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מצע להבה

 
 .כלכלי במדינת ישראל הוא מוקד הבעיה -המשבר החברתי

 
 : כלכלי-מצע מפלגת להבה מטפל בדרך להיחלץ מן המשבר החברתי

 
 כלכלי העמוק בו שרויה מדינת ישראל הוא מדיניות-הגורם הראשי למשבר החברתי

 :מדיניות זו התבססה על. החל מסוף שנות השמונים, ממשלות ישראל לדורותיהן
 

 .ליברליזציה בשוק ההון ותקציב מקוצץ, ריבית גבוהה, שכר-שחיקת
 

 : מדיניות זו הוא הנתון הבא' הצלחת'אחד האינדיקטורים הבולטים ל 
 

  1:16 .היה פער ההכנסות בין המאיון העליון לבין החציון  , 1992 בשנת 
  !!1:75 הגיע יחס זה ל  2002 בשנת 

 
 ".מדיניות ממתנת"בשפה המקצועית נקראת מדיניות זו 

 
"הוכתבה לממשלות ישראל ע, מדיניות זו שענינה להעשיר את העשירים ולאפשר את הוצאת הביזה מישראל החוצה

 . ל'שבאמצעות נכסי הון שנותבו לכיסיהם השתלטה על נכסי המדינה וכיום מעבירה אותם לחו' בוזזים'ה
והתרחבות חלקה של תעשיית ההייטק בעלת הערך, השיפור במאזן התשלומים, נפילת הצמיחה חרף הגידול ביצוא

 .היא האינדיקטור הברור של נדידת נכסי ההון של ישראל לעולם הגדול
 

כדי לאפשר גביית ריבית גבוהה מה, 8% - 6% באמצעות אבטלה של , מדיניות זו שכוונה מראש ליצור שחיקת שכר
במילים אחרות למשבר החמ. לעוני מעמיק ולקריסה של מעמדות הביניים, לצמיחה שלילית, 11 %  -לאבטלה של כ 
 .הקמת המדינה

 
 . מדיניות זו מילאו הבנקים ומקורביהם תפקיד מכריע והיו המרוויחים הראשיים' הצלחת'ב 
 

 !הצלחתם הייתה כישלוננו 
 

 :כדי להיחלץ ממצב זה מעמידה מפלגת להבה מודל של
 
 ".כלכלת צמיחה ותעסוקה מלאה" 
 

מועמדת מפלגת להבה ל -שטיגליץ והכלכלנית אסתר אלכסנדר ' מודל זה נשען על משנתם של חתן פרס נובל פרופ
 

הכוללת את' מדיניות מרחיבה' -אבטלה עמוקה והתכווצות התוצר במשק , במצבי מיתון -על פי משנה זו יש להנהיג 
 : הבאים

 
 
 : הפרדת תקציב הפיתוח מהתקציב השוטף . 1 

שהוא, תקציב זה. וייעול מערך השירותים, א-הכשרת כ, פ מדעי וטכנולוגי'מו, פיתוח תשתיות: בתקציב הפיתוח יכללו
היקף ההשקעה ייקבע. או מהלוואות ארוכות טווח/ימומן מהדפסת כסף ו, במהותו' גרעוני'השקעה ארוכת טווח יהיה 

 .התקציב השוטף יהיה מאוזן. הקיימים במשק, המשאבים הריאליים המובטלים

 .הקמת רשות לאומית לתכנון לטווח ארוך שינתן לה מעמד מיחד ועצמאות תקציבית. 2 

 :טיפול בזרימת וחלוקת משאבי ההון. 3 
 
לפחות עד לרמה הממוצעת של המדינות התעשייתיות המפותחות) ריבית(הורדה רציפה ועקבית של מחיר ההון . א
 .החזרת הפיקוח והבקרה על תנועות הון במטבע זר. ב

 :הגדלת כוח הקנייה של הציבור. 4 
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הש. תשלום נמוך משכר זה יחשב כעבירה פלילית אישית של המעסיק. חודש/ח'ש 4000 שכר המינימום יועלה ל . א
 . שעות בממוצע לחודש 170 
תחייב את המעסיק בהעלאת שכר כלל העובדים בשי, הגדלת פריון העבודה והייצור הן בעסק והן במגזר הציבורי. ב

