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תינויע הלכלכ יחנומ

תועוצקמב םיחנומ תעיבקל תדחוימ הדעו ןושלה דעו דימעה ו"צרת תנשב דבכ

חונמה סוקצודב יפודפ ויה הירבחמו ,םילשוריב .דפסאתנש ,וז הדעו .הלכלכה

ולחש תוערואמה תמחמ ךכל ךומסב התלועפ תא הקיספה ,י"נ דנישטרוט ה"נ

הינפל שיגהש םיחנומ תמישרב ןושאר ןויע ןייעל קר הקיפסה איה .םהה

"וננושל"ב תוריכזמה ח"ודב ןייע( תפסונ הקידב רחאל *רגיצנוצ 'מ
יחנומ ועבקייש דע העש תארוה רותב ןיינועמל םיחנומה ורסמנ ) 348ימע

" י"עו "קילאיב דסומ" י"ע ןושלה דעו שקבתנ ש"ת ףוסב י ןושלה דעוי"ע

תמה היבוברעה לע ותעד תאןתיל תידוהיה תונכוסה די לעש "הלכלכה רקחל

הה םיחנומה תעיבקל גאדתש הדעו בישוהלו ,תילכלכה היגולונימרטב תכלוהו

הלכלכ יניינעל סרטנוק ןמזל ןמזמ איצומה ל"נה ןוכמה לש ותדובעב רתויב

דוסי שמשתש תינמרגבו תילגנאב םיחנומ תמישר ןיכהל ומצע לע לביק
ךותמ םיחנומה תרדגהו ןוכמה ידבוע ןיבמ רמוחה זוכיר דיקפת .הדעווה

כרמה דעווה ביכרת א"שת ולסכב .תילגרמ דמ לע ןוכמה ליטה םהמע הלועפ

ה הלכלכה יחנומל הדעווה לע ףסונ — תינויעה הלכלכה יחנומל הדעווה
דה תונכהה דמג רחאל התכאלמ תא הליחתה איהו —؛؛ביבא-לתב תבשויה

פורפו ،לגס צ"מ 'םורפ ,ףסא 'ש 'פורפ ןושלה דעו םעטמ :םה הירבח

גרמ יארמו ולהנמ הנוב 'א ר"דל"נה ןוכמה םעטמ ןוטוסאק ד"מ

וביחב קסועה "ץראה"ב ילכלכה דודמה ךדוע ,؛؛רגניטא 'מ ר"ד ןכו
.םייחיןב 'ז ר"ד הריכזמ ן הלכלכ יחנומל

ג"שתבא-םחנמדעוא"שתרדאןמל ןלהל תמסרפתמה המישרבהקסע הדעווה

ה ישנא םע היתועצה ןמ המכ ררבל ידכ תושורד ויהש תודחא תוקספהב

הלכלכה יחנומב קסע יזכרמה דעווה יזכרמה דעווב ןהב ןויד םשלו הל ץוחמ

םיחנומל תועצה השקיבו דעווה ירבח לכל רזוח םג החלש הדעווה .ב"שת

ץיבורדצ'ג ד"ד י"עו הנוב ר"ד י"עתיעוצקמ הכירע הכרענ המישרה
.ריכזמה םע ףותישב

תאזה המישרה דוביעב הדיב ועייסש הלא לכל התדות תא העיבמ הדעווה

רוב 'י 'ה )דעווה רבח( ןרוהנייא 'ש ריד ),דעווה רבח(ןינורבא 'א 'ה :םהו

שרה תמלשהל בושח דמוח דסמ( יקב ןימינב ודרקיד יפודפ ,לאינב 'י 'ה

מ( רגרובמה 'פ ד"ד ,ןייטשקיד 'פ ד"וע )דעווה רבח( שרב רשא דמ

רוט ה"נ'פורפ יקספופלוו 'ז רפוסה ),לארשי ץרא תלשממ לש הקיטסיטטסה

ה תכשל םעטמ(ןוזניול 'א בקעי 'ה ,ןהכ ד"מ דמ םילשוריב ב"פא להנמ ןגס

רבח( ראלק 'ב ד"ד הפיחב הישעתהו רחסמה תכשל )ביבא-לת—ופי
)דעווה רבח( ס'הרפש 'נ יהו

תאצוה(  _-240ימע "תינידמה הלכלכה ידוסי" ל"גה לש ורפסב המסרפתנ המישרה 1

ךרעית בורקבו ،תוסקנפה יחנומב ןמזמ תקסוע וז הדעו ) 2ח"צרת םילשורי !םמ ןבואר

שה . ٠٠הדובעה ןמ קלחב קר ףתתשה د .הידיב הרבוחש הפיקמ םיחנומ תמישר

תכ רבחכ רקיעב ףתתשה ךכיפל ,ביבא-לת בשות ة ב"שת ףוסב ותוסייגתה
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הלקלכהיתתד،
Wiitschafts^mfe
stage
development
static

statisch

stationary

stationar

dynamic

dynamisch

early capitalism

Fruhkapitahsmu^

late capitalism

؛؛bpatkapitalismu

יטטס

וב؟מב דמוע, לע אקוק

וך؟ש
ימניד

ת؟גדקמ תונשוכר,
םדקמ סומסלטיפק

תרחאכ תונשוכר,
יפק9רח؟ןמ סומסל

full capitalism

hocbkapitahsinus

תסתפמ תונזקוכר,
חת؟מ סומסלטי؟ק

economic spirit

היסור5הלכל

Wirtschaftsgesinnung

(Geist der Wirtschatt)
economic lau

Wiitschaftsgeset/

"economic mail"

