רק >1שק הו/תנהד בהתאם לאינטרס □ ,של העובדים
מ ס ו ג ל ל ה י א ב ק ב א יו פ לוג י ה ב י ע י ל ו ת
ף*! פעם הראשונה בהיסטוריה שלה חוגגת מדינת 
ה ישראל את עצמאותה ,כשחוזה־שלום באמתחתה ,עם
הגדולה מבין שכנותיה הערביות .הסיכוי שלא נצטרך
עוד לשלוח את ילדינו למילחמות ממלא את לב כולנו
בתיקווה ובשימחה.
גם המחשבות על שינוי איכות חיינו היום־יומיים,
הגנוזות בהגשמת השלום הלכה למעשה ,ממלאות אותנו
תיקווה לעתיד שונה טוב יותר .לא עוד בידוד ובדידות,
לא עוד איבה ודחייה ,אלא חילופי מחשבות ורעיונות,
נוסף לחילופי סחורות ותיירים .לא עוד ניצול עם בידי
עם ,ולא עוד ביזבוז משאבים במילחמות ,אלא שיתוף־
פעולה ורווחה משותפת.

הנבה־

מי ק ר  -ס ע ד בעל■ בו שר
 *4ככל זאת ,בפרום השנה ה־ 32למדינת־ישראל ,ה 
! שימחה עדיין לא שלמה .הסיבה העיקרית לכך היא
דמותה של החברה הישראלית בת־ימינו .אין זאת הדמות
שבה רצינו ,לאחר שלושה עשורים של עצמאות.

של

האינפלציה הממושכת אינה רק חולי כל 
כלי .אלא כתור שכזאת היא אוכלת כל הלקה
טוכה כהכרה שלנו .כאשר היא אוכלת את
השכר הריאלי היא מכרסמת גם כערך העכורה
וכככודו של האדם העוכר.
■תשלומי הסעד הולכים וגדלים .לפי מישרד העבודה
,והרווחה ,קו העוני נמצא היום בסביבת המשכורת הממו 
צעת במשק ,כ־ 7,000ל״י .פירוש הדבר הוא ,שבעל מיש־
פחה המשתכר פחות — ויש רבים כאלה ,שהרי זאת
משכורת ממוצעת — ואינו נעזר במפרנס נוסף במישפחה,
בעיקר בגלל ריבוי הילדים הקטנים ,הזקוקים לטיפול
במשך כל היום ,נהפך למיקרה-סעד .וזאת לא בגלל שהוא
חולה ,נכה או אינו רוצה לעבוד .הוא בריא וחרוץ ,עובד

שלא דורש הסבר) .במערב־גרמניה ובשווייץ האינפלציה
השנתית היא בשעור של ״ ,370—47כפי שהיה פעם
אצלנו(.

הרכה כלכלנים כאמת הרימו ידיים ,ותחת
לשכור את הראש כסוגיות כמו אינפלציה ,שכר
ושכר־־דירה ,הלכו לפתור את הכעיות המעניי
נות — האם כדאי יותר להתחתן עם שחורה
או עם כהירה? והאם זוגות צעירים כימינו,
עם דירה או כלי דירה ,מעדיפים כן או כת ?
או ,האם עוכדים ״אוהכי סיכון״ הם כמצכ עדיך
על עוכדים ״שונאי סיכון״ או ההפך?־
נוסף להסברים המודאליסטים והמיסטים על מצבנו
הכלכלי ,עומד כמובן היום ,כמו תמיד ,ההסבר הביט 
חוני .יש לציין שבעולם הגדול תופס את מקומו של
ההסבר הביטחוני ההסבר של מחירי הנפט .(0 .? .£ . 0

מן ה רו ב  -א ל המיעוט
^ ל זה היה טוב ויפה ,ואנו היינו מקבלים הסברים
^ אלה וממשיכים למשוך בעול ,אילולא היינו מבחי 
נים בצד הסבל הרב )אינפלציה ,שכר נמוך וחוסר דיוד(
גם כהתעשרות )הכנסות ענקיות שלא משכר ,קניית דירות
במיליוני לירות( ,תופעות שכפי הנראה נגרמות בעטיים
של אותם הגורמים עצמם ,דהיינו :אינפלציה ,שכר נמוך
וחוסר דיור.

