
 ישראל״, ״בנק של המחקר מחלקת מטעם סודי פנימי תזכיר
 ,1980—1983 השנים בשלוש בי קובע לביא,■ יעקוב בידי שנכתב
דולר. מיליארד 7.5 לפחות למשק יחסרו

להניח, יותר סביר לבן אופטימיות. תחזיות על מבוסס התזכיר
דולר. מיליארד 10ל־ יגדל החסר הסכום כי

 יחזור לא שאם ממש, של אזהרה משמשות המחקר מסקנות
 הכוללת המערך, של המרסנת הכלכלית למדיניות מהר הליכוד
 כלכלית שואה לפני בקרוב המשק יעמוד זר, מטבע על פיקוח

ודאית.
 סימנים מראים הליכוד ראשי אין הקיר, על הכתובת למרות

 כאחת זאת להסביר אפשר מרסנת. מדיניות לנקוט עשויים שהם
 המבול״, ״אחרי של מדיניות מנהלים שהם או : האפשרויות משתי

 נוספת, אמריקאית כספית כתמיכה יזכו כי סבורים שהם או
שטחים. על נוספים לוויתורים כתמורה

״הת היה לביא של מחקרו ושא ך
 ב־ השוטף בגרעון אפשרויות פתחויות ן■

 בשנים ובייבוא־ההון מאזן־התשלומים
 היא המחקר מימצאי חשיבות ״.1980—83
 ב־ עוסק שאינו מי גם כי עד גדולה, כה

 יקבעו המימצאים כי מבין יבשים מיספרים
 כל של האישי גורלו אה הבאה בשנה
מש בנק־ישראל של הסודי המחקר אזרח.

בלשאצר. במישתה הקיר שעל ככתובת מש
 הקרובות השנים בשלוש כי מניח המחקר

 אחוזים 7 עד 6 של בשיעור המשק יצמח
 התוצר של הגידול כשיעור שנתי, בממוצע
 של בשיעור הוא אף יגדל הייבוא העסקי.

 במחירי- בהעלאות בהתחשב לשנה. 7.50/ס
ה בסיקרה הרי העולמי, ובמיתון הדלק
לשנה. 7.5ס/0ב הוא אף יגדל הייצוא טוב,

 מביאים אלה אופטימיים נתונים
 השוטף כגירוען גם :אחת למסקנה

 צפוי האזרחי התשלומים במאזן
ל 7.5* לפחות •טל ריאלי גידול
שנה.

 שכן אופטימית, הנחה זוהי לביא, לדעת
 בשיעור יגדל הריאלי הייצוא כי מנבא הוא
 במאזן- השוטף הגרעון ולכן בהרבה, קטן

 לשנה. 7.50/0מ־ ביותר יגדל התשלומים
תח את לבנות לביא החליט זאת למרות
 מודה עצמו שהוא — ההנחה על זיותיו
שה כדי אולי — מדי אופטימית שהיא

מאיימות. פחות תהיינה מסקנות
 הרעת על השלכות יהיו למשבר־הדליק

 העליה המשך ועל ישראל של תנאי־הסחר
 לפחות של בשיעור חו״ל, במחירי המהירה

 השוטף הגרעון מכד כתוצאה לשנה. 10ס/ס
 ביטחוני יבוא למעט במאזן־התשלומים,

הביטחו החובות על רבית ותשלומי ישיר
 בסך הבאות השנים בשלוש יסתכם ניים,

 הוא החישוב דולר. מיליארד 12.9 של
 ,1980—83 השנים בשלוש הייבוא פשוט:
ל ותשלומים ישיר ביטחוני ייבוא למעט
 60ב־ יסתכם ביטחוניים, חובות על ריבית

 בתקופה למלאי הייבוא דולר. מיליארד
 יהיה הייצוא דולר. מיליון 450 יהיה זו

 החשבונית המסקנה דולר. מיליארד 47,550
מיליארד 12.9 יהיה הגרעון :הפשוטה

דולר.

 חזרה
למערך

 מבוססים הייצוא לגבי המחקר תיני ך
למדי תחזור הממשלה כי ההנחה, על ■*

בשנים המערך ממשלת של הכלכלית ניות
 מאסיבית מדיניות ננקטה אז .1974 —77

 המחיר במאזן־התשלומים. הגרעון לשיפור
 באמצעות שונה והייצוא הייבוא של היחסי

 הכלכלית בפעילות הגידול וקצב פיחותים,
בשנים כי קובע המחקר ואכן, הואט.

