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האומה״ ״בנייני ירושליםחיפה.תל-אביג
התרבות״ ״היבל

•7.1.80 ב׳ יום
9.45—7 נשזווז

הספורט" ״חיבל
9.30 בשער. 5.1.80 מוצ׳׳ש

״ארמון״ קולנוע
 2.1.80 ד׳ יום

 בערב 9.15—6.45 בשעות
 4.1.80 ו׳ יום

בערב 10-8.00 בשעות

בערב 9.15 בשעות 3.1.80 ד.׳ יום
 שמאי ״קרעים״, : למוסדות הנחה כרטיסי

״כרטיס־און״, :ובמשרדים 240896 טל. ,8
ו״בן־נאים״. ״כד,נא״

,אבו ״הררז• :כרטיסים
90 גבירול

 למוסרות: ,248787 טל. ת״א
ב המשרדים וביתר 248844

נתניה, : בערים וכן עיר•
 בת־ים, חולון, הרצליה,
רחובות. אשדוד,

ברגר״,—״נובה : כרטיסים
וב 665272 טל. ,32 הרצל

 ״מכבי״ ״גרבר׳׳, : משרדים
 :בנהדיה חיפה״. ו״קופת
 .920330 טל. דוד״, ״שרותי

 שמעוני״, ״שרותי 1 כעכו
.910456 טל.

לראשונים״ ״יד השחר איילת
 9.30—7.00 :בשעות ,8.1.80 ג׳ יום

 .37592 טל. השחר, באיילת כרטיסים
 .30249 טל. גרינבוים, ספרים חנות בצפת,
 כתיבה, מכשירי ששת, בר שמונה, קריית

.40337 טל.

 לכרטיסים התקדים חסר הביקוש לאור
 תל־אביב — נוספת הצגה

הספורט״ ״היכל
.6.45 כשעה ,5.1.80 מוצ״ש

ה ר י כ מ ל

.,״סקוטי היי־פיי סערכות
״ב רה א תוצרת

ת שנים 3 אחריו
 טיונרים, טייפים, מגברים, רסיברים,
היבוא. ממחסן — פטפונים רמקולים,

 - מושלמת מערבת לקונים
מיוחדת הנחה

.03/336231 טל. — ת״א ,19 הצפירה

האלטרנטיבה
)29 מעמוד (המשך
 חסכון ולחסוך המנגנון את לייעל אפשר

ממש. של
 הספקים האם היא, הנשאלת השאלה

 ויפנו הממשלה עבור לעבוד יפסיקו לא
 שמשלם הפרטי, לסקטור משאביהם את

וב כאלה, תופעות ותהיינה יתכן יותר.
 ושם פה תתקשה הממשלה הראשון שלב

ה שהשפעת במידה אך ספקים. להשיג
 ותגבר תלך התקציב מחירי על פיקוח

 של הכנסותיהם על ראשית — ההכנסות על
 המכפיל, דרך יותר, ומאוחר עצמם הספקים

 הרי — במשק האחרות ההכנסות על גם
ה לבין הפרטי הסקטור בין שהתחרות

 ותחלש. תלך אמצעי־הייצור על ממשלה
 כגון האינפלציה, ריווחי נגד פעולות גם

הצמו איגרות־החוב של נזילותו הורדת
 של האפקטיבית בהפעלתו תעזורנה דות,

התקציב. מחירי על הפיקוח
 עסקיהם את יסגרו לא הספקים האם

 ויהיו יתכן כזה? לפיקוח שיכנעו לפני
 ההנחה מתוך יוצאים אם אך שיסגרו. כאלה

 חשבון על כיום מופקים עצומים שרווחים
 השכר הדוהרת, האינפלציה בגין התקציב,

 כזה, פיקוח והיעדר ב־ס/״סד, רק הצמוד
 ברור הרבה לקצץ שאפשר להניח יש הרי
ייסגר. שהעסק לפני חים

