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 של שוק אחר, שוק כמשק קיים
 מוצרי־חמו■ שד שוק ביקוש, עודף

המר הם הקונים רוב שכו תרות
המחי ושכד באינפלציה, וויחים

רסן. ללא לכן עולים רים
 למעלה המחירים את מושך זה שוק

ה שבהם הענפים באותם גם המשק, בכל
 החשד את מייקר הוא ירודים. ביקושים

ה עם קשר ללא הענפים כל עבור מות
 את מכתיב גם והוא שבהם, ביקושים

לשאוף. יש שאליו הריווחיות רמת
 כל לשלם היכולים האנשים לדוגמה:

 הטיפול את מייקרים לרופא־השיניים מחיר
 או לשלם, יכולים שאינם אותם עבור גם

 מכל הלוואות בעזרת רב בקושי המשלמים
 מ- עוזב הפציינטים מן חלק ואם מקום.

יד רופא־השיניים הרי לשלם, חוסר־יכולת
ש מאותם גבוהים יותר עוד מחירים רוש

בביקוש״. ״הירידה על לכסות כדי נשארים,
 הפעם תהיה לא המחירים של זו העלאה

 המרוויחים העשירים, רק נשארו כי בעייה,
 אחד רופא־שיניים :למשל האינפלציה. על
 רופא- אצל טיפול בעד לשלם יתקשה לא

 שעבד רופא־שיניים היה אם שני. שיניים
 או — באינפלציה המפסידים עמך, בשביל
שב לעשירים שרותיו את היפנה שהוא

מירפאתו. את שסגר או חברה,
 בדי מחיריו את הוריד לא הוא

הצי של ליכולתם אותם להתאים
 אף כאכי־השיניים כעל הרחב בור

 מישהו האם מחוסר־האמצעים.
ץ זול רופא־שיניים ככר ראה
 שיניים בעל קטן ציבור התוצאה? ומה

 עשירים, רופאי־שיניים היטב! מטופלות
 שלו, כאבי־השיניים עם שנשאר גדול ציבור

שמסי מחוסרי־עבודה, רופאי־שיניים וגם
 בציבור- לזכות הצליחו לא כלשהי בה

עשיר. חולים
אין. — מחירים ירידת אך

יק
אמצעים

ה כל של בעודף־ביקוש צורך ין ^
■  כדי במשק סחורות כל לגבי ציבור י

 כלכלנים. שטוענים כפי — אינפלציה לקיים
 יכולים באמת הם אין זאת שאת (ומכיוון
 אם להחליט יכולים הם אין במשק, למצוא
 או ביקוש של מאינפלציה סובלים אנחנו

מהצי חלק של בעודף־ביקוש די לא).
 בשוק די המוצרים, של חלק לגבי בור

ו רק גואה ק ל ח  השוק — המשק של ב
באינ המרוויחים הם הצרכנים רוב שבו

 במשק המחירים רמת שכל כדי — פלציה
תדהר. והאינפלציה תעלה,

 אינו בזה חלקי שוק של קיומו
 גם המחירים את להוריד מאפשר

 דווקא האינפלציה שבהם בשווקים
הביקושים. את מורידה

 כאשר קורה מה זה? במיקרה קורה ומה
מחי אך יורדים, המוצרים עבור הביקושים

 המאפיין דבר — עולים דווקא המוצרים רי
העממיים? השווקים את דווקא
וה מצטמצם שהייצור הוא שקורה מר,

ברחוב. עצמם את מוצאים עובדים
סטגפלציה*. קוראים זה למצב

 בחוסר- מלווה מתמדת מחירים עליית
ה של תוצאה היא הסטגפלציה עבודה.

 מתעשרים יוצרת אחד שמצד אינפלציה,
ו עודף־ביקוש של גואה שוק המקיימים

 להפסדים גורמת שני ומצד עולים, מחירים
ה הפסדים גדולות, שיכבות-עובדים של

 בשווקים בביקושים לירידה מצידם גורמים
 השוק של קיומו כאשר וזאת עממיים.

 גם לרדת למחירים מאפשר אינו הגואה
 וגורם יורדים, הביקושים שבהם בשווקים

ולחוסר־עבודה. הייצור לצימצום זה על־ידי
 רופאי- הרבה פגשתי שלא מודה אני

 בכלל מיספרם אך מחוסרי-עבודה, שיניים
 להיספג לכולם, להם, מאפשר וזה קטן,
 ספק למישהו יש האם שוק־המותרות. לתוך

מותרות? זה לרופא־שיניים היום שללכת
 בעלי-אמצעים. עבור בעיקר עובדים הם —
 הנעליים, בענפי-הטכסטיל, המצב כן לא אך

והמזון.
— אופן בכל הקצר, בתווך יוכלו לא הם
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