ב הריאלי הגידול שיעור היה 1975 —78
 הגידול לשיעור זהה שנתי בממוצע ייבוא

 הגידול שיעור כלל בדרך העסקי. בתוצר
 העסק־. התוצר של זה על עולה בייבוא

 ההנחה, פי על המחקר את ערך ישראל בנק
 מרסנת, כלכלית במדיניות ינקוט שהאוצר

 המחקר נתוני ולכן המערך, של זו כמו
 שנתי בשיעור יגדל הייבוא כי קובעים

 הייצוא כי וכן התוצר, עליית לשיעור זהה
המערך. בתקופת גדל שבו בשיעור יגדל

 כמילים זאת אומר לא המחקר
 ממנו להסיק קל אולם מפורשות,

ל- במהרה יחזור לא הליכוד שאם
■■ יו 1........—1 1 1 38 .

ארליך השר
אסון יהיה — המערך יחזור אם

גפני הנגיד
שואה תהיה — הליכוד יישאר אם

 של המרסנת הכלכלית מדיניות
 מטבע על פיקוח הכוללת המערך,

 לנתוני להגיע המשק יצליח לא זר,
 שאותם השוטף, במאזן הגרעון

מיל 7.5 רק :בהישג המחקר ראה
ה כמדיניות המשך דולר. יארד

 פי הגדול לגדעון יגרום קיימת
 שפירושה יותר, או שלושה שניים,
ודאית. כלכלית שואה

 הכלכלית למדיניות יחזור הליכוד אם
 לגייס האוצר על יהיה עדיין המערך, של
 יבואו מהיכן חסרים. דולרים מיליארד 7.5

? אלא סכומים
 שער ירידת תימשך כי סבור לביא
 סכומי יגדלו ולכן למארק, ביחס הדולר,

 אם דולרים, במונחי מגרמניה הפיצויים
 מוטל הדבר כי מוסיף עצמו לביא כי

התאוששות תחול פי מקווה לביא בספק.

 מציין כי אם המערב, מן בעליה ניכרת
 גם הוא בספק. מוטל זה דבר כי מיד

 למרות במגביות, גידול יחול כי מניח
 קיימת האחרונות שבשנים מוסיף, שהוא
 להניח וקשה בהכנסות יציבות של מגמה

גידול. יחול כי
 העברות צפויות הקרובות השנים בשלוש

ב הפרטי, לסקטור חד־צדדיות כספיות
 ולמוסדות דולר מיליארד 5 של שיעור

 מיליארד שני של בשיעור ואחרים לאומיים
 מיליארד 1.7 של הכנסות צפויות כן דולר.
 ועוד והפיתוח, העצמאות ממילוות דולר
 אחרות. מיסחריות מהלוואות מיליארד שני

 בשיעור (נטו) מחו״ל השקעות גם צפויות
דולר. מיליון 800 של

 ייבוא־ למעט הצפוי, ייבוא־ההון סך־כל
 דולר. מיליארד 11.5 הוא ממשלתי, הון
 הלוואות מיליארד 3.9 לשלם יש מזה

 שלא ממשלתיות הלוואות כולל אזרחיות,
 דולר מיליון 100 ועוד ביטחון, עבור

 יישאר כך בחו״ל. ישראלים השקעות
ב הבאות השנים בשלוש ייבוא־הון-נטו

דולר. מיליארד 7.5 של שיעור
 יהיה, התשלומים במאזן השוטף הגרעון

 מסכום דולר. מיליארד 12.9 המחקר, לדעת
 ייבוא־הון, על-ידי מיליארד 7.5 יכוסו זה

 במאזן השוטף הגרעון לכיסוי יחסר ואז
 5.4 לפחות של סכום האזרחי התשלומים

דולר. מיליארד
 עד ■מבוסם זה כלכלי אפון גם

תח באילו אופטימיות, מאד הנחות
 הכלכלית למדיניות זו ממשלה זור

 הייצוא וכי המערך של המרסנת
אחוז. 7.5 שד כשיעור יגרד

בולע הביטחון
מיליארדים

 הביטחונית ההוצאה בתחום צפוי ררה
 ההוצאה למעט הבאות, השנים ■׳בשלוש

 החדשה ההיערכות מן הנובעת הישירה
בנגב?

 מיליארד 5.4 בסך יהיה הביטחוני הייבוא
 יידרשו 'ביטחוניים חובות להחזר דולר.

 זה סכום נוספים. דולר מיליארד 2.6
 קרן להחזר דולר מיליון 660מ־ מורכב

 סך־כל ריבית. לתשלום מיליארד 1.94ו־
 מערכת־הביטחון של זר במטבע !;הוצאה
 מיליארד 8 תהיה הקרובות השנים בשלוש

דולר.
 האוצר כלכלני מקווים זו הוצאה מול ־

 ,של סכום ארצות־הברית מממשלת לקבל
 :הזה הפירוט פי על דולר, מיליארד 6

 דולר מיליארד של כללי ביטחוני סיוע
 למימון לשנה דולר מיליון 600 לשנה.
 יתרת — דולר מיליארד 1.2 עוד רכש.

