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Summary of the wage linkage proposal 
 
1) This proposal concerns loans, mortgages, deposits, etc. 
where at least one of the parties is a person. 
 
2) These loans etc. should be interest-free, but may be linked 
to an average wage, if the following three conditions are met: 
 

A. The total amount the borrower pays should never 
exceed the initial amount linked to the average wage. This 
is needed to ensure that the borrower will not be required to 
pay more than his ability, which is opposed to Jewish values. 
 
B. The linkage should be such that the debt, debt 
repayments etc. would rise and fall in proportion to an 
average wage. We call this full linkage. Linkage in 
equal measure to both rises and falls is important as this 
avoids the prohibition of לזרב ןאצ . 
See ' ו הנשמ 'ה קרפ אעיצמ אבב . 
 
C. An average wage should be calculated from data of a 
twelve month period prior to its date of publication. This is 
important for eliminating temporary and seasonal 
fluctuations, thus making it easier for borrower and lender to 
assess what needs be returned. 

 
3) The linkage rate on bank deposits can be at a lower linkage 
rate than on bank loans. For example, loans can be fully linked 
to the average wage, while deposits can be only 99% linked to 
the average wage, i.e. values calculated by using full linkage 
would be multiplied by 99/100. As at present, the bank can 
profit from the difference of these two linkage rates. 
 

Brief Discussion 
 
For medium and large debts, the maximum long term linkage 
that the average wage earner can reasonably handle cannot be 
higher than the growth of his income. Any higher rate of linkage, 
will cause a larger and larger portion of the borrower's income 
to be used for debt repayment with the likelihood of inability to 
repay the debt. Similarly adding interest to this linkage will also 
increase the difficulty for the average wage earner to handle 
debt repayments and the inability of repaying the debt. Wide 
scale inability of borrowers to repay their debts, can cause the 
lender not to make a profit or in the worst case go bankrupt 
because of accumulating bad debts. We therefore see that this 
form of interest free linkage gives the maximum return which 
can be reasonably expected from personal loans and 
mortgages. Perhaps this is a significant consideration for 
avoiding the collapse of (mortgage) banks and other financial 
institutions. 
 
Regarding the return to be expected from interest free loans 
linked to the published average gross wage, we have calculated 
from data for the years 1980-1986 as follows. One year fully 
linked loans would give a return of about 1.5% above the price 
index to the lender. (I have heard that this return is typical for 
Israel and not just for these years.) With 99% linkage on 
deposits, the depositor can expect a return of about 0.5% above 
the price index. However, as prices and wages are measured 
by different formulae, the true return is likely to be higher. 
 

 רכשל הדמצהה תעצה לש םוכיס
 
 ,תואתנכשמ ,תואוולהל תסחיתמ וז העצה )1
 ןב ונה הקסעב דחא דצ תוחפל רשאכ ,'וכו תונודקיפ
 .םדא
 
 ,תיבר אלל עצוממה רכשל הנדמצות ולא תואוולה )2
 :םיאבה םיאנתה תשלש יפל
 

 לע הלעי אל הוולה םלשיש ללוכה םוכסה .א
 יאנת .עצוממה רכשל הדמצה םע ירוקמה םוכסה
 ,ותלוכימ רתוי םלשי אל הוולהש ידכ ךרצנ הז
 .תודהיה יכרעל דגונמה רבד
 
 ימולשתו בוחה ימוכסש ךכ היהת הדמצהה .ב
 ונחנא הזל .עצוממה רכשל סחיב ודריו ולעי בוחה
 הדמצההש בושח .האלמ הדמצה םיארוק
-לע ,תודיריל םגו תוילעל םג הווש הדימב היהת
 .לזרב ןאצ לש רוסיאה לע הריבע עונמל תנמ
 .'ו הנשמ 'ה קרפ אעיצמ אבב האר
 
 לש םינותנמ עצוממה רכשה תא בשחל שי .ג
 ךיראת ינפל םישדוח רשע םינש תב הפוקת
 םיינמז םייוניש לטבל ידכ בושח הז .ומוסרפ
 תא ךירעהל הוולמהו הוולה לע לקמו ,םייתנועו

 .ריזחהל ךירצש םוכסה
 
 רתוי ךומנ תיהל לוכי תונודקפ לע הדמצהה רועיש )3
  היהת ,המגודל .תואוולה לע הדמצהה רועישמ
 היהתו ,תואוולה לע עצוממה רכשל האלמ הדמצה

 רמולכ ,תונודקפ לע עצוממה רכשל הדמצה 99%
 .99/100 -ב ולפכוי האלמ הדמצהל ובשוחש םיכרעה
 ירועיש ינש ןיב שרפההמ חיוורהל לוכי קנבה ,םויה ומכ
 .הלאה הדמצהה
 