"homo economicus'

closed economy

geschlossene Wirtschaft

closed domestic economy

geschlossene Hauswirtschaft

self-sufficient economy

Bedarfsdeckungsv، irtschatt

autarky,economic autonomy

Autarkie, Selbstversoi

ילכלכ קח

"לכה םדאה5'יל
רוג؟ ק؟؛'מ

קשמ-רוגס תיב

תימ؟ע הכיר؟ל קשמ
יקךש؛בא

gungswntscnaft

natural economy economy
in kind, barter economy

Naturalvvirtschait

exchange economy

lauschwirtschaft

market economy

Marktwirtschaft,
Verkehrswirtschaft

money economy

Geldwirtschaft

economie diricree

Interventionswirtschaft

planned economy

Planwirtschaft

planning

Planung

social product

Sozialproduki

national wealth

Uolksvermogen

welfare

Wohlstand

תילרוטג הלכלכ, ה؛؛ןל؛
תינ؟בט
קןקמ-0ןיפיל

תיקוש דל^לכ
קשמ-םיפסכ

ד؟כ?כ, תנוכמ

؟מ הלכ؟ן$ת
ןוכת

יתךבח ר؟ומ
שובר-؛؛המאה

ה؟וט, החוד

1  גשומלeconomy, Wirtschaft  םיחתמ ינש תירבעב םימיאתמI קשמ 'הלכלכ. ןושארה
אל םיגשומ םג ללוכה אוה טשפומ טש-סיירמח, ב"ויכו ורפס ؛יע רבחמה תוכז ןוגכ. םחייתמ ינשה
ת שממ תילכלכ הד"חי"י דיחיכ, תינוגרא המינ וב תשגרומו

תוימואלה תונרקה לש שוכרכ וננושלב עמתשמש "ימואל שוכר" רשאמ רתוי ؛ילונ הז חנומ ة

 תינויע הלכלכ יחנומ77ل

ה יס ולכ וא )ב

י،ר؟1 - היסולכאoverpopulation Ubervolkerung
 غ רסח- היסולכאunderpopulation Untervolkerung

 תדמוע היסולכ؟stationary population stationare Bevolker
 הריגהmigration Wanderung

 ןמ הריגהemigration Auswanderung

 לא הריגהimmigration Linwanderung
 תימינפ הךיגהinternal migration Binnenwanderung
םיסכנ )ג

ه؟ي
good
Gut
 םיסןנeconomic goods wirtschaftliche Guter
هول, ??؟؟٦ free goods freie Guter
יסכג- רוציcapital goods (producer's Prod
goods)

יסכג-לוכא3 consumptions goods Konsumguter
consumer's goods))

 ط هأهودdurable goods Dauerguter
 םיירמח םיפכנmaterial goodb Sachguter

 תונויגז ומכ( םיירמח"אל םיסכנimmaterial goods immat
)המודכו

יסןג- רוכצpublic goods offentliche Guter
ץפח

article

Artikel

 ךרצneed desire, want Bedurfnis
 תל؟י!תutility Nutzen
 ךףצמcommodity Bedarfsartikel
חם1הדי

ware

Ware

םיסןג
םי؟ילשמ
®( ףילחsubstitute Ersatzgut (Substltut

com

1.  ושוריפש ףרע אלוsurplus

ة. רדעה תועמשמ םג ול שיש רסח אלו، آل ימע א"י ךרכ "וננושל" 'עו6 ה

S ^הכירצ םוקמב )המודקה ונתורפסב רבכ אצמ، תא העיבמ הניאש
רבדב، וילא השירדה חא אלא، שומישה לע םיבר הלכלכ ישנא ורערע רבכ וב ךרוצה תא

 ןושלש ריכזהל יוארה ןמ הז גשומל،،םילכאנה םירבד לע קר אל עודיכ לפונ "לכא

 םילמה תא תלטבמ2ה תשגדומ ןהבש "תימצע הכירצל הלכלכ" גשומבש הכירצ וא ןכן
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רוציי )ד
production out-put

Produktion

productive power

produktionsfahigkeit

targe scate production

grossbetriebliche

רוצי

רוציה"רשב

תמאב רוצי-הלודג הדמ

Produktion (Produktion

in grossem Massstabe)
mass production

iWasseiiproduction

ןומהב דוצי
וננומ תרצותיליאטחצומ,)ילו؛

product

Produkt, Erzeugnis

by-product

Nebenprodukt

semi-finished article

Halbfabrikat

finished article (manu

Fertigfabrikat

רומג רצומ

reproduction

Reproduktion

ة רזוח רוצי, היצקדודפר

joint production

verbundene Produktion

דצומ-יאנל

אל רצומ-רומן

factured good*،)

תימן רוצי

ptant

lndustrieanlage

mill

Betrieb

דב؟מ

enterprise

Unternehmen

ל؟פמ

entrepreneur

Unternehmei

funi

Firma

factors of production

Produktionsfaktoren

fertility

Fruchtbaikeit

productivity

Produktivitat

marginal produktivity

Grenzproduktivitat

marginal produce!

