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 چکیده

 یابد افزایش زمان مرور به و مداوم طوربه و نامتناسب یا رویهبی به صورت قیمتها عمومی سطح آن در که وضعیتی

رفاه  وتورم به هر دلیلی که اتفاق بیفتد همواره پیامدهای منفی و مثبتی را بر اقتصاد  .شود می نامیده تورمی وضعیت

به دنبال دارد. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا به بررسی اثرات رفاهی تورم با استفاده از مدل اجتماعی 

ن ، نتایج حاکی از آشود پرداخته 4631تا  4631(  طی دوره زمانی ARDLخود بازگشت با وقفه های توضیحی )

است که بین تورم و تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت رابطه مثبت وجود دارد ولی در بلند مدت این رابطه منفی 

ا افزایش دستمزدها ولی در بلند مدت بمی شود؛ بیکاری در کوتاه مدت نرخ می شود. همچنین تورم باعث کاهش 

همچنین تورم در کوتاه مدت باعث تشویق سازندگان مسکن به افزایش تولید مواجه شده و این رابطه مثبت می شود. 

باعث رکود در بخش مسکن می گردد. در بخش  ،با کاهش قدرت خرد مردم ،ود ولی در بلند مدت اثرات تورمیشمی 

 آموزش و پرورش این روند در هر دو دوره تقریبا یکنواخت و مثبت است.

 ARDL رهیافتتورم، رفاه،  :کلیدی ه هایواژ
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 مقدمه-1

ی عصر حاضر همواره مورد توجه عمهمترین مقوله اقتصادی و اجتما ترین و نوان حساسعی به عاندازه گیری رفاه اجتما

ز بر کراندیشمندان اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بوده است و با پیدایش بحث های توسعه اقتصادی و اجتماعی و با تم

ه از دسیاست های اعمال ش. سته مورد توجه بیشتری قرار کرفته ایری رفاگاجتماعی، اندازه روی مباحث مربوط به رفاه 

سوی دولت از جمله یارانه ها، مالیات ها، پرداخت های انتقالی، برقراری نظام تامین اجتماعی سیاست های زیست محیطی 

ذار ی تاثیرگعبر رفاه اجتما داز سوی دیگر می توانن... اری و کاز جمله تورم، بی النک یاز یگ سو و متغیرهای اقتصاد... و 

 . باشند

یف می گردد، در مقایسه با سایر متغیرهای دوره خاص تعر کت ها در یممومی قیعسطح  افزایش در که به صورت یکتورم 

 نی تر و فقیر را فقیرتر میغار عمومی برخوردار است و غنی را کنزد افن از حساسیت های اجتماعی باالتری در اقتصادی کال

 هاه و رفدبین ثروتمندان و فقرا بیشتر ش دمآشت زمان اختالف درگذ. با درا به شدت نابرابر می کند سازد و توزح درآم

 (4636)صامتی، ایزدی .اهش می یابدکاجتماعی 

ها در یک دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی سطح عمومی قیمتترین بیان، تورم عبارت است از افزایش مداوم در کلی

یک یا چند کاالی خاص، تورم  ها و همچنین افزایش قیمتای قیمتهاست. لذا افزایش دفعهاصلی تورم، تداوم افزایش قیمت

ت های قیمود که نوسانشاستفاده می« شاخص نرخ تورم»نام گیری میزان تورم از شاخصی بهرود. برای اندازهبه شمار نمی

شاخص بهای کاال و »سنجیده این شاخص در ایران با عنوان کاالها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می

شود. البته زمینه محاسبه این شاخص طور ماهیانه توسط بانک مرکزی محابه و منتشر می( معروف است که بهcpi« )خدمات

 .باشد، فیشر میهاش، پ«شاخص السپیرز»براساس 

باشد. دولت ها با اجرای این فقر میش اهکپرداخت یارانه و وضع مالیات ها ابزارهای مهم اجرای سیاست دولت با هدف 

و  نند. پرداخت یارانهکدخالت می عتن بر قیمت های نسبی کاالها در تخصیص منابشنها و اثر گذاآسیاست ها و تغییرات 

و فقر  اهرف ناثر گذاشته و در نتیجه بر میزا هحات مصرف کنندجیم بر نظام قیمت ها و ترمال مالیات های غیرمستقیعا

ل از اجرای این سیاست ها به نسبت برای افراد فقیر بیشتر صهای مالی حا کخانوارها تاثیر خواهد گذاشت. حال چنانچه کم

ابه ا دو سازوکار مشرا نامید. یارانه ها و مالیات هگت مالی فقیراز افراد غیرفقیر باشد، سیاست مالی دولت را می توان سیاس

ه وضع مالیات ها سبب افزایش قیمت نسبی کاالها و پرداخت یارانه کبه طوری  ؛عملیاتی معکوس می باشندن اما با جریا

افراد و  هتوانند بر رفاته که چگونه میکسیاست ها باید با توجه به این ن سبب کاهش قیمت های نسبی می شود. لذا این

 (4634)گودرزی فراهانی  شوند.طریق کاهش فقر تاثیر بگذارند، اجرا  خانوارها از
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 مبانی نظری پژوهش

 تورم 2-1

 بوده زیاد بسیار اخیر های سال در درصد تورم ایران در دانیدمی که گونه همان. ماست کشور در مهم موضوعات از یکی تورم

 های قیمت در تغییر با تورم .است شده کم مردم خرید قدرت و یافته بسیار افزایش سال هر در قیمتها که طوری به است،

 نفع به را جامعه در و ثروت درآمد توزیع شود، می گذاری سرمایه و انداز پس تشکیل از مانع نااطمینانی، و ایجاد نسبی

 اقتصادی صحیح تصمیمات اتخاذ جهت در ای عمده مانع اینکه تورم یا دهد؛ می تغییر فقیر های گروه زیان به و ثروتمندان

 بالقوة آثار به با توجه اجراست، درحال ها یارانه کردن هدفمند طرح که اینک .است اقتصادی کارآفرینان  و  کارفرمایان برای

