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הש אך מלוות־מילחמה, לקנות השכירים
 למעשה ירדו השכירים של אלה קעות

השכר. מן ולא הרווחים, מן
 ידעו המילחמתיים המשקים קברניטי

 להתבסם יכול לא מילחמתי שמשק גם
 במשקים גדל היה השכר שכר־רעב. על

 חתירה היתד. הרווחים. חשבון על אלה
 ובחלוקת ההכנסות בחלוקת לשוויוניות

אינפלציח. היתה ולא המילחמתי, הנטל
 הוא רבים, במובנים הישראלי, המשק

 לא חלק השנה. ימות בכל מילחמתי משק
 עבור עובד שלנו כושר־הייצור של מבוטל

ה את מייצרים אנחנו הביטחוני. המאמץ
 עוזים גבריאל, טילי המרכבה, את כפיר.
ועוד. ועוד
ה מן הבא הנשק. מייצור הפדיון גם

רכי על הניכר בחלקו מוצא ייצוא,
 אנו השנה ימות בכל ביטחוניות. שות

 והמטוסים הטנקים מנועי את מאמצים
לע מחליפים גם ואנו רבים, באימונים

 לא אם גם שמתיישן, נשק תכופות תים
האח הדור מן חדיש בנשק כליל, בלה
מפרנ אנו השנה ימות כל במשך רון.
מזון, כולל צרכיו, כל על גדול צבא סים

 לא עבורו, אזרחיים קווים להסב צורך
 שהוא דבר בייצוא, ולא המקומי בייצור

המיקרים. ברוב המילחמה מחיר עיקר
המאגרים, את שוב למלא בוודאי יש

 הדחופים שהתשלומים מאמינה איני אך
 שאותו הצבא, גבוהים. הם הקצר בטווח

 לא אולי אך הרגיל, מן גדול לפרנס, יש
 ימי בגין לתל״ג ההפסדים ממושך. לזמן

 בע- התאחדות לדעת האבודים, העבודה
מיזעריים. הם לי־התעשיה,

 שהמיל־ אמר ארידור, יורם שר־האוצר,
 סכום דולר. מיליון 600 כה עד עלתה חמה

 בינונית פירמה של שנתי לרווח שווה זה
לג שנוכל מניחה אני בארצות־הברית.

 האמריקאים, מן הסכום מרבית את בות
 ברוב קורה שזה כפי וציוד, דלק כולל
 הפסידו לא הם הכל, אחרי השנה. ימות

 נהנה, סם כשהדוד הזאת. המילחמה על
לשלם. מוכן גם הוא

 המילחמה אם שונה, כמובן יהיה המצב
 ממושכת בשחיקה סוף. אין עד תתמשך

 ולהישאר לעמוד יכול המשק אין כזאת
 העלות עיקר כזה במיקרה ושלם. בריא
 שבעזרה והתועלת חשבוננו, על תהיה

מקומם את בהרבה. קטנה היא החוץ מן

ה הביטחון בתקציב מראש כבר תוקצב
 צעדיו שהנחתי. כפי בדיוק — שוטף

מתו מחירים העלאות שכללו הראשונים,
 מס־נסיעות ,370 של מע״מ עליית נות,

 מעוניין שהוא העידו קטנים, ומס־בורסה
בלבד. המחיר בתוספת

 לנצל ברצונו שאין רושם עשה הוא
הש לצורך ״גזירות״ להטלת המצב את
 קשורות שאינן לגמרי, אחרות מטרות גת

 מאי- מונע היה הוא זו ובצורה בסילחמה,
מחודשת. אינפלציה תנו

הפרש של בלחצים בגבורה עמד הוא
הש הביעו אשר למיניהם, הכלכליים נים

 ודרשו המתונים, הצעדים על תוממות
בהרבה. ״חריפים״ צעדים ממנו

 זמן בלחצים עמד לא הוא לצערי, אך,
מחי עליית על התבשרנו מהרה עד רב.
בהר ומקיפה בהרבה גבוהה שנייה, רים
סוב ביטול כדי תוך הראשונה, מן בה

 בכל החיוניים. למוצרים נרחב סידיות
מתקו ששרדו אנשי־האוצר, ניצחו זאת,

הורביץ. יגאל פת
 ניצלו בסובסידיות לקצץ שרצו אותם

ה למירוץ האות ניתן ובזה שעת־כושר,
אוצר אנשי אין המחירים. של מחודש

 מסד שאינה הממשלה, המוגדלות.
 המילחמה רווחי את לקחת גלת

האינפל רווחי מחמת שתפחו —
 שמרוויח ציבור מאותו — ציה

 ולא זה ממס תראה לא אותם,
:כלום

ת לוז מי
ת! תיו ל ש מ מ

 הראשונה העולם מילהמת ימי ^
 מיינרד ג׳ון הדגול האנגלי הכלכלן אמר ■י■
\01ו6ץ קיינם(בספרו נרד  מ!ןז 7^ז£1,)165 }ס !