Grenzproduzent

unused capacity

freie Kapazitat

optimum (of production)

optimum (Produktions)

volume of production

Merige (Volumen) der

הד؟ומ, ٦' תודסומ

לעב-)ןלבק( לעפמ
ה؟רפ
ימךוג-רוציה
תוירופ

ןוירפ

ילוש ןוירפ, ןוירפ-םילוש

ילוש ןרצי

( רשכ-יתלב )רוצי-לצנמ
)רוציה לש( םומיט؟א
חפג-רוציה, תומכ-רוציס

Produktion
ה

דובע ינוגראו הדובע

trade

Gewerbe

demand of laboui

Arbeitsnachfrage

)יד

ח?؟)؟-די
שוקב-הדובע

آ. ןושלב הפי טלקנש مأ חנומ דגנכ םינעוטה/ לעיפה ןמ ןידכ אלש ריוג אוה יכ
רצי, רקי ןמ דסימ םילמה לע םתעד ונתי, הוושה וז הביח לש הדוקינל )ליעפה ןיא( דסי ןמ דסומ
זי דנ היעשיב דגוי םג.

ئ. —גשומה תא עיבהל ררצי שוריתה לש וחכב ןיאre םירקמה בורב תירבעל םגרתימ אוהו
שודיח וא הריזח ןושל י"ע.
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employment

Beschaftigung(szustand)

casual employment

Gelegenheitsbeschaftigung

הקוסעת

תק؟עה-יארע

fair wage

angemessner Lohn

standard wage

Standardlohn

^ימ؛ד דכ

basic wage

Grundlohn

ידוסי רכש

minimum wage

Minimallohn

רכש-םומינימ, 'ילמינימ דכ؟

maximum wage

Maximallohn

םומיסכמ רכש,ילמיסכמדכש

earned income

Arbeitseinkommen

unearned income

arbeitsloses Emkommen, ה؟יגימ אלשה؟נכה,3הסנכ؛

ןגוה רכש

העיגימ הסןכה, הסנכה
,")גיעבמביב("םיפתכלה؟יגמה

Emkommen aus Kapital "םיפתכל העיגמ הניאש
verrndgen

scale 0 ءwages

Lohnskala

sliding scale

gle1tende,-bewegl1che

רכשה םלס

דרויו הלוע ם؛ס, ם؟؛ס

Skata

.

ءوو רכ؟'؛ן םלס

sliding scale wages

gleitende Lohnskala

real wage

Realiohn

nominal wage

Nominallohn

'בוקנ רכ؟

contract labour

Akkordlohn

תונ؟؛בקב רכש

time wage

Zeitlohn

piece wage

stucklohn

'י?؟ר )ישממ( דכ؟

ت יפל רקש,أأءأ
הדיחיוד יפל ד؟ש

Pramienlohn

סרפו רכש

money wage

Geldlohn

ףסכב רכ؟ק

wage in kind

Naturallohn

wage fund

Lohnfond م

subsistence fund

Subsistenzmittelfond

law of decreasing wage

Gesetz der fallenden

share

תודפב רכש, 'ינעבט רק؟

ר؟ע؛חיק
ןדק-ה;חמ>כ

כמ קח5ת-ד,'תתחיופס רכ؟

Lohnquote

•

ר؟؟?ה לש לתביקח

ehernes Lohngesetz
iron (brazen) law of wages
sweating system

Schwitzsystem

)ריפאתעזב"פ*ע( ה؟ןהדוטיש

ירם؟מל עויס-הןובע
Arbeitslosenunterstutzung
unemployment benefit
תקלס-הןובע

division of labour

Arbeitsteilung

unproductive labour

unproduktive Arbeit

productive labour

produktive Arbeit

efficiency of labour

Arbeitsleistung

mobility of labour

Beweghchkeit der Arbeit(er)

בע1אל הןי-הרופ
הרופ הדובע

תוליעי-קפםה"דןובע-הךובע
םידבועהיתודזינ
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attachment of labour

םילעופה"תותיפכ

Gebundenheit der

Arbeit(er)

free mobility of labour

Freizugigkeit der Arbeit(er)

