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اصطالح تورم به معنای کاهش ارزش پول ناش�ی از افزایش دائمی
سطح نرخ محصوالتی مانند کاالهای مصرفی یا سرمایهگذاری است.
زمانی که از تقابل میان افزایش دس�تمزد شاغالن در برابر رشد نرخ
تورم صحبت میشود ،منظور آن است که افزایش ساالنه دستمزدها
تا چه میزان توانس�ته رشد تورم جامعه را پوشش دهد و خنثی کند؛
تا جایی که سطح اقتصادی افراد تنزل پیدا نکرده و ضمن دارا بودن
زندگی با سطح کیفیت مطلوب ،بتوانند برای ارتقای آن تالش کنند.
در بعضی کشورها به دلیل مشکالت اقتصادی مستمر ،تورم از میزان
دس�تمزدها پیشی گرفته و در برخی دیگر دستمزد افراد پاسخگوی
مناس�ب افزایش هزینههای زندگی اس�ت .در ادامه ،نس�بت میزان
افزایش دس�تمزدها به تورم جاری در برخی از کشورهای مهم جهان
بررسی شده است.

عکس:

بانکهای مرکزی و سیاس��تگذاران تحوالت
دس��تمزدها در منطقه یورو را به دقت زیر نظر
دارند .آنها به دنبال هرگونه اشارهای هستند که
آیا افزایش قیمته��ای مصرفکننده منجر به
افزایش دستمزدها میش��ود یا خیر .همچنین
آی��ا این افزای��ش میتواند ش��روع مارپیچ نرخ
دستمزدها باشد و در میان مدت منجر به رشد
تورم شود؟
اداره آمار فدرال اعالم کرد دستمزد کارمندان
اتحادیهای بهطور متوس��ط  ۱.۳درصد در سال
 ۲۰۲۱افزای��ش یافت��ه ک��ه کمتری��ن افزایش
ثبتش��ده از زمان ش��روع جم��عآوری دادهها
در سال  ۲۰۱۰اس��ت .به گزارش رویترز ،سال
 ،۲۰۲۱س��ال خوشایندی برای آلمان نبود و به
دلیل تورم ش��دید در جامعه ،مردم این کش��ور
در ش��رایط نابسامانی به س��ر بردند .با افزایش
 ۳درص��دی ن��رخ مصرفکننده در این س��ال،
کارگران با کاهش واقعی دس��تمزدهای واقعی
مواجه شدند.
در س��ال  ،۲۰۲۰میانگی��ن ت��ورم آلم��ان
همچنان بهنس��بت پایین و  ۰.۵درصد بود .اما
تا دس��امبر  ۲۰۲۱افزایش س��االنه قیمتها به
 ۵.۳درصد رس��ید .این دومینبار از زمان اتحاد
مجدد ب��ود که تورم آلمان پس از رس��یدن به
 ۵.۲درصد در نوامبر از مرز  ۵درصد گذش��ت.
در سراس��ر اروپا ،تورم به  ۳درصد رسیده و در
ای��االت متحده هماکنون از  ۵درصد فراتر رفته
اس��ت .افزای��ش قیمتها عمدتا طبق��ه کارگر
و بهوی��ژه حقوقبگی��ران ک��م ،والدی��ن مجرد
و مس��تمریبگیران فقی��ر را تح��ت تاثیر قرار
میدهد.
قیم��ت انرژی و مواد غذایی بهویژه بهش��دت
افزایش یافته است .نرخ انرژی در ماه اوت ۱۲.۶
درصد بیش��تر از یک س��ال قبل بود .نرخ نفت
کوره  ۵۷.۳درصد ،سوخت/بنزین  ۲۶.۷درصد،
گاز طبیعی  ۴.۹درصد و برق  ۱.۷درصد افزایش
یاف��ت .نرخ انرژی نیز تح��ت تاغثیر مالیات ۲۵
یورویی در هر تن ( co ۲کربن دیاکسید) قرار
گرفت که در ابتدای سال  ۲۰۲۱عنوان شد .این
مالیات قرار است تا سال  ۲۰۲۵با افزایش منظم
به  ۵۵یورو در هر تن برس��د .در س��ال ۲۰۲۱
