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השכר. של
ההצעות: ואלה

 איגרות־ שר הנזילות הורדת +
הצמודות. החוב

 התנאים לפי הן, הצמודות איגרות־החוב
 שאינן מילבד דבר, לכל כסף היום, של

 כלכלני גם באינפלציה. ערכן את מאבדות
 אלא כסף זה שאין הטוענים ישראל, בנק

מאד. נזיל נכס שהוא בזה מודים נכס,
 בנק כאשר נזיל. נכס הוא הכסף גם

 רגע בכל הצמודים את לקנות מוכן ישראל
 איגרות של האמיסיות הרי כמות, ובכל
 על־ידי בשוק למכירה הוצאתן — אלה

החלפת־ אלא ספיגה, אי׳נן — הממשלה

 ״שוק תחת בשווקים, ״שוק־קונים״ של סדר
 הדבר אינפלציה. בזמני השורר המוכרים״,

המפור ההצעה מאשר אפקטיבי יותר הרבה
 ־אירגון הדורשת שביתת־קונים, של סמת

 הכנסות בעלי בודדים צרכנים המון של
 לגבי שונות. — מוטיבציה גם ולכן —

 האלה הבעיות גדול, יחיד כקונה הממשלה
קיימות. לא

 המחירים, על ללחוץ איד יודעת הממשלה
 היא לה. נראה זה מאשר יותר לשלם ולא

 היא לשכר־עובדיה. בקשר זאת הוכיחה
 כוח־העבודה מכלל 1070 ישירות מעבידה
 207□ עוד של בשכרם ותומכת במשק,
להפעיל ידעה היא גדול כמעביד ממנו.

 — הממשלה של כמיכרזים ייקרות
הראשונה. דשנה 40* נניח

 בדרך לקצץ היה אפשר הערכתי, לפי
 השוטף, מהתקציב ל״י מיליארד 8 יזו

 וקיצוץ סובסידיות לביטול להזקק מבלי
שירותים.

 10 של פיטוריהם אפילו ביניים-: הערת
 לחיסכון יגרמו לא עובדי־מדינה אלפים

 מיליארד, 3ל־ אולי ל״י. מיליארד 8 של
 פיטורי לאפם. ממשי באופן נומינלי. באופן

 תוציא שהממשלה לכך יגרמו עובדים
 עשו שלה שעובדיה עבודות לגורמי־חוץ

 יותר עלה לא וביצוען לכן, קודם אותן
בסך־הכל. זול, שהוא שכר־עבודתם מאשר

 להלן המובאת הכלכלית תוכנית ךי
 לעצור איך השאלה על לענות מנסה 1 1

 הגרעון את לצמצם איך האינפלציה, את
 לאבטלה לגרום מבלי — במאזן־התשלומים

בייצור. ולירידה
 ש־ ההנחה על בנויה התוכנית

 יעצרו דא דציסצדם־הייצור אבטלה
,העי תוצאתם כי האינפלציה, את

 הריאלי, כשכר ירידה היא קרית
 תחת האינפלציה, את המגביר דבר

ש הרווחים עקב אותה, להוריד
ה ככל זה כך אחריה. גוררת היא

 עם יורדת אינה האינפלציה עולם.
 הן הזאת. הסיכה כיגלל האבטלה,

 כאשר — כשלום יחדיו מתקיימות
 את להוריד לשניה עוזרת האחת
הריאלי. השכר
 עידן — ״סטגפלציד.״ נקרא זה מצב

 המדיניות תוצאת כעת. נכנסים אנחנו שבו
 מטרתה תרצו, אם או, — הסטגפלציונית

 הורדת אלא האינפלציה, הורדת אינה —
 לא שהמשק תיקווה תוך הריאלי, השכר
משבר. לתוך ייגרר

 הכד על הליכה היא הסטגפלציה
 עליה, ההולכת ממשלה, כאשר דק,

 הוא האחד שקצהו מוט, לאזן מנפה
כא האבטלה. והשני האינפלציה

נופ כולנו כאיזון, נכשלת היא שר
כלכלי. משכר של לתהום לים

החד הכלכלית שמדיניות הוא, ״הסיכוי״
 אפילו — האינפלציה את תעצור לא שה
 הראשוניות עליות־המחירים בפברואר. לא
 תביא אלא — בילבד זמניות תהיינה לא

 איבוד של הסכנה עם סטגפלציה, עלינו
האיזון. על השליטה

■ י ■ ! ■
לעשות? יש כן, אם ה,

 שיש האומרת שניה הנחה באה כאן
 כלכלית מדיניות דרך האינפלציה את לעצור

ת המתקיפה ו ר י ש  צימצום דרך ולא — י
 ואת האינפלציה ריווחי את — הייצור

 האלה הרווחים את מוציאים שבהם השווקים
ביקושי. עודף מתוך המחירים את ומעלים

 של האינפלציוני קיטוב לביטול צעדים
 ההכנסות, בחלוקת לשיוויוניות ההכנסות,

האנטי־אינפלציונים. הצעדים הם
ה הכלכליים הצעדים מטרת
ע היא כאן מוצעים ו נ מ  את ל

 ריווחי-האינפלציה. של היווצרותם
ל מספקת אינה הגבייה העמקת

 היה אפשר אילו גם הזאת, מטרה
י באה היא כי לבצעה, ר ח א  

, ה עש י מ ר ח הרוו היווצרות א
חים.
ם תנאים ליצור הוא שדרוש מה נ י א ש  

ם י ר ש פ א  ריווחי- של הופעתם את מ
 על לפעול יש הזאת למטרה האינפלציה.

