هزینههایزندگیوقیمتها» متفاوت از نرختورم رسمی است؟
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مقدمه :
تورم بهمعنای«افزایشمداومسطحعمومیقیمتها» استومقدارعددیآن برابر با «رشد (درصد افزایش)شاخصقیمتکاالو
خدماتمصرفی»(میانگینموزونتغییراتقیمتکاالوخدماتمصرفی)است».مراکز آمار در تمامی کشورها میکوشند به صورت ماهانه
با استفاده از استانداردهای بینالمللی (اجماع دانش و خرد تخصصی بشر) قابل اعتمادترین برآورد از این متغیر کلیدی اقتصادی را ارائه دهند ،با
این حال نتایج منتشره معموالً با ادراک غیر متخصصان از افزایش هزینه زندگی و افزایش قیمتها متفاوت بوده و این شکاف ،سرمایه اجتماعی
اعتماد به محاسبات آماری و در نتیجه صحت برنامهریزیها و ارزیابی عملکردها را تحت تاثیر قرار میدهد.
سوال اساسی این است که دلیل این شکاف چیست؟ و برای کاهش آن چه باید کرد؟ آیا محاسبات و روشهای محاسباتی اشکال دارند؟ آیا
روشها و شیوههای اجرایی گردآوری و تجمیع دادههای آماری مناسب نیستند؟ آیا ادراک غیر متخصصان و فرمولهای محاسباتی دو مقوله متفاوت
دارای اشتراک لفظیاند؟ آیا محاسبات و روشها درست هستند ولی لزومی ندارد با ادراک غیر متخصصان همخوانی داشته باشد؟ آیا هم محاسبات
و روشها و هم ادراکات غیر متخصصان هر کدام در جای خود درستند ولی تفسیرها و تحلیلها نادرست ،و تعمیمها ناقص و ناروا است؟
این مقاله به دنبال تبیین مفاهیم و مبانی علمی محاسبه انواع تورم ،روشهای اجرایی گردآوری و تجمیع دادههای آماری و در نهایت تفسیر و تحلیل
صحیح نتایج است .به عبارت دیگر میخواهیم نشان دهیم محاسبات رسمی با روشهای علمی و دادههای آماری قابل اعتماد مبتنی بر واقعیتهای
زندگی روزمره مردم صورت می گیرند (که در غیر این صورت کلیه محاسبات عبث و بیهوده بوده و فعالیتهای انجام شده اتالف منابع خواهد بود)
ولی باید در بکارگیری ،تفسیر و تحلیل هر یک از ابعاد و تعاریف تورم دقت شایسته به عمل آید.
مجموعه مباحث به نکات تخصصی و دالیل تفاوت ادراک غیر متخصصان از افزایش هزینههای زندگی و قیمتها با تورم رسمی میپردازد .امید
است صاحبنظران و عالقمندان ،مجموعه نکات را به عنوان اجزاء یک استدالل جامع مدنظر قرار دهند و این مقاله به درک و تفسیر صحیح
آمارهای رسمی کشور و کاهش شکاف ادراکی فوقالذکر کمک کرده و شاهد ارتقای روز افزون سواد آماری ،پاسخگویی و سرمایه اجتماعی در عرصه

آمارهای رسمی کشور باشیم.
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الف)نکاتاختصاصیشاخصقیمتمصرفکنندهوتورم 
الف)1-برخینکاتمهم 
.1شاخصقیمتمصرفکنندهونرختورم:
شاخص قیمت مصرف کننده ( 1)CPIکمیتی است که متوسط (میانگین موزون) تغییرات قیمت کاالها و خدمات (اقالم) مصرفی خانوارها را
نسبت به یک زمان مشخص اندازه گیری میکند و درصد تغییرات این شاخص قیمت مصرفکننده ،نرخ تورم نامیده میشود .در این تعریف چند
نکته کلیدی و حائز اهمیت وجود دارد که عبارتند از:
 تورم ،میانگین موزون تغییرات نسبی قیمت همه کاالها و خدمات مصرفی (سبد کاالها و خدمات مصرفی خانوارها) است نه کاالها و خدماتخاص .بدیهی است در هر دوره ممکن است قیمت برخی اقالم افزایش یا کاهش یافته و یا ثابت بماند .زمانی تورم مثبت است که قیمت اقالمی که
افزایش قیمت داشته بیش از تغییرات قیمت اقالمی باشد که کاهش قیمت داشتهاند .بنابراین افزایش یا کاهش تورم برآیند همه افزایشها و
کاهشها و ثابت ماندن قیمت اقالم مصرفی است.لذا میتوان شاخص شاخص قیمت و تورم را بر حسب کل اقالم ،گروهی از اقالم ،یک قلم و
همچنین کل جامعه یا هر زیر بخشی از جامعه و حتی یک خانوار محاسبه نمود.
 چون هر کاال و یا خدمت در سبد کاالها و خدمات مصرفی خانوار وزن خود را دارد ،باید با وزن واقعی خود در متوسط هزینههای خانوارهایکشور یا استانها اعمال گردد .بنابراین ،عالوه بر تغییرات قیمت اقالم ،وزن آنها در سبد مصرفی خانوار نیز عامل بسیار مهمی در محاسبه تورم
است.
 برای مقایسهپذیر بودن محاسبات دوره های زمانی با یکدیگر ،باید سبد ثابتی از کاالها و خدمات مصرفی که بر اساس هزینه زندگی واقعی مردممعرف سطح و الگوی مصرف ایشان است ،مبنای محاسبه و مقایسه قرار گیرد .به عبارت دیگر بر مبنای هزینههای مصرفی خانوارها در سراسر
کشور که شامل هزاران و بلکه میلیونها خر ید در طول ماه میباشد ،میبایست نمونهای کافی و قابل اعتماد از این تعداد کاالها و خدمات مصرفی به
عنوان نماینده الگوی واقعی مصرف خانوارها با روشهای علمی انتخاب شده و هر ماه قیمت این نمونه (سبد) ثابت را اخذ و مقایسه نموده و
همچنین برای مقایسهپذیر بودن محاسبات باید قیمت اقالم این سبد ثابت را از خردهفروشیهای ثابت اخذ نمود .با توجه به نکات فوق ،نرخ تورم
دقیقا معادل میانگین افزایش نسبی هزینههای خرید سبد مصرفی خانوارها است که از طریق محاسبات ریاضی نیز قابل اثبات است:
فرمول شاخص قیمت مصرف کننده در دورهی  tکه همان متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی سال پایه (