نرخ مواد غذایی  ۴.۶درصد ،سبزیجات  ۹درصد
و لبنی��ات و تخممرغ  ۵درص��د افزایش یافت.
ن��رخ کاالهای بادوام مصرف��ی مانند خودرو نیز
 ۵.۵درصد و برای مبلمان و روش��نایی  ۴درصد
افزایش یافته است .لباسها ،محصوالت مراقبت
ش��خصی ،گلها ،روزنامهها و مجالت نیز گران
ش��دهاند ،در حالی که قیمتها در رس��تورانها
بین  ۱۰تا  ۲۰درصد افزایش یافته است.
گزارش ش��ده بس��یاری از خانوارها به دلیل
افزای��ش ن��رخ انرژی و م��واد غذایی ،ش��رایط
مناس��بی برای یک زندگی حداقلی (متناسب با
معیارهای این کشور) ندارند .این در حالی است
که افزایش بس��یار زیاد اجارهبها در س��الهای
اخیر بهطور کامل در آمار رس��می لحاظ نشده
است.
در مناطق ش��هری ،اجارهبه��ا در دوره زمانی
 ۲۰۱۶تا  ۲۰۲۰بهش��دت افزایش یافته اس��ت.
در مونی��خ ،نرخ ه��ر مترمربع ب��ا  ۱۲.۴درصد
افزایش به  ۱۸.۴۸یورو طی  ۳ماه نخست سال
 ،۲۰۲۱در فرانکفورت/مای��ن ب��ا  ۱۴.۵درص��د
افزایش به  ۱۵.۷۵یورو ،رس��ید .در اشتوتگارت
با  ۱۴.۷درصد به  ۱۴.۷۴یورو ،در برلین با ۸.۶
درصد به  ۱۳.۶۸ی��ورو و در هامبورگ با ۱۰.۸
درصد به  ۱۳.۵۰یورو رسید .قیمتها مربوط به
آپارتمانهای ساختهش��ده در  ۱۰سال گذشته
است .در برلین ،اجارهبها بین سالهای  ۲۰۰۹و
 ۲۰۱۹بیش از  ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
در عین ح��ال ،اتحادیهها تضمی��ن کردهاند
که کارگ��ران با وجود عواقب مرگبار همهگیری
ویروس کرونا ،برای کس��ب سود در کارخانهها
ماندهان��د .آنه��ا همچنین از باز ش��دن مدارس
حمایت میکنند ،حتی اگر میلیونها کودک را
در مع��رض خطر س��رایت و عواقب درازمدت و
مرگومیر چشمگیر قرار دهد .همه اینها نشانگر
جاری بودن سیاس��ت اولویت بقایی اس��ت که
توس��ط دولت در جامعه جاری ش��ده است .در
این سیاست ،کسب سود اولویت باالتری نسبت
به زندگی دارد.
در طول همهگیری ،اتحادیههای کارگری در
بسیاری از بخشها بر سر تسویهحسابهایی با
افزایش دس��تمزد صفر درصد یا بسیار کم طی
سالهای متمادی به توافق رسیدند ،که اکنون
تاثیر آن بر کاهش گسترده دستمزدهای واقعی
اس��ت .بهعنوان مثال،ای ج��ی متال ،مذاکرات
قرارداد دس��تمزد برنامهریزی شده خود را برای
 ۳.۸میلیون کارگر در صنایع مهندس��ی و برق
آلمان تا پایان س��ال به حالت تعلیق درآوردهو
با قراردادی برای امسال موافقت کرده است که
شامل هیچگونه افزایشی طی سال نیست.

از سال گذشته میالدی ۵ ،دسته حداقل دستمزد در بریتانیا وجود دارد که ۴
دسته از آنها براساس سن و یکی برای کارگران شاگرد (کارآموزان) است

درآمدها و هزینهها در بریتانیا

در مقایسه
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اقتصادهای
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پایداری بوده
و نرخ این
شاخص در کشور
یادشده بهطور
متوسط کمتر از
سایر کشورهای
بریک است