םילעופה לש העונת"שסח
()םידעועה

selection of laboui

Auslese der Arbeit ٠

earner

Verdiener, Erwerbstatiger

unskilled labour

ungelernte Arbei؛

skilled labour

gelernte Arbeit

תנמאמ הדובע

employer association

Arbeitsgeberverband

םידיבעמךוגרא

trade union

Gewerkschaft,

תררב-םידבועה
סנרפמ ;רכתשמ

אל הדובע-תנמאמ

יעוצקמ דוגא

Gewerkverein

collective bargaining

Kollektivvertrag

blank lages

streikbrecher

strike

Streik

התיבש

lock out

Aussperrung

התבשה

replacement of workers

Freisetzung der Arbeits

(by the machine)

krafte (durch d.Maschine)

unemployment

Arbeitslosigkeit

industrial reserve army

lndustrielle Reservarmee

short time work

Kurzarbeit

יצמק הזוח، יביטקא הזוח
דפמ-התיבש

הןובעדתחכ לושנ
()הנוכמה י'יע
רסח-הדובע

יתישעש םיאולמ"אבצ

ר^קמ הדובע"מוי, הןובע
ل תרצקמ

0 הסנכהו ןוה
productive capital

Produktivkapital

רצוי ןוה

acquisitive capital

Erwerbsskapital

שכורןוה

working capital

arbeitendes Kapital

ליעפ ןוה

productivity of capital

Kapitalproduktiviiat

ןוההךוירפ

capital formation

Kapitalbildung

תווהתה-ןלה, יווה-ןוה

Kapialterneuerung

ןלה"שודח

monetary capital

Geldkapital

liquid capital

flussiges Kapital

ליזנ ןוה2

frozen capital

eingefrorenes Kapital

אופק ןוה

variable capital

variables Kapital

constant capital

konstantes Kapital

עובק ןלה

circulating capital

umlaufendes Kapital,

רזוח ןוה

1)  ןמ לידבהל.'חיקזיח הדובע/ ןבלש הדובע םוי ךכב ץיצל הנווכה יכ.

٥)  העצהה התחדנ١٩ ( ימע 'ט ךרכ "וננושל ייע150) וכרצ לב גשומל תנווכמ הניאש.

ןוממ

הנתשמ ןלה

ل8ل תיגויע הלכלה יחגומ

 fixed capital fixes Kapitalדמוע ןיוה
 capital Kapitalהכרעה וב שיש שוכר אלו( ןוה
)תמיוסמ תילאיצוס

) liquidity Flussigkeitןוה לש( תוליזל
!!) liquidity Ilhquiditatןוה לש( תוליזנ"יא

 liquid asset flussige Anlageהליזנ העקשה

 vested interest، (verankerteםיסד؛ןןא  1,םייונק םיסרטנא
 Interessenהקזחבש

 amortisation Amortisationיאלב

 capitalisation " Kapitalisierungןוממ ן2ןורק
Einkomnien

income

הסנכה

 original income ursprungliches Einkommenתינושאר הסנכה
 derived income abgeleitetes Einkommenתינשמ הסנכה
' return Ertragתאושת ؛ןוגכ( 3האושת
)ב"ויכו םילעפמ—,םיפסכ

 gross return Rohertragוטורב_תאושת,תימלגהאושת
 net return Reinertragוטניתאושת ,היקנ האושת
Gewinn

Profit

profit

חור

 produceןר؟יה לש ه הטנר
 ٦٣٨ consumer'sלש הטנר
 quasi rent Quasirenteהמדמ ה؟נר

 property Eigentumןינק ,שוכר
השומישו עקרק )آ
 cultivable area kultivierbare Flacheדובעל יואר חטש
 cultivated area kultivierte Flacheדבעמ חטש

 location standortםייטוקמ םיאנת ,תוימוקמ

 monoculture Monףן؛ן-דיחילודג,יפנע-דחליודג

וכפה םיסרטניאהש ךכ לע אלא ،העקשהה לע אל ןאכ השגדהה יכ םיעוקש אלו נ

בושיח תועמשמב . 2םיוסמ גוח לש היגליבירפ ،ןיינק

לע،/ל עגונב א"עהנ ירדנ לשמל ייע( האובת אוהו ירוקמ ירבע חנומ שי הזה גשומל םנמא 3

א תעדלו הדשה תאובתל שומישה רבכמ ול דחייתנו ליאוה ךא )،האובת השוריפש תימראה
ןמו "ירפ אשנ ,ןושלמ האושת הלמה תא הדעווה החינמ ،לובלבל םורגל וב שומישה לולע

ה ףוסב ךרועה תרעה ןייע( .ביישת זומתב טי'כ םויב יזכרמה דעווה תטלחה פיע

ו ،הזה גשומה תא םלוה וניא ) 59ימע :הקיטמיתמ יחנומל ןולמ 'ר( הבצק חנומה ٠
.תימואלניבה הלמב שמתשהל
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בר לודג-יפנע,  יבר לודגpiuricuiture Piuraikuitur
םיפגע

 ןיחלש"קשמirrigated farming Bewasserungswirtschaft

 לעב"קשמdry farming Trockenwirtschaft
 ברעמ קשמmixed farming gemischte Landwirtschaft
 תידפנו תינוריע ה؟{דurbal and rural rent stadtische und landliche
Rente

