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ת חפשו העברי הספר בשבוע  הנקרא הספר א
:עצורה בנשימה

אחות״ משאלה ״בעקבות
הדר ארנון מאת:

 ומוזרה מצחיקה טרגדיה הקורא לפני הפורש מקורי רומן
 העוסקים מתבגרת, ואלמנה צעיר גבר חלק נוטלים בה

 מקדיחים כך וכדי הם, זהותם אחר עצמיים בחיפושים
אחרים. רבים של תבשילם

ימינו. של תל-אביב :הרקע
 אח מתכלים, עלומים מוז, אוצר אחר התחקות המשימה:

קשוחים. וסחטנים נשכח מאהב אובד,

שר... מציאת :המטרה האו
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״ספרי״ הפצה: הספרים. חנויות בכל להשיג

ריו אל בדרך
)17 מעמוד (המשך

 בסיסיים, במוצרים בסובסידיות קיצוץ וכר,
 — וכמובן שונים, מיסי־עקיפין העלאות

 הורדת־ — האחרונה •תובנית־החומש עד
 האלה הצעדים בין אחד אפילו אין השכר.
 העובד של רמת־חייו נגד מכוון שאינו

 ממילא. המפסיד ציבור אותו נגד השכיר,
 את ׳לעצור דרך להיות, יכולה ולא אין,

 על נוסף עומס הטלת על־ידי האינפלציה
 של בעומס כבר הנושאים אותם שכמי

האינפלציה.
יעצ שלא רק לא אלה ״צעדים״

או יגבירו הם האינפלציה, את רו
ה אי-השוויון העמקת על-ידי תה

להי ישיר כאופן הגורם הכרתי,
כ הגכוהות ההכנסות של ווצרותן

האינ של לדינאמו המעטים, ידי
פלציה.

 בכלל הבחינו לא כי עד הרוב, של ■חייו
בציבור. המיעוט של העולה חייו ברמת

המו וצריכת השחור שההון עד
 עם יחד — כך כל התעצמו תרות
 לחודש 8.7ל-* עד המחירים עליית

 ממנה להתעלם היה שאי-אפשר —
עוד.

םס קקי פ
בטהראן

 חזיתי, הזאת ההתפתחות את ם ד
 שוק* כאשר ,1975ב־ עוד בעבודתי ד*

 קל יחסית והיה קטן, עוד היה המותרות
 לב לשים ״יש אז: כתבתי אותו. לחסל

טרנספורמציה חלה האינפלציה שבמהלך

אינפ אינפלציונית: ספיראלה נוצרת
 שתואר הסוג ימן כלכליים צעדים — לציה
 צעדים — מתגברת ׳אינפלציה — לעיל

 מתגברת אינפלציה — מתגברים כלכליים
הלאה. וכן — יותר עוד

 הזאת הספיראלה מן כתוצאה
 במהירות אינפלציה היום לנו יש
לשנה. 10/״צס של

 להוריו שגווווו המאמצים
האינפלציה את

 הצרה זאת? לעשות לממשלה לה ׳למה
 עושה. היא מה יודעת היא שאין היא
משוכ ישלה, והכלכלנים שהיא, בטוחה אני

וב באמת באינפלציה לוחמים שהם נעים
הפוכות. הן כשהתוצאות אפילו תמים,
 של שבמיקדה הטוב היהודי במו הם

 בעקרונות — בעיקר כופר אינו כישלון
חו — המקובלת הכלכלית התיאוריה ישל
 מם־ בחומרה המיצוות את קיים שלא שב

פינת.
 נהדק רק שאם משוכנעים הם

 יניע הרי קצת, עוד החגורה את
המשייח.

אותה שהגדילו הם

העשי על־ידי הנצרכים המוצרים לטובת
ו יותר והריווחי. הגדול השוק הם רים.
 למיס־ זה. לשוק מייוצר התוצר מן יותר
 יקר. בטיב אך פחות, לייצר כדאי עלים

 אינם פשוט מטיב בגדי־ילדים לדוגמה:
 נכון דבר אותו הישראלי. בשוק קיימים

יוכו׳.״ חליפות דירות, רהיטים, לגבי

 מכונת
הכבשים

 אשמה זה. בכל אשמה ין'הממשלה ט
 שעליה המקובלת, הכלכלית התיאוריה 1'

