ÚÈ˙ ‡Ï ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙ÂÂˆ˘ ÔÂÂÈÎÓ , ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· Ô„ ÔÎ‡ ‡Â‰ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘ ,˙ÂÈÙÂÒ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· Ì‰Ó ˜ÏÁ ÏÂÏÎÏ ‡Ï˘ ËÈÏÁ‰ ÚÂ„ÓÂ . ÂÓÎ
ÔÎ ,ÚÂÈÒ‰ ˙È Î˙ ‰˙ ·  ÔÒÈÒ· ÏÚ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ˘·È‚ „ˆÈÎ „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‡Ï .ÚÂ ˙‡Ê„Â ,

 ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ˙È Î˙· ıÈÏÓ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÚÂÈÒ‰ ÈÚˆÓ‡Ï ‰ÁÏˆ‰ È„„Ó Ú·˜ ‡Ï ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙ÂÂˆ
Ì˙ÏÚÙ‰Ï.  

 

 יישו  תכנית הסיוע 
 ח"ייעו  פרטני בתחו  הגנות המט

ח למש# שנתיי  לצור# " מיליו$ ש4ת "למינהל המימו$ במשרד התמ, כאמור, בתכנית הסיוע הוקצו
). ח" תכנית הגנות המט"להל$ (ינת$ על ידי יועצי  מקצועיי  ח שי"ייעו. פרטני בתחו  הגנות המט

 שעות 40 מיליו$ דולר ולא יעלה על 10נקבע כי הייעו. יינת$ לחברות שער# היצוא שלה$ הוא עד 
 . מעלות הייעו.50%ת יממ$ "משרד התמ. לחברה

 דאז ת"ל משרד התמ"הוציא מנכ, שישה חודשי  לאחר שאושרה תכנית הסיוע, 2008בספטמבר 
ורק ממועד זה יכלו החברות , 16ח"ל המסדירה את פעילותה של תכנית הגנות המט"הוראת מנכ

עד . ח לראשונה לדיו$ בבקשות" כונסה ועדת הגנות המט2008בנובמבר . היצואניות להגיש בקשות
 בקשות נמצאו באותו 17" בקשות נדחו ו4,  בקשות15אושרו , 2009במרס , מועד סיו  הביקורת

הכנת הוראת " כי 2009ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי "משרד התמ. טיפולמועד ב
לכ$ הזמ$ של חצי שנה ... ל הינה תהלי# מורכב הדורש תיאו  ע  כל הגופי  העוסקי  בנושא"מנכ

ל עסק מינהל המימו$ "בזמ$ שהוכנה הוראת המנכ... ל הינו זמ$ סביר ביותר"להכנת הוראת מנכ
 ". לתחילת העבודהבהכנת התשתית 
ח שהוקצה לתכנית " מיליו$ ש2 התחוור למינהל המימו$ כי התקציב של 2008לקראת סו% שנת 

. מאחר שהשימוש בו החל רק בנובמבר אותה שנה, בי$ היתר, ח לאותה שנה לא ינוצל"הגנות המט
גדי  ח לקר$ מא" מיליו$ ש1.25הועברו , על פי בקשת המינהל ובאישור ועדת הכספי , לפיכ#

מיתרת התקציב של התכנית . שבה עלה הביקוש על התקציב, שיווקיי  הפועלת במינהל המימו$
 ח בלבד " ש42,000"נוצלו כ, ח" ש750,000בס# ,  שלא הועברה2008ח לשנת "להגנות המט

ג  א  הוראת " כי 2009ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי "משרד התמ). 5.6%"כ(
מאפשר ]ה...[לא הייתה אפשרות לנצל את מלוא התקציב, ושרת אחרי חודשיי ל הייתה מא"המנכ

 ". מספר שלא סביר שיפנו לקר$,  יצואני 400"ייעו. לכ
__________________ 

ת "החליטו מכו$ היצוא ומשרד התמ, לאחר בחינת השפעות המשבר הכלכלי העולמי, 2009בינואר   15
 .יה ויפ$ רוס*" מדינות הליבה"להסיר מהתכנית שתיי  מ

