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מורגשת ובלתי [ירצות בלתי
 הים! בשפת להיות כיף קומפלו משחת עם
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 או החקלאי איו מזה, כתוצאה
בש בעיקר המייצר אחר, יצרן
 די למכור יכול העובדים, ביל

 שלה, הריאלי״ ״במחיר מתוצרתו
 אחד: שדינו כדאי״, ל״לא ונהפך

!להתחסל
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מע קשה, עובד חקלאי ן*
במ שקיעתה, עד החמה לות י י

 אין גבוה. ופיריונו השנה, כל שך
הסוב את שביטלו בכך אשם הוא

 עם ביחד ולאשראי, למים סידיות
העו של ושכרו רמת־חייו עירעור

 שבמשק, בכך אשם הוא' איו בד.
 המחירים על פיקוח שום אץ שבו
 דווקא פיקוח יש הליברליזם, בשם

כל תנאים הם אלה השכר. על
שרי באופן עבורו שנקבעו כליים
 הכלכלית. המדיניות על־ידי רותי
 בתג- שתצליח או דק: לו נאמר

שתתחסל. או אים.אלה,
 שדו, הכדאיות פונקצית

 מורכבת נשפט, הוא שלפיה
שנק שרירותיים מתנאים

מפ זה אין אך כאוצר, בעו
 מלשפוט לשר־האוצר ריע

לשבט. אותו
הכלכליים התנאים כל אלה אין

ל הייצור את במייוחד
עממיים. שווקים
 השלמת אלא אינו זה סיבסוד

 האמיתית לעלות — הירוד השכר
 לשמור רוצים ואם העבודה, של
 או לסבסד יש הייצור תשתית על

באינ נשחק שאינו שכר לשלם
לעובד. המגיע פלציה,

 קורה ומה י קורה מה אחרת
 של המדיניות בשם עכשיו, למעשה
1 הריאלי״ המחיר את ״לשלם  

 ההכנסות שמתוך קורה
 מיטדמים בייצור שמקורן
ר ת ו  הריאלית העדות מן י

 ולעוסקים לתיווך לאשראי,
 משלמים לעבודה ואילו בו,

ת ו ח הרי העדות מן פ
 נהרס מזה כתוצאה אלית.

 הפיננסים וענפי הייצור
פורחים. והתיווך
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מחו סובלים אינם בנקים ך*
 המשק של המרכזי סר־האיזון • *

 כל בעד ריאלית עלות מתשלום —
 *— העבודה .מילבד הוצאות־הייצור

חשו לקוחות אינם העובדים כי
 • הייצור. לגבי שהם כפי אצלם, בים

 פחות למכור איכפת לא .לתיווך
אמצעי־ייצור כי גבוהים, במחירים

9 9—
 את גגקבל שאינו עובד
 עבודתו שד הריאלית העלות

 את לשלם יטל איוו
העגמיה של הריאלי המחיר

 הייצרן צריך שבהם המימסדים,
לע והלא־חקלאי, החקלאי הבודד,

 מסוגל היה שהייצרן יתכן בוד.
 היה אילו האשראי, בתנאי לעמוד
 האשראי אך עבורו. אשראי בכלל

מדי ביגלל עבורו צומצם הבנקאי
 עשיר די הוא אין הממשלה. ניות
 הערבויות את לבנק לספק כדי

 ברירה לו אין לכן לו. הנחוצות
 ״החופשי״ השוק אל לפנות אלא

 יותר עוד ריבית ולשלם לאשראי,
 הייצרן משלם זו בצורה קצוצה.
ר ת ו ה מאשר הריבית עבור י
שלה. הריאלית עלות

 השיווק. לגבי נכון הדבר אותו
 כי מאוד, גבוה הוא התיווך מחיר

ר מקבל הוא גם ת ו ה מאשר י
 חשבון על שלו, הריאלית עלות

הייצרן.
הדו שער חביב: אחרון־אחרון

שרי רבה ובמידה נייד, שהוא לר,
 ללא האינפלציה אחרי רץ רותי,
ה את בהרבה וקובע זמן, פיגור
 ה־ תשומות כל של הריאלי מחיר
 המיספוא, המים, מחיר — ייצרן

ה ובוודאי חומר-הגלם, החשמל,
 שליטה כל אין לייצרן השקעות.

