
 בחודשים שהיה האינפלציה שיעור מאשר יותר גבוה
 אך שעברה). בשנה — ומארם פברואר — המקבילים

 האינפלציה, של זו יחסית ברגיעה להתגאות מה לאוצר אין
 החדשה הכלכלית המדיניות מן כתוצאה באה אינה היא כי

 של תוצאה דווקא אלא הביקושים״), (״צימצום שלו
 בכל לה ומתנגד התנגד שהאוצר ישנה־נושנה, מדיניות

הסובסידיות. מדיניות :תוקף
 האוצר האחרונים לחגים שקדמו החודשים במשך

 הקפוא הבשר הקפואים, העופות הדלק, מחירי את סיבסד
העליה מן כתוצאה עלו ישראליות בלירות מחיריהם ועוד.

ב נ ז ל ה נ ה ט ל ב7נ
 בכך, הרגיש לא הצרכן אך הדולר, של בשער־החליפין

 ההפרשים. את שילמה הממשלה כי
!אותם סיכסדה היא כקיצור,

 יחסית המדד עלה זה מסיבסוד כתוצאה ורק אך
 לא שר־האוצר של הביקושים״ ל״ריסון קטן. בשיעור

 נגמר, זה שסיבסוד ברגע עובדה: לדבר. קשר כל היה
 להרגיש היה אי־אפשר שוב. המחירים קפצו אלה, בימים

ה״מרוסנים״. בביקושים
 דבר הוא הבסיסיים המוצרים שסיבסוד תמיד טענתי

 לגילגול ביותר החשובים האמצעים אחד הוא טוב.
 התקציבית, לטענה שחר כל אין אחורה. האינפלציה

 מפסידה הממשלה כי הזאת, למטרה כסף אין כאילו
 מאשר המדד עליית בגלל גדולים יותר הרבה סכומים
 החובות לעליית גורמת במדד העליה הסיבסוד. ביגלל

 שהיא הסחורות מחירי לעליית הממשלה, של הצמודים
 ,807ב־־ רק כי אם — תוספת־היוקר לעליית וגם קונה

האינפלציוניים הנזקים אך נשכר. יוצא אינו שהתקציב כך

 את לעצור אי־אפשר
 להפסיק *ביי האינפלציה

 של מעגרקסמיס את
המוז ועד״ת הדולר שער עדית

 בעליית מתבטאים המדד בעליית הכרוכים ביותר החמורים
הדולר. שער בעליית ובמיוחד מחזור־הכספים,
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 יש כי הדולר, שער את מעלות כמדד עליות ^

 הריאלי לערך הדולר של הריאלי הערך את להתאים • י
 כי המדד, את מעלה הדולר בשער והעליה הלירה. של

כתוצאה במדד, העליה הייבוא. כל את מייקרת היא

 הדולר, שער את שוב מייקרת הייבוא, מחירי מעליות
 את המעלה המדד, את המעלה הייבוא, את המייקר

הדולר. שער
לת כדי כמעגלים, שרץ לכלכלכ דומה זה

 הראש האם יודעים ואין שלו, הזנב את פוס
הראש. אחרי הזנכ או הזנכ אחרי רץ

הישראלי המשק מסתובב שלו הזנב את לתפוס בנסיונו

מאח
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 עולה סיבוב כל עם למרחב. יוצא הוא אין במעגלים.

המדד.
 רוב הייצור. של ביותר חשוב מרכיב הוא הייבוא

 הם ומדלק. ממוצרי־השקעה מחומרי־גלם, מורכב הייבוא
 הם כאשר רק לא המקומי לצרכן מתייקרים ומוצריהם
 מתייקר הדולר שער כאשר ־גם אלא בחו״ל, מתייקרים

 אלא בחו״ל׳ המוצרים התייקרות עם קשר כל ללא אצלנו,
אצלנו. האינפלציה של הקודמת העליה בעיקבות

למה? זה וכל
 הדבר פירוש נייד. הוא הדולר שער כי היא התשובה

 מה לפי חופשי באופן להשתנות לו שנותנים הוא,
השוק״. ״תנאי שנקרא
 עד שער־החליפין. לקביעת היחידה השיטה זו אין
 החלטת על־ידי אצלנו גם השער נקבע החדשים לזמנים

אחר. פרק־זמן בכל או שנה לחצי אחת הממשלה
 שער־הדולר קשור הדולר של זה מניוד כתוצאה

 ניוד ביגלל ושניה. שניה בכל ממש לעליית־המחירים
 ועליית המדד עליית בין הפרשי־זמן שום אין הדולר
 הדולר של מושלמת צמידות יש הזמן מבחינת הדולר.
למדד.

