ﺗﻮرم و رﮐﻮد
ھﺮﻣﺰ ﻣﻤﯿﺰی
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﯿﻨﺰ"ﺑﺮای واژﮔﻮن ﮐﺮدن
ﺑﻨﯿﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﯿﭻ راھﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ
ﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ از اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد در
ﭘﻮل آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ  ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی را ﭼﻨﺎن در راه
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ در ھﺮ
ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن از ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﺖ
آن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ ".ﺗﻮرم ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺷﺘﺎب ﻣﯿﮕﯿﺮد  ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭼﻨﺎن
آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ و
ﭼﻨﺎن ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و رﻧﺠﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن
در ﻧﮫﺎد ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اراده ای از آن
ﻧﻮع ﺟﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ
ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه  ،ﺑﺮای ﻋﻼج
ﺗﻮرم ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ  .ﻣﯿﺰان ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اراده ای را در ﻣﺮدم
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻮرم و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﮐﺸﻮر دارد .
ﺗﻮرم ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭼﺎپ ﺑﯽ روﯾﻪ اﺳﮑﻨﺎس
ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﭼﺎپ
ﻣﯿﺸﻮدآن ﭘﻮل در واﻗﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
را دارد ﮐﻪ ﺑﺮ داراﺋﯿﮫﺎی ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد
ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،اﮔﺮ در ﭘﯽ ﭼﺎپ
ﭘﻮل اﺿﺎﻓﯽ ،ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ﻓﺮﺿﺎ ﯾﮏ در ﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﺋﯽ
ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر

دارﻧﺪ ﯾﮏ در ﺻﺪ از آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
درک اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮرم ھﻤﻮاره
ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮل اوﻟﯿﻦ
ﮔﺎم ﺑﺮای ﻓﮫﻤﯿﺪن ﻋﻠﺖ ﺗﻮرم و
ﮐﺸﻒ راه ﻋﻼج آﻧﺴﺖ !ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﮫﻤﺘﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺮا دوﻟﺖ
ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در ﮔﺮدش را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد و ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺗﻮرم ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺗﻮرم ،ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ؟ ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
از ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮرم ﮐﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر
ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ! زﯾﺮا دوﻟﺖ
ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﺠﺎد
ﺗﻮرم از اﻧﻈﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺪارد ﯾﻌﻨﯽ
ھﯿﭻ دوﻟﺘﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ  ،در آن ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ھﻤﻮاره
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮرم زﻣﺎﻧﯽ رخ
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ
ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
داﻧﺶ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی آن ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و در ھﯿﭻ
ﮐﺸﻮری ﺑﯿﺶ از  %١٢در ﺳﺎل
ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﺮ

ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ .

ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ
در روﺳﯿﻪ و ﻧﺎزﯾﮫﺎ در آﻟﻤﺎن ﺷﺪ .

" ﭘﻮل ﺑﺪ رﯾﺸﻪ ﺧﻮﺑﯽ را در اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ
ﻣﯽ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪ "

ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ" در
ذات اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮ از ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد،
زﯾﺮا ﭘﻮل ھﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺷﯿﻮه ای
ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮدن در زﻣﺎن و
ﮐﺎر  ،ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎری ﮐﻪ
در ﻏﯿﺎب ﭘﻮل  ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮی و در ﺣﺠﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی و
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻮل ھﻢ  ،درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ  ،دارای ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻈﻢ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد  ".وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﻣﯿﻠﺘﻮن " ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ از
ﻧﻈﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﻣﻀﺮ و ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ  ...ھﺮ ﻓﺮد اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻏﺬ را ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮان
ھﻢ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد  ،ارزش
اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬھﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻌﺎدل
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ارزش دارد ".