 של מהסכום ישראל בידי שיישאר הסכום
 כסיוע יינתן, אם שיינתן, דולר מיליארד 3

 הסכמי־השלום. בעיקבות לישראל מייוחד
 האמריקאים ינכו הדולרים מיליארד 3מ־
 שדות- בניית עבור דולר מיליארד 1.8

המייוחד. הציוד והבאת התעופה
 מיליארד 1.2 שלוקחים אחרי שגם מכאן

 הסכמי־השלום של המייוחד הסיוע מן דולר
 הביטחוני, בייבוא אחר גרעון בו ומממנים

 כמובן, זאת, דולר. מיליון 2 חסרים עדיין
 שדות־התעופה להקמת ההוצאה כי בהנחה

 תהיה אכן בהקמתם הקשור וכל החדשים
 המוטלת הנחה דולר, מיליארד 1.8 רק

המומחים. בעיני גדול בספק
 אל חלחלה. מעוררת בכללותה התמונה

האז התשלומים בחשבון השוטף הגרעון
 יצטרף .דולר, מיליארד 12.9 בסך רחי,

 2 בסך הביטחוני בתחום הוודאי הגרעון
 של כולל גרעון ויתקבל דולר, מיליארד

 מניח אלה, מול דולר. מיליארד 14.9
 7.5 של בשיעור ייבוא־הון יהיה המחקר,

 7.5 עדיין שיחסרו ומכאן דולר, מיליארד
 הכלכלית הפעילות אם גם דולר מיליארד

 את הליכוד ישנה לא אם מרוסנת. תהיה
 הגרעון — המערך בדרכי ויילך עורו
 בלתי — והשואה יותר הרבה גדול יהיה

נמנעת.

במדינה י
)35 מעמוד (המשך
ה ההסתדרות כנשיא אז שכיהן גולדמן,
ציונית.

בדיו מאלי, כנציג השתתף, עת באותה
 באחת בארצות־הברית. העולמי הבנק ני

יש נציגי עם למעלית נתקע ההזדמנויות
הורו (״דולק״) ודויד אשכול לוי ראל,
 הגבר של מעילו דש על כשהבחינו ביץ.

 התכולות- העיניים ובעל בהיר־השיער
 ״אלי כתוב שעליה בתווית־זיהוי, ירוקות

 כשענה למוצאו. שאלו מאלי״, — לבל
 הפנו ישראלי, אזרח הוא כי בעברית להם
גבם. את אליו

 מילחמת- אחרי גיקאמפום. היכרות
 אחד הפך למצפן, הצטרף ששת־הימים

ו הקטנטנה הקבוצה של האידיאולוגים
 כש־ ,1968 וביוני במאי באירופה. דוברה

הת צרפת, את הרעיד מרד־הסטודנטים
 החדש״ השמאל של כ״מומחה לבל בלט

 והפלסטינים. הציונות המרחב, לענייני
הפ הקיצוניות האנטי-ישראליות עמדותיו

 להפעיל שידע מבוקש, מרצה אותו כו
 והן השמאל של בעיתונות הן קשריו את

 הבורגנית״. ״העיתונות בפיו שנקרא במה
ידו אישים עם קשרים קשר ימים באותם

 והמיזרחן סארטר ז׳אן־פול כפילוסוף עים
רודינסון. מקסים

פא של בקאמפוסים המאבקים בסערת
ל מרצה קופר, כריסטין את הכיר ריס

 סקוטלנד, ילידת ולסוציולוגיה, אנגלית
 חסרי- פליטים על בהגנה פעילה שהיתה
 כאשר. השלישי. העולם מארצות נתינות
 בינלאומי. ביודועד ביתם הפך נישאו,
 ומאלג׳יריה ממצריים שמאלניים גולים

כדני סטודנטים מנהיגי לצד בו התארחו
ה בזכות קראווין. ואלן כהן־בנדיט אל

 גם בבית התארח כריסטין של פסנתר
לעודמצוא, פסנתרן אל־מרם, איברהים

לבד* מתאבד
עברית דיברו האפריקאים שני

 והמכהן באונסק״ו, אש״ף נציג אז שהיה
בפאריס. אש״ף כנציג כיום

 את כריסטין ילדה שנים ארבע לפני
 שקיעתו החלה ואז יהונתן. יחידם, בנם
שהו עמוק, בדיכדוך שקע הוא האב. של

 ולהתבודות. להסתגרות פעם מדי בילו
 ב- פוליטי־ספרותי כיועץ עבד לפרנסתו

 אך מספרו. הגדול, השמאלי בית-ההוצאה
נפטר. לא הדיכאון מן

 יד שלח ,53 בגיל שעבר, החמישי ביום
ורידיו. חיתוך על־ידי בנפשו
 הקט בנו על הצביע כן לפני ימים כמה

 — אותו רואה ״אתה ואמר: ידיד לפני
בחיים!״ חשוב הכי הדבר זהו

 בלונדון, ישראל שגרירות ליד בהפגנה *
1974.
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