 سنگینی تورمی آثار تواند می که دیگر سوی از بر تقاضا افزودن و از یکسو اقتصاد عرضه جانب و تولید های هزینه بر آن

 .کرد جلوگیری آن تشدید از اقتصادی مناسب های اتخاذ سیاست با توان می باشد، داشته

 در مستمر و پایدار افزایش عنوان به توانمی را تورم . دهیم می ارائه تورم موضوع درباره بیشتری اطالعات مجال این در

 اقتصادی ادبیات در .کرد تعریف پول ارزش در مستمر و پایدار سقوط یک عنوان به آن با همتراز یا و ها قیمت عمومی سطح

 اقتصادی های نظریه مختلف، تاریخی وقایع از پس و زمان گذر در . است شده بیان تورم بروز تشریح در گوناگونی دالیل

 های گروه قالب در توانمی را رابطه این در اقتصادی های نظریه . است شده ارائه تورم بروز دالیل توضیح برای مختلفی

 :کرد بندی طبقه زیر شکل هب اصلی

 1 :ساختاری تورم 2-1-1

 فشار و غیررقابتی بازارهای همچون کشورها در تورم عامل بنیادی و نهادی عوامل و شرایط برخی وجود علت به تورم نوع این

 اتخاذ .شود می ایجاد تورمی های روش به ها دولت توسل و ساختاری دالیل به بیکاری نرخ بودن باال وارداتی، تورم سود،

 .است تورم نوع این مهار راه بهترین اقتصاد، در موجود تنگناهای و موانع رفع برای بلندمدت مناسب های سیاست

  2:هزینه فشار از ناشی تورم 2-1-2

 برخی. شودمی ناشی چپ سمت به کل عرضه منحنی انتقال و تولید های هزینه افزایش از صرفا تقاضا از مستقل که تورمی

 دستمزدی اضافه که است کشوری کارگری های اتحادیه قدرت هزینه فشار تورم، منبع ترین متداول که معتقدند اقتصاددانان

 برای تقاضا متقابالا  و ها قیمت افزایش موجب تورمی مارپیچ یک در خود این و آورند می دست به بازدهی افزایش از بیش

 افزایش به موفق هنگامی کارگری های اتحادیه اگر که کنند می استدالل نظریه این منتقدان .شود می بیشتر دستمزد

 بیکاری افزایش جهت در هایی گرایش باشد، نیافته افزایش کافی اندازة به آن جبران برای کل تقاضای سطح که شوند دستمزد

 اما .یابد ادامه نامحدود طور به تواند نمی فرایندی چنین لذا داشت، خواهد اقتصاد بر رکودی اثرات که آمد خواهد وجود به

 قیمت افزایش ملی، پول ارزش کاهش وری، بهره کاهش :از عبارتند شوند می تولید بر هزینه فشار باعث که دیگری عوامل

                                                           
1. Structural Inflation 
2 . Cost- Push Inflation 
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 دخالت با را تورم است، درآمدی های سیاست سازی پیاده حالتی چنین در تورم مهار اصلی راهکار .... و انرژی های حامل

 .داد کاهش توان می اولیه مواد و دستمزد تعیین یهای سروسامان بی به بخشیدن نظم منظور به دولت مستقیم

 

  :(پول و کاال بازار از ناشی)1 تقاضا از ناشی تورم 2-1-3

 ظرفیت با را تولید عوامل همه که اقتصاد در شده ایجاد خدمات و کاال جریان کل به نسبت کل تقاضای فزونی از ناشی تورم 

 فزونی موجود عرضه بر خدمات و کاالها برای ها بنگاه و دولت کنندگان مصرف تقاضای هرگاه  .باشد گرفته کار به کامل

 ناشی را تقاضا مستمر مازاد رایج های نظریه از یکی مورد، این در  .یافت خواهد افزایش تعادل عدم این اثر در ها قیمت گیرد

 خود تقاضای ها قیمت افزایش هنگام در ها شرکت و کنندگان مصرف که درحالی نظریه بنابراین . داند می دولت سیاست از

 خود مخارج میزان تواند می پول، ایجاد محل از خود مخارج مالی تأمین در اش توانایی دلیل به دولت دهند، می کاهش را

 بلکه آید،می وجود به تورم به مستمر میل تنها نه اقدام این نتیجه در . دهد افزایش حتی یا کند حفظ واقعی ارزش به را

 (4631)زائری و ندری  .یابد می افزایش نیز اقتصاد در موجود منابع کل از دولتی بخش سهم

 رفاه 2-2

 ترمینولوژی در .شود می اطالق سرنوشت خوب یا موفقیت ،6 کردن ترقی و پیشرفت ، 1بودن خرم و خوش وضعیت به رفاه

 نیز ها معادل این معنای یابیم درمی تفکر کمی با اما است قابل استنباط رفاه از هایی برداشت چنین و بیش کم نیز اقتصاد

 معیار به اینکه توجه با درهرحال . کنیم کمی را کیفی مفاهیم آن بخواهیم که شود می بیشتر مشکل هنگامی . نیست روشن

 متون در . دهیم ارائه کمی های معیار برای آن ناگزیریم، است، مردم رفاه بر آن تأثیر میزان جامعه، در ها سیاست ارزیابی

 ؛ 4636 زیبایی، و )طرازکار شود می استفاده رفاه محاسبۀ برای عنوان معیارهایی به درآمد و مصرف از معموالا اقتصادی

 آن مجموعه در رفاه افزایش دهندة نشان جامعه و ها خانواده افراد، مصرف و درآمد (. افزایش4633احمدیان،  و مجتهد

 معنای در هزینه مفهوم از  .دهند را توضیح رفاه معنای طورکامل به نمیتوانند متغیرها این یابیم درمی تأمل کمی با  .است

 که ای پدیده یا و سیاست هر  .کرد استفاده جامعه رفاه تغییرات برای ارزیابی شاخصی عنوان به توانمی نیز آن اقتصادی