) در سال  tاست به صورت

زیر است:
∑
∑
که در آن

قیمت کاالی  iدر سال پایه ،

مقدار مصرف کاالی  iدر سال پایه ،دوره زمانی مورد بررسی،

دوره زمانی مرجع (پایه) و

تعداد اقالم سبد است و
∑ :هزینه خرید سبد مصرفی در سال  oیا دوره پایه (مبدا مقایسه)؛
∑ :هزینه خرید سبد مصرفی دوره پایه در سال ( tدوره جاری) و
∑
∑

 :شاخص قیمت دوره پایه  oاست که همواره برابر عدد  111میباشد.

Consumer price index
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به صورت و مخرج شاخص قیمت دورهی  tخواهیم داشت:

با اضافه کردن

)

∑

(
∑

عالوه بر این ،عبارت
اختصاری

∑ در واقع همان سهم کاال یا خدمت iام از هزینه سبد مصرفی خانوار در سال پایه ( )oاست و میتوان آن را با عالمت

نشان داد:
(∑

)

مفهوم  CPIکه درصد تغییر آن ،همان نرخ تورم است ،میانگین موزون افزایش نسبی قیمت کلیه کاال و خدمات موجود در سبد مصرفی ثابت خانوار
است .نرخ تورم دوره  tنسبت به دوره پایه به صورت زیر میباشد:
)

)

(

̇

(

به عبارت دیگر:
∑

∑
∑

)

∑
∑

(

∑

با فاکتور گرفتن عبارت

∑ از صورت و مخرج و حذف عوامل مشترک در عبارت داخل پرانتز خواهیم داشت:
)

∑

∑
∑

(

رابطه به دست آمده همان متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی دوره پایه میباشد.

 انواعتورموتفکیکهایمختلفآن:متوسط افزایش نسبی قیمت کاالها و خدمات مصرفی کلیه خانوارهای کشور و یا معادل آن متوسط افزایش هزینههای خانوار برای یک مجموعه
ثابت کاال یا خدمت طی زمان تورم اطالق میشود .در مباحث افزایش یا تغییر یک متغیر ،نخستین مسئلهای که به ذهن خطور میکند مبدأ مقایسه
است .بنابراین ابتدا و انتهای دوره مقایسه بایستی مشخص باشد .در مباحث شاخص قیمت هر ابتدا و انتهایی را میتوان برای این مقایسه متصور
شد .برای عدد شاخص قیمت ،یک سال مشخص که سال پایه نامیده میشود به عنوان مبدأ محاسبات و ماه جاری به عنوان آخرین دوره مقایسه در
نظر گرفته میشود.
عدد شاخص قیمت ،اطالعی است که با استفاده از آن می توان عالوه بر درصد تغییرات فوق الذکر ،تغییرات قیمت هر دو دوره دلخواه را نیز نسبت
به هم سنجید .مثالً میتوان تغییرات قیمت تیر  79نسبت به خرداد  79یا فصل بهار  79نسبت به فصل بهار  79یا شش ماهه دوم سال  79را
نسبت به شش ماهه دوم سال  79یا هر دو دوره دیگر ،مورد بررسی قرار داد.
شاخص قیمت مصرفکننده را میتوان در سطوح جغرافیایی مختلف (مناطق شهری و روستایی) یا سطوح هزینهای مختلف (دهکهای مختلف
هزینهای) محاسبه کرد .از آنجا که هزینههای مورد استفاده در شاخص قیمت مصرفکننده ،متوسط هزینه مصرفی همه خانوارها است؛ بنابراین هر
ترکیب مختلف از خانوارها که الگوی مصرف متفاوتی دارند ،متوسط هزینه متفاوتی را نتیجه میدهد .مثالً چنانچه تنها هزینههای خانوارهایی را در
3

نظر بگیریم که سرپرست بازنشسته دارند یا خانوارهایی که مادر خانوار سرپرست میباشد یا خانوارهایی که دارای فرزند نمیباشند یا خانوارهایی که
در حاشیه شهرها زندگی میکنند یا هر نوع خانوارهایی که الگوی مصرف خاصی دارند؛ میتوان برای هر یک از آنها شاخص قیمت منحصر بفرد
تولید کرد .لذا در حالت تفصیلی میتوان گفت برای هر فرد  CPIو تورم مختص به همان فرد قابل محاسبه است .در حقیقت ،با  CPI( CPIsتک
تک خانوارها یا تک تک افراد جامعه) مواجه هستیم اما به دلیل آنکه تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی در برنامهریزیهای کالن کشورها است،
لذا میبایست بطور میانگینی از کل جامعه (به تفکیکهای مختلف مثال شهری و روستایی و کل یا به تفکیک استانهای کشور یا به تفکیک گروه-
های کاالیی و خدماتی یا به تفکیک دهکهای هزینهای) طراحی و تولید شود .با توجه به توضیحات فوق  3نوع نرخ تورم در پایان هر ماه محاسبه
و اعالم میگردد:
 oنرختورمماهانه :در هر ماه شاخص قیمت مصرفکننده و در نتیجه نرخ تورم سبد مصرفی خانوارها محاسبه شده و با ماه قبل مقایسه میگردد و
به این ترتیب نرخ تورم به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها در طی یک ماه است و در آن  tماه
مورد نظر است:

ماه مورد نظر

(

)

نرخ تورم ماهانه

 oنرختورمنقطهبهنقطهسالیانه :در این تعریف تورم CPI ،هر ماه از سال با  CPIماه مشابه سال قبل مقایسه شده و به صورت زیر محاسبه
میگردد:

ماه مورد نظر

(

)