 הלועה האושתה קחtaw of increasing return Gesetz des zunehmenden
Ertrags

 תתחופה האושתה ק؛ןtaw of diminishing returns Gesetz des abnehmenden
Ertrags

 םינטקו םיל^ג טיבושלtarge and smatt setttements Gross-und Kteinsiedlungen

 הדואיפfeudal tenure copyhotd Lehen

 תוילדואיפfeudalism, system of Feudahsmu
feudal tenure

 הדואיפה לעפfeudal lord Lehnsherr
 הירכmining (industry) Bergbau
הרכמ

'ר

mine

Bergwerk

םיסכנה רוזחמ )ח, תואצוהו םיריחמ
רוזחמ

turnover

Umsatz

 ריוזחמcirculation Zirkulation Guterumlauf

 ا דלחto substitute ersetzen
( )םיסכנ( קולח-distribution (of goods) Verteilung (Guter
 תורוחס לש הצפהdistribution of ware Warendistribution
or goods

 תופלסתהsubstitution Substitution Ersetzbarkeit

עצה

supply

Angebot

 תי؟צ עצהjoint supply verbundenes Angebot
 בכרמ עצהcomposite supply zusammengesetztesAngebot
 )לליכ גשומ( השירדdemand Bedarf

 שדקבdemand Nachfrage
 שימג שוקבelastic demand elastische Nachfrage

 שימןיאל שוקבinelastic demand unelastische Nach
 שוקבה"תושימגelasticity of demand Elastizitat der Nachfrage
 שוקבה"ףולחsubstitution of demand Substitution-> Ersetzung der Nachfrage
ףילחת ןושלמ רוזג ا. לעיפה ؛יש אוה הז ליקשמש עודיב, ؛י שי תיברעה ןושלב ןכו,،"ףלח
אפוג תועמשמה התוא
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תקתעה-שוקבה, shifting of demand Nachfragenverschiebung
 תימצ שוקבjoint demand verbundene Nachfrage
composite demand zusammengesetzte

 ' בי<רמ שוקבNachfrage
תורידנ

rarity

Seltenheit

 )המודכו תורוחס לש( טועמscarcity Knappheit

 םיכרצ"תיורsaturation of demand Bedurfnissattigung
 סיכרצה"דמעמlevel of demand Bedurfnisstand

 םיכרצה"מקעdemand curve Bedurfniskurve
 )םיכרצה לש( הפדעהה"גורדscale of preferences Bedurfnisskala
ריחמ

price

Preis

ריחמ- ןרקהcost-price Selbstkostenpreis

 םידיחמ לש תידדה תולתinterdependence of prices Interde

תונתשה- םיריחמהvariability of prices Preisvariabilitat

 לקשמ"יווש לש ריחמequilibrium price Gleichgewichtspr
 ילוש ריחמmarginal price Grenzpreis

 תרזוחה השיכרה ריחמreplacement price Wiederbescha
—השדחה

 בכרמ ריחמcomposite price zusammengesetzter Preis

ילאיצנרפיד ריחמ/ _ ילל؟הdifferential price Differenzialpreis

 הדמתהה קחlaw of indifference Tragheitsgesetz
ורע

value

Wert

 שומשהיךדעvalue in use, use value Gebrauchswert

 ןיפילחיךרעvalue in exchange Tauschwert
 ךרעה"רתיsurplus of value Mehrwert

 המילשמ תלעותcomplementary utility K
Nutzen

 תילוש תלעותmarginal utility Grenznutzen
!האיצי

cost

Kosten

 רוציה_תאיציcost of production Produktionskosten

 תויללכ תואיציoverhead costs allgemeine Unkosten
 תעצממ האיציaverage cost Durchschnittskosten
 םיעובק האיצי"ימרוגfixed and variable fixe und variable
 םינתשמוelements of costs Kostenelemente

1.  ןיב לדבה וגתורוקמב ןיא םנמא،،האצוה"ל "האיצי/ וה התאר ןכ ם"עא

ב תירבעב םוגרתל ןתינ וניאש בורק גשומל וז הלמ
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marginal cost

Grenzkosten

risk

Risiko

technical and trade risk

technische sund Geschkfts

תילוש האיצי

ןמס
ירחסמו ינכט ןוכס

risiko

bargaining

חקמה לע הדימע דוגת,  חוקמVerhandeln Unterhandeln

sample trading

Warenhandel nach Muster

fair

Messe

exhibition

Ausstellung

stock

Bestand, Vorrat

imputation

Zurechnungstheorie
תו

forecasting of the business

רוטקנוינוקו םירבשמ
Konjunkturprognose

cycle

תוא؟גד פ"ע רחס
דירי

ה؟ורעת
יא?מ
הפיקזה"תרות

)ט
הרוטקניניקה ייוכס
(הכס לעופה, )היכס פ"הש

theory of collapse

Zusammenbruchstheorie

prosperity

Blute

recovery

Erholung, Anstieg

crisis

Krise

strain

(Hoch)spannung

expansion

Hochschwung, liochste

טמתה"תרות- ת_מתהה
החירפ, גושגש
הארבה
רבשמ

בג( חתמ3)
תואג

Ausdehnung
הילע

revival

Aufschwung

depression

Niedergang, Depression

seasonal variation

Sa^onschwankung

תיתנוע הדונת

cyclical fluctuation

zyklische Bewegung

תירוזחמ העונת

cycle

Zyklus, Kreislauf

secular trend

Grundrjchtumr

תיתסי המגמ תדמתמ המגמ

theory of

Kreislauftheone

תרות-םיל?עמ!כ — םירוזחמה

overcapitalisation

Uberkapitalisation

underconsumption

Unterkonsumption

רסח-לוכא

underproduction

Unterproduktion

דסח-רוצל

overproduction

Uberproduktion

רוצי"רתי

הדירי, לפש

רוזחמ, לגעמ

רתי-העקשה

ימואלניב רחסמ )י
free trade

Freihandel

protectionism

Piotektion' mus

protective tariff

Scliutzzolltarif

ישפח רחס

ידמ: ר רחסה תו،:י0،ן

קמ"ףירעת
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Schutzzoll
protective duty