 را رفاه جامعه شود، و کار کسب و فردی تعامالت شدن تر سخت سبب و دهد افزایش را اقتصاد در  1مبادالتی های هزینه

 کمتر جامعه رفاه روزمره، های فعالیت در انجام جامعه افراد مشکالت و ها هزینه افزایش با دیگر بیان به  .داد خواهد کاهش

 اقتصادی، نظر از .اند کرده استفاده رویکرد این از عمدتاا  شده، انجام تورم های رفاهیهزینه حوزة در که مطالعاتی . شودمی

 قدرت افراد، درنتیجه و باال است کل درآمد و پایین بیکاری شرایط، آن در که است اقتصادی چرخۀ یک در ای رفاه مرحله

 عوامل ولی شود می یاد بودن ثروتمند عنوان به رفاه از شود(. اغلب داشته نگه پایین تورم نرخ اگر )البته دارند باالیی خرید

 .ندارند بستگی بودن ثروتمند به که دارند وجود نیز3 و سالمتی5 شادی مانند دیگری

 

                                                           
1 . Demand- Pull Inflation 
2 . Flourishing 
3 . Thriving 
4 . Transaction Cost  
5 . Happiness 
6 . Health 
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 تورم و رفاهبین رابطه  2-3

قر فها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت

رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند در جامعه قابل توجیه به نظر می

شود. در که وجود یک تورم مالیم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می

شود چرا که غالبا در ترازنامه د که اوال، تورم برای قشرهای کم درآمد نوعی کمک محسوب میشواین دیدگاه اینگونه ادعا می

ها آسانتر صورت شود که بازپرداخت این بدهیها از درآمد باالتر بوده و بروز تورم باعث میاقشار کم درآمد، میزان بدهی

ترسی ای دسهای کم درآمد به منابع مالی گستردهه گروهپذیرد. البته باید توجه داشت که این امر در هنگامی صحیح است ک

های داشته باشند که بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام

های بانکی کشور دسترسی چندانی ندارند که در چنین حالتی توزیع های کم درآمد به نظاماقتصادی، این گروه تحریر شده

 (4631)خسروی نژاد پذیر نخواهد بود. ثروت از طریق تورم امکان

 بطوری که سطوح باالی تورم، موجثانیا، براساس مدل فیلیس رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری فرض شده است، به

امعه فقر در ج گردد. با توجه به اینکه بیکاری یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزانکاهش بیکاری می

 تواند با واسطه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند.باشد، باال رفتن نرخ تورم میمی
 (4631)نظری ه طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است. این مدل که برای کشورهای صنعتی و پیشرفت

 کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقشها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی میترین قضاوتاما عمده

شود، از اجباری تلقی می پذیرد، تورم نوعی پسمهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می

شود. در واقع دولت با افزایش حجم انداز مالیات تورمی اطالق میآید. در اصطالح به این پسکه به تملک دولت در می

 گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانینقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می

ز گردد، که این روند اگیرد ایجاد میدارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می که درآمدهای ثابت

 د.گردپذیرد و باعث تشدید معضالت اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه میطریق گسترش اعتبارات صورت می

طرح  4356در سال  4ار توسط فریدمنبحث مالیات تورمی و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، که نخستین ب

د نماید و کسری بودجه خوشود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار اسکناس استفاده میگردید به این دلیل مطرح می

گویند در یا مالیات تورمی می« الضرب پولحق»کند به این منبع درآمد را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین مالی می

ورد رابطه تورم و فقر، یک نوع خاصی از آن قابل تصور است که البته آثار سیاسی و امنیتی آن منفی خواهد بود. بدین م

 تعبیر که تورم خصلتی خود کنترل دارد. 

ی گونه سیاستی از سوکند که اجازه بروز فقر گسترده و عمیق در اقتصاد کشور داده شود و هیچاین خصلت زمانی بروز می

اعمال نگردد به این ترتیب فشارهای تقاضا از سوی قشر فقیر کاهش یافته و گروه ثروتمند جامعه نیز از طریق اشباع  دولت

گذاری به های الزم برای سرمایه( به علت عدم وجود انگیزهMpcتقاضای مصرفی و کاهش شدید میل نهایی به مصرف )

یافته و منجر به کاهش شدید تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته  انباشت سرمایه مبادرت ورزید و در نهایت تقاضا کاهش

از بعد امنیتی باید توجه داشت که در این صورت فقط نوعی انتقال تهدیدات امنیتی از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد 

 (4633هانی )صالحی اصف .گرفت و احتمال به تشدید بحران بر اثر تعمیق شکاف توزیع درآمد خواهد انجامید

                                                           
1 .Fridman 
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 هزینه های رفاهی تورم 1-1

 ها،روزنامه .شود می یاد نامطلوب اجتماعی  اقتصادی پدیدة یک عنوان به تورم از جهان نقاط سایر در و ما کشور در شک بی

و  کاهش های طرح انتخاباتی، هاینطق و هابرنامه در .کنند می دنبال را ها تغییر قیمت روند خبری های برنامه و مجالت

 علل و تورم درباره 4(4333شیلر) .شود تلقی می نامطلوبی پدیدة تورم نیز مردم میان در .دارند ای ویژه جایگاه تورم کنترل

 را و آن ندارند خوبی احساس تورم به نسبت مردم اکثر دهد می نشان او تحقیقات نتیجۀ است داده انجام مفصلی مطالعه آن

 تحت رفاه، بر آن اثرات و تورم های هزینه دربارة را  فراوانی مباحث نیز اقتصاددانان .میدانند خود1 زندگی سطح کاهش علت

 .اند کرده مطرح«  تورم رفاهی هایهزینه»عنوان 

 است، شده انجام تورم رفاهی های هزینه زمینه محاسبه در بسیاری تحقیقات ایران، کشور برخالف جهان، سطح در حال به تا

 مدل داد، سپس می نشان واقعی حد از کمتر را هزینه این که بودند6  جزئی تعادل صورت زمینه به این در اولیه های مدل