نرخ تورم سالیانه نقطه به نقطه

نرخ تورم به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها (متوسط میانگین موزون افزایش قیمت کاالها و
خدمات سبد مصرفی) در این ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته است .بعبارت دیگر با نادیده گرفتن  11ماه (فاصله بین این ماه در ماه مشابه
سال قبل) میخواهیم بدانیم ،برای خرید سبد مصرفی سال گذشته در این ماه نسبت به سال گذشته همین موقع چند درصد باید پول اضافی پرداخت
شود.
 oنرختورممیانگین11ماهه(سالیانه):این نرخ میانگین تغییرات قیمت در  12ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به میانگین  12ماهه قبل
از آن است:

ماه مورد نظر

)

∑
∑

(

نرخ تورم سالیانه

به عبارتی ،رشد نسبی میانگین  CPIدر  12ماهه اخیر به میانگین  12ماهه قبل از آن محاسبه میشود.
نرخ تورم به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی میانگین هزینه خرید سبد مصرفی همه خانوارها در  12ماهه اخیر نسبت به میانگین
هزینه خرید همین سبد توسط همه آنها در  12ماهه قبل از آن میباشد .در حقیقت نرخ تورم  12ماهه بیانگر میانگین رشد نسبی قیمتهای کلیه
اقالم سبد (میانگین افزایش هزینه خرید سبد اقالم مصرفی) برای کلیه خانوارها در  12ماهه اخیر نسبت به  12ماه قبل از آن میباشد ،به این
ترتیب در محاسبه این تعریف  22عدد ( CPIیعنی  22عدد معرف تغییرات هزینه خرید سبد اقالم مصرفی) استفاده میشود و تغییرات حتی شدید
قیمتها در یک ماه خاص نمود چندانی در این نوع خاص تورم ندارد .ولی تغییرات مداوم ،به آرامی در این شاخص خود را نشان میدهند و مسلماً
اثرات کامل شوکهای قیمتی طی یک دوره زمانی  12تا  22ماه نمایان میشود .این به این معنی است که اگر به دنبال تحلیل نوسانات قیمت ها
در کوتاه مدت هستیم باید به تعریف و تحلیل ماهانه تورم و یا تعریف سالیانه نقطه به نقطه پرداخته شود.
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. 1.1کاربردانواعنرختورمومتوسطقیمتاقالم :
نرختورممیانگین 11ماهه(متوسطسالیانه) :از مهمترین متغیرهای تحلیل روند و ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور و تحلیل کالن اقتصادی
مورد استفاده اقتصاددانان ،سیاستگذاران و برنامهریزان سیاستهای پولی و مالی کشور است و یکی از ابزارهای اصلی انجام محاسبات ملی به
قیمت ثابت و تبدیل دستمزدها و قراردادها و تجزیه و تحلیلهای کالن اقتصاد رفاه خانوارها به صورت کلی است.
نرختورمنقطهبهنقطهسالیانه :نوسانات ساالنه در قیمت کاالها و خدمات مصرفی در سطح کل سبد مصرفی یا هر زیرسبد (زیرگروه) و یا هر
قلم از سبد را نشان داده و دادههای الزم برای برنامهریزی و مدیریت ساالنه و یا نوسان یک ساله بازارها را نشان میدهد.
نرختورمماهانه :معطوف به نوسانات تصمیمگیریهای کوتاهمدت ماهانه است و نوسانات یک ماه اخیر را به وضوح نشان میدهد و برای اتخاذ
تصمیمات و برنامهریزی کوتاه مدت کاربرد دارد .به عنوان مثال تورم ماهانه  2.2درصد در ماه تیر سال  1379در  5سال اخیر بیسابقه بوده است و
بیش از  9برابر میانگین تورمهای ماهانه سال قبل است که عدد بسیار باالیی برای تورم ماهانه به حساب میآید این در حالی است که نرخ تورم
ساالنه در تیر ماه  79فقط  1.5واحد نسبت به ماه قبل تغییر کرد و به عدد  7.9درصد رسید.
نکته بسیار مهم این است که آنچه در بازار عمال توسط مردم و آمارگیران مشاهده میشود فقط و فقط همین قیمت اقالم سبد (نه کل سبد) است که
باز هم برای رسیدن به میانگین کشوری یا استانی عمالً عدد محاسبه شده ،میانگینی از کل قیمتهای عملی و واقعی در سراسر کشور است که دامنه
تغییرات خاص خود را دارد و ممکن است این متوسط با مشاهده و احساس و ادراک هر یک از مردم متفاوت باشد.