אמות המידה שעל היצואני  לעמוד בה$ והמסמכי  שעליה  , ל נקבעו תנאי התכנית"הוראת המנכב  16
 .להמציא כדי לקבל את הייעו+
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ ‡ÂˆÈ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰Ú‚Ù  ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ Ï˘· ÈÎ
‰Ê ÌÂÁ˙· ıÂÚÈÈ Ï·˜Ï ÌÈ·¯ , ˙ ˘Ï ˙È Î˙Ï ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁÂ2008 ¯·ÚÂ‰  ÌÈ„ÚÈÏ

ÌÈ¯Á‡ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,Ó˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ó" „¯˘Ó‰ ‰È‰ ÚÂÈÒ‰ ˙È Î˙ ˘Â·È‚ ˙Ú· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙
Â„‰ ·Èˆ˜˙‰ ‡ÂÏÓ ÏÂˆÈ Ï ˙Â¯˘Ù‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ÍÎÏ Ú„ÂÓ- ˙Â ‚‰ ˙È Î˙Ï „ÚÂÈÓ‰ È˙ ˘

ËÓ‰"Á ,¯Á‡ ÚÂÈÒ ÈÚˆÓ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰ˆ˜ÂÈ ·Èˆ˜˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰Â.  
 )וואות ליצוא  הבודדקר  הל(קר  פיתוח השיווק בשוק העולמי 

תו# הקטנת הגדלת היצוא שמטרתה , ל"ת קר$ לעידוד השיווק לחו" הפעיל משרד התמ1991משנת 
בתנאי  מסוימי  , ובמסגרתה הוענקו מענקי  כספיי , מקבלי  עליה  ני שהיצוא העסקי סיכו$ה

 .17 הוחלט על ביטולה של הקר2003$בשנת . ליצואני 
ת והאוצר על הקמת הקר$ לפיתוח השיווק בשוק העולמי " התמ החליטו משרדי2004בסו% שנת 

הקר$ נועדה להעמיד הלוואות ליצואני  שיש ).  קר$ הלוואות ליצוא$ הבודד או הקר$"להל$ (
 הוצא מכרז לבחירת 2005בתחילת שנת . בידיה  תכנית שיווקית בעלת פוטנציאל להרחבת היצוא

המדינה . ' הטוב ביותר ונבחר בנק א18עור המינו%בנק מסחרי למת$ ההלוואות אשר יעניק את שי
 "להל$ (שנועדו לשמש פיקדונות )  תקציב הקר$"להל$ (ח " מיליו$ ש18"העמידה תקציב של כ

, ח" מיליו$ ש120"כ,  מסכו  ההלוואות שיית$ הבנק15%"בשיעור של כ) פיקדונות מדינה
 .ו  הקר$ והריבית של כל הלוואה מסכ70%ובאמצעות הפיקדונות האלה היא ערבה לפירעו$ של עד 

, הקר$ מעניקה הלוואות בריבית שוק לחברות קטנות ובינוניות שמייצאות או מתכוונות לייצא
סכו  ההלוואה המרבי הוא מיליו$ .  מיליו$ דולר10ושמחזור המכירות הכולל שלה$ אינו עולה על 

הבקשות . ה חודשי  של שיש19)גרייס(כולל תקופת חסד , דולר לתקופה של עד חמש שני 
מפקח על הפעילות ומבצע בדיקה , להלוואות מועברות לגו% מתא  המרכז את פעילות הקר$

ההלוואות מאושרות בוועדה שבה נציגי  של משרד . כלכלית של החברות המבקשות הלוואות
 . ל והבנק"החשכ, ת"התמ

 בקשות 107הוגשו , 2009במרס , עד מועד סיו  הביקורת. 2006הקר$ החלה לפעול בתחילת שנת 
ח " מיליו$ ש38" בקשות להלוואות בהיק% של כ46אושרו , מלאות לקבלת הלוואה באמצעות הקר$