 . משעור עליית הפריון
בהם שני בני הזוג, הוצאות הסיוע בעבודת הבית וטיפול בילדים לניכוי מההכנסה החייבת במס תוכר למשקי בית. ג

 . הוריות בהן ההורה עובד-משפחות חד
 .תוכר כניכוי מההכנסה החייבת במס, הריבית על המשכנתאות על דירה ראשונה. ד
 .הרחבת מדרגות המס. ה
 . הצמדה מלאה של השכר למדד. ו
 .כחלק אינטגראלי של זכויות הפרט, הזכות לעבודה תעוגן בחקיקה. ז

 : יוזמות קונקרטיות להאצת הצמיחה
 
 שיאפשר לחייבים אשר חובותיהם צמחו בשל, חקיקת חוק: מורטוריום על חובות. 1 

 :פרטים ועסקים כאחד,) ריאלי 3-4 % מעל (הריבית הגבוהה 
 .במשך ששה חודשים 2.5 % הקפאה של ההחזר עד לחזרתו של המשק לצמיחה של . א
 .ל'חישוב מחדש של החוב וההחזר לפי ריבית מאכסימום כנ. ב
 
 עד דירות של, מעלות הדירה 80-90 % עדכון רמת המשכנתאות לחסרי דיור לרמה של . 2 

 .בהתאמה לגודל המשפחה, ארבעה חדרים-שלושה
 
 
 . הנהגת פחת מואץ של שלוש שנים לציוד ומבנים. 3 
 
שירותים ומוצרים ישראלים בע, על מתן אשראי ארוך טווח למדינות מתפתחות לרכישת ידע, תכנית יצוא הנשענת. 4 

או עד מצב של/בהיקף שיביא למיצוי המשאבים הריאלים המובטלים ו, י נטילת הלוואות חוץ'התכנית תמומן ע. גבוה
שתמנע לא רק הרעה בדרוג האשראי אלא אף, תכנית כזו תשאיר את החוב החיצוני נטו בעינו ותיצור צמיחה. במשק

 
העמקה של. תוך חמש שנים עד להפסקה מוחלטת, וצבאי כאחדשל המענק האמריקאי אזרחי , הורדה הדרגתית. 5 

 . של הפיתוח הטכנולוגי בישראל' רקטת ההאצה, 'פ והייצור הביטחוניים'מאז ומתמיד היו המו. בישראל

 : יוזמות קונקרטיות להאצת הצמיחה
 
ר 3-4 % מעל (שיאפשר לחייבים אשר חובותיהם צמחו בשל הריבית הגבוהה , חקיקת חוק: מורטוריום על חובות. 6 

 :ועסקים כאחד
 .במשך ששה חודשים 2.5 % הקפאה של ההחזר עד לחזרתו של המשק לצמיחה של . ג
 .ל'חישוב מחדש של החוב וההחזר לפי ריבית מאכסימום כנ. ד
 
ב, ארבעה חדרים-עד דירות של שלושה, מעלות הדירה 80-90 % עדכון רמת המשכנתאות לחסרי דיור לרמה של . 7 

 .המשפחה
 
 
 . הנהגת פחת מואץ של שלוש שנים לציוד ומבנים. 8 
 
שירותים ומוצרים ישראלים בע, על מתן אשראי ארוך טווח למדינות מתפתחות לרכישת ידע, תכנית יצוא הנשענת. 9 

או עד מצב של/בהיקף שיביא למיצוי המשאבים הריאלים המובטלים ו, י נטילת הלוואות חוץ'התכנית תמומן ע. גבוה
שתמנע לא רק הרעה בדרוג האשראי אלא אף, תכנית כזו תשאיר את החוב החיצוני נטו בעינו ותיצור צמיחה. במשק

 
העמקה ש. תוך חמש שנים עד להפסקה מוחלטת, של המענק האמריקאי אזרחי וצבאי כאחד, הורדה הדרגתית. 10 

 . של הפיתוח הטכנולוגי בישראל' רקטת ההאצה, 'פ והייצור הביטחוניים'מאז ומתמיד היו המו. הביטחוני בישראל
 
 
 

 
 2003, מדינת ישראל, כל הזכויות שמורות© 

  http://www.knesset.gov.il/feedback/feedback_knesset.asp: נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת
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