 .1قیمتمصرفکنندهوتفاوتآنباسایرقیمتها:
قیمت مصرفکننده قیمتی است كه خانوارمصرفكنندهنهایی برای تهیه یک واحد كاال یا خدمت میپردازد .برای درک مفهوم قیمت مصرفکننده
به مثال زیر توجه کنید:
فرض كنید یک نوع خاص یخچال فریزر از کشور آلمان توسط شرکت واردکننده لوازم خانگی وارد کشور میشود .شرکت واردکننده یک ارزش ریالی
برای وارد کردن آن به کشور صادركننده (معادل با ارز مورد مبادله) پرداخت میکند (یا ممكن است یخچال فریزر توسط یک شرکت داخلی تولید
شود) .شرکت واردکننده یا شركت تولیدكننده داخل ،محصول مذكور را به عمدهفروش لوازم خانگی میفروشد .عمده فروش نیز یخچال فریزر را با
یک حاشیه سود به کارگاههای خردهفروشی در سطح استان یا کشور میفروشد .کارگاه خرده فروشی نیز با احتساب هزینه حمل و نقل و یک حاشیه
سود ،مجدداً آن را به مصرفکننده نهایی میفروشد .همان طور که مالحظه میشود برای یک قلم یخچال فریزر چندین معامله و بنابراین چندین
قیمت وجود دارد؛ نخستین قیمت که واردکننده آن را پرداخت می کند تا به کشور وارد کند قیمت واردات کاال نام دارد و شاخصی که با استفاده از
این قیمت محاسبه میشود ،شاخص قیمت واردات ( 1)MPIنامیده میشود .قیمت یخچال فریزر در درب کارخانه تولیدکننده آن ،قیمت تولیدکننده
نامیده میشود و شاخص آن شاخص قیمت تولیدكننده ( 2)PPIاست .قیمتی که عمدهفروش آن را به کارگاههای خردهفروشی میفروشد قیمت عمده-
فروشی ( 3)WPIو شاخص آن ،شاخص قیمت عمدهفروشی نامیده میشود .در نهایت ،قیمتی که به مصرفکننده نهایی فروخته میشود ،قیمت
مصرفکننده و شاخصی که با آن تولید میشود ،شاخص قیمت مصرفکننده ( 4)CPIنامیده میشود.
 .3کاالیمصرفیخانواروکاالینهاییودامنهشمول:CPI
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شاخص قیمت مصرفکننده تنها برای اقالم مصرفی نهایی خانوارها محاسبه میشود .به این معنا که ممکن است اقالمی باشند که توسط سازمان یا
نهادی خاص به مصرف نهایی برسند اما در محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده جایی ندارند مانند اقالم نوشت افزاری كه توسط یک سازمان دولتی
برای مصرف نهایی خر یداری میشود ولی در محاسبه تورم لحاظ نمی شود در حالیكه اگر همین اقالم توسط خانوار خر یداری شود در محاسبه نرخ
تورم در نظر گرفته میشود .در حالت دوم ممکن است اقالمی توسط خانوار خریداری شوند اما برای مصرف نهایی نباشند مانند خرید سم و کود
توسط یک کشاورز ،که به عنوان نهاده تولید برای تولید محصوالت کشاورزی و نه مصرف نهایی استفاده میشود .برخی اقالم نیز هستند که ماهیت
سرمایهای دارند و برای حفظ ارزش پول و دارایی یا سرمایهگذاری توسط خانوار خریداری میشوند مانند سکه طال (البته طالیی که به عنوان
زیورآالت استفاده میشود ،ماهیت مصرفی دارد و لذا در سبد مورد استفاده برای محاسبه تورم با ضریب اهمیت  1.12درصد وجود دارد) ،ارزش
مسکن و آپارتمان (هزینه استفاده از مسکن به عنوان اجارهبها و همچنین هزینههای تعمیرات و نگهداری ،ماهیت مصرفی دارد و لذا در سبد مورد
استفاده برای محاسبه تورم با ضریب اهمیت  32.1درصد وجود دارد) ،اوراق بهادار و قرضه دولتی که در سبد مورد استفاده در شاخص قیمت
مصرفکننده جایگاهی ندارند و نباید انتظار داشت تغییرات قیمت آنها در شاخص قیمت مصرفکننده لحاظ شود.
به این ترتیب ،خانوارها همه مخارج خود را صرف هزینههای مصرفی نمیکنند بلکه بخشی از آن را پسانداز و بخشی را نیز سرمایهگذاری میکنند.
شاخص قیمت مصرفکننده تنها متوسط میزان افزایش هزینههای مصرفی خانوار را محاسبه میکند و سایر بخشها را نادیده میگیرد .از این رو،
شاخص قیمت مصرفکننده نمیتواند بصورت کامالً دقیق ،تغییرات رفاه خانوار را اندازهگیری کند .زیرا تغییرات رفاه میتواند ناشی از تغییر در
درآمدها یا هزینهها باشد در صورتیکه شاخص قیمت و تورم فقط به دنبال محاسبه تغییرات قیمت در کاالها و خدمات مصرفی است .لذا تغییرات
قیمت در کاالهای سرمایهای و تغییرات درآمد (که بر تغییر رفاه خانوار اثر دارد) در تورم لحاظ نمیشود.
ضمناً باید توجه داشت که تورم پدیدهای پولی است ،به این معنا که تنها توسط خانوارهایی حس میشود که برای تهیه مایحتاج خود ،پول هزینه
میکنند و آنرا به صورت رایگان و یا از تولیدات خود به دست نمیآورند .بنابراین خانوارهایی که بخش زیادی از مایحتاج خود را از طریق
کمکهای بالعوض ،نهادهای خیریه یا خیرات و زکات دریافت میکنند و خانوارهایی که خودشان در تهیه مایحتاج خودکفا هستند ،هنگام افزایش
قیمت اقالم ضروری خانوار ،تورم کمتری را حس خواهند کرد.
 .4سطحقیمت1وتفاوتآنباشاخصقیمت:
متوسط قیمت یک کاال ،از میانگین حسابی مظنههای قیمت جمعآوری شده از منابع اطالع مختلف برای آن کاال در ماه مورد بررسی محاسبه
میشود ،بدست میآید و ملموسترین اطالع قیمتی برای کاربران تلقی میشود .تغییر این متوسط قیمت نسبت به ماه قبل اطالعی است که بیشتر
خانوارها آن را به عنوان تورم تلقی میکنند .این رویکرد در مورد تک تک اقالم صحیح میباشد اما در مورد گروههای کاالیی که شامل چندین قلم با
تغییرات قیمت متفاوت و ضرایب هزینه ای مختلف هستند ،برای خانوار به راحتی قابل محاسبه نیست .آنچه که در مباحث تورم مطرح است و
بایستی مد نظر قرار گیرد ،ویژگی عمومیت افزایش قیمت یعنی افزایش قیمت رخ داده در تمامی نقاط شهری یا روستایی کشور است.
هایقیمتیساختهمیشود ،یعنیمتوسطتغییرقیمتقلمکهازچندینمنبعاطالعبه