 הייתה יתרת חובות הלווי  31.1.09"ב. ח" מיליו$ ש23.6" הלוואות בסכו  כולל של כ34וניתנו 
יוצא אפוא . ח" מיליו$ ש2.6"וסכו  פיקדונות המדינה היה כ, ח" מיליו$ ש18.3"לבנקי  כ

והמדינה הפקידה לש  , הוא דל)  הלוואות הקר$"להל$ (שהשימוש בהלוואות הניתנות בסיוע הקר$ 
בקר$ ההלוואות לעסקי  קטני  , לש  השוואה.  מהסכו  שהקצתה לכ14%#"מת$ ההלוואות רק כ

 והייתה המודל שעל פיו נבנתה קר$ ההלוואות 2003בערבות מדינה שהחלה לפעול בסו% שנת 
 . 20ח" מיליו$ ש499 הלוואות בס# כולל של 1,660 2008"2006אושרו בשני  , צוא$ הבודדלי

התקיימו במהל# שנות , במטרה לברר מה$ הסיבות למספר המועט של הבקשות להלוואות הקר$
', נציגי בנק א, ת והאוצר"פעילותה כמה דיוני  בהשתתפות  של האחראי  לתפעולה במשרדי התמ

בדיוני  הועלו הסיבות העיקריות למספר .  נציגי התעשייני  ונציגי מכו$ היצוא,נציגי הגו% המתא 
הדרישה ; שהיא ריבית שוק ואינה אטרקטיבית, הריבית על ההלוואות: ובה$, המועט של הבקשות

__________________ 
ÁÂ„Â , 659' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 42 )1992 ,ל ראו מבקר המדינה"עוד בנושא הקר$ לעידוד השיווק לחו  17

 È˙ ˘45 )1995( ,544' עמ. 
18

 יותר גבוהמינו# במקרה זה שיעור ). העצמי והזר( ההו$   כללסהזר היחס בי$ ההו$  המינו# הוא שיעור  
 .לסכו  הפיקדונות שמעמידה המדינה יחסיתיותר גבוה הלוואות סכו  פירושו 

 . תקופה שבה לא מוחזר סכו  הקר$ ורק הריבית משולמת  19

 . ואיל 770' עמ, )ÁÂ„  È˙ 55 ·)2005 ˘,עוד בנושא קר$ ההלוואות לעסקי  קטני  ראו מבקר המדינה  20



 339 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

העלויות הגבוהות של בדיקת התכניות ; לערבות אישית של כל בעלי החברה על כל סכו  ההלוואה
מסקנת הדיוני  הייתה כי בתנאי  אלה רק חברות שאינ$ . יורוקרטיה וסחבתב; ושל הקצאת האשראי

ועל כ$ יש לתק$ את , יכולות לגייס אשראי ממקורות אחרי  פונות לקבל הלוואה באמצעות הקר$
דוגמת הקר$ לעידוד השיווק , החסרונות או לחזור ולהקי  קר$ המסייעת באמצעות מת$ מענקי 

כי הוא אינו מסכי  , 2009תשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט משרד האוצר הסביר ב. ל"לחו
שיעור הריבית על ההלוואות והדרישה לערבות אישית של כל בעלי . ע  כל הסיבות שפורטו לעיל

עוד מסר . החברה על כל סכו  ההלוואה נועדו למיקוד הסיוע רק ביצואני  שסביר שימשיכו לפעול
חבת הבירוקרטית והעלויות הגבוהות של בדיקת התכניות ושל כי הטענות בעניי$ הס, משרד האוצר

 . והטיפול בבקשות שופר באופ$ משמעותי, הקצאת האשראי נדונו וטופלו
 70"שתקציב הקר$ יוגדל ל, 2008במרס , נקבע בתכנית הסיוע,  מתקציב הקר14%$"א% שנוצלו רק כ

