
ע איך להסביר ממשינה הנודעת הכלנדנית מנו  ההשבעה את ו
המשק לפיתוח ממן אותה ולתפור החושה ההיערכות של האינפלציונית

 גדול פוטנציאל טמון הנגב בפיתוח כי לכל דור ^
 לא שבעיקבותיו כמובן, בתנאי, כולו, המשק לפיתוח •—י

 יספק זה פיתוח אחתים. עשרות של אינפלציה תבוא
 רבים ענפי־ייצור לפתח בכוחו רבות. לתעשיות הזמנות

 הראשונית ההשפעה בעיקבות שונים. מסוגים ומיפעלים
 בבנייה, ושיר באופן הקשורות התעשיות על הפיתוח של

 המייצרות התעשיות על מישני׳ת השפעה גם בוודאי תבוא
בבנייה. העובדים צורכי עבור

רו יש כמדינה, לנו,  גם הייצור תשתית בהרחבת צו
 שהפיתוח' ספק דאין איכותי, באופן וגם כמותי באופן

זה. בכיוון יפעל בנגב החדשה ההיערכות לשם
 ושל ארצנו של הכלכלית בהיסטוריה דוגמות הרבה

 אך נרחב. לפיתוח של זו השפעה מאשרות זרות ארצות
 שידועים בממדים באינפלציה ילווה זה פיתוח !תהליך אם
 החדיר הפיתוח ילך אז הרי מזה, יותר או היום, לנו
 יוסיף ולא היום הקיימים הייצור משאבי חשבון על

 בניית את להזכיר אפשר כדוגמה כלום. ולא עליהם
 ברכה כל הביאה לא שבנייתה בברזיל, ברזיליה העיר

 בהפרעות גם ילווה זה דבר לכך, נוסף המדינה. למשק
 שכבות של התדרדרות הוא פירושו כי ובצדק, חברתיות,

המעטים. של התעשרותם מול בציבור רבות

ביצורים
לקבלנים ווילות

 התסריו שדווקא כדי לעשות עלינו מה כן, ם <<
בז. ? יתקיים — המשק לפיתוח הנגב פיתוח — הראשון

 עומדים שאנו התהליך מהו קודם נראה תשובה לתת
לפניו.

 באמצעות בנגב החדשה ההיערכות את !תממן הממשלה
 מההכנסות בוודאי יהיו מקורות־המימון היא. תקציבה

 השונים, והמילווים המסים מן הממשלה, של השוטפות
 ברור כסף. הדפסת וגם האמריקאית העזרה מן הכנסותיה

 מאותם גם כמובן, הציבור. שכבות מכל ייאסף '!שהכסף
 מורים, כגון ההיערכות, בניית עם יקשר כל להם שאין

בר וטכסטיל מזון פועלי אחיות,  ימסר הוא אך וכד. ו
ה: ציבור של יחסית קטנה לקבוצה רק  שיבנו לאותם ז
 והמישניים הראשיים לקבלני־העפר החדש, הקו את

 בנייה. של זו מערכת המשרתים אחרים ולספקים השונים
 כספים יזרמו לא הבנייה על השכירים העובדים (אל

הממשלה). מן ישירים
 הציבור כל על״די תשלומים — כאן שתואר זה תהליך

 על־ידי אלה ■תשלומים וקבלת בנגב, ההיערכות למימון
 מחודשת לחלוקה יגרום — זה ציבור של בי׳לבד חלק
 עובדים בעיקר הרוב, מן :׳שלנו הלאומית ההכנסה של

 האמצעי אחרים. וספקים קבלנים המיעוט, אל — שכירים
 תתרחש דרכו המדינה. תקציב יהיה זאת לחלוקת־הכנסות

 וגם הציבור, מן — ההזרמות :או — הכספים ■גביית
 אסור ההיערכות. בהקמת העוסקים לאותם הכספים הוצאת

 האלה הכספים התקציב, מיבנה של שמסיבות לשכוח,
 לעובדים והספקים. הקבלנים לידי ישיר באופן יזרמו

שיר !תשלום :שום משולם לא ולשכר־עב׳ודה  התקציב. מן י
 של זו בחלוקה חלקם את ירצו השכירים העובדים אם

 יצליחו אם ממעבידיהם. זאת לדרוש יצטרפו הם ההכנסות,
 שום מקבלים הם אין מיקרה, בכל בכוחם. ׳תלוי זה לא, או

שיר תשלום  עבודת תמורת הממשלה מן אוטומטי או י
שלהם. המעבידים זאת שמקבלים כפי הבנייה,

 של מחודשת חלוקה של זה, ׳תהליך של תוצאותיו
 ביותר הרסניות הן המיעוט, אל הרוב מן ההכנסות

 שהמיעוט העובדה במשק; המחירים רמת להתפתחות
 זהו גדול. כח־קניה יצטבר אחד כל שבידי אומרת זוכה,

 הזוכים אילו היה מאשר יותר הרבה ׳גדול כ׳ח־׳קניה
 במיקר׳ה הרוב. דווקא היו התקציב מן הגדולות בהכנסות

 אחד וכל רבות, ידיים בין מתחלקים היו הסכומים זה
 אך, שלו. הקניה לפח יותר קטנה בתוספת זוכה היה

 מאנשי אחד כל ולכן המיעוט, דווקא הוא המרוויח כאמור,
 כח־קניה של ■גדולה תוספת כאשר לשוק יוצא המיעוט
'בידיו.