شاخص قیمتازرویتغییراتتکتکمظنه
دستآمدهبهعنوانمتوسطافزایشیاکاهشقیمتقلمدرماهجاریلحاظمیشود .به طور مثال ،اگر تمامی مظنههای قیمتی یک قلم
(ویژگی عمومیت افزایش قیمت) در یک ماه افزایش  21درصدی داشته باشند ،شاخص قیمت قلم در آن ماه ،رشد  21درصدی را تجربه خواهد
کرد .اما اگر این افزایش  21درصدی طی چند ماه در تمامی مظنهها اعمال شود ،شاخص قیمت قلم در هر ماه کمتر از  21درصد افزایش خواهد
داشت و پس از تغییر قیمت تمامی مظنهها ،افزایش  21درصدی در شاخص ،نسبت به قبل از افزایش قیمت ،را نشان میدهد .حال چنانچه برای
یک قلم واحد ،یک مارک خاص افزایش  21درصدی و مارک دیگری افزایش  15درصدی در قیمت داشته باشد ،شاخص قیمت متوسط افزایش را
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نشان میدهد که با توجه به ترکیب مظنهها عددی بین  15و  21خواهد بود (یعنی مهم است که چه تعداد مظنه افزایش  15درصدی و چه تعداد
مظنه افزایش  21درصدی دارند).
 .5عواملموثربرتغییرترجیحاتمصرفکننده:
به مرور زمان ،ترجیحات مصرفکنندگان نسبت به مصرف کاالها و خدماتی که در اقتصاد تولید و عرضه میشود تغییر میکند .این دالیل عمدتاً
عبارتند از تغییر رفتار مصرف كنندگان در مقابل تغییر قیمتهای نسبی (جایگزینی کاالهای گرانتر با کاالهایی که افزایش قیمت کمتری داشتهاند،
اثر جانشینی) ،وجود كاالها و خدمات (اقالم) جدید (انتقال تقاضای مصرفكننده به این كاالها و در نتیجه تغییر سبد مصرفی) ،تغییر كیفیت كاالها
و خدمات (جایگزین کردن کاالها و خدمات قدیمی سبد سال پایه با كاالها و خدمات با كیفیت بهتر) .خالصه این عوامل باعث شده است که بر
اساس استانداردهای بینالمللی ،بهنگامسازی سبد مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار هر  5سال یکبار انجام
شود.
 .6مفهومتغییرسالپایه،1الگویمصرفواثرآنبراندازهتورم:
با توجه به تعریف شاخص قیمت که تغییرات قیمت مجموعهای از کاالها و خدمات نسبت به سال پایه میباشد ،سال پایه و نحوه تعیین آن در
محاسبات مربوط به شاخص قیمت از اهمیت باالیی برخوردار است .در تهیه شاخص قیمت فرض بر این است كه مقادیر کاالها در دو دوره مورد
مقایسه تغییر نكرده و ثابت باقی مانده است و به عبارت دیگر الگوی مصرف بدون تغییر باقی میماند .اما به مرور زمان تركیب این سبد ثابت در
هز ینه خانوار متفاوت میشود ،یعنی كاالهای جدید وارد سبد شده و بعضی از كاالهای قدیمی كه دیگر مورد استفاده خانوار نیست از سبد خانوار
خارج میشود .موضوع دیگر سهم نسبی هز ینه خانوار در اقالم میباشد .این سهم نسبی كه اصطالحاً «وزن» یا «ضریب اهمیت» نامیده میشود به
مرور زمان در سبد خانوار دچار تغییر میشود .به عنوان مثال طی زمان استفاده از فناوری اطالعات در بین خانوارها گسترش مییابد یا اینكه
خانوارها به آموزش فرزندان خود اهمیت بیشتری میدهند؛ بنابراین سهم آموزش در سبد خانوار تغییر پیدا میكند.
پیدایشكاالهای جدیددربازاروتحوالتصنعتی وشیوهفنآوری وتغییراتجمعیتی باعثتغییرالگوی مصرفی خانوارشدهوتغییر
سال پایه راالزامآورمیسازد .به طوری كه اگر فاصله دو دوره پایه از هم ز یاد باشد ،سبد مصرفی خانوار در دو دوره یكسان نبوده و قابلیت
مقایسه خود را از دست خواهد داد و بهعبارتی خطای جایگز ینی به حداكثر میزان خود خواهد رسید؛ بدین معنا كه تعدادی از كاالها از بازار خارج
شده و جای آنها را كاالهای جدید میگیرند .در این زمان تجدید نظر در سال پایه در دستور كار قرار میگیرد.
در شرایط تورمی ،شاخص السپیرز تورم کاالها و خدمات را بیشتر از حد نشان میدهد .با توجه به تغییر سهم نسبی اقالم در سبد خانوار طی زمان،
در صورتیكه قیمت كاالیی افزایش یابد ،تصمیم عقالیی خانوار به عنوان یك واحد نهادی اقتصادی،كاهش میزان تقاضای آن كاال با در نظر گرفتن
سهم مصرف آن کاال از بودجه خانوار ،میباشد .که این مسئله با توجه به ثابت بودن مقدار تا قبل از تغییر سال پایه منجر به برآورد بیش از اندازه
شاخص مذکور میشود .با اصالح سبد بر اساس الگوی مصرف خانوار ،اثرگذاری این قلم در تهیه شاخص سال جدید كمتر میشود و محاسبه عدد
شاخص با سال پایه جدید ،عدد کمتری را نشان میدهد.
لذا با توجه به تغییر در تركیب و سهم نسبی كاال در سبد خانوار طی زمان ،میبایست در فواصل مناسب این سبد را بهنگام نموده که اصطالحاً به آن
فرایند تغییر سال پایه میگوییم.
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 .1فرمولمحاسبهشاخصقیمت :
در اغلب کشورهای دنیا ،مراکز آماری از فرمول شاخص قیمت السپیرز برای محاسبه شاخص قیمت  CPIاستفاده میکنند .مرکز آمار ایران نیز از
فرمول السپیرز برای محاسبه شاخص قیمت  CPIو تورم استفاده میکنند .این شاخص از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که یکی وزنها با
ضرایب اهمیت اقالم مشمول شاخص است که در سال پایه تعیین میشود و تا سال پایه بعدی ثابت میماند و قسمت دوم قیمت اقالم مشمول
شاخص است که هر ماهه از تعدادی منابع اطالع جمعآوری میگردد .با استفاده از این قیمتها و ضرایب اهمیت ،شاخص قیمت برای هر قلم
مشمول شاخص و گروههای فرعی و اصلی و همچنین شاخص کل ،محاسبه میشود.
دلیل عمده اینکه شاخص قیمت السپیرز هم اکنون در بیشتر کشورهای جهان و بطور گسترده جهت محاسبه برآوردی از نرخ تورم مورد استفاده قرار
میگیرد این است که در این فرمول فقط تغییرات قیمت اندازهگیری می شود زیرا وزنها ثابت میباشند .در نتیجه وقتی مقایسه دو شاخص قیمت در
دو دوره متفاوت انجام میگیرد ،فقط تغییرات قیمت را به دست میدهد .حال آن که در شاخصهای دیگر نظیر شاخص قیمت پاشه که وزنها در هر
دوره تغییر پیدا میکند مقایسه شاخصهای قیمت در دو دوره نه فقط تغییرات قیمت بلکه تغییرات وزنها را نیز منعکس میکند .ضمن اینکه
تغییرات وزنها در هر زمان مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد میباشد.
 .1فرایندتغییرسالپایهشاخصقیمتمصرفکننده :
به طور کلی خانوارهای شهری و روستایی به دالیلی چون تغییر و پیشرفت تكنولوژی تولید كاالها و خدمات با ایجاد تغییر در شیوه زندگی خانوارها
مانند گسترش استفاده از كامپیوترهای شخصی و تلفن همراه طی سالیان اخیر ،تغییر در تعداد و تركیب جمعیت كشور در الگوی مصرفی خانوارها،
مانند کاهش میزان نرخ رشد جمعیت كشور طی سالهای اخیر و حرکت هرم سنی به سمت پیر شدن جمعیت و تغییر ُبعد خانوارها در مناطق
شهری و روستایی ،تغییر در میزان درآمد خانوارها مانند افزایش درآمد و افزایش سهم هز ینههایی مانند تفر یحات و سرگرمیها در كل هز ینه
خانوارها یا كاهش درآمد خانوارها و افزایش سهم هز ینههای اقالم مصرفی خوراکی و کاهش سهم هز ینههای تفر یحات و سرگرمیها و حتی بهداشت
و درمان و تغییر در ترجیحات مصرفكنندگان ،وضعیت عمومی اقتصاد كشور ،میزان درآمد ارزی ،میزان و نوع واردات ،وضعیت آب و هوایی
(مانند خشكسالی) مبادرت به تغییر سهم و نسبت هزینهای خود از اقالم مصرفیشان میکنند.
با در نظر داشتن نکات فوق در همین راستا ،مرکز آمار ایران اقدام به تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرفکننده از سال  1371به سال 1375
نموده و شاخص قیمت مصرفکننده آذر  1379بر اساس سال پایه  1375را منتشر کرد .به این منظور در تعیین اقالم ،بررسی روند الگوی مصرف
خانوار طی  5سال گذشته با استفاده از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار اقدام شده است .بدین شکل که نسبت متوسط هزینه اقالم به متوسط
هزینه کل خانوار استخراج و با توجه به طبقهبندی مصرف فردی بر مبنای هدف ( )COICOPبرای گروههای کاالیی ،اقالمی انتخاب شده که
بیشترین وزن نسبی در بودجه خانوار را داشته باشد به طور مثال در گروه نان و غالت با انتخاب  17قلم این پوشش هزینهای تحقق مییابد.
همچنین ،فرایند کاالشناسی برای به هنگام نمودن اقالم سبد مصرفکننده از ابتدای سال  1372شروع و تا انتهای سال  1372به اتمام رسید و
اقالمی که ضریب اهمیت آن ها بر اساس آخرین نتایج طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در طول این سالها کاهش یافته ،حذف و
اقالم جدید که دارای اهمیت بیشتری بودند جایگزین شدند .در نهایت برای محاسبه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها به تفکیک
شهری ،روستایی و کل کشور اقالمی انتخاب شدند که اطالعات آن در جدول شماره  1ذکر شده است.
به طور كلی ،اقالمی که در سبد سال پایه جدید اضافه میشوند باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
•