'כפרום שנתה ה־ 32של מדינת ישראל אנו
מצויים בעיצומו של תהליך קיטוכ ההכנסות
בהכרתנו .תהליך זה הוא הוא הסיבה למועקה
שכלב ,גם כאשר נפתח עידן השלום .הוא הוא
הסיכה העיקרית לדמוראליזציה כהכרה שלנו.
קבוצת מיעוט בחברה שלנו ,שהכנסתה לא מן השכר,
הולכת ומתעשרת .ומניות שהתוצר הלאומי אינו גדל,
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האינפלציה הממושכת אינה
רק חול׳ כלכלי .היא
אוכלת את השכר הריאלי,
מכוסמת בעדו העבודה ובנבווו
של האום העובד
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ביושר שמונה שעות ביום .אך הוא מיקרה־סעד אודות
לכך ,שלא רוצים לשלם לו משכורת מכובדת בעד עבודתו.
אין הוא מיקרה־סעד באשמתו ,אלא באשמת אלה הקוב 
עים והמשלמים את המשכורות.

אין צורך להככיר מילים על הדמורליזציה
שהדכר גורם לאדם העוכר ,שמרגיש כי איו הוא
יכול לפרנס את מישפחתו ונזקק לסעד .ושוב.
אין המדוכר כמיקרים של חולים ונכים ,המוג־
כלים ככוח עכודתם ,שההכרה מפרנסת אותם
כצדק ,אלא כאנשים עוכדים ,כעלי״כושר ,ששי
טת התשלומים הנהוגה אצלנו הופכת אותם
למיקרי-סעד.
נחשוב רגע על הדוורים ששבתו לא מכבר ,שמשכורתם
נעה בין  2,000ל־ 5,000ל״י .מרצה בכיר באוניברסיטות,
בעל תואר דוקטור ,משתכר  6,000ל״י ברוטו לחודש.
השיכבה הקרויה אצלנו ברוב צביעות מיעוטי־יכולת או
טעוני־טיפוח ,כוללת הרבה אנשים עובדים ובני מישפחו-
תיהם .כינויים אלה לא מוסיפים כבוד עצמי לאדם העובד
ולא כבוד לעבודתו .לשאלתם עונים כלכלני המימסד,
ש״אין המשק יכול להרשות לעצמו״ שכר גבוה יותר.

שחורה או בהירה
^ אשר אנשים צעירים חוזרים מן הצבא ,הם מגלים
שאינם יכולים להתחיל בחיים עצמאיים ,כי ידם
אינה משגת דיור .ושוב ,אין כל פגם בצעירים האלה ,הם
בריאים ברוחם ובנפשם ,״אך פה לעשות ,שמחירי הדי 
רות בשוק הם כה גבוהים ?״
״אין אנו יכולים להרשות לעצמנו״ לשכן זוגות־
צעירים ״עניים״ בדירות כה יקרות ,שעומדות על מיג־
רשים כה יקרים ,סתם ככה .גם את שכר הדירה האס 
טרונומי ,בגו^ה של חודש משכורת ,אין לןזוריד למע 
נם׳ כי ״בתנאי השוק״ לא יהיה זה ״כלכלי״ ,אלא

או כימעט שאינו גדל ,הרי שהתעשרות זו מתבצעת בהכ 
רח על חשבון קבוצה אחרת ,שהולכת ומידרדרת .קבוצה
זו הנה הרוב ,זהו מעמד העובדים השכירים במדינת־
ישראל ,שחלקו נאלץ היום לקבל עזרת־סעד לקיומו.

