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 האינפלציה הפסקת של השלב בין גזרות׳
 המדיניות זאת הפיתוח. חידוש של לשלב

^ייב?. גם מדבר ■שעליי׳ *!•יי .!*יי ".;..  איגו זאת, לעומת לווינסדן, יעקב
 מעבר כתקופת צורך שיש חושב
 להפסיק שאפשר חושב הוא זאת.
 גד קצר זמן תוך האינפלציה את

 הוא לפיתוח. מייד ולעבור יותר.
 היחידה שהדרך כנראה מכין,

 להפסי■ היא האינפלציה להפסקת
 והדרך הפיתוח, חידוש תוך הה

לח היא הפיתוח לחידוש היחידה
האינפלציה. הפסקת תוך אותו דש

 להורדת לפעול מבטיח בן־שחר חיים
 בגור* מניפולציות באמצעות המחירים

ה את קובעים שלו התיאוריה שלפי מים,
 (ל־ ישירות אותם יוריד הוא אך מחירים.

 בסיסיים) מוצרים של קטן סיבסוד הוציא
 על־ידי ישיר, באופן עלייתם את ימנע ולא

 בה המוניטריסטית התיאוריה לפי פיקוח.
 לקבוע צריכים המחיר את חב״ש, דוגל

 — נקבע הוא וכאשר החופשי, השוק בוהות
 הוא כי לו להשתעבד ועלינו ,קדוש היא

 אלה מחירים אם גם טובות. אך עלינו יביא
 יי" ולירידת בתי־חרושית לסגירת גורמים

 ואסורים קדושים נשארים הם הריאלי, שכר
 זה ואין הפיקוח, על־ידי ישירה לנגיעה
 למעשה הוא אותם שקובע שהשוק משנה

 המחי־ כי לזכור צריך חופשי. כל־כך לא
 נקב־ אינם הישראלי בשוק העיקריים רים
 שער חופשי: כוחות מישחק על־ידי עים

 ישי' נקבעים לאשראי והריבית החליפין
 ביטוח* דמי את ישראל. בנק על־ידי רות

 את חברות־הביטוח. של קרטל קובע הרכב
 ה־ של קרטל קובע החסכונות על הריבית
 של הקרטל קובע הנפט מחירי את בנקים.
 המשווק קובע הירקות מחירי את אופ״ק.
 מחירי את תנופה. מונופוליסטי, הכמעט
 קבלנים, של קטן מיספר קובע הדירות

יבואנים. מיספר — הייבוא מחירי ואת
 כשלהם: שלנו הכלכלנים אך
 וכך המחירים: על לפקח אסור

 המחירים קביעת את מפקירים הם
 הכלכליים במוקדים השליטים כידי

 סעצו־ אין כמוכן, לאלה, השונים.
 שיעור כמהירים בוללים הם רים.
נכוה. רווח

חסרות. לא ודוגמות
 נע בבנקים האפקטיבית הריבית שיעור

 כ־ היא האינפלציה כאשר ל-^״ססב, סביב
 307כ־ס ׳נטו מרוויחים הרכב יבואני ,1307ס

 בעיתו־ הידיעות (לפי שלהם המחזור על
 ה־ את מורידים לא גם הלווייתנים נדת).

 ל* יורדות• הייצור הוצאות כאשר מחירים
 להו־ מוכנים היו שלא הקבלנים, :דוגמה

 הנוכחי שר־האוצר כאשר הייצור את זיל
מיסים. הורדת להם הציע

 היום יורדים בעולם הגלם חומרי מחירי
 1 כאן בזה מרגיש מישהו האם תלול. באופן
וישיר. כללי מחירים לפיקוח הזמן הגיע

 המחירים על לפקח רוצה בן־שחר אין
 מניפולצ־ לעשות רוצה הוא ישיר. באופן

 לא הוא ? איך אלה. למחירים לגורמים יות
 עלויות, להוריד רוצה הוא אם אך מפרט.

 הרווח רק שקורה. מה ראינו השכר, כמו
 עם־ ביקושים להוריד רוצה הוא אם יגדל.
ה ולהמשך לאבטלה יגרום רק מיים,

 רוצה הוא אם הורביץ. נוסח אינפלציה
 דבר העשירים. של הביקושים את להוריד

 הוא אז האינפלציה, את יוריד שבוודאי
 אלה על במיוחד המחירים, על לפקח צריך

גבוהים. רווח שיעורי בתוכם שכוללים
 מוכן. הוא אין כנראה, לזה, 1
 שמחירי אלה שכל משוכנעת אני ן

 שי- כוללים שלהם והשירותים המוצרים
 הבג־ ,הקבלנים — גבוהים רווח עורי
 יתמי — אוזרים ומונופולים הקרטלים, קים,

 ישי' לפגוע שלא בן־שחר, של בגישתו כו
ת  על פיקוח נגד בוודאי הם במחירים. מ

כמוהו. בדיוק המחירים,
 צריכה הממשלה מדיניות של המטרד,

 תוך 10/״סל- עד האינפלציה הורדת להיות
 שנ־ תוך 807סל- הורדתה ולא קצר, זמן

 הדרך היא הראשונה הדרך שלוש. תיים
 העולם מילחמת אחרי גרמניה הלכו שבה

 העולם מילחמית ׳אחרי והועריה הראשונה
 ה־ הארצות הולכות השניה בדרך השניה.

 ה אינפלציה קיימת בהן דדובראמריקאיות,
 על הפיקוח .50/״סו־ 300״/״ בין מתנודדת
 החשובים האמצעים אחד הוא המחירים

להפסקתה. — היחיד לא — כיותר
 ישתלב המחירים על הפיקוח אם

 הפסקת של האחרים כאמצעים
 ״יך ייעשה והפיתוח ההתעשרות,

 ההכנסות, כחלוקת שיוויוניות כדי
 ככד־ מ״אינפלציה לפחד אין הרי

 מאוח מחירים מ,התפוצצות שה״,
 ניצחיים תירוצים המשמשים רת״.
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