
 הסובסידיות את לבטל שדא הממשלה התרסת קובעת: חמחנננית הכלכלנית
בסוד ברתי־הניונד׳ ן ח 71 נ ר סוגדים ומבקריה אמיצה, הסלסה היסה

,יוותים ״ ״, ״עיוותים :  צעקה - עיוותים!״ :
/  המשמשת העיתונות, דפי מעל שומעים אנחנו זו ? /
 נסיון שנעשה אימת כל ולפרשניהם, שונים לכלכלנים פה

 החלב, הלחם, :מיצרכי־היסוד של מחיריהם על לשמור
והשמנים. הביצים
 שהתייקרות הנוכחי, מדע־הכלכלד, לפי חשוב, זה אין
 פוגעת שהיא הריאלי, השכר את מורידה אלה מוצרים

 זה משכר גבוה אחוז כי הנמוך, השכר בבעלי במייוחד
ילדים. כמה לשכיר יש אם במייוחד לאוכל, מוצא

 — ״עיוות״ היא כזאת שסובסידיה העיקר
 לצאת שיש נוראי, דכר איזה הוא ו״עיוות״

להרגו. כדי ובגרזנים, בפטישים נגדו
 זהו להסביר. קשה כמובן זאת ״עיוות״? בדיוק מהו

 האופטימלית לחלוקה דיוק, ליתר למשק, שקורה דבר איזה
 להתנהג למחירים נותנים אין כאשר במשק, המשאבים של
 בשמירה הטמון זה ״עיוות״ יהיה, שלא מה תשקם. לפי
 יותר מאד. גרוע דבר להיות מוכרח הסובסידיות על

 בשכר הירידה מאשר ופרשניהם, דכלכלנינו אליבא גרוע,
 מישפחות־ של מהכנסותיהם הירידה מן ובמייוחד הריאלי,
מרובות־ילדים. שכירים

 משאירים שכאשר מאמינים, ה״חופשי״ השוק חסידי
 את למצוא להם ונותנים לנפשם, המוצרים מחירי את

 את יחלק הדבר הרי ממשלתית, התערבות בלי רמתם
 שרק הדבר משונה אך ביותר. היעילה בצורה משאבינו

 ההתערבות או המחירים, להורדת הממשלתית ההתערבות
״עיוות״. בפיהם נקראת השכר, לעליית ההסתדרות של

(״עי ״זאב:״ שצועקים שמעתי דא מעולם
 מוצר על מסים ,בהטלת מדובר כאשר וות״)

 במיש־ התערבות של פעולה היא שגם כלשהו,
 ה־ ככיוון רק — המחירים של החופשי הקם

מלאכותי. כאופן ייקורם הפור,
 שלפי הבנקים, לדיווחי יקרא שמישהו גם שמעתי לא

 למרות ״עיוותים״, — ל״י למיליארדי מגיעים העיתונות
הממשלה. בעזרת במעט לא נוצרים שהם

זאב!
זאב!

 הסובסידיות אם :מינימלית עיקכיות :כותי ^
 והם עיוות, הם ־ הצריכה על המסים גם עיוות, הן ״

 לשם למוצרי־יסוד, הסובסידיות כי כפליים, כפל עיוות
 הממשלה בתקציב מהוות מהירה, עליית־מחירים עיכוב
 מוצרים על ממסים אך ל״י, מיליארד 9.3 רק ,1979 לשנת
השנה. ל״י מיליארד 67.5 מאיתנו ייגבה

 גם אז עיוות, היא למוצרי־היסוד הסובסידיה אם
 — לא מה ועל — המגורים הטלפון, החשמל, על המסים

 לילדינו וחלב לחם יותר לקנות עיוות זה אם עיוות. הם
 חדרם את פחות להסיק או הסובסידיות, לולא משיכולנו

 זהו גם הדלק, על המסים לולא יכולנו מאשר בחורף,
 בגולם הציבור על מלאיים בכלל להפסיק מוטב עיוות.

ה״עיוות״.
 המוצרים על שלמסים רק לא זאת? תחת קורה מה אך

 ההיפך אלא כ״עיוות״, גנאי בשמות אצלנו קוראים אין
 זוכים הם בעיתונות. ופרשניהם כלכלנינו יקירי הם מזה.

 כ״אמצעים גל־כך, לנו הנחוצה כ״ספיגה״ בשמות־חיבה
 פעם מדי בלעדיהם. שאי־אפשר באינפלציה״ למילחמה

עיוותים״. ״מיישרי הצחוק, למרבה אפילו, להם קוראים
 המורידה התערבות כל בלתי־רציונלית, סיבה מאיזושהי

 התערבות כל לעומת ״עיוות״, אצלנו נקראת המחירים את
!אינפלציה בזמן וזאת בשבחים. הזוכה מחירים, המעלה

 בשכר ״חריגה״ עלייה כל הפוך. הדבר ההכנסות, לגבי
 הירידות דווקא מקבלות השבחים ואת ״עיוות״, נקראת
המוצרים. למחירי היחס מן הגמור ההיפך — בשכר

כידי הטיפול על דבר אותו להגיד אין אך
 שמעתי לא מעולם כרווחים. העלייה על עות

 גורמים או ״חריגים״, הם רווחים שהם שאיזה
 דומה אליהם היחס גודלם. כיגלל ל״עיוותים״

משו הרי,הוא המעלה כל :המחירים אל ליחס
כח.