بریتانیا شامل کشورهای انگلس��تان ،ولز ،اسکاتلند
و ایرلند اس��ت و زمانی ک��ه از اقتصاد بریتانیا صحبت
میشود ،آمار کلی موجود در کشورهای این محدوده
مد نظر است.
بریتانیا جزو منطقهای پرهزینه و گران اروپا به شمار
میرود و زندگی در کش��ورهای ای��ن منطقه نیازمند
مص��رف برنامهریزی ش��ده مبالغ مالی فراوان اس��ت؛
بنابراین ش��اخصهای آماری نسبت تورم به دستمزد
افراد در این کش��ور قابل توجه اس��ت .دفتر آمار ملی
بریتانیا بزرگترین تولیدکننده مس��تقل آمار رس��می
بریتانیا است.
این س��ازمان وظیفه جمعآوری و انتش��ار آمارهای
مرب��وط به اقتص��اد ،جمعیت و جامعه را در س��طوح
مل��ی ،منطقهای و محلی برعهده دارد .براس��اس آمار
این دفتر طی  ۳ماه منتهی به اکتبر  ،۲۰۲۱متوس��ط
درآمد هفتگی در بریتانیا در مقایس��ه با مدت مش��ابه
در س��ال  ۴.۹ ،۲۰۲۰درصد رش��د داش��ته است .در
همین ماه ،نرخ تورم برای ش��اخص نرخ مصرفکننده
 ۴.۲درصد بود که نش��ان میدهد افزایش دستمزدها
از تورم و رش��د قیمتها در این مدت پیش��ی گرفته
است .هرچنداین افزایش دستمزد برای تمامی اقشار
جامعه بهطور یکسان نبود .در سال  ،۲۰۲۱مردان بین

 ۴۰تا  ۴۹س��ال باالترین درآم��د تماموقت در بریتانیا
در میان جنس��یت و گروههای سنی مختلف داشتند.
بهطور کلی در این کشور نیز همواره مردان در سنین
مختلف حقوق ساالنه بیشتری نسبت به همکاران زن
خود دریافت میکنند .بیش��ترین تف��اوت را میتوان
در گروههای س��نی باالتر دید؛ مردان  ۵۰ساله حدود
 ۳۶ه��زار پوند در س��ال درآمد دارند .ای��ن در حالی
اس��ت که زنان حدود  ۲۸.۸هزار پوند در سال درآمد
دارند.
 دستهبندیهای پرداخت مزد
از سال  ۵ ،۲۰۲۱دسته حداقل دستمزد در بریتانیا
وجود دارد که  ۴دس��ته از آنها براس��اس سن و یکی
برای کارگران ش��اگرد (کارآموزان) است .کارگران زیر
 ۱۸س��ال ،افراد  ۱۸تا  ۲۰س��اله ،افراد بین  ۲۱تا ۲۴
س��ال و در نهایت بزرگساالن  ۲۵سال به باال .حداقل
دس��تمزد در بریتانیا برای نخستینبار در سال ۱۹۹۹
مط��رح ش��د و در آن زمان تنها دو رده س��نی  ۱۸تا
 ۲۱و  ۲۲ب��ه باال باری تعیین حداقل دس��تمزد افراد
در نرظر گرفته ش��د .در سال  ،۲۰۲۱حداقل دستمزد
ملی برای بزرگساالن باالی  ۲۵سال در بریتانیا ۸.۹۱
پوند انگلیس در ساعت بود.
ای��ن رقم افزای��ش حدود  ۱.۷۱پوندی را از س��ال

( ۲۰۱۶زمان��ی که حداقل دس��تمزد ب��رای این گروه
سنی ایجاد شد) ،نشان میدهد.
در س��ال  ۲۰۲۱حداقل دس��تمزد کارگران زیر ۱۸
سال  ۴.۶۲پوند در ساعت بود .این رقم برای افراد ۱۸
تا  ۲۰ساله  ۶.۵۶پوند و برای افراد بین  ۲۱تا  ۲۴سال
ب��ه  ۸.۳۶پوند بود .یکی از م��وارد مهمی که در بحث
دستمزد کش��ور بریتانیا باید به آن توجه کرد ،تفاوت
بین دس��تمزد ملی و دس��تمزد واقعی زندگی اس��ت.
دستمزد زندگی ملی نامی است که به حداقل دستمزد
برای کارگران باالی  ۲۵سال داده شده است و تا سال
 ۲۰۱۹مع��ادل  ۸.۲۱پوند بریتانیا در س��اعت بود .از
سوی دیگر ،دس��تمزد واقعی زندگی ،نرخ دستمزدی
اس��ت که براس��اس هزین��ه واقعی زندگی محاس��به
میشود.
اما دستمزد زندگی ملی درصدی از متوسط درآمد
اقش��ار مختلف در جامعه است؛ بنابراین دستمزد ملی
فاصله بیشتری با واقعیت دارد .این شاخصها در زمان
افزایش ش��دید هزینهها ،برای تعیین دس��تمزدی که
اس��تاندارد مناس��بی از زندگی افراد را فراهم میکند
به کار میروند.
 شاخصهای تورم در بریتانیا
شاخص نرخ مصرفکننده شامل هزینههای مسکن