הגדלת מחזור המכירות המרבי : הויבוצעו בקר$ השינויי  האל, )288%"גידול של כ(ח "מיליו$ ש
איחוד ביצוע הבדיקה הכלכלית ע  ,  מיליו$ דולר15" ל10"של החברות הרשאיות לבקש הלוואה מ

) גרייס(שינוי הדרישה הנוגעת לערבות הבעלי  והארכת תקופת החסד , בדיקת התכנית השיווקית
חירת הבנקי  המסחריי  כמו כ$ הוחלט ששיעור הריבית לא יהיה אמת מידה לב. מחצי שנה לשנה

ל כי מטרת הקר$ היא "זאת לאחר שצוות היישו  קיבל את טענת נציגי החשכ, שייתנו את ההלוואות
, ולא להעניק אשראי זול, להעניק אשראי ליצואני  שאינ  יכולי  לגייס אשראי ממקורות אחרי 

קובלי  בבנקי  ולפיכ# אי$ זה נכו$ שתנאי הריבית על הלוואות הקר$ יהיו טובי  מאלה המ
 . המסחריי 

ל לבנקי  מסחריי  לש  קבלת הצעות למת$ הלוואות הקר$ בתנאי  " פנה החשכ2008ביוני 
 מיליו$ 450" למת$ הלוואות בס# כולל של כ"'  בה  בנק א" 21ונבחרו שני בנקי , החדשי  שנקבעו

התכנית נוס% על כ# הורחבה ההתקשרות ע  הגו% המתא  כדי שיבצע ג  את בדיקת . ח"ש
ת התנגד להעברת ביצוע הבדיקה השיווקית "משרד התמ. ת"השיווקית במקו  כלכלני משרד התמ

א% , 2006ל שהוציא לקר$ בשנת "ל המשרד דאז את הוראת המנכ"ולכ$ לא תיק$ מנכ, לגו% המתא 
 . נכנסו לתוק% מיד, לרבות ביצוע בדיקת התכנית השיווקית באמצעות הגו% המתא , שכל השינויי 

, בעניי$ הגדלת תקציב הקר$, 2009משרד האוצר הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
, לדבריו". צוות היישו  איתר את הבעיות שבהפעלת הקר$ והביא למספר שינויי  בהפעלתה"כי 

הביא לייעול ולזירוז בתהלי# בדיקת הבקשות "איחוד הבדיקה הכלכלית ע  הבדיקה השיווקית 
. כ$ הורחבה אוכלוסיית היצואני  הזכאית להלוואות מהקר$ ושופרו תנאי ההלוואות. $המוגשות לקר

ועל כ$ היה מקו  להגדלת , בעקבות כ# נית$ היה לצפות שהיק% ההלוואות הניתנות מהקר$ יעלה
שיעודד את , לשוק' איתות'בהגדלת הקר$ היה משו  , יתירה מזאת. התקציב שהועמד לצור# כ#

 ".השימוש בכלי זה
, לראיה. השינויי  שנעשו לא הגדילו במידה ניכרת את הביקוש לקבל הלוואות הקר$, בפועל

במועד . אחת מה$ אושרה ושלוש נדחו,  טופלו רק ארבע בקשות2008במחצית השנייה של שנת 
לא נעשה שימוש בתוספת התקציב שעליה הוחלט , כשנה לאחר גיבוש תכנית הסיוע, סיו  הביקורת
 . שימשו לפיקדונות המדינה2006 מתקציב הקר$ המקורי משנת 15%" ופחות מ,בתכנית הסיוע

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· Ô¯˜‰ ·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈ ˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï
Î ‰È‰ ‰ÏÚÙ Ô‰·˘-2.6˘ ÔÂÈÏÈÓ "„·Ï· Á , ‰Ï„‚‰ Â˜È„ˆ‰ ‡Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ· Â˘Ú ˘ ÌÈÈÂ È˘‰

Ï ‰·Èˆ˜˙ Ï˘ ˙¯ÎÈ  ‰Î-70˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-64% ÚÂÈÒ‰ ˙È Î˙Ó ( ÈÙ ËÚÓÎ Â˙ÏÙÎ‰Â
‰Ú·¯‡.  