مهمترین ویژگی یک قلم ،باال بودن ضریب اهمیت در سبد خانوار میباشد ،به گونهای که بتواند نماینده خوبی برای اقالم گروه خود باشد .در
این راستا سعی شده است تا اقالم انتخابی هر گروه پوشش مناسب ضریب اهمیت آن گروه را داشته باشد تا بتواند تغییرات قیمت آن گروه را
نمایندگی کند.

•

داشتن امکان خرید و فروش و مبادله به طوریکه بتوان در هر دوره قیمت عملی فروش آن قلم را اخذ کرد.
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•
•

امكان تعیین مشخصات نسبتاً دقیق برای قیمتگیری داشته باشد.
داشتن ثبات در سبد خانوار (در طول زمان در سبد خانوار وجود داشته باشد) که برای بررسی این امر اطالعات هزینه و درآمد سبد خانوار
برای دورههای متوالی مورد بررسی قرار میگیرد.

•

با توجه به روند مصارف و هز ینههای خانوارها ،پیشبینی شود كه در آینده نزدیک قلم مورد نظر دارای ضر یب اهمیت باال خواهد شد.

بعد از نهایی شدن فهرست اقالم ،نوبت به انتخاب مناطق شهری ،آبادیهاا و کارگااههاای منتخاب مایرساد .باا توجاه باه اینکاه امکاان جماع آوری
اطالعات قیمت واحد کاال از خانوار امکانپذیر نمیباشد و ممکن است خانوار دقات الزم در ارائاه اطالعاات را نداشاته باشاد ،جماعآوری قیمات از
کارگاههای خرده فروشی انجام میشود .روش آمارگیری در این طرح به صورت نمونهگیری دو مرحلهای اسات .در مرحلاه اول شاهر یاا آباادی نموناه
انتخاب میشود و در مرحله دوم فهرست كارگاههای شهر یا آبادی نمونه تعیین و بر حسب الزامات طرح فنی نمونهگیری از جمله واریانس تغییرات
قیمت ،تعدادی كارگاه نمونه انتخاب شده و جهت تكمیل پرسشنامه های قیمت به آنها مراجعه میشود.
خالصه وضعیت تغییر اقالم و مناطق جغرافیایی در جدول  1نشان داده شده است.
جدول:1مقایسهاطالعاتشاخصقیمتمصرفکنندهدردوسالپایه1331و1335
سال 1371
خانوار