 جزئی تعادل مدلهای در .دادند می نشان را رفاهی تورم هزینه از تری واقعی تخمین که شد مطرح1 عمومی تعادل های

 شروع نقطه طورکلی به . اند شده شناخته  Sho Leatherو پول لضربصمالیه تورمی حا های نام با تورم رفاهی هزینه

 به حتی تورم کند می استدالل وی. گردد می باز( 4356) فریدمن میلتون بحث به تورم رفاهی هزینه زمینه در مطالعات ،

 و داده افزایش را بازار اسمی بهره نرخ تورم زیرا سازد؛ هزینه متحمل را اقتصاد تواندمی نیز شده بینی پیش کامالا  صورت

 می نشان خود از پول نگهداری به کمتری تمایل مردم شرایط این در . شود می نقدی تراز جویی صرفه انگیزه تشدید موجب

 کاهش را معامالت تسهیل امر در پولی دارایی نگهداری از ناشی خدمات امر این . یابد کاهش پول نگهداری زیان تا دهند

 رقابت حالت در پولی اقتصاد یک در5  فریدمن پولی بهینه مقدار قانون براساس .کاهدمی آنها رفاه میزان از نتیجه در و داده

 این در .است گرفته صورت بهینه و کامل صورت به منابع تخصیص باشد، صفر با مساوی اسمی بهره نرخ که هنگامی کامل

 باشد، صفر برابر اسمی بهره نرخ آن در که تورمی بنابراین .رسد می حداقل به کند می ایجاد تورم که اختاللی میزان حالت

 در و شود می صفر از بیشتر اسمی بهره نرخ یابد، افزایش بهینه سطح از اقتصاد یک در تورم نرخ اگر .است بهینه تورم نرخ

 .آید می وجود به رفاهی هزینه و یافته کاهش اجتماعی رفاه نتیجه در و گیرد،نمی صورت3 پرتو بهینه تخصیص حالت این

 پول نهایی هزینه با پول واحد آخرین نگهداری از اجتماعی نهایی فایده که است ای نقطه اجتماع بهینه فریدمن بیان طبق

 از اجتماعی نهایی فایده بنابراین .است صفر اجتماع برای پول واحد آخرین تولید هزینه چون .باشد برابر اجتماعی دید از

 خواهد برابر واقعی بهره نرخ منفی با تورم نرخ سیاسی، نظام چنین در پس .باشد صفر باید اسمی بهره نرخ یا پول نگهداری

 طور به شد؛ فرموله 7(4353بیلی ) وسیله به فریدمن تحلیل . است منفی فریدمن قاعده دید از بهینه تورم نرخ واقع در .شد

 باشد، می اسمی بهره نرخ از معکوس تابعی که پول برای تقاضا منحنی زیر سطح وسیله به را تورم رفاهی هزینه میتوان یکه

                                                           
1 . Shiller 
2 . Standard of Living 
3 . Partial Equilibrium 
4 . General Equilibrium Models 
5 . Friedmans Optimum Monetary Quantity Rule 
6 . Pareto Optimum Allocation 
7 . Baily 
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 دیگری معین تورم نقطه تا صفر نقطه از اسمی بهره نرخ آن در  i  نرخ به بهینه سطح از تورم نرخ یا که زمانی کرد، برآورد

 .شودمی نامیده«  4رفاه مثلث » عنوان به منطقه این گاهی .یابد می افزایش

 الگوی از توان نمی دیگر نمایند، تغییر دالیلی به زمان طول در برآوردشده پارامترهای اگر اینکه بر مبنی لوکاس انتقاد با

 . شد فراهم عمومی تعادل های مدل رشد برای زمینه نمود؛ استفاده هدایت و کنترل بینی، پیش برای شده زده تخمین

 که است این مذکور مدل اصلی فرض .کند می بررسی را تورم رفاهی هزینه معامالتی خرید زمان مدل چارچوب در لوکاس

 تعادل مدل در .یابد می کاهش پول نگهداری با معامالتی زمان و داشته (معامله یا) خرید برای زمان صرف به نیاز مصرف

 اختصاص معامالتی زمان یا مصرفی کاالی تولید به را آن تواند می که دارد اختیار در زمان واحد یک خانوار هر لوکاس عمومی

 تمایل پول نگهداری فرصت هزینه و اسمی بهره نرخ افزایش دلیل به خانوار یابد، می افزایش تورم نرخ که هنگامی . دهد

 خانوار معامالتی زمان به کاالیی تولید بخش از کمیاب منابع نتیجه، در . دهد می نشان خود از پول نگهداری به کمتری

 تولید بخش از را کمیاب منابع تورم، لوکاس مدل در شود می مشاهده بنابراین .باشد می رفاه زیان نوعی که یابد می انحراف

 .دهد می انحراف خانوارها معامالتی زمان به مصرفی کاالی

 

 شاخص های رفاه 2-5

 زهاینیا حداقل تأمین آن هدف که شد می گفته اییافتهسازمان خدمات و هابرنامه قوانین، مجموعه به اجتماعی رفاه در ابتدا

تغییر کرد و این گونه عنوان  مفهوم، این بعد هایسال طول در و رفته رفته اما. شد می تعریف کشور جمعیت آحاد اساسی

 و جامعه در هاگروه و افراد نیازهای ارضا جهت در اجتماعی گوناگون خدمات و اقدامات مجموعه به اجتماعی، رفاه"شد که 

  .شودمی اطالق "اجتماعی مسائل بر غلبه

های اخیر این تعریف نیز دستخوش تغییر و تحوالت دوباره ای شد و به گونه ای دیگر معنا شد که بر اساس آن رفاه در سال

هایی است که در قالب موسسات رفاهی و ها و سیاستای از قوانین، مقررات، برنامهیافتهاجتماعی عبارت از مجموعه سازمان

 شود تا زمینه رشدپاسخگویی به منظور نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه مینهادهای اجتماعی به منظور 