__________________ 
 .הבחירה בי$ הבנקי  בוצעה על סמ  שיעור המינו#, 2005בדומה למכרז משנת   21
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במהל# הביקורת ובעקבות המשבר העולמי וקשיי  של חברות לגייס אשראי הוחלט בסו% שנת 

שהקר$ תעמיד הלוואות ליצואני  , במסגרת תכנית להאצה כלכלית שהציג שר האוצר דאז, 2008
שינוי ". קר$ הסיוע ליצואני " ל"לפיכ# שונה שמה של הקר$ . ולא רק לקידו  השיווק, לכל מטרה

אול  על א% כל השינויי  . זה יוש  מיד וא% נכלל בחוזי  החדשי  שנחתמו ע  הבנקי  המסחריי 
 2006ת שיצאה בשנת "ל משרד התמ"לא תוקנה עד מועד סיו  הביקורת הוראת מנכ, שבוצעו בקר$

 האינטרנט של המשרד לכ$ לא פורסמו השינויי  באתר. ת והאוצר"בשל מחלוקת בי$ משרדי התמ
ת הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי "משרד התמ. או באמצעי תקשורת אחר מטעמו

יש לכלול ג  יצואני  המייצאי  יצוא עקי% ועל ידי כ# הסיוע יכלול מספר " כי עמדתו היא כי 2009
ע  משרד ל נבע מהרצו$ להגיע להסכמה "העיכוב בפרסו  הוראת מנכ. גדול יותר של יצואני 

 ".האוצר בנושא
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· Ô¯˜· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÈÂ È˘˘ ‰„·ÂÚ‰

2008 ,‰¯ËÓ ÏÎÏ ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ÚÂÈÒ Ô¯˜Ï ‰˙ÎÈÙ‰Â ‰„ÂÚÈÈ ÈÂ È˘ ˙Â·¯Ï , ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ‡Ï
Î Ó ˙‡¯Â‰ ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ ÏÏÎ"ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰Ú‚Ù ˙ ˜Â˙Ó Ï , ÏÎ ‡Ï ÔÎ˘

È ‡ÂˆÈ‰ÌÈÈÂ È˘Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ Ì .Ó˙‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ" ˙‡ ·˘ÈÈÏ ˙
Ì‰È È· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ,Î Ó‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ Ô˜˙Ï"ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ‰ÓÒ¯ÙÏÂ Ï .   

 תעשיית התיירות הנכנסת לישראל 
 השפעת ייסו  השקל

 בתי מלו  
 3טבלה 

 **  בתי המלו  * ממצאי סקר החברות והעסקי  של בנק ישראל
 ˙ ˘2008 

 ÔÂÚ·¯IV  ÔÂÚ·¯III  ÔÂÚ·¯II  ÔÂÚ·¯I  
 ס  הפעילות 61% 72% 40% 0%
 ל"מספר הלינות של תיירי  מחו 70% 85% 45% 21%
 )לרבעו  הבא(הזמנות שהתקבלו  76% 63% 2%  38%

 .16' עמ, 2009ינואר , ÌÈ˜ÒÚ‰Â ˙Â¯·Á‰ ¯˜Ò , Ï˘ ÈÚÈ·¯‰ ÚÈ·¯‰2008, בנק ישראל *
הפרש בי  שיעור בתי המלו  שדיווחו על עלייה ברבעו  הנוכחי לעומת קודמו לבי  הטבלה מציגה את ה **

 .שיעור בתי המלו  שדיווחו על ירידה
נתוני סקרי החברות והעסקי  מצביעי  על התמתנות הגידול במדדי הפעילות של בתי המלו  

ו  שדיווחו על היה מספר בתי המל, ברבעו  האחרו  של אותה שנה. 2008במחצית השנייה של שנת 
ומרבית בתי המלו  דיווחו על , עלייה בס  הפעילות זהה למספר בתי המלו  שדיווחו על ירידה