 מעדיף השפוי העסקים עולם
 10־*15* — נורמליים רווחים תמיד

 כתנאי המיפעל, חיסול פני על —
 לזמן מובטחים אכן אלה שרווחים
אלטרנ השקעות ושאין ממושך,
הש כצורת יותר ריווחיות טיביות

 לעיל, כאמור לזה, כצמודים. קעות
 מראש. לדאוג יש

—היי^א פיקוו־רעל •
 הסחורות מחירי בין ביותר רופף קשר יש

 הוצאות לבין בארץ בשווקים המייובאות
 בשער העלית בין ההפרשים עבורן. הייבואן

 ההכרח מן האינפלציה קצב לבין הדולר
 של בתנאים הייבואן. לכיסי שיכנסו הוא

 אפילו המחירים. את מורידים הם אין היום
 המחירים את מורידות לא המכס הוזלות

 הייבואן בידי נותרים וההפרשים בשווקינו,
נקי. כרווח
אינפלצ תיווך בריווחי לקצץ קושי אין
 • הייבואן של הוצאה כל הרי אלה. יוניים

 המחיר למכס: ידועה מייובא פריט בגין
 אין וכר. מסי־הקנייה המכס, בחוץ־לארץ,

 בעבורם לדרוש יוכל שהייבואן סיבה
 דעתו. על העולה מחיר כל הארץ בשווקי

 הייבואן ריווחי על לפקח קל יותר הרבה
 קשה בארץ. הסחורות ייצרני על מאשר
 המיוצר פריט כל• של הוצאת־יצור לחשב

 רווח הכולל מחיר עבורו ולקבוע כאן,
 לגבי כזאת בעיה אין אך לייצרן, סביר

 של לייבואן העלות המייובאת. הסחורה
 וזה לשילטונות, •ידועה מייובא פריט כל

 פשוט הייבוא מחירי על הפיקוח את עושה
 הפיקוח מאשר פשוט יותר הרבה וקל!

 בארץ. המיוצרות הסחורות מחירי על
העובדה את לנצל היא, .ההצעה

 סלי פיקוח אין אם גם
 בארץ, חמחירים על

 על לפקח הוא הכרחי
המיובאות הסחורות מחירי

 ידועה, המייובאת הסחורה שעלות
 המכס את עכורה קובעים וכאשר

 המחיר את עבורה לקכוע גם יש
בשווקים..

 המחירים על כולל פיקוח אין אם גם
 הסחורות מחירי על פיקוח הרי בארץ,

 תוקף זה דבר ואפשרי. הכרחי המייובאות
 ואת מחה המחירים עליות את ישירות

מאידך. האינפלציה מריווחי ההכנסות
 כתוצאה יותר, ייבאו לא הייבואנים האם

 זו גם סחורותיהם? מחירי על מהפיקוח
לטובה. תהיה
נפ מטבע־־חוץ שער קכיעת •

לייצוא רד
 הדולר של החליפין ששער היום המצב

 עבור מדי נמוך אחרים מטבעות־חוץ ושל
 כדי דיו גבוה הוא אד הייצוא׳ צורכי

במשק. האינפלציה את להמריץ
ב אצלנו נקבע הדולר ששער אומרים

רצונו לפי נקבע הוא למעשה חופשי. אופן

 בבור- נסחרת לא הלירה בנק־ישראל. של
 נקבע לא ושערה בעולם, הגדולות ת ם!

 של רצונם לפי בארץ, ■נקבע הוא בהן.
 אינו זה בנק־ישראל. ובמייוחד — הבנקים

 עבור ל״י 31ש־ אומרים חופשי. שער
 קשה הריאלי. החליפין השער הוא דולר

 מחירי בסיס שעל יודעת אני לדעת.
 ובארצות־הברית אצלנו השוטפת הצריכה

 לדולר. ל״י 10 להיות צריך הריאלי השער
 הוא ״הריאלי״ השער קניית■מכונית, לגבי
 ל״י 30 — דיור לגבי לדולר. ל״י 100

 השערים מכל מה יותר). או (פחות לדולר
 זה ולמה הריאלי? השער הוא האלה

 מחירי על חופשי באופן דווקא מבוסס
 לשער מוצדק בסיס אין ואם הדירות?