 האנטי-אינפלציוניים״. ״הצעדים מבוססים
אש אינם הכלכליות ההחלטות מקבלי גם

 הזאת, בתיאוריה מאמינים שהם בכך מים
 רק ולא הכלכלנים, על מקובלת היא בי

 שם וגם — הגדול בעולם גם אלא כאן,
 כל־ מודל יש לממשלה דומות. התוצאות

 והבנוי עבורה, הכינו שהנלכלניה ,כלי,
 בסעד, קיצוצים בו מכניסים שאם כך,

 בסיסי עליות למוצרי־היסוד, בסובסידיות
 ממנו יוצאת הרי שכר, והורדת העקיפין

ברמית־המחירים. ירידה
 שד כסרטה למכונה דומה זה

כארץ, היום המוצג ג׳יררדו, אני

 של זה ׳שוק־מותרות הכל מכירים היום
 ומקררי־ייבוא, דירות־פאר מכוניות־ענק,

 המרקיע שלנו, מאזן־התשלומים את ההורס
 חילקה כל ׳והאוכל המחירים, את לשחקים

 וגם שלנו, המצומצמים במשאבים טובה
 את יודעים נם היכל זאת, לעומת ׳בחברה.

עמ לשיכונים השוק של העצוב המצב
השיכונים. של רק ולא מיים׳

 לעליה סימן זה שוק-מותרות אין
 דרבים. שנדמה כפי כרמת־החיים,

 המציאות. שד נוצץ ציפוי רק זה
 ככואנום־ כריו־דה־ז׳אנירו, גם

 מכוניות■ המון יש ולאנוס איירס
 כמיוחד טהראן וכנייני־פאר. ענק

 פקקי־התנועה על מפורסמת היתה
שדה. הענקיים

 העולם של סינדרום הוא זה נוצץ שוק
 אצלנו שהחיים אומרת אני אין השלישי.

ובניגריה. בארגטנינה בבראזיל, כמו הם
וב במשק היום, ההתפתחות מגמות אך

 מוטב זה. בכיוון בפירוש מצביעים חברה,
קודם. אחת שעה אותן לעצור

 קשה בעלייה די
 העובד ועכו !של
 לירידה לגרום נדי

הרווחים של גדולה

 האחד, כצד כבשים מכניסים שכה
 כצד צמר אפודות ממנה ויוצאות

השני.
 והתי- הזה, הכלכלי המודל עם הצרה

 היא בנוי, הוא שעליה הכלכלית ׳אוריה
 חלוקת על כלום ולא יודעים הם שאין

 בהם מופיעה אינה זו במשק. ההכנסות
 לאינפלציה שלהם התרופה מקום. בשום

 ״הציבור״, של רמת־חייו את להוריד היא
 שרוב לעובדה הרוב. של יזו את ומוטב

באינפ המפסיד השכיר הציבור הוא זה
 הנ״ל. המודל לפי חשיבות כל אין לציה,

ד המושג את מכיר הוא אין י ס פ בכ מ
לל.

 תוכנית
החומש

 הממשלה של החדשה תוכנית ף*
 ה? האלמנטים מן בעיקרה מורכבת י י

 האנטי-אינפלציוניים״ ה״צעדים של ישנים
 בספי־ מרכיבים המשמשים לעיל, שמניתי

 אי״ העמקת על־ידי האינפלציונית, ראלה
 בעיקר בתקציב, מקיצוץ :דהיינו השיוויון.

ה קיצוץ בשיירותי־הרווחה, קיצוצים דרך
 \ מיסי״ והעלאת למוצרי־יסויד סובסידיות

עקיפין.
 סוף־ בתוכנית שיש לציין יש זאת עם

 אלמנטים שהם שוויוניים, מרכיבים גם סוף
 כגון: אצלנו, הכלכליות בתוכניות חדשים
 וביטול 100^ של לתוספת־יוקר דרישה

 יש זה ועל ההון, של לאשראי הסיבסוד
לברך.

 לחזק, יש האלה האלמנטים את
 הגברת לשם עוד אליהם ולהוסיןז
 זו כי ההכנסות, בחלוקת השיוויון

 כיווני את להסיר היחידה הדרך
 והחכרה המשק שד ההתפתחות

ב האינפלציה ושד ככלל, שלנו
פרט.

 ה־ היו האחרונות, השנים במשך לכן,
חמת־ בהורדת עסוקים כל-כך שילטוניות

 מעשי באופן זאת לעשות (אין
נוסף.) במאמר כך על —
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