 המחירים את להעלות זה כח־הקניה בעלי של ביכולתם
 של זה בתהליך זוכה, שלא מי ישכל כאלה, לגבהים
 מחירים כי אם לשלמם, בב׳וכחו אין ההכנסות, חלוקת

 צעירים לזוגות הדירות מחירי עבורו. גם נקבעים אלה
המת על־ידי הנקנות הדירות מחירי על־ידי נקבעים
 לשכוח, לנו אל ■המדינה. חשבון!תקציב על האלה, עשרים

 תתבצע זאת התעשרות לעיל האמורות הסיבות בגלל כי
חשבונו. ועל המדינה תקציב באמצעות

 זו התעשרות של הישירה ההרסנית להשפעה נוסף
 והצדק השיוויון ועל והשירותים, המוצרים מחירי על

 :והיא נוספת, עקיפה אינפלציונית השפעה לה יש החברתי,
 החדשה, הצבאית ההיערכות מן המתעשרים

 עם יתחרו הממשלה, של תקציבה השבץ על
המש הריאלים המשאבים על עצמה הממשלה
 רוב — ציבור אותו כגלל באינפלציה תחררים

באינפלציה. המפסיד - השכירים ציכור
ה לדוגמה: הנה, ביותר. אינפלציונית זו תחרות

המחיר את שוטף באופן להעלות צריכה היתד, ממשלה

ארכסודר אסתר מאת
 כי בר־לב, קו את שבנו לטרקטורים שעו׳ת־עבודה של

 את לבנות ׳והולכים עוזבים, היו טרקטורים אותם כן לולא
בר־לב. קו את שבנו הקבלנים שיל הווילות

 מפסידה הממשלה
בתחרות

 ובאמצעות בסיסיים למוצרים סובסידיות ביטול • י על-ידי הזו התופעה עם להתמודד אפשר אם ן^׳
? הריאלי השכר של הורדתו

 ברמית־החיים ירידה — האינפלציה שבמס מכאן, ברור
 משלם שאותו — במשק ריאלים משאבים שמשחררת

 בעיקר זוכים באינפלציה, המפסיד הציבור מן חלק
 באופן רק בו זוכה הממשלה באינפלציה. המתעשרים

 מם־אינפלציה משלם כולו שהציבור נכון לא חלקי.
 לחלק מס־אינפלציה משלם הציבור מן חלק רק לממשלה.

ה על בממשלה ׳מתחרים המתעשרים, זה, חלק הנותר.
 בתחרות כלל בדרך מפסידה שהממשלה ׳ומכיוון משאבים.

 את זאת בכל לבצע כדי נוספים כספים תדפיס היא זו,
 שיש העובדה עצם בנגב. פיתוח זה, במיקרה ;מטרותיה

 להדפיס הממשלה את מאלצת באינפלציה, מתעשרים
 גם ואם עצמה. האינפלציה את ולהגביר נוספים כספים

 הרי נוספים, מתעשרים יש אינפלציה ׳של זו תוספת על
סוף. יהיה לא ׳שלאינפלציה

 רוצים ׳אנו שאם לגמרי, ׳ברור שלעיל הניתוח מן
הפיתוח בעקבות מרקיע׳תתשחקים מאינפלציה להימנע

 לפיתוח כאמצעי חלקי בפיתוח ׳להשתמש ׳ורוצים בנגב,
 השורש מן לעקור אנו צריכים הרי המשק, ■של כולל

 — ההתעשרות תהליך — ההכנסות חלוקת של התהליך את
הממשלה. שבמימון פיתוח לתהליכי בקלות כה שנתלווה

? זאת לעשות איך הנשאלת, השאלה
 זו. לבעיה ער היה קיינס הדגול הבריטי הכלכלן

 מילחמת־ מימון על מדבר הוא שבסיפרו הפרקים באחד
אינ דרך הבריטית הממשלה על־ידי הראשונה העולם
 אלה הציבור, מן חלק זה !שבתהליך לו ברור פלציה.
 מפסידים. השכירים והעובדים מתעשר הרווח, מן שחיים

 ע?״0£1ז רווחים״. של ״אינפלציה זה לתהליך קרא הוא
ו  זה ביטוי על מעולם שומעים אנו אין (למה 1ת£131101״

בו  — ישכר של אינפלציה על ■שומעים בזמן ז
) 1ת£13ז101־1 ?