 זאת ככל עולה איגד שהדדלר לכך הסיכה
 שגם היא שלגו המדד כמו המהירות כאותה
כחו״ל. מאינפלציה סוכל כעצמו הדולר
 עליית שבין המיידי הקשר את משנה זה דבר אין אך
 המיידיות — באינפלציה וכידוע הדולר ועליית המדד
 השכירים, כמונו, מי הרבה. שווה למדד בהצמדה הזאת

 אינם הייבוא שמחירי לציין עוד (יש זאת! יודעים
כי למדד, הדולר של הבלתי־מושלמת ההצמדה מן סובלים

 עליית על נוסף בחו״ל, ההתייקרויות את גם כוללים הם
השער).

 עליית של זה מעגל־־קסמים להפסיק מכלי
 לעצור אי־אפשר המדד, ועליית שער־הדולד

האינפלציה. את
 ניוד את להפסיק היא זה מעגל לשבירת הדרך

 מוצרי- את לסבסד — אלטרנטיבי באופן — או הדולר,
 הדברים משני אחד שנעשה מבלי העיקריים. הייבוא
 ״צימצום של תרגילים שום ביחד, שניהם או האלה,

יועילו. לא הביקוש״
■ 1■ 1■

הוא הביקוש לצימצום העיקריים התרגילים חד
 807.־ של בשיעור תוספת־יוקר תשלום של השיטה

 בשלושה או בשישה פעם ורק המדד, מעליית בילבד
 באינפלציה. השכם־וערב מואשמת היא זאת ועם חודשים.
תוספת־היוקר — למדד השכר של שהצמידות אומרים

 האידפלציה את לבלום כדי ׳
 מד את להפסיק יש
 הסובסיזיות את ולחדש הדולר

הזמ״ם למוצרים

 ההצמדה את נשווה־נא להקטינה. ויש אינפלציוני, גורם היא
למדד. הדולר של להצמדה השכר של

 אף מפסיד אינו למדד, ולילה יום צמוד הנייד הדולר
 מערכו מפסיד אינו גם ולכן זמן, מפסיד אינו אחד, רגע

 הדולר של האינפלציה ביגלל לו הנגרם ההפסד (מילבד
חס־וחלילה יפגר ואם ).157כ-־ של בשיעור בעולם, עצמו

)76 בעמוד (המשך
_ _ _ _ _ _ 13

ר מישהו א□ ב ה לירות מיליון הזרים ב ס ר בו  ל
שיקום! - שלו תוסבת־היוקר מעליית כתוצאה

 בכר ספק השאירו לא האחרונות התייקרויות דץ
 נכשלה. האוצר של האנטי־אינפלציונית שהמדיניות י י

 130 עולה כשעגבניה המזון, של הגדולות ההתייקרויות
 80 עולים העניים״) של (״האוכל והקישואים לק״ג ל״י
 ומוצרי- מחירי־הדלק של העליות בתוספת לק״ג, ל״י

״הרגי האוצר בפי שנקרא לדבר קץ שמו אחרים, ייבוא
האינפלציה. של עה״

 בממוצע לחודש 57־ של לאינפלציה לקרוא קשה
 פחותה היא אך שהוא. קנה־מידה כל לפי ״רגיעה״,
 נובמבר בחודשים שהיה ,107־—117.־ של מהשיעור

שיעור הוא לחודש 57!־ כי (אם שעברה. בשנה ודצמבר

 המזסה לכלבלב דומה המשק
שלו, הדנב את לתפוס

 דץ הראש אס יודעים ואין
הראש אהד׳ ב11ה או הדנב אהד׳