 .ירידה בהזמנות שהתקבלו לרבעו  הבא
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 מה  44% כ(ח " מיליארד ש7.8  היה כ2008פדיו  מלונות התיירות בשנת , 22ס"לפי נתוני הלמ
שיעור הפדיו  מתיירי  בשנה זו היה . 2006  לעומת הפדיו  בשנת20%  עלייה של כ ) מתיירי 

וה  עלו בשני  , ואול  רוב התשומות בענ) המלונאות ה  שקליות. 2001הגבוה ביותר מאז שנת 
 25% לשחיקת הכנסות המלונאי  בכ, ע  ייסו) השקל,  והביאו6% 8% בשיעור של 2008 2007

ות הצפוי של בתי המלו  בשני   הערי  משרד התיירות את ס  הפסד ההכנס2008במרס . בשנתיי 
, לפני ניכוי פחת (2006סכו  העולה על כל רווחיה  בשנת , 23ח" מיליו  ש750  בכ2008 2007

 ). הוצאות מימו  ומסי 
הסדר קשיח הנהוג בענ) המלונאות קובע כי חוזי  להזמנת חדרי  נחתמי  ע  סיטונאי התיירות 

כדי למזער את נזקי , לטענת התאחדות המלונות. ל כחצי שנה לפני התקופה שנקבעה למימוש "מחו
במקרי  רבי  . ייסו) השקל נאלצו מלונאי  רבי  לדרוש ביצוע שינויי  בחוזי  לאחר חתימת 

התאפשר שינוי החוזי  נוכח עלייה בביקושי  שבאה לידי ביטוי בגידול במספר התיירי  שנכנסו 
והדבר עלול לפגוע ,   כאלה בענ) המלונאותאול  אי  זה נהוג לבצע שינויי. 24לישראל בשני  אלה

  .בשיווקה של ישראל ובאמינות שירותי התיירות שלה
 מארגני התיירות הנכנסת לישראל 

וגמישות עדכו  , מארגני התיירות הנכנסת לישראל מפרסמי  את מחיריה  כחצי שנה מראש
ל שירותי תיירות ייסו) השקל גר  למארגני  להפסדי  בשל רכישה מראש ש. המחירי  נמוכה

משרד התיירות הערי  את היק) הפעילות הצפויה של . בשקלי  ושחיקת ער  העמלות הדולריות
ח ואת ס  הפסד ההכנסות הצפוי " מיליו  ש500  בכ2008מארגני התיירות הנכנסת לישראל בשנת 

   .ח" מיליו  ש70  בכ2008 2007לה  בשני  
 פעילות משרד התיירות

ת דאז בבקשה כי ימנה "לשר התמ', מר יצחק אהרונובי+, שר התיירות דאז פנה 2007במאי  .1
לאור העובדה שתעשיית התיירות מכניסה למשק הישראלי , נציג של משרד התיירות לוועדת ארצי

ת "ביולי אותה שנה השיב לו שר התמ. ולכ  ג  הפגיעה בה היא ניכרת, הכנסות רבות של מטבע זר
ועדת ארצי לא הציעה בהמלצותיה אמצעי סיוע ייעודיי  .  עבודתהדאז כי ועדת ארצי סיימה את

 . עבור תעשיית התיירות
ת דאז וביקש "ל משרד התמ"למנכ, מר שאול צמח, ל משרד התיירות דאז" פנה מנכ2007באוקטובר 

כי זה ינחה את הגורמי  המקצועיי  במשרדו להביא בחשבו  את ההיבטי  התיירותיי  ואת צורכי 
וזאת מאחר , בעת יישו  המלצות ועדת ארצי, לרבות צורכי גופי התיירות השוני , רותמשרד התיי

ל "השיב לו מנכ, ל משרד התיירות דאז"לדברי מנכ. שנציג של משרד התיירות לא נכלל בוועדה
 . ת דאז כי נותני שירותי התיירות יוכלו להשתמש באמצעי הסיוע שעליה  יוחלט"משרד התמ