ﺳﮑﻪ ھﺎی ﭘﻨﺞ رﯾﺎﻟﯽ ﻧﻘﺮه ای را ﮐﻪ
اﮔﺮ ذوب ﻣﯿﮑﺮدی ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ
رﯾﺎل ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ داﺷﺖ و
اﺳﮑﻨﺎﺳﮫﺎی ﺻﺪ رﯾﺎﻟﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را
ﻣﺴﻦ ﺗﺮھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ روی
آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ) ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ
ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ارزش دارد ( و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮫﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮدی
واﻗﻌﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
اﻧﺠﺎم دھﯽ.اﻣﺎ ﺗﻮرم ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮔﺎه ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻼج ﻧﺸﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ
در ﺳﺎل ١٩٧۶م ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ
اﯾﺰاﺑﻞ ﭘﺮون در آرژاﻧﺘﯿﻦ  ،و در ﺳﺎل
١٩٧٣راه ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه را
در ﮐﺸﻮر ﺷﯿﻠﯽ ھﻤﻮار ﮐﺮد  .در
ﺳﺎل ١٩٧۴م در ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را روی ﮐﺎر آورد و ﺗﻮرم ﻟﺠﺎم
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﭼﯿﺎﻧﮑﺎی ﭼﮏ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺋﻮ ﺗﺴﻪ
ﺗﻮﻧﮓ ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻧﻤﻮد  .در ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﺑﯿﮫﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺟﻨﮓ را از راه ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ  ،ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻨﺎن ﺗﻮرﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎی -١٨۶١
 ١٨۶۴ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺎ %١٠
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﺮاه ﺷﺪ  ،ﻣﻮرﺧﺎن
ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ
.ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﻧﯿﺰ ﺗﻮرم
ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در روﺳﯿﻪ و آﻟﻤﺎن

وﻗﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮرم زا ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻋﻼﺋﻢ اﺷﺘﺒﺎه آن ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺧﻮش
آﯾﻨﺪ اﺳﺖ ،از ﺳﻮﺋﯽ دوﻟﺖ را ﻗﺎدر
ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ از رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﮐﺴﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﮑﺎھﺪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺑﺎز
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮج ﮐﻨﺪ وﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺮ ﻣﯿﺰان

اﺷﺘﻐﺎل ھﻢ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯿﺸﻮد و از رﮐﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﺮدد .وﻗﺘﯽ
رﺷﺪ ﺗﻮرﻣﯽ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺑﺘﺪاﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ ﻓﺮوش در
ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻃﺒﻌﺎ
ﺳﻔﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﻟﯽ و
ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﻣﯿﺪھﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﯽ
ﺑﺎف ھﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد و اﺣﯿﺎﻧﺎ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺦ و رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯿﺪھﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ
ﺑﺎز ھﻢ اﺳﮑﻨﺎﺳﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺑﺎزار
ﺷﻮد ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ھﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰوده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺪرت

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را از
دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺟﻨﺎس
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ھﻢ روی دﺳﺘﺶ
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﮔﺮ
ﺟﺪﯾﺪاﻻﺳﺘﺨﺪام ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ!
در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن  ،ھﻤﻪ
ﻧﺎﮔﺎه در ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از رھﮕﺬر
ﺗﻮرم ﭼﻪ ﮐﻼھﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ! آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻗﻼﻣﯽ
ﭼﻨﺪ از ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺮ
ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ دو
ﺑﺮاﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮل ﺑﺪھﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮرم
ﺗﻮام ﺑﺎ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در آﻣﺪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ .

ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم

ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ در ﺷﮫﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی  ٢٩ﻣﮫﺮﻣﺎه : ١٣٨٧
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

 ۴٠/٧درﺻﺪ

دﺧﺎﻧﯿﺎت

 ١٢/١درﺻﺪ

ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﻔﺶ

 ٢٢درﺻﺪ

ﻣﺴﮑﻦ و آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز

 ٢٩/٩درﺻﺪ

ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل

 ٢۶ /٧درﺻﺪ

ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

 ٢۴درﺻﺪ
 ١٩/٢درﺻﺪ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

 %٣درﺻﺪ

ﻏﻼت و ﻧﺎن

 ۶٧/۶درﺻﺪ

ﮔﻮﺷﺖ

 ٣٧/١درﺻﺪ

ﻣﺎھﯽ

 ٢۶/۴درﺻﺪ

ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

 ٢٨/٨درﺻﺪ

روﻏﻦ

 ٣۵/٣درﺻﺪ

ﻣﯿﻮه و ﺧﺸﮑﺒﺎر
ﺳﺒﺰی و ﺣﺒﻮﺑﺎت
ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

۴٨/۶درﺻﺪ
 ٢٩درﺻﺪ
 ٢٧/٩درﺻﺪ

اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ

 ٣٠/۶درﺻﺪ

ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻨﺰل

 ٣٧/١درﺻﺪ