 גורמים הם אלה תנאים גם עליו.
 הרת־האסו־ הכדאיות בפונקצית

שלו. נות
 ״המחיר את מרכיבים אלה כל

שלו. הריאלי״
 לאדם ץ דומה הדבר למה
 זולתו, כלם סכין התוקע
 הוא שאין קובע כן ואחרי

להתנכר. כדי בריא די
ה האלה, המשקיים התנאים כל

 כ־ והמוגדרים במודע, נקבעים
ה צימצום — כלכלית״ ״מדיניות

הדו שער הגבוה, ומחירו אשראי
 הגבוה מחירו למעלה, הרץ לר
 היורד השכר עם יחד התיווך, של

 ב־ הסכין הם הסובסידיות, וביטול
ה במיוחד — הייצור של ליבו

העממי. לשוק ייצור
 ש־ או : השתיים מן אחד

 ריאלי מחיר לשלם דוריטים
וכתו התשומות, ל כ עכור
התו כל עכור גם מזה צאה

 גם זאת לשלם יש ואז צרת,
 שאין או — העכודה עכור

 עכור ריאלית עלות משלמים
ההצ כל יש ואז העבודה,

— הייצור את לסכסד דקה

מובט שהם כפי שם יובטלו לא
הבנ המיקרה. באותו בייצור, לים
אלי ויסחפו סוחפים והתיווך קים
 הייצור, מן המשק רווחי כל את הם
 של בתנאים ועובדיו, יצףרניו על

 כל עבור ריאלי מחיר תשלום
 יהיו והם העבודה. מילבד — דבר

 בבירכת יזכו כן ועל ריווחיים,
״לחסד״. ופסק־דינם שר־האוצר,

 עד ריווחיים? יהיו הם מתי ועד
לת אין הרי כי יתמוטט, שהמשק

 פעולות על יתקיים שהמשק אר
 ריווח- תהיינה בילבד, בנקאיות

שתהיינה. ככל יות
 להתמוטט, רוצים אנחנו אין אם

היי שבהם תנאים ליצור צריכים
 המרכזי והתנאי הכדאי. הוא צור
 הריאלית העלות תשלום הוא לכך
 או ישיר באופן או השכר, של

 נהפוך אחרת סובסידיות. באמצעות
מונופוליסטי. למשק
 יתמוטט, לא שהמשק יתכן כי

הגדו יתמוטטו. ״הקטנים״ ושרק
 ובתעשיה, בחקלאות והחזקים לים

 לשווקים העובדים אותם ובמיוחד
 המרוויחים הם הקונים רוב שבהם

 יתגברו והתיווך, הבנקים מדיווחי
 הקשים הכלכליים התנאים על

 מישרד־האוצר תוצרת — לייצור
״הקטנים״. על ישתלטו —

 בכל גדולים מונופולים ייווצרו
 והתעשייתי, החקלאי הייצור ענפי

 גבוהים, ובמחירים מעט שייצרו
הבנ עם ובשלווה בשלום ושיחיו

 להיהפך בעבר הצליחו שכבר קים,
 כולנו ואנחנו למונופוליסטים,

שלהם. העובדים נהיה
 ה־ המשק בעלי המושבים, אנשי

ל יהפכו ״הלא־כדאי״, מישפחתי
ה אדמות על חקלאיים פועלים

תעשיי מיפעלים בעלי וגם חוות,
בשכר. יעבדו ״לא־כדאיים״ תיים

 יהיה ישלמו שהמונופולים השכר
במחי הנמוך לייצור כיאה נמוך,

 נהיה כולנו ואז הגבוהים. רים
כדאיים.

 הוא האין ? הייצוא על יהיה ומה
 שם ה״לא־כדאיים״. עבור פיתרון

סובסידיה. יש שם אשראי, יש
 היום כאמת כדאי ייצוא

 כתנאים העבודה. ייצוא הוא
לשכי מאוד כדאי האלה,

עבו את ולמכור לעזוב רים
בחו״ל. בדולרים דתם
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