בשי הבלתי־רציונלי חוסר־העיקביות הוא מאד משונה
שמסים אל־נכון יודעים הכלכלנים ״עיוות״. בתווית: מוש

סוב כמו בדיוק כלכלית מבחינה בעיות להיות יכולים
 כי (אם מסים כמו עיוות אינן שהסובסידיות או סידיות,

 שמציעים כפי רווחים״ ״מדיניות שיציעו שמעתי לא עוד
שכר״). ״מדיניות

 עייקכי. הוא זאת. יודע כוודאי פרידמן מילטון
 מכל כמשק, ממשלתית התערבות כל ואצלו

גדול. אחד עיוות היא שהוא, סוג
אמתה
דתית

היש בעיתונות הכלכלית הפרשנות זאת, מרות
 הכלכלה דעת את כלל בדרך המבטאת — ראלית ״

 של השלילית התווית את תדביק תמיד — המימסדית
 את להעלות המכוונות הפעולות לאותן רק ה״עיוות״

 או מיצרכי־היסוד סיבסוד כגון העובדים, של רמת־חייהם
עליות־שכר.

 מס־המעסי- את לבטל שמתכוונים בעיתון קראתי היום
 ״עיוות״ בשם ייקרא שהדבר מקום בשום מצאתי ולא קים,

 האוצר יקח מניין אפילו שאלו לא שחיפשתי. למרות —
 לו הכניס זה שמם הלירות מיליארד חמשת את עכשיו

 לתקציב, החמורה לדאגה סימן שום היה ולא כה, עד
 והערב, השכם אותה מפגינים והעיתונות שהכלכלנים

 כסף בהדפסת אפילו הסובסידיות. ביטול על מדובר כאשר
 מהי, זה. מס־מעסיקים ביטול בגין עלינו מאיימים אין
 בנושאים בטיפול איפה־ואיפה של הזה ליחס הסיבה כן, אם

המגבילים? הכלכליים
 ה■ של הפילוסופיה הפגנת אלא זאת אין

 — דכר כל כלכלנינו. על שהשתלטה ״קורכן״,
 מטעם קורבן של כגדר שהוא — מה חשוב ולא

״עיווות״. הוא העובד חיי,העם רמת את יעלה
 עקבי, שאינו להגיון, בניגוד הוא שהדבר חשוב לא
 שלא — כלכלי היגיון שום בו ושאין רציונלי, שאינו
 האמונה הראינו. שכבר כפי — החברתי ההיגיון את נזכיר

 העיקביות, על הכל. על מאפילה השכירים של בקורבנם
המיקצועי. ההיגיון על וגם הרציונליות על

 כלעדיו. שאי־אפשר טוב דבר הוא הקורבן
 לפרשני- או לכלכלנינו, להגיד מישהו ינסה-נא

 את לשפר אפשר שאולי בכלי־התקשורת, הם
 מה ונראה קורבנות, כלי גם הכלכלי מצבנו
 ביטול או זעם, או תהיה היא ■התגובה. תהיה

חשבנו. לא זה שעל הפתעה, או מוחלט,
 בחברה עמוק יושבת הקורבנות שבתועלת האמונה

דתית. כימעט נימה בה ויש שלנו, הכלכלית
 ״בצעדים או — בקורבן הזאת המיסטית האמונה

מש מצבנו, לשיפור כמפתח — תרצו אם הדראסטיים״,
 — הסובסידיות על הדיונים .בעת — האחרונה בעת תלבת

 האומרת: ליושר, הדרישה נוספת, מוסרית דרישה עם
הסובסידיות! הלאה מחירי־אמת. משלם ישר ציבור
 ? הסובסידיות לביטול הסיבה להיות יכולה עוד מה וכי
 לא עולה הסובסידיות ביטול לסבסד? כסף אין לאוצר
 לשם לא אם בביטולן, דווקא דבקים מה לשם אז פחות.
? היושר

 ולא דתית, אמונה של שלמה מערכת לפנינו
כלכלה.