ץןמ"סכמ

preferential tariff

Vorzugstarif

export

Ausfuhr, Export

אוצי

import

Import, Emfuhr

אובי

re-export

Wiederausfuhr

prohibitions

Prohibitionen

trade agreements

Handelsabkommen

system of quotas

Quotensystem

laissez faire

Laissezfaire

imperfect competition

unvollstandigei

ה؟דעה לש ףידעת

)מךפסן؛<؛ור( דזוח אוצי

)םיירחסמ( םירוסא
ידחסמ םכסה

תטיש-תוסכמה

,،"לעפל ןת
אל תורחתה-המלש,
הלובכ תורחתה

Wettbewerb

barter, exchange

Tausch

law of comparative costs

Gesetz der komparativen

ןיפילח

תויסמיס תואיציס קח

Kosten

comparative advantage

relativer Vorsprung ٠

יסחי ןורתי

Vorteil
visible item

sichtbarer Posten

יול؛ ףיעס

invisible item

unsichtbarer Posten

יומס ףיעס

dumping

Dumping

reorientation of world

Umstellung des

trade

הפצה

רחסמה לש )השדח( הינפה
ימלועה

internationalen Handel؟

"open door" policy

Politik der "offenen Tur"

customs union

Zollunion

imperial preference

Imperial Preference

most favoured treatment

Meistbegunstigung

import licences

Einfuhrlizenzen

balance of payments

Zahlungsbilanz

הסרוב

"החותפה תלדה" תוינידמ
סכמה"דוחא, תירב-סכמה

(תירסיק הפ؟עה )תוכז
(הלתי הפדעה )תוכז
תונוישר-אובי

ןזאמ-םימולשתה

٦ יארשאו، םצ )אי ו םיקנב

advance

Vorschuss

credit balance

Kreditsaldo

blanc credit

Blankokredit

inflation credit

inflatorischer Kredit

creation of credit

Kreditschopfung

credit solvency

Kreditglaubwurdigkeit
Bonitat

הערפמ

תרתי-יאלשא
אל יארשא-לבגמ
ינויצלפנא יארשא
תליצי-יארשא

דשכ ןתונמיהמ-םולשת
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 עבטמה תטישcurrency Wahrung
עבטמ, ٦' יז( תועבטמ-- )בcorn Munze

'ףסב

תממ

money

Geld

 י העובט תכתמspecies Metallgeld, gemunztes Geld
קש

cheque

Scheck

תורטש- ץוחforeign bills Auslandswechsel

 תטירן עבטמהיתטיש ןויושmonetary parity W
תטיש-עבטמה

( )ילילש ןובלק( ןובלקag،0(desag.0)
٨١٦٣  تااآgold points Goldpunkte

ْ تُآأ ؤ أأgold bullion Goldbarren
יש- בהז תgold specie standad Goldwah

 آأد۶^٢١  ُأ؟وأأ ؛'"هpurchasing power of money Kau
٢١٠٦  ם דיחמהprices level Preisniveau

 'ד؟וט תכתמ לש ל טמbullion ungemun

 ילאד )ישממ( ךדעmaterial value, intrinsic Realw

vatoe Geldes

؟٦٦ ( تأمبnominal value, face value
des Geldes

 )עבטמה(ךרע תתחפהDevalvation آ١أهuatاdeva

 היצלפדdeflation Deflation
 היצלסנאatI0n Inflationلnfل

 ףסכה לש רוזחמה תוריהמvelocity of circu

of the money des Geldes

 س ؟ש תרומquantity theory of the Ouantitatstheoried Geldes
money

أرآ זויוש0 ت٠ gold parity Goldparitat
 ןיפילחה דעשexchange rate Wechselkurs D

ש- יריציקב( גוח ר٠٦۴) promissory note Schuldsche
 וד3 תויתכהbimetallism Bimetallismus
Doppelwahrung

 תויתכתמ דחmonometallism bnzelwahrung

^٦٠  *יע םםוגמ וכרע( ؛سأأfiduciary issue fiduziare Notenemi
)איצומה דסומב ןומאה

 המוסח הע בטstopped coinage gesperrte Pragung
 העיבט מדseignorage Munzgjebuhr

 רןה עבטמהו בהזה ןרקgold and currency reserves G01
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gold exchange standard

Goldkernwahrung

paper standard

Papierwahrung

least current weight (of Passiergewicht

coins)

