
 נכון המילחמה? תמורת נשלם יך
 קשה לא ו עבורה ישלם מי יותר, ■ י

 אותם הם מי אך עליה. הרוויח מי לנחש
 בעתיד. רק נדע זאת — המפסידים שיהיו

 הכלכלי והפסד לרווח ורק אך כאן הכוונה
המילחמה. של

העי המפסידים אחרת, נקודת־ראות מכל
 ואת חייהם את שאיבדו אותם הם קריים

 אחריהם ומישפחותיהם. הם בריאותם,
 של הגדול למחנה שהצטרפו אותם באים

זמני. או קבוע באופן הפליטים,
עו אלה אנושיים להפסדים ביחס גם
 כלכלנים רגילים שאותה השאלה, מדת

 היה זה האם :השנה ימות בכל לשאול
כדאי?
הפס זה במקום לשקול מתכוונת איני

 או ביטחוניים רווחים מול אנושיים דים
פילוסופית שאלה היא זאת פוליטיים.

הסזחסח
 ובמטבע המילחמתי, למאמץ חלקו
 שלום, דברי תחת נשק קונים הזר
 הכל את לייצר אפשרות אין אם

בכית.
 מילחמתי שלמשק להוסיף, עוד יש

 תמיד המחירים. על פיקוח גם שייך אמיתי
המצלי קבוצות או אנשים אי־אלה יש

ה המיסוי מן כלשהי בדרך להימנע חים
 ענקיים. מילחמה ריווחי ולצבור כבד

 דחיפת את מהם למנוע אמור הפיקוח
האינפלציה. והגברת מעלה, כלפי המחירים
 הד הרכה יש שלממשלה נכון
ממ שאותן מילחמה, כימי צאות
 חלק של כרמת־החיים הירידה מנת

ש נשכח כל אך האוכדוסיה. מן
הוצ שהם עצמם, הכספים אותם

 הכנסות הם הממשלה, מצד אות
כמוכן שהם שלה, הספקים מצד

 בסובסידיות הקיצוץ טוענת: שו־האוצו יועצי עם מסנימה שדא תנרנלנית
האינפלציה! דהתגבוות ׳גוום וק הוא המילחמה, את לממן ינוד רא
 ובסדר- בערכי־החברה התלויה סבוכה,

עי העדיפות ע שלה. ה
 לתרגם מתכוונת איני וגם יכולה איני

למוש ופוליטיים ביטחוניים רווחים כאן
 את למצוא כדי אנושית, רווחה של גים

להת גם מתכוונת איני המשותף. המכנה
 תפקידי של העתיקה השאלה עם מודד
פו הכוח מידה באיזו בהיסטוריה: הכוח

 אנושית מצוקה או רווחה של שאלות תר
מח בו השימוש מידה ובאיזו לאומית, או

 שאלות הן אלה שכל למרות אותן. מיר
ב השולטים אלה עולם, וחובקות קשות

קרו לעתים לפניהן ניצבים כלשהו כוח
 נשקלו הן שהפעם מקווה, רק אני בות.

 שלנו בחברה אלה כוח בעלי כי היטב,
 היה האם השאלה: על לענות יצטרכו

? כדאי
ם חי ת  תו

ם קו מ ם ב גרביי
 הפסד רווח, המילים שלהלן, דיון ^
 בלבד. הכסף אל יתייחסו ומחירים ״
המילחמה. למימון שהוצא הכסף אותו אל

 הכלכליות והתוצאות הכלכלי המחיר
עתי עובדת־חיים הם בכוח השימוש של
 עצמו. בכוח השימוש מאשר פחות, לא קה

ההתעש של התופעה גם עתיקה וכמוהם
מהמילחמה. רות

 ומה מילחמה, של מחירה פירוש מה
 הגליל״? ״שלום מבצע של המחיר היה

הם- עוברים קווי־הייצור מילחמתי במשק

 מיל- בייצור שעובדים אלה גם כי קטנה,
רוכ הם שבה משכורת, מקבלים חמתי
 אם גם אזרחית, צריכה של מוצרים שים
ה מוצרי לייצור כלום מוסיפים לא הם

האלה. צריכה
 ומטילה הממשלה כאה לכן
ההכ את המקטינים בכדים, מסים
למבחר תתאמנה שהן בך, נסות

ת . א ---------־-------- מ

אלכסנדר אסתר
בג קודם שייצרו המכונות מן חלק בה.

טרק שימורי־מזון, מכוניות, נעליים, דים,
 צורכי עבור וצעצועים רהיטים טורים,

טנ לייצור עוברות האזרחית, האוכלוסיה
 תותחים, רובים, פגזים, מטוסי-קרב, קים,

 עבור ונגמ״שים, כדורים צבאיות, משאיות
מחצי רק זו מסיבה המילחמתי. המאמץ

ש הטובים הדברים של — נניח — תם
הקהל. לרשות עומדים לעיל, מניתי
לא הציבור של ההכנסה זאת עם יחד

 את מוצרי־הצריבה. של המוקטן
 אל מזרימה היא האלה המסים

 כזה מהם וקונה המילחמה, ספקי
מי נקרא זה המילחמה. מוצרי את
 המילחמה, מחיר המילהמה. מון
 מוצרי של חלק אותו הוא כן, אם

 ופגזים, לתותחים שהפך הצריכה
מ הידוע ■כשיר כבר שנאמר במו

 במקום ״תותחים :׳50ה־ שנות
את תורם הייבוא גם גרכיים.״

ה מן חלק ולא הציבור סן חלק
 מן חלק כמילחמה, וכך, ממשלה.
 זוכה הממשלה רק ולא — הציכור

הר נשאר מהן גדולות, כהכנסות
 השכר כי שלהם, בכיס נטו כה

לפי נתון הוא גם משלמים שהם
קוח.

 העולם מילחמת בימי חכמות, ממשלות
 צדי שבשני לומר, (ויש למשל השניה
טמו אלה מילחמה שברווחי ידעו החזית)

התנ בכל גדולה, אינפלציה של סכנה נה
 מילחמתי, משק של בתנאים במיוחד אים,
 מופנה המשאבים מן חלק כאמור, שבו,

פגזים. לייצור
 להרשות יכולות הן שאין ידעו גם הן

 של מילחמה כי גדולה, אינפלציה לעצמן
דו כשהאינפלציה לנהל אי־אפשר ממש
גדו מאמצים עשו הן זו, מסיבה הרת.

לנט לפחות או אלה רווחים להקטין לים
אותם. רל

רוו על כבדים מסים הטילו הממשלות
 לקנות בעליהם את הכריחו אלה, חים

 על השכר את הגדילו וגם מלוות־מילחמה
הרווחים. חשבון

מן גם הממשלות דרשו רבה במידה
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