مال��کان ()CPIHجامعتری��ن معی��ار تورم اس��ت.
این ش��اخص ،بس��ط داده ش��ده معیار ش��اخص نرخ
مصرفکننده ( )CPIاست.
این ش��اخص ش��امل معیاری از هزینههای زندگی
بهطور کلی و هزینههای مربوط به مالکیت ،نگهداری
و زندگ��ی اف��راد در خانهه��ای خ��ود (ک��ه بهعنوان
هزینههای مسکن مالکان ( )OOHشناخته میشود)
است.
بناب��ر اطالعات دفت��ر آمار ملی بریتانیا ،ش��اخص
نرخ مصرفکننده ش��امل هزینههای مس��کن مالکان
( )CPIHدر  ۱۲م��اه منتهی ب��ه نوامبر ۴.۶ ،۲۰۲۱
درصد ش��د .این رق��م برای  ۱۲ماه منته��ی به اکتبر
 ۳.۸درصد بود.
بیش��ترین س��هم افزایش در نرخ ت��ورم  ۱۲ماهه
منته��ی ب��ه نوامب��ر  ،۲۰۲۱مرب��وط ب��ه حملونقل
( ۱.۳۴واح��د درص��د افزای��ش ،اغلب برای س��وخت
موت��ور و خودروه��ای دس��تدوم) ،مس��کن و
خدم��ات خانگ��ی ( ۱.۲۸واحد درص��د افزایش) بوده
است.
در آمار ماهانه نیز  CPIHدر ماه نوامبر این س��ال
 ۰.۶درصد افزایش داشت اما این رقم در نوامبر ۲۰۲۰
کاهش  ۰.۱درصدی را تجربه کرد.

دستمزد سنگینتر از تورم در نروژ
کش��ورهای ح��وزه اس��کاندیناوی هم��واره بهعنوان
کشورهایی با باالترین س��طح کیفیت زندگی شناخته
شده و بررسی نسبت دستمزد به تورم در این کشورها
حائز اهمیت است.
کش��ور نروژ با جمعیتی ح��دود  ۵و نیم میلیون نفر،
ج��زو کش��ورهای مهم حوزه اس��کاندیناوی به ش��مار

میرود .به گزارش بلومبرگ ،افزایش تورم نروژ در چند
ماه پایانی س��ال  ،۲۰۲۱بیش از حد انتظار بوده و تورم
 ۲.۶درصدی نروژ ،بیش��ترین میزان تورم در  ۱۳سال
اخیر در این کش��ور اس��ت .این رشد نرخ تورم ناشی از
افزای��ش بهای ب��رق بوده و این اتف��اق منجر به تالش
دولت برای تدوین و اجرایی کردن برنامههای یارانهای

برای کاهش تاثیر افزایش نرخ برق بر مصرفکنندگان
فوریت شد .س��ازمان ملی آمار نروژ در دسامبر ۲۰۲۱
اعالم کرد تورم اصلی این کش��ور به  ۵.۱درصد رسیده
است.
مس��کن  ۱۵.۹درص��د ،آب و ب��رق  ۱۶.۱درص��د،
تجهی��زات خانگی  ۲.۸درصد ،حملونقل  ۵.۲درصد و

مواد غذایی منفی  ۳ .۶درصد در س��ال  ۲۰۲۱افزایش
یافتن��د و ج��زو مهمترین هزینههای زندگ��ی در نروژ
محس��وب میش��وند .این ارقام تورم در حالی است که
دس��تمزدها در نروژ طی س��ال گذشته حدود  ۳درصد
افزایش داش��ته اس��ت؛ بنابراین میزان دس��تمزد این
کشور ،توانست با نرخ تورم در سال  ۲۰۲۱برابری کند.

