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ב"ה

Summary of the wage linkage proposal

סיכום של הצעת ההצמדה לשכר

1) This proposal concerns loans, mortgages, deposits, etc.
where at least one of the parties is a person.

, משכנתאות,( הצעה זו מתיחסת להלוואות1
 כאשר לפחות צד אחד בעסקה הנו בן,'פיקדונות וכו
.אדם

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 צאן ברזל.
See 'בבא מציעא פרק ה' משנה ו.
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.
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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?

הצמדת החובות לשכר עשויה לפעול כמיצב אוטומטי
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. דבר זה מייצב כוח הקניה של הלווים.בפועל פחות
הלווה יקבל הפחתה בתשלומי החוב על חשבון
 ההחזר.המלווה במועד שהמחירים עולים מעל השכר
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בהכנסת בנק למשכנתאות במועד שעולה חשבון
.משכורותיו
כדאי לשקול היטב את שיטת ההצמדה לשכר הממוצע
ללא רבית וזאת על מנת להקטין את הסיכוי שהלווים
ייכשלו בסילוק חובותיהם וכתוצאה מכך יביאו
.להתמוטטות המוסדות המלווים
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