سال 1375

تعداد

مناطق شهری

تعداد اقالم

تعداد اقالم

تعداد اقالم

مناطق شهری

اقالم

(آبادی)

حذف شده

اضافه شده

نهایی

(آبادی)

شهری

251

 273منطقه شهری

29

31

255

 359منطقه شهری

روستایی

297

 573آبادی

21

29

315

 929آبادی

الزم به ذکر است شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور برای  295قلم در سطح کل مناطق شهری و روستایی (تعدادی از اقالم در سطوح
شهری و روستایی مشترک هستند) محاسبه میشود.
بعد از تعیین فهرست اقالم ،ضریب اهمیت اقالم و گروههای کاالیی بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال  1375بهنگام شد .در این
مرحله وزن اقالمی که در سبد مورد قیمتگیری وجود ندارند به اقالم موجود بر اساس طرح کاالشناسی و مطالعه روند تغییرات سبد مصرفی
خانوارها منتسب میشوند.
بعد از تعیین اقالم و وزنهای جدید ،محاسبه شاخص قیمت بر اساس سال پایه  1375انجام میشود .الزم است ذکر شود که شاخصهای قیمت
دورههای زمانی قبل از فروردین  1375بر اساس شاخص سال  1375که برابر عدد  111است تعدیل میشود و با توجه به اینکه همه این
شاخصها به یک نسبت تغییر میکنند ،درصد تغییرات مختلف (نرخ تورمهای ماهانه ،نقطهای و ساالنه) بدون تغییر باقی میمانند .ولی برای بازه
زمانی فروردین  1375تا آبان  1379دو شاخص قیمت با دو سال پایه متفاوت (سبد کاالها و وزنهای متفاوت) وجود دارد .بنابراین نرخ تورم دو
سال پایه هم متفاوت خواهد بود و انتظار میرود که نرخ تورم سال پایه جدید کاهش یابد (همانطور كه پیشتر هم اشاره شد دلیل این موضوع بیش
برآوردی شاخص قیمت السپیرز میباشد).
باتوجهبهحجمزیادنمونهجهتمحاسبهوزنها(حدود33٬111خانوارنمونهشهریوروستاییطرحهزینهودرآمدخانوار)وهمچنین
مظنههایقیمت(حدود 411٬111مظنهقیمت ازکارگاههایخردهفروشیوخانوارها) درهر ماه جمعآوری میشود)،وبااستفاده از
روشهایعلمینمونهگیریوجمعآوریقیمتتوسطآمارگیرانکارآزمودهومحلیومستقردراستانها،مقدارخطایمحاسبهمربوطبه
تورمدرکمترینسطحممکنبودهونرختورمازاعتمادبسیارباالییبرخورداراست .
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چگونگیمحاسبهاجارهبهایواحدهایمسکونیوموضوعمسکندرشاخص :

.3
سهم بخش مسکن در شاخص  31.1درصد میباشد که عمدتا مربوط به سه قسمت -1 :اجاره واحدهای مسکونی اجاری -2 ،ارزش اجاره خانههای
ملکی و  -3هزینه تعمیر و نگهداری واحد مسکونی شخصی میباشد.
تغییرات قیمت اجارهبهای واحدها مسکونی استیجاری از بررسی آماری اجارهبها این واحدها بدست میآید واحدهای مسکونی مالک نشین از طرفی
برای خانوارها یک سرمایهگذاری محسوب میشود و از طرف دیگر یک کاالی مصرفی میباشد .از آنجایی که سرمایهگذاری چه در مسکن و چه در
هر زمینه دیگر نمیبایست در این شاخص منظور گردد (بلکه خرید و مصرف کاالها مورد نظر میباشد) .جهت پوشش وزن بخش مصرفی از
واحدهای مسکونی مالکنشین از روش «اجاره احتسابی »1استفاده میشود .بدین ترتیب که در بررسی هزینه خانوار از خانوارهای ملکنشین
(ساکن در واحدهای مسکونی شخصی) سوال میشود که اگر بخواهید خانه خود را اجاره دهید ،اجاره آنها چه میزان میباشد (با توجه به متوسط
اجاره بهای خانههای مشابه) بدین ترتیب برآوردی از اجارهبهای واحدهای مسکونی شخصی به دست میآید که با این روش برآوردی از بخش
مصرفی واحدهای مسکونی مالکنشین بدست میآید .برای نشان دادن تغییرات قیمت این واحدها از تغییرات قیمت واحدهای مسکونی اجاری
استفاده میشود.

ب)دالیلتفاوتادراکعمومیازافزایشهزینهزندگیوقیمتهابامحاسباترسمیتورم 
 .1عددتورم ،یکشاخصازجنس«میانگین موزون» است :نرخ تورم افزایش نسبی قیمت تمامی کاالها و خدمات مصرفی در تمام
مناطق و همه دهکهای درآمدی و در واقع کل کشور است ،نه رشد قیمت کاال یا خدمت خاص در منطقه ای خاص.
مرکز آمار ایران جهت محاسبه شاخص قیمت و تورم برای هر قلم ،اطالعات قیمت از منابع اطالع مختلف در سراسر كشور جمعآوری و در
محاسبات مورد استفاده قرار میدهد .به عنوان مثال برای قلم برنج در دو نوع داخلی و خارجی دامنه قیمت از  91111تا  171111ر یال میباشد
(در قیمتگیری تیر سال  )79كه در محاسبه متوسط قیمت برنج برای هر نوع به تفكیک مورد استفاده قرار میگیرد اما در محاسبه شاخص قیمت با
توجه به وزن برنج در سبد خانوار لحاظ میشود.
معموال هر فردی تورم را بر اساس کاالها و خدمات مصرفی شخصی خود که تعداد محدودی است ،تخمین میزند و یا حتی معموال قیمتهای ثابت
مانده و یا کاهش یافته را در محاسبات خود لحاظ نمیکند ،بلکه برداشت فرد از تورم همان افزایش قیمت برخی اقالم و یا حتی بدتر از آن تلقی
بیشترین افزایش قیمت به منزله تورم میباشد .در حالیکه مرکز آمار ایران تورم را بر اساس اطالعات  295قلم کاال و خدمت محاسبه مینماید .تورم
یک نماگر میانگین است به عبارت دیگر تغییرات میانگین قیمت طیف زیادی از کاالها و خدمات بر اساس الگوی مصرف یک خانوار نوعی
( )typicalبوده كه برای خانوارهای دارای الگوی مصرفی متفاوت از متوسط جامعه ،بیشتر یا کمتر از نرخ تورم اعالم شده است.
مصرفکننده و نرخ تورم «میانگینهای وزنی هستند» :در واقع شاخص قیمت مصرفکننده انبوهی از