 על הצמודות, איגרות־החוב של התנאים
 שוק של התנאים על תקציב־הממשלה,

התנאים על וכמובן המטבע, ושער הייבוא

 השווה דבר צמוד, בכסף לא־צמוד כסף
עליית־המחירים. בקצב כספים להדפסת

 חייבים אינם שריווחי־ההצמדה העובדה
 של הכספי אופיים את מדגישה אך במם

הצמודים.
 מחזור־ הגדלת היא הזאת האמיסיה

 כאשר כשלעצמו, אינפלציוני דבר הכספים,
 נמסר מזה, הנובע בכוח־הקנייה, הגידול
 כוח־ ריכוז הצמודים. רוב לקוני ישירות

אינפלצ מעשה הוא מעטים בידי זה קנייה
שבעניים. יוני

הצמו על מוראטוריום להכריז צורך אין
 צעד זהו חסרי-ערך. לניירות ולהפכם דים,

 המשק. את לזעזע כדי בו שיש מדי, דרסטי
 שיעור את להקטין אפילו צריכים אין

 עליו שישלמו יזיק לא כי אם — ההצמדה
 הצמדת־השכר, על שמשלמים כפי מסים,

צודק. יהיה זה תוספת־היוקר. על
 ׳הצמודים את להפוך הוא העיקר
 הקטנת על־ידי ממש, של לחיסכון
כ יקטין זה דבר שלהם. הנזילות

 שלהם, המחזור מהירות את הרבה
האינפלציה. נגד ישירות ויפעל

 שאיגרות- העובדה את כאן לנצל אפשר
 באופן איגרות זאת בכל הם הצמודות החוב

 אפשר ולכן כסף, של שטרות ואינם פורמלי,
 בצורה לאיגרות־החוב״ ב״ביקוש לטפל

 לגבי לעשות שאי־אפשר דבר מינהלית,
לכסף״. ה״ביקוש

 באופן האנשים את לחייב אי־אפשר
 תקופה במשך בכספם להחזיק מינהלי

 בזה לחייב ואפשר אפשר אך ממושכת,
אפק יותר אפילו זה הצמודים. בעלי את

 הם הצמודים כי האינפלציה, נגד טיבי
לא. ותו יותר, אינפלציוני צמוד, כסף ה קוני את לחייב היא ההצעה

ה כאיגרות־החוב להחזיק צמודים
 שנה חצי כמשך לפחות צמודות

קנייתן. מתאריך
 ויאיט שלהן, הנזילות את יקטין הדבר

 המהות את לשנות הדבר פירוש מחזורן. את
 שבדבר, הנזק כל עם שלהן, הכספית
שבה. היתרון כל עם חיסכון, של למהות

 הקטן. בחוסך יפגע לא הדבר
ו הגדול. כעוסק יפגע היותר לכל
 ב־ ההשקעות את יעשה הדבר אם

באלטרנ מושכת, לפחות צמודים
 גם הרי בייצור, להשקעות טיבה

לטובה. זו
 תר־ מחירי על צמוד פיקוח •

ציכ-הממשלה
 ביותר הגדולה הקונה היא הממשלה

 2570—307כי< בעצמה קונה היא — במשק
יחידי. כקונה הלאומי, -מהתוצר
 תשלם שהיא לכך סיכה שום אין

ה בסוף סחורה כמות אותה בעד
 בהתחלת מאשר יותר 100* שנה

 כדעתה נחושה היא אם — השנה
זאת. תעשה שלא
 כמונו־ הרב בכוחה להשתמש יכולה היא

ולהשליט — קונה של מונופול — פסוניסט

 הריאלי ששכרם לזה ולגרום כוחה את
 המכון דו״ח לפי — הציבור עובדי של

 במשך עלה — העבודה לפריון הישראלי
 1270ב־ בכלל) ועד 1978 (עד שנים שמונה
 והשכר ,5570ב־ עלה התל״ג כאשר בילבד,

הממ היתה אילו .207ב־ס הריאלי הממוצע
 כדי גדול כקונה כוחה את מנצלת שלה

 ניצלה שהיא כפי ספקיה, מחירי על ללחום
 את להוריד כדי גדול כמעביד כוחה את

 אינפלציה היתד, לא הרי עובדיה, שכר
בכלל.

הת־ גג לקבוע שיש היא ההצעה

 יחסל זה ודבר ,10 פי יעלו הן בביצוע־חוץ
פיטורים. על־ידי אפשרי חיסכון כל

ה את ליעל היא הכוונה אם
 אלא פיטורים אינה הדרך שרות,

 כה שעד העבודות העמסת ההיפך,
 כוח־האדם מערכת על כחוץ בוצעו

הקיים. הממשלתי
 יעילות, ביותר כוח־האדם את ינצל זה

 היתד, אם הסמוייה, האבטלה את יפסיק
 מיותרות, הוצאות הרבה ויחסוך קיימת,

 זה באופן השונים. הספקים אל העוברות
)68 בעמוד (המשך
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שבהם הצעדים תחת חדשה, כלכלית לתוכנית
הצעותיה את מגישה המוסכמות שוברת־ הכלכלנית

המשק להבדאת הודביץ, ״גאל שר־האוצר, נוקם