)עבטמה תטישל( רינהדכיסב
ןיידעש רמולכ( דבוע לקשמ
)רחוסל רבוע

right of coinage

Munzregal

right of issuing currency

Munzhoheit

Substanzgeld
standard money

תיבשה בהזה סיסב

Wahrungsgeld

העיבטה"תיוכז

עבטמה"תונובר
אלמ ףסכ

הנידמ ף؟כ, אצוי עבטמ
()ה"א ש"שעמ 'םות

base coin

stoffwertloses Geld

subsidiary coin

Scheidegeld

accessory money

akzessorisches Geld

legal tender

gesetzliches Zahlungsmittel

obligation to accept

Annahmepflicht

note

Banknote

limping standard

lnnkende Wahrung

parallel standard

Parallelwahrung

gold standard

Goldwahrung

managed currency

manipulierte Wahrung

convertibilty

Freieinlosbarkeit

inconvertibility

Nichteinlosbarkeit

Zeichentheorie
'،symbolistic' theory

claim theory

Anweisungstheorie

sinking fund

Amortisations (Schulden

היוצ"ףםכ
טורטורפ

תושריעבטט

יעצמא-יקח מולשת
תכיח-הלבק
דטש-ףסכ

(תטיש-) עלוצ עבטמ
(ליכקמ עבטמ )יתטיש
םיסב-בהןה

תניכמ עבטמיתטיש
תודפה

יא-• תודטה

תדות-כ תרות למסה.מיס
האחמהה תרות

ןילו؟סה*ןדק

t11gungs)-f0nd

jobber

Borsenagent

brokei

Makler

stock exchange

Borse

speculation

Spekulation

share

Aktie

יאסרב קוס
ךותמ, ריסיוס
הסרב

תורספס, היצ?וקפס
הינמ

preferred share

Vorzugsaktie

הרוכטיתינמ

deferred share

Stammaktie

דינמ. הייחד

gold edged securities

mundelsichere

רתויב מיחוטב ךרעיתורינ

Weitpapiere
debenture

Obligation

draft

Zahlungsanweisung

בוחדור؟א

הכישמ, ך؟ןממ, ה؟ח؟ה
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 ךרא ןמזל יאלשאlong term loan langfristiger Kredit

 רצק ןמזל יארשאshort term loan kurzfristiger Kredit
הכומנ תיברב ףסכ, לוז"ףסכ, cheap money biihges Geld
תיברךומנ ףסכ

 הנידמה לש )בוחךרטשtreasury bill Schatzanweisung

 השירדה יפל ןודקפdeposit at call taghch abrufbare Einlagt
 תירחסמ תיבר רעשcommercial rate Handelszinsrate

( תיאקנב תיבר )רעשbank rate (Zentral) Bankrate
 הדפנ"יתלב ףסכירטש-inconvertible uneiiilosbare Papier
paper money geldvcahrung

 תורטשה"קיתbills on hand Wechselportefeuille

 תורטשךויכנdiscount of bills Wechseldiskont

 םייביספו םייביטקא םיקסעactive and passive aktive und passiv
operations Geschafte

 ךרא ן؟זל תונודקפtime deposits lang
 רצק ןמזל תוגודקפdemand deposits kur
 םוסח ןובשחblocked account gesperrte Rechnung
gesperrtes Konto

 י ןיקולס"מכסהclearing agreement Verrechnuiigsabkommen
ה$ םימולשת_םבpayment agreement Zahlungsabkommen

 ןיקולסךלנבclearing bank Verrechnungsbank
 םיקנבב הלהבrun 011 the bank Bankrun (Anstunnj
 קנככ ן؟דקפbank deposit Bankeinlage
 ןוכ؟חsaving Ersparnis, Spareinlage

ךוסח

י

to

save

sparen

 תיברה"רעשrate of interest Zinsrate
תיבר

؟interest

Zm

האולק"קולס

rede

Anleihe

 )תורטש לש( ןוידפredemption Einlosung
אל؟ רעש,  הן؟' רעשpar Pan, Pariwert
 תיחדתmoratorium Moratorium

לחה5 האולה תconversion of loan Komertierung Urntausch
Einlosung einer Anleihe

 הרבעה ףסכmoney of transfer Giralgeld

 س לש( ןובשה۶٠ ١١٦) repatriation Repatriierun

لوو תינויע הלכלכ יחנומ

 ןיקולס"תששל-clearinghouse Clearing, Abrechnungs
bureau, Verrechnugs
abteilung

؟ןה3ה

endorsement

Giro

 آإوAval /٠٧٥ guarantee
רש/ )א'ע הס ןב"ב( ה ؟forward (future) Termmgesch،ft
contract business

יקסע- ןירור؟arbitrage dealings Arbitrage
יקסע- טלב؟lombard business Lornbardgeschaft

 )םילעפמ( דוסיל קנבGrundungsbank

5 ךרע"ירשש תקפנהל קנissuing house (bank) Ernftsionsban
fur Wertpapiere

 חותפה קושה תטישopen marked policy offene Marktpolitik

 ןויןנס )תשיש( תוינידמbank rate policy Diskontpolitik

ל קנב3 הק؟נbank of issue Notenbank
םיסמו רובצ יססב )בי
 רובצ"יפסבpublic finance offentliche Fitianzen