]לאת א ס ת ר א ל כ ס נ ד ר
״עיוות״ בחלוקת המשאבים .וזאת אין אנו יכולים להר 
שות לעצמנו — יגידו כלכלני המשק.

ומה לעשות שפתאום יש לנו אינפלציה
דוהרת ,חופר פיתוח ושכר נמוך? אין הסכר
רציונלי לדכר ,שהרי עכרנו תקופות יותר קשות
מכחינת התנאים האוכייקטיכיים של המדינה
והמשק — תקופות של עליה המונית כתנאים
של משק פחות מפותח ,כתנאי כטחון קשים —
וככל זאת היה פיתוח ,האינפלציה היתה
מתונה ,והשכר גבוה כהרבה .כנראה שהפעם
חטאנו ,הפכנו עם רע ,חמדני ועצל — כפי
שנוזפיס כנו לעתים המאמרים הראשיים וה 
מומחים .ולכן עלינו לשאת כעונש המכות
הכלכליות.
לגבי פרשנים כלכליים אחרים ,גם ההסבר המורא-
ליסטי הזד ,אינו תופס .לדידם שייך כל העניין לתחום
המיסטיקה .אין הסבר לדהירת האינפלציה ולהאמרת מחירי
הדירות .וגם אם יש פה ושם הסברים ,לבטח אין שליטה
על התופעות .הן ,כמו רעידת־אדמה ,פורצות ונעלמות
מבלי שיד אדם תכוון אותן או תשלוט עליהן.
באוצר כבר נאמר ,שיש לנו ״אינפלציה בסיסית״ של
£,ל—3ז 2.50/4לחודש ,ורק את האחוזים הנוספים על אלה
יש צורך לנמק .האם הבנתם נכון? אינפלציה של
״/״—40״ 307נקראת ״אינפלציה בסיסית״ ,מין כח־טבע

השכר הנמוך והאינפלציה אינם תופעות־מוסר או מכות־
טבע .הם האמצעי היעיל ביותר להגברת קיטוב ההכ 
נסות במשק — מן הרוב השכיר אל המיעוט שאינו
שכיר .אלה הם אמצעים יעילים מדי ,מכדי שנפקיר
אותם ביד המיקרה .את השכר הנמוך ואת האינפלציה
מטפחים אלה המעוניינים בקיטוב זה של ההכנסות.
התופעה הזאת אינה ישראלית בילעדית .בעולם שו 
ררת סטגפלציה .זאת היא תופעה של אינפלציה מלווה
בחוסר־עבודה ,מצב שגורם הרבה סבל לעובדים .גם הסטג־
פלציה ,בדומה לאינפלציה הדוהרת אצלנו ,מוצגת על־ידי
כלכלני המימסד המערביים ,כתופעה מיסטית ,שסיבותיה
לוטות בערפל ,אין יודעים להסבירה ואין יודעים גם
איך למחוק אותה מעל פני האדמה .אך אם מסתכלים
מקרוב מתברר ,שעם כל הסבל שהסטגפלציה גורמת לעוב 
דים ,הרי אין תנאים יותר טובים ממנה להפקת רווחים
בעולם העסקים.
האם יש תנאים יותר טובים להשגת מטרה זו מאשר
עליות מחירים יחד עם חוסר־עבודה ,השומר על השכר
הנמוך גם בתנאים של עליית מחירים? הדו״ח האחרון
של הלישכה הסטטיסטית של מישרד העבודה הפדרלי של
ארצות־הברית הצביע על גאות עצומה בדיווחי החברות.
הדבר היכה בתדהמה את הציבור האמריקאי ,שמתמרמר
במילא למראה המשכורות המצטמקות מחמת האינפלציה.

חרף הכפות המיסטית יודעים הממשלות
וכלכלני המימסד המערכיים איך לשמור על
המשך קיומה של הסטגפלציה .השמירה על
״האיזון״ כין אינפלציה וחוסר-עכודה נקראת
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