 לקיחת על־ידי המילחמה את לממן שיש
ול אותה שעשו מאלה המילחמה רווחי

המתעש אצלנו הממשלה. לידי העבירם
 י הם מסים אפילו המילחמה על האלה רים

בקושי. משלמים
 נטל חלוקת של הזאת, הבחינה מן

 הצעד המילחמה, מימון של בלתי-שוויונית
 עיקור הוא בו, נקט שהאוצר גרוע הכי

 בעיקבות המחירים, מעליית תוספת־היוקר
 ארידור .3ם/0ב־ מוסף ערך מס העלאת

לירידה יגרום שזה באומרו זאת נימק

חריפות בכורסה התנודות
מרוויח ומי —

בלבנון נוסעים הנגמ״שים
— משלם מי תלוי

למילו קוראים אנו ועוד. שיכון ביגוד,
 תמורת וגם תמורתם גם ומשלמים אים

שאבדו. ימי־העבודה
ם הדוד ס

 בעד משלמים אנו השנה ימות כד ף*
 המוטל מאוד, כבד במסוי אלה כל
 אל ישירות וההולך השכירים, על בעיקר
 של בתנאים ספקי־הממשלה. של כיסיהם
 כאשר לאינפלציה, 807ב־ס השכר הצמדת

 עושים ,1007ב־ס צמוד לספקים התשלום
הממשל ההזמנות על נאים רווחים אלה
 המשק כין הדמיון נגמר כאןהביטחוניות. תיות

אח מילחמתיים ומשקים הישראלי
 המילהמה ברווחי הטיפול רים.

 הם כאן לגמרי. שונה הוא אצלנו
 רווחים, דרך לאינפלציה גורמים

 עוד גדולה אינפלציה יגרמו והם
 מתוספת־היו* יעקרו כאשר יותר,

 כעיקכות המחירים עליית את קר
ש השכר כמס־ערך־מוסף. העליה

 יהיה משלמים. — הספקים — הם
רוו את ויגדיל פחות עוד צמוד
יותר. עוד חיהם
בלב המילחמה של המחיר כן אם מה
 כדי אותו לשלם יש דרך באיזה נון?

 יאיים לא וגם צודק גם יהיה שהתשלום
 לשאול: יותר נכון באינפלציה? עלינו

ת מהי פ ס ו ר ת י ח מ  למימון המיועדת ה
בלבנון? המילחמה

 גדולה. היא זו שמוספת חושנס איני
 רב. כסף עלה בוודאי כשלעצמו המבצע

הוצ ובין מחירו בין שההפרש יתכן אך
 התקופה, באותה השוטף הביטחון אות
 הציוד במיוחד. גדול אינו המבצע, ללא

 סתם, באימונים מאשר יותר נשחק בוודאי
 השוואה שום ללא שזה ספק אין אך

אי לא למזלנו, יום־הכיפורים. למילחמת
 אני אחד. ומסוק אחד ממטוס יותר בדנו

המאג מן שבא או זה, שציוד מנחשת גם
היה ולא קיימים, סקווי-ייצור או רים

 ממושך, לזמן הנעדרים המגוייסים, של
 ה־ המבנה גם מבחוץ. העזרה תמלא לא

 לנו, יעמוד לא המשק של חצי־מילחמתי
שהמאג אחרי גם תימשך המילחמה אם

יתרוקנו. רים
ה שד החצי־מידחמתי המכנה

 מסו־ יציכות דו מעניק שדנו משק
 החול־ אך חירום, כעיתות יימת
 מהיותו נובעות שכחדקן שדו, שות

 דיצי- גכוד קובעות חצי־מידחמתי,
הידר שד ראשונים סימנים זו, כות

 עכשיו, רואים ככר מישקית דרות
 האינפדציונית. התאוצה חידוש עם

אפ עדיין זאת. דעצור אפשר עדיין
 הרכבת, הידרדרות את דכדום שר

 שיהיה דפני זאת דעשות וכדאי
 ה־ שד המישקי והמחיר מאוחר,
עדי שאין מימדים יקכד מידחמה

עוד. שדיטה הם
הקוב האובייקטיביים, הגורמים מלבד

 המילחמה, של המשקי המחיר את עים
 השחיקה כגון: לעיל, עמדתי שעליהם

 מאגרים, המשק, מיבנה בשדה־הקרב,
והעז המילחמה אורך קווי־הייצור, הרכב

ה סובייקטיבי, גורם גם יש מבחוץ, רה
גו הזה. המחיר גובה על בהרבה משפיע

הממ של הכלכלית המדיניות הוא זה רם
 אם עצמו. המילחמה מחיר למימון שלה

 את מגדילה היא נכונה, אינה זו מדיניות
 לנזקי כי בהרבה, אותו מגדילה המחיר,

 בעקיפין מוסיפה היא הישירים המילחמה
 כלכליים ונזקים חברתיים נזקים גם

כבדים.
ה צי פל אינ — ה

ס ה מ מ ח ל מי
 צע- על האוצר את לשבח תכוונתי ך•

ל יחסית, המתונים הראשונים, דיו י י
 לשבח רציתי המילחמה. הוצאות מימון
 מאי- לגבות רוצה הוא שאין על־כך אותו
 רק לכסות ורוצה הדרוש, מן יותר תנו
 שר- המחיר. כל את ולא ההפרש, את