 הייצוא שגם צורך שאין הרי היום, הדולר
ה והצריכה הייצור וגם בגללו, יסבול

מקומיים.
נפרד, שער דקכוע ההצעה:

א, עכור יותר, גכוה צו  כגובה היי
 אך לכדאיי. הייצוא את העושה

 עד יחוד זה ששער סיכה שום אין
 וידרבן האחרים, המשק ענפי כל

ה באמצעות האינפלציה את בהם
 גם יחדד אם מאד שיתייקר ייבוא,

לייצוא. הכדאיות שער עדיו
 בייצור יתחרה זול שייבוא סכנה יש אם

עבורו מדי נמוך משער כתוצאה המקומי,

 שבהם בענפים
 עודם הגחיוים

 רשום יש *וחו מהר
יותר שנו!בוו!

 הייבוא מן יתעשרו שהייבואנים או —
 עליו להטיל אפשר תמיד הרי — הזול

מס־קנייה.
 שלנו מטבע-החוץ בסדרי זו לרפורמה

 ההחלפה על הגבלה להוסיף עוד אפשר
 !בלירות מטבע־חוץ של המיידית החופשית

 להחלפה בקשר גם שהוצעה הגבלה אותה
 ללי- הצמודות איגרות־החוב של החופשית

 נהפך מטבע־חוץ גם הסיבות, מאותן רות.
 על־ לצמודים. בדומה צמוד, לכסף אצלנו

 שנה, חצי לפחות בו, להחזיק הדרישה ידי
 כל לא לנכס צמוד מכסף אותו נהפוך

נזיל. כך
לאינפלציה השבר הצמדת •
100ב־־/

 לא ולכן הרבה, כתבתי הזה הנושא על
כאן. הדיבור את עליו ארחיב

 דבר הוא האינפלציה אחרי השכר פיגור
 ריווחי- נוצרים זו בדרך מאד. אינפלציוני
האינ את למעלה המדרבנים אינפלציה

 של ההצמדה בין ההפרש עצמה. פלציה
 כפי ,100ס/ס לבין היום, הקיימת ,70/?ס

 בשום המחירים את הוריד לא שנדרש,
 לא הוא זה הפרש האינפלציה. של שלב
 המחולקים ריווחי-אינפלציר, מאשר יותר

אח וספקי־סחורות המעסיקים בידי במשק
מייד. לבטלן יש רים.

 יוקר תוספת לשדם היא ההצעה
ובהקדם: ,100̂ של

 תוספת־יוקר לשלם רצוי עקרוני באופן
 עולים המחירים שבהם בענפים — ענפית

 זו יותר. גבוה שכר לשלם יש יותר מהר
 ריווחי־אעפלציה למנוע ביותר הטובה הדרך

 להגשים מציעה אינני השכר. חשבון על
 בדבר, סיבוכים הרבה יש כי היום, זאת
 זאת לקחת יש אך הנוכחיים. ההסדרים לפי

כמגמה. בחשבון
 בגדר היא כאן, שהוטוותה זו, תוכנית

 באינפלציה. למילחמה ראשוניים צעדים
 אחרים ובנושאים יותר מאוחרים בשלבים

 אך נוספים. צעדים כמובן, להפעיל, יש
 אותו לפי יפעלו שכולם הוא, החשוב

 היווצרותם את למנוע דהיינו: העיקרון.
 חתירה על-ידי ריווחי־האינפלציה של

יותר. שיוויונית הכנסות לחלוקת
ש האנטי־אינפלציוניים לצעדים

 פני עד עצום יתרון יש לעיל הוצעו
היום כהם נוקט שהאוצר הצעדים

כ צורך אין מייד. פועלים הם —
 ושנים חודשים לחכות שיש תירוץ,

 הם יפעלו). שלא (או שיפעלו עד
 תוכעים ואינם אבטלה כוללים אינם

 החי״. כבשר ״לחתוך כמו קורבנות
 נגד פועלים אכן הם — והעיקר

האינפלציה.
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