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מוסיקה כליווי

ערב אחה״צ, הבוקר, בשעות: ערב אחה״צ, הבוקר, :בשעות

ס פ ט ז - ס ג ק ל ו ח אז מ ג׳
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גולן שרון
ולמתקדמים למתחילים
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קדם סוזאן — מודרני

 לילדים חוגים
 יוצרת דרמה
יצירתי מחול

 אחה״צ לשעות מזכירה דרושה לסטודיו
מיוחדים) עכודה (תנאי

 הדלי ״עידן את קרא
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 הופיעה שניה מהדורה
למכירה ונמצאת
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 עסיסיות קיר כתובות
מורחבת חדשה במהדורה

 המובחרות הספרים בחנויות להשיג
)03( 292026 טל ,ערמוני א. הפצה:

הריבית ודרקון אר־ידור האביר
 )23 מעמוד (המשך

באמצ לשימוש שנוגע מה בכל
 המוניטריססית תורתו אלה. עים
 את מספקת פרידמן מילטון של

 הסטג־ למדיניות התיאורטי הבסיס
 עושים בה המעוניינים וכל פלציה,
 ובאמת זו, בתורה טוב שימוש
האינ על לשמור כה עד הצליחו
״נס בגבולות והאבטלה פלציה
 ביטחון שום אין במישקיהם. בלים״

 לוודאי קרוב בעתיד. גם שיצליחו
. בידם. הדבר יעלה שלא

 באה שהסטגפלציה לחשוב נהוג
 כוח מהתערבות כתוצאה לעולם
 דבר האנרגיה. מחירי כמו עליון,
נכון. שאינו

ה במשקי הסטגפלציה הופעת
 והיא מיקרית, אינה המערבי עולם

 הנפט. מחירי בגלל לעולם באה לא
 9070 מספקת שיפאן היא עובדה

 יבוא על־ידי שלה האנרגיה מצורכי
 בשעה סטגפלציה, בה ואין נפט

 עצמית מאספקה נהנית שאנגליה
 ביותר הקשה והסטגפלציה בנפט

שם. שוררת
 של שינוי מהווה הסטגפלציה

 מחילופי־ שנגרם כלכלי, מישטר
הכל הכוח קבוצות בין מישמרות

המער במשקים השולטות כליות
 הכלכלי המישטר המתועשים. ביים

ב אלה במשקים ששלט הקודם,
 מלחמת גמר מאז שבה, 25 משך

ה היה ,1970 ועד השניה העולם
 פיתוח של * ״הקיינסיאני״ משטר
 כאמור, התחלף, הוא מהיר. משקי

 הסטגפלציה של החדש במישסר
 פיתוח בחוסר דווקא שמצטיינת

מהירה. ובאינפלציה משקי
 למיניהם, ומתווכים אנשי־כספים

 ב־ עוד התחזקו בראשם, והבנקים
ש הנפט ומשבר הקודם, מישטר
 מעודפי לידיהם רבים כספים הזרים

 המפיקות הארצות של ההכנסות
 הכלכלי השלטון את נתן נפט,

 משבר־ קשור זו בצורה רק לידיהם.
 ולא הסטגפלציה, בהופעת הנפט

הנפט. מחירי באמצעות ישירות,
 פועלים שלא אומרת זאת אין

ה ש״כוחות אלא השוק״. ״כוחות
ותוצ למניפולציות, ניתנים שוק״
 רבה, במידה תלויות פעולתם אות

הרסן. את שמחזיק מי של בזהותו
 המשקים של החדשים לשליטים
 בפיתוח עניין שום אין המערביים

 רב עניין להם יש אך משקי,
 מרוויחים כי גבוה, בשער־ריבית

 על שומר גם והוא ישירות, עליו
 יהפוך שלא הסטגנציה של המישטר

לפיתוח. חס־וחלילה
 ולמרגרט האמריקאי רגן לרונלד

 חשיבותו ברורה הבריטית תאצ׳ר
 כיצד יודעים והם שער־הריבית, של

עימו. לתמרן
ן טו ל  שי
ם י כ ו ו ת מ ה

ב אירעה דומה ן*תפתחות
 השוני למרות וזאת ישראל, 1 י

יש של הכלכליות בעיותיה שבין
 הגדול, העולם של אלה לבין ראל

 גם החברתיים. ההבדלים ולמרות
הכל הפיתוח מישטר התחלף כאן
 כלכלית, סטגנציה של במישטר כלי