 ירובצ קשמpublic household offentlicher Haushall
 )הרותסהגוםיפל(םיילגם םיסכמspecific duties spezifische Zolle

 )הרוחסה יווש יפל( םיס؟מad valorem duties Wertzolle
 םייסנניפ םיסכמfiscal duties Finanzzolle

 דיחיה סמsingle tax Einzelsteuei
 הגידמ"יסמtaxes (Staats)steuern
תלמוקמ תלישר יסמ,  םיסמrates Kommunalsteuer
םיילפיצינומ

 םיסמילוגלגshifting of taxes Steueruberwalzung

ת?؟ד- םיסמtaxation Besteuerung

 דאישנcan  ל ב ؤر١٠ incidence of Wxation tatsachliche
Steuerbelastung

degressive tax degresssive steuer
regressive tax regressive Steuer

)םמב תמח
יביסרגר סמ

 םמ,יביסרגר

ووت פילשס م, هtaxable capacity steuerkraft

 وو5 יביסרגוד؟progressive tax progressive Siteuer
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٥٥ ٥٦٢٦٦٦٠٦ ٥٦٥٦٦٧٠٦  لexcess profit tax Weg
( )םירתיהgewinne
 תוקנעהbounties Vergutigungen

תרות- • םיסמהtaxation theory Steuerlehre

ןורק- םיםטהךוממ ;םיסמהcapitalisation of taxes Kapitalisierungdei st

^ןודק. ןי؟מוגךreciprocal principle Reziprozitatspri

ס- דסנכדincome tax Einkommensteuer

( םיר^י םיסמdirect taxes (rates) direkteSteuerii(Abgabeii
مإل םיסמ,و,( هindirect taxes (rates) indirekteSteiiern(Abgaben
יקשמה ןוגראה תורוצ )גי

ט؟רט

לסדק

trust

cartel

Trust

Kartell

 )'ג( ןילופונומmonopoly Monopol
 תידצ"וד ןילופונומbilateral monopoly z
 טקידנסSyndikat  וsyndicat
ק؟נק

concern

Konzern

١٣٣  ךנאטvertical concern vertikalei Konzern

 ןזאמ ^רצנקhorizontal concern horizontals Konzern
די א ילשמ 'יע( סיכ,  תובותכpool Pool

)תומוקמ הבדהב ןכו ד"מ י"פ

גרוח

،

outsider

Aussenseitei

٦٦) תונוש

 םוטב0 יל؟הצוsocial insurance Sozialversicherung
 היחמ"בחרמ-living space Lebensraum, Nahiungs
spielraum

 לפוכmultiplier Multiplikator
תואמגדדוגיחב, ٦٣٦ ؛sample test Stichprobe

 הריגאל ה؛טנpropensity to hoard Hang ZUI
 ילאיצוס ןוחטבsocial security sozule Sicherheit
آ. םילוכי )םירתי וא( םיפדוע םיחוור؛יש ינפמ מ יגלפ ומה םיחודה סמ חנומב שמתשה؛ל ןיא
ילכ םיבורמ םניאש םיחוור םג בשחיהל1، רדימה לע דברר םילודג םיחוור תנייצמ םיגלפומ הלמה וליאו

אי'ע חצ תובותכב הרכמש הנמ^א הייד 'םותב הז ןוגכב ויפומ גשומה תרדגה ןיינעב יעו הנוכנה
[ןב 'יע םלואו-ןינעיי יתורעהו הדוהי. ט.]

1ول "ןושלה דעו יהנומ

םימלוהו םיאג םיירבע םיהגומ האצמ אל הדעווה

1) banking theory; Banking Theorie
2) currency thory, Currency Theorie.

.ימואלניבל ךפהש ילגנאה חנומב שמתשהל העיצמו
תא תוצממ ןניא ,עבטמה יוסיכ תרוח ,יאקנבה

 " =■ return; Ertragה א י ש ת  ٠הלמ؟
) 187וומעב(

שרושה ןמ רצונ ,אוב ןמ האובת לקשמ לע ,האושת טשה

להת(וילג אוש؟ ؛ןוגה תורוצב אשנ די לע הנשמ שרושב

ה לכ תא אופא תנייצמ האושתה ),ו ,כ בויא(ואיש םימשל

שנ ץע יכ :םיבותכב אשנ לעופה שומישכ ,םתוא א؟ןי1

י לאקזחי(ירפ תאשלו ףנע תושעל

ש האושת הלמה איה .ללב שודיח האושת הלמה ןיאךא

שב האושת הדקונ ,םידקנמה אטבמב םייולתה םימעט ינפמש

:ארקמב הלמה

נש ןחה ןבא לע דמאנ ךכ .ןח תאישג==ןח תואשת م

לכ ),ז ,ד הירכזו הל ןח ןח תואשת השארה ןבאה איצוהו

םיהולא יניעב ןח אשיש םדאל תתל

שת :ךכ .לק תמרה ,לוק תאישנ :עמשמב תואשת )ב

עמשי אל שגנ תואשת ),ב ,בכ היעשי( הימוה

ריפב 'יע ),טכ ,ול בויא( ותבס תואשת לע
רגיששתט .ה .נ