 ״מס״, המתעשרים של האינפלציה בריווחי ראה הוא
 לממשלה, לשלם צריך היה שציבור-השכירים־המפסיד

 הרווח בעלי את הרווח. לבעלי משלם הוא זאת !ותחת
שאמו הממשלה, עבור מס״ כ״גובי ראה הוא המתעשרים

 — שלהם האינפלציה רווח את — זה ״מס״ להעביר רים
 קיינס, של הכוונה המילחמה. מימון למטרות לממשלה,

: הי׳תה ספק, בלי ו  הרווחים, בעלי על כבד מם להטיל ז
 הכיר הוא כי השכירים, על ולא המילחמה, מימון לשם

 מן זה מס גבתה כבר עצמה שהאינפלציה בעובדה,
 מיסוי על תמיד ממליצים המודרנים הכלכלנים השכירים.
 על המליץ הוא מה. חשוב לא מטרה, לכל השכירים

.10070 ׳כדי עד האינפלציה דיווחי מיסוי
ה על־ידי נאמר ימים כמה שלפני לטובה לציין יש
 ריווחי של כחוק״ ל״מיסוי נערך שהמישרד אוצר,

 הנגב. פיתוח של בתהליך להיווצר העתידים הקבלנים,
 חילוקה למניעת — הנכון בכיוון יפעיל ספק, בלי יזה, דבר

 ערוך לאין האינפלציה. ולמניעת ההכנסות של מחודשת
 למוצרים הסובסידיות ביטול מאשר יותר הדבר יועיל

 בכיוון דווקא שפועלים הריאלי, השכר והורדת בסיסיים
ההפוך.

 חביתי צדק
אינפלציה במקום

ן ך ו ו כי  ממיסוי מאד רחוק הוא כחוק״ שה״מיסוי מ
■  צורך שיש הרי האינפלציה, ריווחי על 1007< של י

ההתעשרות. תהליך מניעת לשם נוספים בצעדים
 שבו !תקציב חשבון על כאמור, נעשה, זה, ׳תהליך

 הזה שהתקציב לציין, יש לכך נוסף הממשלה. שלטת
ש ממשלה ישראל. של הלאומית ההכנסה בגודל הוא

 הנוגע בכל כח בעלת היא גדול כה בתקציב שולטת
 צריכה לא בהחלט היא המשק. של הכלכליים לתהליכים

ש צורך אין במייוחד ממנה. שנדרש מחיר כל לשלם
 אחוזים 60—50 מוצרים ישל הכמות אותה בעד תשלם
 הממשלה השנה. בתחילת שילמה מאשר הישנה, בסוף יותר
 כ׳ח לה יש שלנו. הלאומי התוצר מכל 307<־ס היום ׳קונה

 לה להיות צריך ׳ולא מונופסוני) (כח עצום יחיד קונה של
זה. בכח ׳תשתמש רק אם מחירים, לכפות איזשהו קושי

 פיקוח להיות צריך כחוק״ ל״מיסוי נוסף צעד לכן,
התקציב. מחירי על ביותר חמור

 למשק המוזרמים שהכספים לדאוג צריכה הממשלה
 המצב היום המיוחסים. החוגים בקרב רק יסתובבו לא

 בעבור לספקיה משלמת שהממשלה הכסף שמרבית הוא,
 הגדולות הקניות לפני עוד מיליארד, 50כ־ — קניותיה

 בעלי בין בעיקר מסתובבת — הפיתוח מן המתחייבות
 תוספת בגלל במשק. השונים והשירותים הסחורות ׳ומוכרי
 ,7070 רק אז וגם חודשים, 6ב־ פעם רק שמשולמת היוקר

פרופור באופן השכירים אל אלה כספים עוברים לא
ציונלי.

 הפרופורציונלי חלקם את היום מקבלים אינם השכירים
 היווצרות למנוע אנו רוצים אם למשק. הממשלה בתשלומי

 שהשבי־ לדאוג יש התקציב, חשבון על ריווחי־אינפלציה
 לבוא יכול זה אלה. בתשלומים חלקם את יקבלו רים

 התל״ג, לגידול בהתאם ריאלית, שכר עליית באמצעות
 1007י של תוספת־יוקר תשלום ודרך הפיתוח, ׳בעיקבות

תכופות. ולעתים
 שכר ותשלום התקציב, מחירי על פיקוח כחוק״, ״מיסוי

 הבסיסיים הצעדים שלושת הם אמיתית ותוספת־יוקר
 הפיתוח בעיקבות ׳עלינו המאיימת האינפלציה למניעת

 המחודשת החלוקה את למנוע אפשר באמצעותם בנגב.
עצמה. האינפלציה של לב־ליבה שהיא ההכנסות, של

 יגרמו פיתוח בעיקבות כספים שהזרמות לוודאי קרוב
 היום אין אומנם מחירים. עליית של מסויימת למידה

 אחתים לכמה דרושות הזרמות כמה להגיד שיכול אדם
 ובעצמו. בכבודו פרידמן מי׳לטון ׳לא !אפילו אינפלציה, של
ה מתהליך ההכנסות חלוקת תהליך את נעקור אם אך

 נזכה הפיתוח, ׳תקופת אל להעבירה לא ונדאג אינפלציה
ה של התנופה לפני עוד האינפלציה :בירידת לראות

 בניגוד כי במהלכה. גם ובוודאי בדרום החדשה היערכות
 האינפלציה ובלימת צדק־חברתי שיוויון, העממית, לאמונה

זה. את זה משלימים אלא לזה זה מנוגדים אינם