המילחמה ממחיר גדול שחלק אמר האוצר

מיל שכמה שיחשבו עד טפשים כה אלה
 בסובסידיות חוסכים שהם השקלים יארדי
שהאינ חושבים הם המילחמה. את יממנו
ש היא מכך, כתוצאה שתיגרם פלציה
 אפילו אחדים כתבים אותה. לנו תממן
 מיל- כ״מם זו מחודשת אינפלציה כינו
שב מסוכנת זו אמונה ממש״. של חמה

 כ- בימים מאשר מילחמה בימי עתיים
תיקנם.
 הישראלי שהמשק לעיל, כתבתי כבר

 בכל מילחמתי משק רבה במידה הוא
גבו הוצאות־ביטחון לנו יש השנה. ימות
 רבים מתעשרים וגם כבדים, מסים הות,
 של הוצאות־הביטחון שאצלם ״.אותם מביו

פרטיות. להכנסות הופכות הממשלה
 ביטחון מרווחי מממנים אנו אין אך
 לא ואפילו הוצאות־הביטחון, את אלה

האו שעשו כפי אלה, רווחים מנטרלים
משאי פשוט אנו בזמנן. הלוחמות מות
ה הבחינה מן הספקים. בידי אותם רים
מילחמתי. משק אנו אין זאת

מ מורכבים אלה שרווחים נשכח, בל
 הספקים אל שעברו השכירים, של מסיהם

 אינפ־ כמובן היא התוצאה הממשלה. דרך
 הרווחים כל אצלנו גורמים שלה לציה,

 מנעו שאותה אינפלציה הבלתי־מרוסנים,
הכ חלוקת דרך מעצמן הלוחמות האומות

צרה. בעת לפחות שוויונית, נסות
 חרוט לאמצעי כאן מטיפה איני

 אד מידחמה. מימון לשם כלכליים
 חלוקת שד מדיניות מציעה אני

 סילחמה. כימי שוויוניות הכנסות
 ביטול כיגלל הנגרמת אינפלציה,

ו בלתי-צודק מיסוי סובסידיות,
 ;הכנסות לחלוקת אמצעים שאר

 ה־ את יממנו לא כדתי־שוויוניות,
 בדכלנים שחושבים כפי מילחמה
ישי הולכים רווחיה כל כי באוצר,

■ה אל ודא המתעשרים, אל רות
ממשלה.

 מס, אמנם היא כזאת אינפלציה
 מן ,חדק משלם הזה המם את אף

הממ הגזירות מן הסובל הציבור,
 הציבור של חלק לאותו שלתיות,

הממשלתיות ההוצאות מן הנהנה

 למימון הדרוש דבר האזרחית, בצריכה
האומנם? המילחמה.

 רק כי השכירים, רק יפגעו זה מצעד
 תרד ומשכורתם תוספת־יוקר, מקבלים הם

 ויותר. שלמים אחוזים 3ב־ מזה כתוצאה
מיו מם הטלת מאשר יותר גרוע זה דבר
 שאמר כפי — בלבד השכירים על חד

התעשיי התאחדות נשיא הורוביץ, אלי
כמס. זה עיקור שהציג נים

 אך הממשלה, אל לפחות הולך היה מס
כי אל ישירות הולכת הזו השכר הורדת
 פחות ישלמו שכעת חמעבידים, של סיהם
שכר.

המע מן לקחת מסוגלת לא הממשלה
 היא מס, בצורת זו תוספת־רווח בידים

פרו בשום מס מהם לקחת מסוגלת לא
האמיתיות. להכנסותיהם פורציה

 העיקור בגין השכר מן שיורד הסכום
ה אל ישירות עובר היוקר תוספת של

 הממשלה, תקציב דרך לא אפילו רווה, .
זאת. עושה היה שמס כפי

 מהד לום5 תרוויח לא הממשלה
ה שצריכת וכמידה זו. שכר רדת

הלא- צריכת תעלה תרד, שכירים  
ישתח לא משאבים ושום שכירים

 הממשלה לרשות יעמדו ולא ררו
המילחמה. מימון למטרת

שהמר עצמו את משלה מישהו האם
 הרווח עודף את ישקיעו ,האלה וויחנים י

לממ כלשהי בדרך אותו יעבירו או הזה,
קורה. לא שזה יודעים כולם הרי שלה?

 להיות צריך המילחמה למימון הבסיס
רו לא אם במהלכה. המופקים ברווחים

 שבמידה המחירים, על פיקוח להטיל צים
 האלה, הרווחים היווצרות את מונע רבה

הממ אל אותם להחזיר דרך למצוא יש
 במיוחד. לכך המכוון מיסוי דרך שלה
ש זו היא הממשלה אם מכך, מנוס אין

 ולא רמת־החיים מהורדת ליהנות רוצה
חשבונה. על המתעשרים

ל כדרך כאן, מציעה אני לכן
הממ אל המילחמה רווחי החזר
במלוות לספקים לשדם : שלה

כ תחת בינוני, לזמן ממשלתיות
התקציב. מן שקלים


