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זה. פיגור לתיקון מיד דואג ישראל בנק במידת־מה,
 אלא למדד, ולילה יום צמוד אינו השכר זאת, לעומת

80ס/ס—70סב־ס/ רק אז וגם — חודשים כמה בכל פעם רק
 עולים שבו יום בכל לשכירים הפסדים שפירושו דבר —

 לאורך כאלה ימים הרבה יש לא. והשכר המתירים
חוספת־יוקר. תשלומי שני שבין התקופה
יותר, עוד סובל השכירים, של כוודהקנייה הנטו, שכר

 נוגסת האינפלציה מדרגות־המס. את מעדכנים אין כי
 ביגלל פעם — הביתה לוקח שהשכיר הנטו בשכר פעמיים

 העלייה ובין תוספת־היוקר עליית שבין הגדול רווח־הזמן
 לשכיר, הממשלה בין השכר חלוקת ביגלל ופעם הבאה,
 מתאימים שאין מפני שוטף, באופן הממשלה, לטובת

מדרגות־המס. את
 מס־ההכנסה בגביית הריאליות התוספות שכל ידוע

 הגבייה. מ״העמקת״ ולא השכירים, של ממם־ההכנסה באות
לאינפלציה. המס מדרגות אי־התאמת ביגלל וזאת

הדולר :כד נראה המצב לדולר, נחזור אם
 לאינפלציה מוצמד — מחירי־הייכוא ואיתר —
 ומדרגות־המס שנה, • חצי כל השכר יום, כל

ככלל. מוצמדות אינן
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אמד וגנו או מנסיו

 ז ההצמדה בשל להתייקרויות כאן גורם מה כן, אם
 התשובה עלות־השכר? או ומחירי־הייבוא שער־הדולר

ברורה.
 בעלי- ? כוח־הקנייה בשל להתייקרויות כאן גודם ומי

שכר־הנטוו מרוויחי או ומוכרי־הייבוא הדולרים
ברורה. התשובה כאן גם

 הייבוא על יותר מוציא הישראלי המשק
השכר. עד מאשר

המע של נלווים ותשלומים מסים כולל השכר, כל
 בעוד ל״י, מיליארד 120 למשק 1978ב־ עלה בידים,

 460<>/ מהווה הייבוא ל״י. מיליארד 195 עלה שהייבוא
.28,־ל רק והשכר המשק, של המקורות מסה״ב
 הנייד הדולר — הדולר הצמדת הזה, המצב בגלל גם

השכר. הצמדת מאשר אינפלציונית יותר הרבה היא —
הייצור, מעלות חלק רק הוא שהשכר להוסיף עוד יש

 הייבוא מחיר אד כאן, המיוצר המוצר ממחיר גם ולכן
 היא. המסקנה הסופי. הייבוא של העלות סה״כ הוא

 של גדול יותר הרבה היקף על משפיע הדולר שמחיר
 ההדוקה, הצמדתו השכר. העבודה, מחיר מאשר עלויות

 מאשר אינפלציונית יותר ערוך לאין כן על היא ניידותו,
 של זו כמו מיידית היתד, אפילו השכר, של הצמדתו
 מאד רחוקה השכר הצמדת כאשר כך, שכן וכל הדולר,
מיידית. מלהיות

■ ; 1■ 1■
 האם ? האינפלציה בלימת לשם האוצר עושה ה

 המלאה הצמדתו את — הדולר ניידות את מחליף הוא ■י•
 מקציב הוא האם ן תקופתיים בפיחותים — למדד בזמן

 1 ניידותו בשל הדולר דהירת של בלימתה לשם סובסידיה
 האם י בדולרים המיסחר דיווחי על מס מטיל הוא האם
הייבוא? מן התיווך ריווחי את למנוע מנסה הוא

ר ת ס ר א ד נ ס כ ל א
 לשכר נוספים להפסדים לגרום מנסה הוא ולא. לא
 סירובו ועל־ידי הרכב תשלומי הקטנת על־ידי דווקא

 מדרגות־ את ולעדכן למדד 100סב־,ס/ השכר את להצמיד
 ״צימצום של מדיניות קוראים זאת למדיניות המס.

 אך האינפלציה. את לבלום צריכה שהיתר, הביקושים״,
כאן. שתוארו הסיבות ביגלל זאת, עושה אינה היא

 האוצר שד שיחסו חושבת אני לפעמים
הרציונילי. הגבול את עובר לשכר

 נוכח לירות. מיליוני מאות יום כל זורמים לבורסה
 את — העיתונות לפי — שר־האוצר הביע זה מצב

 ״הציבור״, בידי כסף מדי יותר יש ״שעדיין״ דאגתו
הקרובה. תוספת־היוקר לגבי חששותיו את וביטא

 לבורסה ל״י מיליון הזרים כבר מישהו אם
שיקום: — שלו מתוספת־היוקר

 במשק, מחזור־ד,כספים את מגדיל גם הדולר של הניוד
 עליה כל אם אחד. שקל אפילו ידפיס ישראל שבנק מבלי

 במשק הדולארים אוסף של ערכו גדל בשער־הדולר
 לכסף להפיכה ניתנים שד,דולרים ומכיוון ישראלי. במטבע
 דולר 500 של (ההגבלה כמות ובכל זמן בכל ישראלי

 מדי) חלשה אך הנכון, בכיוון היא הרבה. עוזרת אינה
 בכוח באמצעי־התשלום, גידול הוא הדבר פרוש הרי

 את תגדיל שהממשלה מבלי במשק, ובביקושים הקנייה
 קיצוצים באמצעות תקציביים קיצוצים גם (כידוע תקציבה

 של חלק הם ובכוח־האדם בסעד בחינוך, בסובסידיה,
 הביקושים״), ״צימצום של בלתי־אפקטיבית מדיניות אותה

תוספודיוקר. שתשולם ומבלי
 את להפסיק יש האינפלציה את לבלום כדי

למו הסובסידיות את לחדש ויש הדולר ניוד
חיוניים. צרים

 על מוציא הישראלי תמשו!
 מאשר יומו הייבוא

שנו ווו ה

 אלה צעדים תשלים צימצום־ביקושים של מדיניות
 ניוד על המרוויח הציבור לאותו מכוונת תהיה היא אם

 במתכונתה תעזור לא היא השכירים. לציבור ולא הדולר,
 שמעידה כפי עכשיו, עד עזרה לא שהיא כפי הנוכחית,

האחרונה. עליית־ד,מחירים
 השכר חשבון על להבריא הצליחו לא אל־על את אפילו

 המשק. את לא וכמה כמה אחת ועל ופיטורי־עובדים,
 ואי־אפשר לא, או ריווחית שהיא חברה, היא אל־ננל

המשק לגבי אפשרי שהדבר כפי לכך הסיבות את לטשטש
כולו.

 שאת לכך הוכחה הוא ״אל־עד״ של גורלה
 לחפש יש ריפויו ואת המשק למחלת הגורמים

ה המקומות ואחד בשכר. ולא אחר, במקום
הדולר. של ניידותו הוא סבירים
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