 ״אין היסטריים. ממדים לאחרונה מקבלת זאת אמונה
 צעקה !״הסיבסוד עיוות עם לחיות יכולים אנחנו

 וראשי חברי-כנסת מפי הטלוויזיה ממסך נשמעת זאת
כלכליים. אירגונים
 חי היהודי העם ץ הזאת ההתרגשות מה

 יותר דברים עט שלו ,ההיסטוריה במשך ככר
סובסידיה. מאשר גרועים

:כך בערך נראית הזאת הדת של המוסרית המסכת
 דבר הוא הסובסידיה ביטול רע, דבר היא הסובסידיה

טוב.
 כמה אותו להקטין ויש רע, דבר הוא הנזקקים פיצוי

 יותר עוד דבר הוא פיצוי בלי סובסידיה ביטול שיותר.
לנזקקים. טוב

 דבר הוא הסובסידיות ביטול בעיקבות המדד עליית
 מקדשת המטרה מזיק. לא זיוף קצת — המדד ועיקור רע,
מעליית עיקור הישועים. אמרו כבר כך האמצעים. את

ת א אלססנודיר אסתור מ
 נהדר, דבר הוא הסובסידיה ביטול שבעיקבות המחירים

 על רק יחול זה עיקור אם כפל־כפליים, נהדר והוא
קיים. יהיה לא הוא הצמודים לגבי אך תוספת־היוקר,

 שאליו האבסולוטי הטוב שהדבר מזה יוצא
המו במחירי מהירה עלייה :,הוא לשאוף יש

 כתוספת לנזקקים, פיצוי כלי הבסיסיים, צרים
פי עם ביחד למדד, השבר של ההצמדה הורדת

ללא־שכירים. מלא צוי
 מס-המעסי- ביטול את גם להגניב יש אפשר, עוד ואם

שיפור. לשם — התוכניות של הזה המכלול לתוך קים
 איבה הגיונית, אינה הזאת המחשבה צורת רבותי!
 רמת- להורדת כמיהה של השתוללות סתם היא רציונאלית.

 סיבלו ואת ההקרבה טכס את לראות העובדים, של חייהם
 אנחנו בעצם זה שהקורבן, מאד ייתכן כאשר הקורבן, של

כולנו. בעצמנו,
 את לבטל שלא הכוח לה עמד ולמזלנו ישבה, הממשלה
 היה הנ״ל הכלכליים הקנאים מצד הלחץ הסובסידיות.

עצום. עדיין והוא עצום,
 הלחצים, בכל שעמדה ברגע דווקא עליה? אומרים מה
 — הממשלה את אותה, מאשימים כושר־מנהיגות, וגילתה
 דיעות את לבטא שבחרה העיתונות ומן מבית דווקא

 ואין החלטה, כושר לה שאין — מה משום כלכלני־האוצר,
מנהיגות. כושר לה

 לבטל ? לקבל צריכה הייתה היא חלטה איזו
 לבטל לא ואילו החלטה, זוהי ך הסובסידיות את

ץ החלטה אינה — אותה
בתש שתזכה כדי אותנו להנהיג צריכה היתה לאן

 וכאשר ? כלכלית להתמוטטות חברתי, לתוהדובוהו ? בחות
 נכון, — הפוך לכיוון רב במאמץ ההגה את הופכת היא

 שיוויוניות של לכיוון — לכלכלנינו בלתי־רגיל לכיוון
? מלהנהיג מפסיקה היא אז המחירים, ועצירת חברתית

 לאיבוד. הולכת שלנו שפיות-הדעת :רבותי
:אבודים אנו אחרת כי אליה, לחזור מוברחים

 יכולות אינן וגם הן, אין הסובסידיות. את לבטל אסור
 במחירי המס של המרכיב שבו במשק, עיוות להיות,

מסובסד. שבהם המיעוט ורק — עצום הוא המוצרים רוב
 שעמידה קודמים, במאמרים שכתבתי כפי מאמינה, אני
 קובעת שהיא המוצרים מחיר על הממשלה של איתנה
 להתחיל ביותר הטוב האמצעי היא היא בעצמה, אותם

 השמירה זה, בתהליך אחורה. האינפלציה גלגל את לגלגל
 למחירים להניח שלא הוא שפירושה הסובסידיות, על

 ראשוני צעד היא לעלות, הממשלה של הישירה שבשליטה
ביותר. חשוב

התקציב, על שמירה גם היא הסובסידיה על השמירה
העובדים. לרעת הכנסות לחלוקת מכשיר יהפוך פן

רא ממדרגה אגטי־אינפדציוני תפקיד זה
שונה.

 הלא־ המיעוט לטובת ההכנסות את המחלק תקציב,
 ההכנסות, את מחלקת עצמה שהאינפלציה כפי שכיר,

רב. לסבל גורם וגם ביותר, אינפלציוני הוא הרי
 זו לשאלה הסובסידיות? את לקיים כסף יבוא מניין

 עולה שנתברר, כפי הסובסידיות, ביטול כי מובן, אין
 את — חופשי באופן — לצטט יכולה אני כאן יותר. עוד

 תקציבים, בבניית ומנוסה ותיק שככלכלן זנבר, משה
 הנוכחי שבמצב )13.7.79 (מעריב באוצר לעמיתיו מציע
 התקציב איזון את ולחפש הסובסידיות, את להשאיר מוטב

אחר. במקום
ג *