__________________ 
פדיו  ותעסוקה ",  ˘ÓÏ‰ Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ¯‚‡Ó" Ò-‰Á¯‡‰ È˙Â¯È, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  22

 ".2008במלונות תיירות 
 2008בפועל שער הדולר הממוצע לשנת . ח" ש3.75 יהיה 2008בהנחה ששער הדולר הממוצע לשנת   23

 .ח" ש3.59היה א) נמו  מזה ועמד על 
 משנת 44% עלייה של כ,  מיליו  תיירי 2.6  הייתה שנת שיא לתיירות ובה נכנסו לישראל כ2008שנת   24

2006. 
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פנה נשיא התאחדות המלונות לשר , י  לאחר שהתקבלה החלטת הממשלהיומי, 2007בנובמבר 

כדי שבהמלצות , התיירות דאז בבקשה כי יפעל להכללת נציג של משרד התיירות בצוות היישו 
על א) הפנייה לא פעל משרד התיירות . הצוות ובפעולות הממשלה יובאו בחשבו  צורכי המלונות

תפקיד המשרד הוא להעניק , ל משרד התיירות דאז"דברי מנכל. לשילוב נציג מטעמו בצוות היישו 
לתעשייה אמצעי  ייחודיי  שאינ  מסופקי  על ידי גופי  אחרי  וכמו כ  הוא סבר כי נותני שירותי 

 .התיירות יוכלו להשתמש א) ה  באמצעי  שעליה  סוכ  בתכנית הסיוע
במסגרת החלטת "לשעבר כי ת " הסביר שר התמ2009בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 

ת לשלב עידוד בתחו  התיירות א  אג) התקציבי  במשרד האוצר "רצה משרד התמ, הממשלה
מבדיקה שעשה משרד , ואכ ". התנגד לכ  בטענה שאי  לקשור בי  צרכי התעשיה לצרכי התיירות

וואות  קר  ההל מבקר המדינה עולה כי אמצעי הסיוע העומדי  לרשות היצואני  התעשייתיי  
 . אינ  מיועדי  לנותני השירות בענ) התיירות ח "ליצוא  הבודד ותכנית הגנות המט

, מר גדעו  שניר, ל הבכיר לאסטרטגיה ומדיניות במשרד התיירות" הכי  הסמנכ2008במרס  .2
ס וכ  נתוני  שנמסרו לו מהתאחדות המלונות "מסמ  ובו ריכז נתוני  סטטיסטיי  שפרסמה הלמ

המסמ  מתאר את השפעתה של השחיקה בשער . רגני התיירות הנכנסת לישראלומהתאחדות מא
ל כי נדרשי  "במסמ  טע  הסמנכ. הדולר על הכנסות בתי המלו  ומארגני התיירות הנכנסת לישראל

ב וכדי להרחיב ולהעמיק את "תקציבי שיווק מיוחדי  כדי להגדיל את היק) פעולות השיווק בארה
בעקבות פניית משרד התיירות למשרד . פעות מהירידה בשער הדולרהשיווק בארצות שאינ  מוש

אישרה ועדת הכספי  בהמלצת משרד האוצר תוספת , ועל דעת הגורמי  בתעשיית התיירות, האוצר
 . לצור  מסע פרסו  בגרמניה לעידוד התיירות לישראל2008ח בשנת " מיליו  ש20תקציב של 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ È˙Â¯È˘ È ˙Â Ï ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ÚÂÈÒ ˙ÂÈ Î˙ ˙ 
˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙Â¯ÈÈ˙‰ . È ˙Â Ï Â„ÚÂÈ ‡Ï ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ Î˙˘ ÔÂÂÈÎÓ

Ì¯Â·Ú ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙ È˙Â¯È˘ ,ÚÂÈÒ ‡ÏÏ Â¯˙Â  Ì‰.   
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