کنترل تورم در چین
در نوامب��ر  ،۲۰۲۱ن��رخ ت��ورم ماهان��ه در چین در
مح��دوده  ۲.۳درصد قرار گرفت که نس��بت به ماه قبل
بهطور قابل توجهی افزایش داشته است .تورم در ژانویه
 ۲۰۲۰به  ۵.۴درصد رسید اما پس از آن بهطور پیوسته
کاهش یافت .متوسطنرخ تورم ساالنه در چین در سال
 ۲۰۲۰حدود  ۲.۵درصد ب��ود .پیشبینیهای صندوق
بینالمللی پول که در اکتبر  ۲۰۲۱منتش��ر شد ،انتظار
میرود نرخ تورم در س��ال  ۲۰۲۲به حدود  ۱.۸درصد
برس��د .نرخ تورم ماهانه چین در چند ماه پایانی س��ال
 ۲۰۲۱در پایینترین سطح خود قرار داشت.
ن��رخ ت��ورم بهط��ور معمول توس��ط ش��اخص نرخ
مصرفکنن��ده اندازهگی��ری میش��ود .ش��اخص ن��رخ
مصرفکننده توس��عه نرخ ب��رای هزینههای خصوصی
را براس��اس س��بدی از محصوالت نش��ان میدهد که
مص��رف یک خان��وار مصرفکننده متوس��طرا نش��ان
میدهد .در مقایسه با س��ایر اقتصادهای بزرگ جهان،
چی��ن دارای تورم متوس��طو پایداری ب��وده و تورم در
چین به طور متوس��طکمتر از سایر کشورهای BRIC
است .کشورهای بریک به گروهی از کشورهای روسیه،
برزیل ،چین و هند گفته میشود .این کشورها به دلیل
دارا ب��ودن اقتصادهایی تاثیرگذار و با نفوذ در جهان ،از
دیگر کشورها متمایز میشوند .اگرچه چین از نرخ رشد
اقتصادی باالتری برخوردار اس��ت اما نرخ تورم مناطق
توس��عهیافته در جهان هنوز بهطور کلی کمتر از چین
است.
 نرخ تورم منطقهای در چین
در چین ،تفاوت منطقهای بر نرخ تورم اثرگذار است.
از ژوئن  ،۲۰۲۱اس��تان جیانگ سو باالترین رشد CPI
(ش��اخص نرخ مصرفکننده) را تجرب��ه کرد .در حالی
که مقامات رس��می استان س��یچوان ،کمترین افزایش

هزینهها را گزارش دادند .در س��الهای اخیر ،نرخ تورم
در مناطق روس��تایی اغلب کمی بیشتر از شهرها بوده
است .براس��اس گزارش اداره ملی آمار چین ،تورم این
کشور اغلب ناش��ی از افزایش نرخ بخش حملونقل در
ماهه��ای اخیر بوده و افزایش هزینه در س��ایر بخشها
نس��بتا اندک بود .نرخ مواد غذایی در هفتههای پایانی
س��ال  ۲۰۲۱اندکی کاهش یافت اما بهطور کلی هزینه
مواد غذایی در سالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰به میزان قابل
توجهی افزایش داشتند .هرچند گفتنی است ،آمارهای
رسمی دستمزد چین دستمزد بخشهای غیرخصوصی
ش��هری و بخش خصوصی ش��هری را مدنظر قرار داده
و دس��تمزد همه کارگ��ران این کش��ور را اندازهگیری
نمیکند.
 آماری که مشمولیت ندارد
بخش غیرخصوصی ش��هری یک بخش آماری تقریبا
نامش��خص اس��ت که ش��امل تعدادی از انواع مختلف
کارفرمایان میش��ود .از سویی دیگر شرکتهای دولتی
( ،)SOEsشرکتهای جمعی ،شرکتهای با مسئولیت
محدود ( )LLCو ش��رکتهای سرمایهگذاری خارجی
( )FIEدس��ته دیگ��ری از جامع��ه آماری را تش��کیل
میدهند؛ بنابراین بس��یاری از ش��رکتهای خصوصی
برای اهداف آماری در رده بخش غیرخصوصی ش��هری
ق��رار میگیرند .واحدهای بخش خصوصی ش��هری به
مش��اغل خصوصی اطالق میشود که توسط افراد ثبت
ی��ا کنترل میش��وند .اغل��ب این واحدها ش��رکتهای
کوچک و متوس��ط ( )SMEsهس��تند .گفتنی اس��ت،
آمار دس��تمزد چین کارگران روس��تایی ،غیررسمی و
خوداش��تغالی را (که در مجم��وع اکثریت کارگران این
کش��ور را تش��کیل میدهند) در نظر نمیگیرد .به این
ترتیب ،آمار رسمی درباره نرخ دستمزدها ،نماینده کل