 החברתית — סיבה אותה ומתוך
 ה־ העברת :דהיינו — בעיקרה
פי קבוצות לידי הכלכלי שילטון
 בעיקר למיניהם, ומתווכים ננסיות

הבנקים.
 שער־ נגד שיוצא מי כל ולכן,
בחש לקחת צריך הגבוה הריבית

 שהוא ראשית, דברים: שני בון
ש מאוד חזקים כוחות נגד יוצא

 ושנית, לנצח, כדי הכל את עושים
 מכל היקר הדבר נגד יוצא שהוא

וב — הרווחים — אלה לכוחות
 כדי הכל את יעשו שאלה וודאי

עליו. לשמור
 את להוריד רוצה שר־האוצר
ב נוסף צעד בתור שער־הריבית

 אין האינפלציה. את לרסן מאמציו
 אנטי-אינפלציוני צעד שזה ספק
 שער־ נגד שיוצא מי אך נכון.

 באינפלציה רק לא לוחם הריבית
הסטגפלציה. כלכלת בכל אלא

 ג׳ון הידוע הכלכלן ס ש על־ *
קיינס. מיינארד

 כנקים שד חזק קרטל
 כי שער־הריבית, עד שומר

 הריבית ששער יודע הוא
ש כלכלי מישטר על שומר

קר של קיומו את מאפשר
 כוחו, את לו ומעניק זה טל
נש ״אס השיר מישקל עד

 (שער־הרי- המורל על מור
 עלינו.״ ישמור הוא כיתז

 דים■ מבנק רקנטי משפחת
מו יו״ר יפת, ארנסט קונט,
ו 7׳ כד של המנהלים עצת

הפוע■ מבנק ריינר אפרים

קאופמן כגן־שר
הצמדה אחרי תיקרה

אחי חזית כאן יוצרים לים
דה.
 ששער־הריבית הדברים הם מה

 ובגללם למשק, עולל כבר הגבוה
 של החומות לשומרי יקר כה הוא

המשקית? הסטגנציה
מש כמו פועל שער־הריבית ס
ה כל את ששואבת ענקית אבה

היצ בסקטורים הנוצרים רווחים
 הבנקים. קופות אל המשק של רנים
ה המוצר ממחיר 407כיס היום׳
 שהיה המימון למחיר שייכים סופי

 ש- הדבר פירוש לייצורו. דרוש
המוצ של המכירות מסה״ב 407!

 רווחים הם במשק הסופיים רים
פיננסיים.
 המיסוי את יחילו שאם אומרים

 (כפי המשק על האינפלציה בניכוי
 לפי באוצר, עכשיו שמתכננים

 לא התעשיה ועדת־גבאי) המלצת
 אין כי בכלל, מס־הכגסה תשלם

 תשלומי אחרי ריאליים רווחים בה
הריבית.

 שהעיסוק הדכר פירוש
 הוא במשקינו כיותר הרווחי
שה כזמן כריבית, הלוואה
 דורש היה המשקי אינטרס
 הייצור את דווקא להעמיד
ה־ מוסיפים מה זה. כמקום

 אם סגורים. שערים לפני עצמם
הליך  עלול הוא מתחיל, כזה ת
 ולקבל שרשרת תגובות לפתח

גדולים. ממדים
והבינו הקטנים המיפעלים •
 לפני ודיעומדים הנחלשים ניים,
 קל לטרף נהפכים סגירה, סכנת

ה המיפעלים הגדולים• למיפעלים
אותם. בולעים פשוט גדולים

 כזה תהליר מתרחש לאחרונה
 מונופולי־ פשוט זוהי המזון. בענף
 עלול המשק הכלכלה. של זציה

 שניים או אחד מיפעל עם להשאר
 למצב מאוד קרוב והוא ענף, בכל
 ומונופולי- גבוה שער־ריבית זה.

 תאומים. אחים הם משקית זציה
המונו התגברות של זה, תהליך
הסיס תחת כמובן מתפתח פולים,

 השוק ״עידוד של האירונית מה
החופשי״.

