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ורה  נו שהבש
 האם הקיצוצים■ הם
 ו הרב ת מעו תש
ארידורנסוג שאדידוו היא

בארצות־הברית שער־הריבית לירידת מקווים ויועציו שר־האוצר

 הנבונה הנדנדה מן
והצלחות שהניאה

ביש האבטלה נסגרים. יפעלים רי
גוברת. ראל ■■'

 מנהלי אל בקריאה כאן לפנות ברצוני
 אל וראשונה ובראש הישראלי, ■המשק

שימ בראשו, שעומד ומי מישרד־האוצר
למנוע אומרת אינני האבטלה. את נעו

 דבר היא אבטלה שמניעת בלבד זו לא
 למניעתה הדרושים שהאמצעים אלא טוב,

רצו כלכליים צעדים כשלעצמם, הם, גם
 שהגברת מאמינה הייתי אם למשק. יים

 במאזן- הגירעון הגדלת או האינפלציה
האב למניעת האמצעים הם התשלומים

במחיר גם אותה למנוע אומרת הייתי טלה,

 הכלכליים הצעדים כך. זה אין אך זה.
 אותם הם האבטלה למניעת הדרושים
ה האינפלציה, את המורידים הצעדים
 הפיתוח לחידוש הפתח את לפנינו פותחים

 למניעת לקרוא די לא אך אינפלציה• ללא
למני אמצעים להציע יש אלא האבטלה,

באמת. שעובדים אמצעים עתה,
 ומתקרב שהולך היא ההרגשה

ה הישראלי. כמשק לרעה מפנה
 הכלכלה שתנופת היא לכך סיכה

נש שער־הריבית נחלשה. הנכונה
 ממשיך ועוד — מאוד גכוה אר

ו — הסוואות מיני בכל לעלות
 השתלטותו את מונע לא דכר שום

התעסו על הייצור, על ההרסנית
 רמת ועל הריאלי השבר על קה,

המחירים.
הריכית של ההרסנית מלאכתה

למניעתה. ״מחיר״ אין כי מחיר, בכל אותה

קוגד ות, ו מיתי א
השיטה את לאמץ

לקלקלה?-במערב? הנהוגה

קופמן שמידט
נגדם ללחום ואפשר נייר״ של ״נטר הם הבנקים

 כאכטלה, כהחמרה היום מורגשת
 תורגש והיא רב זמן יעכור לא אך
באינפלציה. מחודשת כעליה גם

 שיוכל חושב הוא אם טועה שר־האוצר
 בלבד. סיבסוד על־ידי אלה השפעות לאזן
 שתקציב חושב הוא אם טועה גם הוא
זו. במלאכה לו יעזור קיצוצים של

כתק לי נראה החדש התקציב לצערי,
 גידול בו שיש עד־כמה קיצוצים. של ציב

לעו־ גידול זהו מסויימים, בסעיפים ריאלי
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 — 1981 לשנת המאושר התקציב מת
 שנת במשך שבוצע התקציב לעומת ולא

לגמרי. שונה ושהיה ,1981/82

 קורבנות
וישועה

 ש- החושבים אלה את להכין יטה
 ״תשלום״ בחזקת הוא החדש התקציב |*

 התפיסה הנכונה. הכלכלה הישגי תמורת
 אותה מבלבלים שבטעות הזאת; הדתית

 מן ״קורבנות״ העלאת דורשת כלכלה, עם
 ו״תש־ שלו, החי״ ,.בבשר חתכים העם,

הישועה. עבור למיניהם לומים״
 אין בזה לחלוטין. לדחות יש זו תפיסה

 אני אך שר־האוצר. עם דעות חילוקי לי
 כי שהוא כפי הוא שהתקציב משוכנעת

הוא כי כזה! בתקציב רוצה שר־האוצר
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