چین یا نیروی کارگر این کشور نیستند.
درب��اره می��زان درآمده��ا در این کش��ور میتوان به
آمارهای رسمی اعالمشده توسط این کشور اشاره کرد.
در نیمه نخس��ت س��ال  ،۲۰۲۱متوس��ط درآمد سرانه
س��اکنان چین  ۱۴هزار و  ۸۹۷یوآن بود که نس��بت به
مدت مش��ابه سال قبل ۱۱.۶ ،درصد افزایش داشت .در
میان آنها ،متوس��ط درآمد سرانه س��اکنان شهری ۲۱
هزار و  ۵۱۷یوان بود که نس��بت به مدت مش��ابه سال
قبل ۹.۷ ،درصد افزایش داش��ت و همچنین متوس��ط
درآمد سرانه قابل تصرف ساکنان روستایی  ۷۹۵۶یوان
بود که  ۱۹.۱درصد افزایش داش��ت .این ارقام نش��انگر
افزایش دستمزدها در چین و باال بودن میزان آن نسبت
به تورم جاری در این کشور است؛ البته باید توجه کرد
همان طور که پیشتر عنوان شد ،ارقام اعالم شده آمار
جامعی از وضعیت کلی این کشور نیستند.
 توسعه نرخ مصرفکننده در چین
میانگین تغییرات شاخص نرخ مصرفکننده در طول
زمان ( ،)CPIنرخ سبد بازار از کاالها و خدمات مصرفی
خریداری شده توس��ط مصرفکنندگان را اندازهگیری
میکند .این ش��اخص ارتباط نزدیکی با تورم داش��ته و
نرخ تورم مصرفکننده ،از درصد افزایش س��االنه CPI
بهدس��ت میآید .پس از س��ال  ،۲۰۱۱چین با کاهش
جزئی تورم داخلی مواجه شد.
بی��ن س��الهای  ۲۰۱۴و  ،۲۰۱۸نرخ تورم س��االنه
ح��دود دو درصد ی��ا کمتر بود .در س��ال  ،۲۰۱۹تورم
دوب��اره به  ۲.۹درص��د افزایش یافت و در طول س��ال
 ۲۰۲۰همچن��ان باال ب��ود .نرخ تورم ماهان��ه در ژانویه
 ۲۰۲۰ب��ه دلیل همهگیری ویروس کرونا به  ۵.۴درصد
رس��ید ،اما در ماههای بعد بهسرعت کاهش یافت و در
نوامبر  ۲۰۲۰به مقادیر منفی رسید .در سالهای اخیر،

ن��رخ تورم در ش��هرهای بزرگ و مناطق توس��عهیافته
اغل��ب کمتر از نرخ تورم در مناطق در حال توس��عه در
اس��تانهای داخلی باقی مانده اس��ت CPI .در مناطق
روستایی بهطور متوس��طکمی باالتر از مناطق شهری
بود.
 CPIس��االنه غذا ،تنباکو و مشروبات الکلی در چین
ن هزینهها در س��ال  ۲۰۲۰قرار گرفت و
در بین باالتری 
ن هزینهها
 CPIحملونقل و ارتباطات یکی از پایینتری 
بود .با بهبود بخش گردشگری در نیمه اول سال ،۲۰۲۱
نرخ ماهانه حملونقل دوباره ش��روع ب��ه افزایش کرد.
گفتنی اس��ت ،این کشور در چند ماه اخیر برای صنایع
و مص��ارف خانگی گرفتار بح��ران تامین انرژی و تولید
برق بود .کمبود زغالسنگ در این کشور و چالشهای
مربوط به حوزه انرژی س��بب ش��د تا در س��ال ۲۰۲۱
هزین��ه تامین انرژی در چین بیش��ترین نرخ تورم را به
خود اختصاص دهد.

سخن پایانی
بررس��ی و تحلیل آمار رس��می ارائه شده از سوی
مقامات دولتها و س��رویسهای اطالعاتی رس��می
جهان��ی درباره وضعی��ت اقتصادی کش��ورها ،نحوه
مدیری��ت و مقابل��ه با بحران اقتص��ادی آنها را برای
ما روش��ن میس��ازد .بیشتر بودن دس��تمزد نسبت
به تورم در کش��ورهای توسعهیافته ،حاکی از عملی
ش��دن اقتصادی پویا به همراه وارد شدن پایینترین
فش��ارهای اقتصادی به مردم کشورها است؛ بنابراین
افزایش معقول و منطقی دس��تمزدها که پاسخگوی
افزایش هزینهها باش��د را نمیتوان عاملی حتمی در
رشد نقدینگی و تورم در جامعه عنوان کرد.