 (4631)اکبری .و تعالی او را فراهم آورد

 ،آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال جمعیت و نیروی انسانی، هزینه و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

در پژوهش  شود.گرفته می هایی است که در ایران برای رفاه اجتماعی در نظرز جمله شاخصا میان تولید ناخالص داخلی

منظور بررسی اثر تورم بر روی رفاه اجتماعی از شاخص های: تولیدناخالص داخلی، آموزش و پرورش، وضعیت  حاضر به

  استفاده شده است. 4631تا  4631اشتغال و مسکن در طی دوره زمانی 
 

 پژوهشپیشینه 

 از استفاده با مکزیک(، در غذایی مواد قیمت افزایش رفاهی )ارزیابی عنوان با ای مقاله در(  1144) 1نوجریا و نلسون وود،

 و مرخ تخم لبنیات، گوشت، غالت، نان، شامل غذایی مواد قیمت افزایش رفاهی تاثیرات خانوار، بودجه مقطعی های داده

                                                           
1 . The Welfare Triangle 
2. Carl Nelson , Benjamin Wood and Lia Nogueira 
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 تابع. اند داده قرار بررسی مورد 1115 - 1113 دوره طی مکزیک روستایی و شهری خانوارهای برای را سبزیجات و میوه

 کنندگان مصرف رفاه بر غذایی مواد قیمت افزایش تاثیر سپس و شده برآورد آل ایده تقریبا تقاضای سیستم طریق از تقاضا

غذایی  مواد قیمت افزایش با که دهد می نشان نتایج. است شده محاسبه و معادل جبرانی تغییرات های شاخص از استفاده با

 و بوده شهری خانوارهای درآمد از کاهش کمتر کشاورزی اقالم قیمت افزایش دلیل به روستایی خانوارهای درآمد کاهش

  .است بوده روستایی خانوارهای رفاه سطح کاهش از بیشتر شهری خانوارهای رفاه سطح کاهش درنتیجه

 روستایی خانوارهای رفاه بر ذاییغ مواد قیمت افزایش از ناشی اثرات) باعنوان ای مطالعه در(  1141) 4 راشید و دمیک تفرا،

 از استفاده با را روستایی خانوارهای رفاه بر بعد به 1115 های سال در ویژه به ذاییغ مواد قیمت افزایش تاثیر( اتیوپی

 خانوارهای درآمد و مخارج به مربوط اتاطالع از مطالعه این در. اند داده قرار بررسی مورد آل ایده تقریبا تقاضای مسیست

 شاورزی،ک محصوالت قیمت افزایش ت،بلندمد در هک نجاآ از هآمد ستبد نتایج اساس بر. است شده فتهگر بهره روستایی

 بنابراین ؛شود می آینده در غذایی مواد تقیم کاهش به منجر خود این و کند می تشویق تولید سترشگ به را انتولیدکنندگ

 یمتق افزایش این و شودمی روستایی خانوارهای رفاه بهبود سبب کشاورزی محصوالت و غذایی مواد تقیم افزایش سیاست

به خانوارهای روستائی می گردد. در واقع افزایش قیمت؛ باعث باال  خانوارهای به شهری خانوارهای از درآمد انتقال ببس

 و در نتیجه کاهش قیمت ها خواهد شد. رفتن تولید

 ی بر رفاه خانوارهای شهری وژبررسی افزایش قیمت حامل های انر)( در مطالعه خود تحت عنوان  4634صادقی همدانی) 

ارهای خانو دیری از داده های مربوط به هزینه و درآمگبا بهره ( لل سیستم تقاضای تقریبا ایده آاده از مدفروستایی با است

مختلف  های هزینه ای کر رفاه دهتاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی ب 4636 - 33شهری و روستایی طی دوره زمانی 

تایج نی را مورد بررسی قرار داده است. گشاخص هزینه زند تغییرات معادل و با استغاده از معیارهای رفاهی تغییرات جبرانی،

این  ؛بررسی منفی استبرانی و معادل برای خانوارهای روستایی در همه سال های مورد ه تغییرات جکی از آن است کحا

می از بودجه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص می دهند، که حامل های انرژی سهم بسیار که از آنجا کبدان معناست 

رهای شهری در برخی از سال ها تغییرات جبرانی افت رفاه نشده اند. اما در خانوا این خانوارها در اثر افزایش قیمت ها دچار

 یفه تغییرات معادل و جبرانی منکولی در برخی سال ها اهش رفاه مواجه شده اند. کوده و این خانوارها با و معادل مثبت ب

 بوده، خانوارهای شهری دچار افت رفاه نشده اند. 

االیی در کروه های گبررسی آثار رفاهی افزایش قیمت ) با عنوان ( در مطالعه خود 4631متی فرید) کفالحی، محمدزاده و ح

روه های مختلف گافزایش قیمت  های اقتصاد خرد به بررسی تاثیراده از روشفرده اند با استکتالش (  خانوارهای شهری

مد خانوارهای شهری آه و دراالیی طرح هزینکروه گ 3کاالیی بر رفاه خانوارها بپردازند. در این بررسی از داده های هزینه ای 

. رفته شده استگکاالیی از سیستم مخارج خطی بهره اده و جهت تعیین تقاضای گروه های فتسا 4676 - 33طی سال های 

ی نسبت به محاسبه دمحاسبه کشش های قیمتی و درآم های کاالیی وگروه شمعااقل داین مقاله پس از برآورد ح در

هی های رفارسی شاخصانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف اقدام شده است. نتایج برهای رفاهی تغییرات جبرشاخص

نی شامیدآو خوراکی ها و  کنگروه های مس اهش رفاه ناشی از افزایش قیمت ها به ترتیب بهکه بیشترین کدهد نشان می

 .داردها و دخانیات تعلق 

                                                           
1 .Nigussie Tefra , Mulat Demeke and shahidur Rashid 
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 ی پژوهشتصریح روش و الگو

های انجام شده اما بررسی.هاستجربی، مبنی بر پایایی متغیردر اقتصاد سنجی برای مطالعات ت های سنتیاستفاده از روش

های زمانی، این فرض نادرست است و اغلب این متغیرها ناپایا دهد که در مورد بسیاری از سریدر این زمینه نشان می

قبل از . ارت کار ، اسناد حسابرسی گرفته شده استداده ها از سایت بانک مرکزی، سایت مرکز آمار ایران، سایت وز هستند.