 שער- במשק שורר עוד כל ס
האינפ נגד צעד כל גבוה, ריבית
 מסים הורדת סיבסוד, כגון לציה,

 האטת ,10070 של יוקר ותוספת
 אותם צעדים ועוד הפיחות קצב

 אנטי־ צעדים וגם הממשלה, נקטה
 לא אחרים, אפשריים אינפלציוניים

ה שער־הריבית אפקטיבים. יהיו
 המחירים את ידחוף תמיר גבוה

למעלה.
 שער־ במשק שורר עוד כל 9

 נגד צעד שכל הרי גבוה ריבית
 יהיה שלא או והאבטלה, הסטגנציה
ב לממשלה שיעלה או אפקטיבי,

 וסיבסו־ מענקים בדמות רב כסף
 שער־ריבית למיפעלים. אחרים דים

אבטלה. בגרימת יאיים תמיד גבוה
משל היצרנים רק לא י•
הג שער-הריבית עכור מים
 אלא רווחיהם כמיטב בוה
 כ* עכורו משלם האוצר גם

וההצ הריכית מיסיו. מיטב
 של ההלוואות עכור מדה

 מן לניכוי ניתנים המיפעל
 כמס החייבות ההכנסות מן
 כמיפעלים זה. מיפעל של

 שמנכים אחרי מאוד, רכים
 מן וההצמדה הריבית את

 לא כמס, החייכת ההכנסה
 החייכת הכנסה כל נשארת

 מם ישולם לא גם ולכן כמס,
 המיפעל דיווחי לאוצר.

 אל בשלמותם עוכרים פשוט
 כין שיתחלקו תחת הבנקים,
 האמנם והאוצר. המיפעל

ה שמשלמים מס־ההכנסה
 על האוצר את מפצה בנקים
גדול. ספק ? זה הפסד

 מונע הגבוה שער־הריבית •
 יצרנית השקעה שום כי השקעות,

 העולים רווחים להניב מסוגלת לא
 וכאן, המימון. מחיר — 4070 על
 פיננסית. מניפולציה שום תעזור לא

 כדאי לא כזה, הוא כששער־הריבית
ההש כל נקודה. בייצור, להשקיע

ו בייצור ובמיוחד במשק, קעות
מ בשערי־ריבית נעשות בייצוא,

עובדה. הממשלה, ע״י סובסדים
גורם הגבוה שער־הריבית 9

 קבוצות־הנוח ביו ישירות ,חילופי
 חיא תיעוב ביישקי השולטות הכלכליות

 ©טגפלציח. הקווי הכלכלי למישטו שגויה
 עובר לכלי כ ה לטון השי : כששואל גם ווה ק כו

לייניהם.״ ומתווכים פיננסיות קבוצות לירי
 כריבית כהלוואה עוסקים
הריאלי? הלאומי לרכוש

 בעלי גדולים, מיפעלים רק !•
 לעמוד יכולים מאוד, גדול מחזור

 בשיעור ריאלית ריבית בתשלום
 מיפעלים מאוד הרבה על .4070

ש גדולים, ואף ובינוניים, קטנים
 הסטג* של אחרת ממכה סובלים
 של הקניה כוח מירידת פלציה,

סגירה. של סכנה מאיימת עובדים,
 עד לעצמם עזרו אלה מיפעלים

 אך פיננסיים, מישחקים על־ידי כה
 שער-ריבית של מסויים לגובה מעל

 ועובדי עוזרים, לא אלה משחקים
את למצוא עלולים הללו המיפעלים

ה לחו״ל. מישראל הון להעברת
 דיווחי רוב את אוספים בנקים
ד זה בייצור. שנוצרים המשק  הו
 בארץ לעשות מה להם ואין עתק,
יכו אותו להלוות הזה. ההון בכל
 רק (ולא מוגבלת במידה רק לים

 בנק על־ידי האשראי הגבלת בגלל
ב שלהשקיעו משום אלא ישראל
 בגלל כאמור, כדאי, לא ייצור

 ולמטרות הגבוה), שער־הריבית
 דד מוגבל. בהכרח השוק אחרות
 דיווחי את להשקיע הוא פיתרון
בחו״ל. הריבית
 שורות כותבת טענה פעמים כמה

קיימת הססגפלציה שבמישטר אלה
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