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 מתוך בישראל נקבע זה ומחיר — עצמו
הגדו הבנקים שלושת הנהלות ביו תיאום

 ובנק הפועלים בנק לאומי, בנק — לים
 לתיווכו נזקקים הם (כשלעתים דיסקונט

ישראל). בנק — רביעי בנק של
 במועצות היושבים האנשים

 הללו הבנקים שלושת של המנהלים
כישראל. המחליטנים מחשובי הם

עומ הגדולים הבנקים שלושת לרשות
 הם הכסף. ערך לקביעת האמצעים כל דים

 ניירות- בבורסת מוחלט שילטון שולטים
 מט־ מחיר נקבע ביניהם תיאום תוך הערך.

 את תיאום מתוך קובעים הם בע־החוץ.
ה ערך כרצונם. הבנקאית הריבית גובה
 משום הישראלי, במשק כל־כך חשוב כסף

 את הקובע הוא אחר גורם מכל שיותר
 המוצרים מחירי את האינפלציה, שיעור

 שונים בענפים רמת־הרווחים את השונים,
השכר. של הריאלי ערכו ואת

 ־היוצא, שר־האוצר על ליגלגו כאשר
באינ להאבק ניסה אשר ארליך, שימחה
 בכך היה מישרד־פירסום, בעזרת פלציה

 מה הבין פשוט ארליך משווע: אי־צדק
שב הורגיץ, יגאל עתה להבין שעתיד

 את הקובעת היא הממשלה לא הקיים מצב
 לה איו הסברה ומילבד האינפלציה, שיעור
 אם אלא זה, בתחום לעשות מה כימעט

 בדיור הירידה על פיצוי לבנקים יובטח כן
האינפלציה. בלימת עם להם שתיגרם חיות

 עם מיד כך על לרמוז טרחו הבנקים
 כשיצאו לתפקידו, הורביץ של כניסתו

 של ערכן להורדת וכוללת כבדה להתקפה
 ימי־ בשני היה די הצמודות. איגרות־החוב

ה הרמז את יבין שהווביץ כדי התקפה

גיטר דיסוקונט איש
חברות שלוש של יו׳׳ר

 כלשהו צעד על יחשוב שלא מוטב ברור:
הבנקים. עם תיאום ללא

 נכסיו היקף התפרסם מכבר לא
 במדינת בגודלו השני הבנק של

נכ ערך הפועלים״. ״בנק ישראל,
 — לירות מיליארד 300ל- מגיע סיו

 הלאומי התוצר של כגורלו כימעט
ה פירוש שלמה. לשנה הישראלי

 היה ישראל אזרחי שעל הוא, דבר
ולהש ולהרוויח, להשתכר לעבוד,

 בשלוש עמלם פרי כל את קיע
 ליצור כדי תמימות שנות-עכודה

הגדו הבנקים שלושת נכסי את
! לים

 (בנק ויקותיאלי איינהורו יפה, האדונים
 בנו ומר וקראסו רקנאטי מישפחות לאומי),

 ריי־ אפרים והאדונים דיסקונט) (בנק גיטר
חשו הפועלים) (בנק לווינסון ויעקוב נר

משרי יותר, הרבה ואולי — פחות לא בים
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