اطمینان حاصل کرد. این مسئله ممکن است سبب  داده هاها الزم است نسبت به پایایی یا عدم پایایی استفاده از این متغیر

صاد مدرن، قترگرسیون جعلی شود و اعتماد را نسبت به ضرایب برآورده شده از بین ببرد. بنابراین، طبق نظریه همجمعی در ا

هایی در برآورد توابع هنگام استفاده از سری زمانی، استفاده شود که به مساله پایایی و همجمعی ضروری است که از روش

 -توجه داشته باشد. چون ممکن است که متغیرها پایا از یک درجه نباشند که در این صورت روش همجمعی یوهانسن

هایی است که در آن برخالف از جمله روش (ARDL)های گسترده د توزیع با وقفهتواند مفید باشد. روش خوجوسیلیون نمی

اشد و ب جوسیلیون که باید همه متغیرها پایا از درجه یک باشند، الزم نیست که درجه پایایی متغیرها یکسان -یوهانسن

هایی ( همچنین در روش4673)نوفرستیتوان مدل مناسب را انتخاب کرد. های مناسب برای متغیرها، میصرفاا با تعیین وقفه

های کوچک )تعداد مشاهدات کم( سر و کار دارند، به دلیل در نظر نگرفتن گرنجر در مطالعاتی که با نمونه -مثل انگل

آوردهای حاصل از آنها بدون تورش نبوده، مدت موجود بین متغیرها اعتبار الزم را ندارند، چرا که برهای پویای کوتاهواکنش

معتبر نخواهد بود. به همین دلیل استفاده از  tهای آزمون معمول مثل در نتیجه انجام آزمون فرضیه با استفاده از آمارهو 

تری از الگو شوند، مورد توجه قرار الگوهایی که پویایی کوتاه مدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضرایب دقیق

 (4673گیرند. )تشکینی می

 .، وارد شوندرابطه ذیل های متغیرها، همانندکلی الگوی پویا، الگویی است که در آن وقفهبه طور 

yt = γXt + γ1Xt−1 + αYt−1 + ut(1هرابط)                                                      

ر لگوی پویایی را دترجیح آن است که برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه های کوچک، تا حد ممکن ا

بهتر است رابطه زیر را  (4) نظر بگیریم که تعداد وقفه های زیادی را برای متغیرها لحاظ کند. بنابراین، به جای برآورد رابطه

 برآورد کنیم:

Q(l, p)yt = ∑ βi(l, qi)xit + δwt + ut
k
i=1(                    2)رابطه                             

 که در آن: ( نام دارد.ARDL) های گستردهتوضیح با وقفهالگوی فوق یک الگوی خود 

Q(l, p) = 1 − Q1l-Q2l2 − ⋯ − Qplp 

βi(l, qi) = 1 − β1il − βi2l2 − ⋯ − βiq 

l ،عملگر وقفهwt غیر تصادفی( نظیر عرض از مبدا، متغیر روند، متغیرهای مجازی و یا متغیرهای قطعی برداری از متغیرهای(

 های ثابت است.برونزا، با وقفه
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 متغیرهای توضیح دهنده بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود: ضرایب بلند مدت

θî =
βi0̂+βi1̂+⋯+βiq̂î

1−α1̂−α2̂−⋯−αp̂̂
 (3)رابطه                                                                                   

K=1,2,…,i 

 از ضوابط پیش گفته هستند.بر اساس یکی  qiو  pمقادیر انتخاب شده  K=1,2,000,iبرای  qîو  p̂که در آن 

∑حال چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد αi < 1
p
i=1   الگوی پویا به

سمت الگوی تعادلی بلند مدت گرایش خواهد داشت. بنابراین برای آزمون همجمعی الزم است آزمون فرضیه زیر صورت 

 گیرد.

H0 = ∑ αi − 1 ≥ 0
P

i=1
 

H1 = ∑ αi − 1 < 0
p

i=1
 

فرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم انباشتگی)همجمعی( یا رابطه بلند مدت است، چون شرط آنکه رابطه پویای کوتاه مدت به 

آزمون مورد نظر باید عدد  سمت تعادل بلند مدت گرایش یابد. آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد. برای انجام

 :وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شودیک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر 

.                                                                         ( 4)رابطه 
∑ αî−1

p
i=1

∑ sαî
p
i=1

 

ه باشد، فرضی تربه دست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ، دوالدو، و مستر بزرگ tاگر قدر مطلق 

 شود.صفر رد شده و وجود رابطه بلند مدت پذیرفته می

در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین تورم و شاخص های رفاه اقتصادی از مدل رگرسیون خطی ذیل پیروی می شود:

  

IN = 𝛽0 +  𝛽1𝐸 +  𝛽2 𝐺𝐷𝑃 + 𝛽3𝑂𝐸 +  𝛽4𝐻 +  𝜖𝑡 

تعداد H  نرخ بیکاری، OEتولید ناخالص داخلی،  GDPوضعیت تعداد دانش آموزان کل کشور،  Eنرخ تورم،  INدر مدل فوق 

  واحدهای مسکونی ساخته و تکمیل شده در کل کشور می باشد.