 רצק ןויד
 
 תיברימה הדמצהה ,םילודגו םיינוניב תובוח רובע
 ןפואב הב דומעל לוכי עצוממה ריכשהש ךורא חווטל
 תיילע רועישמ רתוי הלודג תויהל הלוכי אל ,ריבס
 םורגי ,הז לע הלועש םימולשת רועיש לכ .ותסנכה
 .בוחה תא םלשל תלוכי רסוחו הוולל םייפסכ םיישק
 תא םלשל םיוול הברה לש תלוכי רסוח ,ןכ ומכ
 תואוולהמ חיוורי אל הוולמהש ךכל םורגי םהיתובוח
 ללגב לגרה תא טושפי ,רתויב עורגה הרקמב וא ולאכ
 אלל הדמצה לש הז ןפוא ,ןכל .םירבטצמ םיער תובוח
 תואוולהמ תופצל ריבסש יברימה רזחהה ןתי תיבר
 יתועמשמ לוקיש והז ילוא .תואתנכשמו תוישיא
 )תואתנכשמ לש( םיקנב לש תוטטומתהה תעינמל
 .תורחא ןומימ תורבחו
 
 תודומצ תיבר אלל תואוולהמ יופצה רזחהה ןיינעב
 םינותנמ ונבשיח ,םסרפתמה וטורב עצוממה רכשל
 תויתנש תואוולה .ןלהלדכ 1986 - 1980 םינשה רובע
 לעמ 1.5% -כ לש רזחה הוולמל ונתי ,ןאולמב תודומצ
 לארשיל יסופיט הז רזחהש יתעמש( .םיריחמה דדמ
 לע הדמצה 99% ןיינעב ).הלא םינשל קר אלו

 דדמ לעמ 0.5% -כ לש רזחה דיקפמל יופצ ,תונודקפ
 י"ע םידדמנ רכשו םיריחמש ינפמ ,םלוא .םיריחמה
 לודג תויהל יושע יתימאה רזחהה ,תונוש תואחסונ
 .רתוי
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Debt linkage to wages is likely to behave as an automatic 
stabilizer (negative feedback), since when the standard of living 
improves, one effectively pays more, and when it decreases 
one effectively pays less. This stabilizes the spending power of 
borrowers. Timely repayment relief is given to the borrower at 
the expense of the lender when prices increase more than 
wages. The return to the lender is increased at the expense of 
the borrower when wages increase more than prices. So for 
example, a mortgage bank would receive a timely increase in 
its income when its wage bill increases. 
 
Is it not time that we seriously consider using linkage without 
interest to the average wage so as to reduce the likelihood of 
borrowers being unable to repay their debts and the resulting 
collapse of lenders too? 
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 יטמוטוא בצימכ לועפל היושע רכשל תובוחה תדמצה
 םייחה תמר הלועש לככש םושמ ,)ילילש בושמ(
 םימלשמ תדרוי איהש לככו ,רתוי לעופב םימלשמ
 .םיוולה לש הינקה חוכ בציימ הז רבד .תוחפ לעופב
 ןובשח לע בוחה ימולשתב התחפה לבקי הוולה
 רזחהה .רכשה לעמ םילוע םיריחמהש דעומב הוולמה
 תורוכשמה רשאכ הוולה ןובשח לע לדגוי הוולמל
 לודיג היהי ,המגודל ןכל .םיריחמה לעמ תולוע
 ןובשח הלועש דעומב תואתנכשמל קנב תסנכהב
 .ויתורוכשמ
 
 עצוממה רכשל הדמצהה תטיש תא בטיה לוקשל יאדכ
 םיוולהש יוכיסה תא ןיטקהל תנמ לע תאזו תיבר אלל
 ואיבי ךכמ האצותכו םהיתובוח קוליסב ולשכיי
 .םיוולמה תודסומה תוטטומתהל
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Links to works on this and related topics by the author 

 רבחמה י"ע םירושק םיאשונבו הז אשונב תודובעל םירשק
 

 
[1] http://homedir.jct.ac.il/~rafi/lni.pdf - Article on this topic 
הז השונב רוביח -    
 
[2] http://homedir.jct.ac.il/~rafi/ifwl.pdf - Detailed paper on this topic 
הז השונב טרופמ רמאמ -    
 
[3] http://homedir.jct.ac.il/~rafi/collected.pdf - Collected ideas on this topic 
הז השונב תונויער ףסוא -    
 
[4] http://homedir.jct.ac.il/~rafi/inaccura.pdf - Computational analysis of index formula inaccuracies 
םידדמ תואחסונ לש םיקויד-יא לש יבושיח חותינ -    
 
[5] http://homedir.jct.ac.il/~rafi/analytic.pdf - Mathematical analysis of index formula inaccuracies 
םידדמ תואחסונ לש םיקויד-יא לש יטמתמ חותינ -    
 
[6] http://homedir.jct.ac.il/~rafi/enc-dis.pdf - Article on encouraging honesty and discouraging fraud 
האנוה תעתרהו רשוי דודיע לע רוביח -   

 
 

 
 

 
 

 