 مانائی 1-4

 داده های مدل سری زمانی هستند بنابراین ابتدا باید مانائی دیتاها سنجیده شود:
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 ( مانائی4جدول )

 

 نام متغیر

 آزمون آماره

 

 تعریف

 تفاضل مرتبه اول سطح

 بدون روند با روند بدون روند با روند

IN 1011 -10.5 -30.1 -30.3 نرخ تورم- 

GDP 304 -10.5 4044 0.3. تولید ناخالص داخلی.- 

OE 70.7 -10.7 -20.3 -7013 نرخ بیکاری- 

E 3011 -52027 -20.3 -3041 آموزش- 

H 4013 -70.3 -.101 -032. مسکن- 

 -1933آماره آزمون در سطح بدون روند زمانی : 

 -6957آماره آزمون در سطح و با روند زمانی: 

)نرخ بیکاری ( در سطح پایا بوده و کلیه متغیرها با  OE( مشخص است فقط متغیر 4همانطور که از نتایج جدول شماره )

( اند. باتوجه به اینکه بعضی متغیرها در سطح و برخی دیگر با 4یکبار تفاضل گیری پایا می شوند یعنی همجمع از درجه )

 موجه می باشد. ARDLتفاضل گیری پایا می شوند استفاده از روش 

 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش 4-2
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 نتایج حاصل از تخمین الگوی پویای کوتاه مدت( 1جدول)

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

IN (-1) 
** 14/. 13/. 73/2 .13/. 

GDP 
*** 34/. 11/. 13/3 ..1/. 

GDP (-1) 
** 27/. 1./. 13/2 .13/. 

OE 
* 13/.- .4/. .4/2 .14/. 

E 
** 14/. .4/. 27/2 .3./. 

H ../. .7/. 13/1 3.1/. 

C .1/2 17/1 2./1 224/. 

T 
** 1/.- .4/. 14/2- .44/. 

𝑅2 = 88%     �̅�2 = 86%     𝐹 = 892/22 

های دهد.   مأخذ: یافتهرا نشان می %.1و  %1، %1داری در سطوح ـ ***، ** و * به ترتیب معنی

 تحقیق
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 ( نتایج حاصل از تخمین الگوی پویای بلند مدت3جدول )

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

IN 
*** 14/. 14/. 12/3 ..2/. 

GDP 
*71/.- 34/. 33/1 .11/. 

OE 
** 14/. .4/. 27/2 .3./. 

E 
* 14/. .7/. .1/1 .47/. 

H 
** 41/.- 27/. 21/2 .2./. 

T .3/.- .4/. 42/1- 1.1/. 

C 
*1./1 .4/2 .3/1 .13/. 

 دهد.را نشان می %41و  %5، %4در سطوح  داریـ ***، ** و * به ترتیب معنی

 های تحقیقمأخذ: یافته

بین تورم و میزان تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت رابطه مثبت و معنی  1و  6با توجه به نتایج به دست آمده در جداول 

افزایش می یابد اما در بلند مدت این   63/1 دار وجود دارد یعنی با یک واحد افزایش در تورم میزان تولید ناخالص داخلی

رابطه منفی می شود یعنی در بلندمدت نمی توان با افزایش تورم رشد تولیدات داخلی را سرعت بخشید. همچنین بین تورم 

کاهش یافته  46/1و بیکاری در کوتاه مدت رابطه منفی و عکس وجود دارد یعنی با افزایش یک واحدی تورم میزان بیکاری 

کاری گوی کاهش بیقیمت ها دیگر تورم نمی تواند پاسخبلندمدت به دلیل افزایش دستمز حقیقی به اندازه افزایش  اما در

در بحث آموزش در هر  در کشور باشد و روندی مثبت به خود می گیرد یعنی افزایش تورم باعث افزایش بیکاری می شود.

وضعیت آموزش و پرورش مشاهده می شود. در نهایت در بخش  دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت رابطه ثابتی بین تورم و

ه سازندگان )پیمانکاران( مسکن مشغول بمسکن در ابتدا با افزایش تورم روند تولید و ساخت مسکن سیر صعودی گرفته و 

مردم ساختن ساختمان های جدید می شوند اما در بلند مدت به دلیل افزایش هزینه های ساخت و نیز کاهش قدرت خرید 

 و نیز کاهش نقدینگی بازار مسکن وارد رکود می شود و ساختمان های جدید تقریبا خریداری نخواهند داشت.

متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل لحاظ  از تغییرات %33است. به این معنی که  %33ضریب تعیین به دست آمده برابر 

 دار بودن کل رگرسیون برآوردی است.ی از معنیمحاسباتی حاک Fشود. آماره شده در مدل توضیح داده می
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شکل تبعی صحیح، توزیع نرمال جمالت  حصول اطمینان از برقراری فروض کالسیک )عدم وجود خودهمبستگی، جهت

ارائه ( 1ها در جدول )های تشخیص استفاده نمود. نتایج حاصل از این آزمونآماره توان ازپسماند و همسانی واریانس( می

 .است شده

 های تشخیصنتایج حاصل از آماره( 4جدول )

 فروض کالسیک
 Fآزمون  LMآزمون 

 احتمال آماره احتمال آماره

 ./.17 32/1 ./121 31/2 آزمون همبستگی سریالی جمله پسماند

 ./123 11/2 ./.. 1/3. آزمون رمزی برای تصریح غلط شکلی تبعی

 ـ ـ ./4.2 ./74 آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند

 ./332 12/1 ./311 14/1 آزمون واریانس ناهمسانی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 پردازیم:حال به تفسیر جدول فوق می

در اینجا به تفسیر نتایج خود همبستگی، درست بودن شکل تبعی، نرمال بودن توزیع جمات پسماند و واریانس ناهمسانی 

 پردازیم.می

می باشد در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود  15/1هر دو بیشتر از مقدار  Fو LMبا توجه به اینکه سطح احتمال 

  Fو  LMسطح احتمال  همچنین همبستگی را نمی توان رد کرد، در نتیجه جمالت پسماند دارای خود همبستگی نیستند.

شکل تبعی درست را نمی توان می باشد در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر  15/1هر دو بیشتر از سطح بحرانی در ردیف دوم 

هارم جمالت پسماند دارای با توجه به نتایج ردیف سوم و چ .شکل تبعی مدل درست تصریح شده استکرد، در نتیجه  رد

 همسانی واریانس ها مورد تائید است.    وتوزیع نرمال اند 

باشد. بنابراین، چنان چه مدل دار مییآمده است که از لحاظ آماری نیز معن به دست -13/1ضریب جمله تصحیح خطا برابر 

کشد تا مدل مجدداا به می سال طول 1از عدم تعادل، تعدیل شده و زمانی در حدود  %13خارج شود، در هر دوره  از تعادل

 تعادل برگردد.
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 آزمون های بررسی پایداری مدل 4-3

 کنند:را به صورت ذیل پیشنهاد می ( به ترتیب دو آزمون کیوسام و کیوسام اس کیو4375براون و همکاران )

𝑊𝑟                                                                    (1)رابطه =

1

�̂�𝑜𝑙𝑠
∑ 𝑣𝑗

𝑟
𝑗=𝑘+1      

𝑠𝑟 =
∑ 𝑣2

𝑗
𝑟
𝑗=𝑘+1

∑ 𝑣2
𝑗

𝑛
𝑗=𝑘+1

                                                                       (                     4)رابطه

بین حدود مرزی باشند )سطح  wrو srدهد. حال اگرانحراف از معیار تخمینی را نشان می σ̂و r= k+1,…Tکه در آن 

بین  wrو srی اگرشود که این ضرائب تخمینی با ثبات است. ولشود و گفته می( فرضیه ثبات پذیرفته می%5معناداری 

شده  اند. اگر نمودار ارائهشود که ضرایب تخمینی بی ثباتشود و نتیجه گرفته میحدود مرزی نباشند، فرضیه ثبات رد می

ینان شود و اگر از نمودار فاصله اطمداخل فاصله اطمینان باشد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته می

عبارتی فاصله اطمینان را قطع کرده باشد( فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری رد و  بیرون زده باشد )یا به

 (4673شود. )تشکینی وجود شکست ساختاری پذیرفته می

 
 نمودار کیوسام و کیوسام اس کیو(1نمودار )

تعیین شده در  هایمحدوده کرانهشود با توجه به قرار گرفتن نمودار مجذور پسماند تجمعی در می طور که مالحظههمان

شود. از آزمون مجذور پسماند تجمعی بررسی تأیید می پایداری ضرایب برآورد شده در طی دوره مورد، %5داری سطح معنی

 .گرددای در ضرایب رگرسیون استفاده میلحظه برای بررسی انحراف ناگهانی و
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 نتیجه گیری

 بوده زیاد بسیار اخیر های سال در درصد تورم ایران در دانیدمی که گونه همانماست.  کشور در مهم موضوعات از یکی تورم

 تورم به نسبت مردم اکثر .است شده کم مردم خرید قدرت و یافته بسیار افزایش سال هر در قیمتها که طوری به است،

 های هزینه دربارة را  فراوانی مباحث نیز اقتصاددانان .میدانند خود4 زندگی سطح کاهش علت را و آن ندارند خوبی احساس

در پژوهش حاضر به منظور بررسی این مهم   .اند کرده مطرح«  تورم رفاهی هایهزینه»عنوان  تحت رفاه، بر آن اثرات و تورم

به این نتایج دست یافتیم که :  4631تا  4631با استفاده از مدل خودبازگشت با وقفه های توضیحی در طی دوره زمانی 

تورم و میزان تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد یعنی با یک واحد افزایش در تورم  بین

افزایش می یابد اما در بلند مدت این رابطه منفی می شود یعنی در بلندمدت نمی توان   63/1 میزان تولید ناخالص داخلی

عت بخشید. همچنین بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت رابطه منفی و عکس با افزایش تورم رشد تولیدات داخلی را سر

کاهش یافته اما در بلندمدت به دلیل افزایش دستمز  46/1وجود دارد یعنی با افزایش یک واحدی تورم میزان بیکاری 

ود می وندی مثبت به خحقیقی به اندازه افزایش قیمت ها دیگر تورم نمی تواند پاسخگوی کاهش بیکاری در کشور باشد و ر

گیرد یعنی افزایش تورم باعث افزایش بیکاری می شود. در بحث آموزش در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت رابطه ثابتی 

بین تورم و وضعیت آموزش و پرورش مشاهده می شود. در نهایت در بخش مسکن در ابتدا با افزایش تورم روند تولید و 

ته و سازندگان )پیمانکاران( مسکن مشغول به ساختن ساختمان های جدید می شوند اما ساخت مسکن سیر صعودی گرف

در بلند مدت به دلیل افزایش هزینه های ساخت و نیز کاهش قدرت خرید مردم و نیز کاهش نقدینگی بازار مسکن وارد 

 رکود می شود و ساختمان های جدید تقریبا خریداری نخواهند داشت.

تعریف کنند و با هر شاخصی که بسنجند، اثر رفاه زدایی آن غیرقابل انکار است. به طور کلی تورم یعنی  تورم را هرگونه که

رفاه تا حدودی یک مقوله فردی است، زیرا 1افزایش سطح عمومی قیمت ها که با باال رفتن نرخ آن رفاه جامعه کم می شود

حالت رفاه عبارت است از افزایش رضایت  ی کنند جدا کرد. در اینرفاه جامعه را نمی توان از رفاه افرادی که در آن زندگی م

مندی فرد بر اثر دست یابی به اهداف خود، البته اهداف منطقی و عقالنی. به عبارت دیگر، رفاه ارضاء و تامین ترجیحات فرد 

 .است و رفاه اجتماعی معطوف به رفاه کلی در سراسر جامعه است

صادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه مروزه اهدافی نظیر تحول اقتا

اقتصادی با مهار تورم، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. 

؛ اما برداشت عامه از اثرات نامساعد تورم دقیق نیست. اکثر مردم بر این باورند که تورم پدیده ای است که باید آن را مهار کرد

هنگامی که اقتصاددانان به تورم و اثر نامساعد آن بر اقتصاد می پردازند جنبه هایخاصی که ممکن است از نگاه افراد غیر 

 .متخصص پنهان باشد توجه دارند

 

                                                           
1 . Standard of Living 
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