 .1اعداد شاخص قیمت 
نوسانات واقعی ضعیف و شدید قیمت در بازارهای سراسر کشور را تبدیل به یک عدد به صورت متوسط یا میانگین موزون کل تغییرات قیمت
مینماید .معموال افراد در تخمین تورم ذهنی خود وزن و ضریب اهمیت کاالها و خدمات را مدنظر قرار نمیدهند ،ولی مرکز آمار ایران کاالها و
خدمات را بر اساس وزنشان در محاسبات وارد مینماید وزن یا ضریب هر یک از کاالها و خدمات ،نسبت متوسط هزینه آن قلم به متوسط کل
هزینه خانواری میباشد .به عنوان مثال وزن مسکن  31.1درصد ،وزن گوشت قرمز  2.7درصد ،وزن بنزین  2.1درصد و وزن نان  2.2درصد می-
باشد که باعث میشود تغییرات قیمت هر یک ،تأثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.

Imputed Rent
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شایان ذکر است هر ساله برآوردی از ضرایب اهمیت کاالها و خدمت مشمول شاخص محاسبه میشود و چنانچه نتیجهگیری شود که ضرایب اهمیت
اقالم شاخص با سال پایه تفاوت معنیداری دارد ،تجدید نظر در ضرایب اهمیت انجام میگیرد.
 .3تورم ،افزایشمداومسطحعمومیقیمتهااست :در زمانهایی که با افزایش یکباره قیمتها در یک یا چند ماه محدود مواجه
می شویم ،نرخ تورم ساالنه (نرخ تورم) تغییرات مورد انتظار مردم را نشان نخواهد داد و باورپذیری آن به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد .دلیل این
موضوع این است که در فرمول محاسبه نرخ تورم که در زیر مشاهده میشود  22عدد  CPIبرای  22ماه منتهی به ماه مورد نظر ،دخالت دارند.

=نرخ تورم میانگین 12ماهه (ساالنه ) در ماه
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و افزایش یکباره قیمت اقالم (مثل خودرو ،اجاره مسکن ،طال و  )...که مدت کوتاهی از وقوع آن میگذرد تغییر زیادی در عدد تورم ساالنه ایجاد
نمیکند .در زمانی که تغییرات قیمت اندک بوده و دارای نوسان نباشد ،تورم محاسباتی با احساس مردم از تورم تفاوت اندکی خواهد داشت ولی
زمانی که قیمتها با سرعت بیشتری در حال افزایش است ،احساس مردم از تورم با نرخ تورم محاسباتی تفاوت بسیاری پیدا میکند .به عبارت
دیگر در زمانهایی که با جهشهای ناگهانی قیمت مواجه هستیم (افزایش قیمت ناگهانی و شدید در قیمت سکه ،طال ،خودرو ،ارز و ،)...
باورپذیری تورم متوسط مورد تردید قرار میگیرد.

 .4نرخ تورمبهصورتماهانه،نقطهبهنقطهومتوسطسالیانهمحاسبهمیگرددوهریکدارایمفهوموکاربردهایخاص
خودمیباشد.تورمماهانهونقطهبهنقطهتغییراتآنیوکوتاهمدتقیمتهارانشاندادهوباادراکعموممردمازتورم(که
عمدتاًناظربروضعموجودوآیندهاست)نزدیکترند.درحالیکهنرختورمسالیانهمتوسطتغییراتقیمتدو سالاخیررا
نشانمیدهدوبرایمقاصدسیاستگذاریوبرنامهریزیکالنوبلندمدتمورداستفادهقرارمیگیرد .
مقایسه سه نوع نرخ تورم با معدل نمرات یک دانش آموز در طول دوران تحصیلی  9ساله اول و  9سال دوم مفید خواهد بود ،و بدیهی است که هر
محاسبه و معدلی مفهوم و کاربرد خاص خود را دارد .
هر درس مانند یک کاال یا خدمت موجود در سبد مصرفی است .نمرات هر یک از این تکدرسها مانند قیمت هر یک از اقالم سبد مصرفی هستند
و معدل هر سال این دانشآموز مانند شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی یا  CPIماهانه است و میانگین معدلهای دوره تحصیلی  9ساله این
دانشآموز مانند متوسط  CPIهای  12ماهه میباشند ،به این ترتیب همواره راجع به دانشآموزی که در سال آخر تحصیل میباشد  3سوال مطرح
است و هر یک از آنها هدف و کاربرد خاص خود را دارند و نمی توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد( .ترکیب انواع  3گانه تورم با مفاهیم و
کاربردهای متفاوت آنها)
 معدل کل دوران تحصیل  12ساله چقدر است؟ و معدل  9ساله دوره دوم نسبت به  9ساله دوره قبل چقدر تغییر کرده است؟
 معدل هر سال تحصیلی و خصوصاً سال آخر این دانشآموز چقدر است؟ و نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده است؟ (شبیه تورم
سالیانه نقطه به نقطه و تورم ماهانه)
 نمرات تک تک دروس این دانشآموز چند است (شبیه متوسط قیمت و شاخص قیمت تک تک اقالم سبد مصرفی) و در هر درس چه
روندی طی شده است؟
به عبارت دیگر یک بار بر کل سنوات تحصیل و یک بار بر هر سال تحصیلی و یک بار بر تک تک درس ها در یک سال تحصیلی متمرکز میشویم
و چه بسا دانش آموزی با معدل ساالنه بسیار باال و خوب در سال به خصوصی معدلی متفاوت با  12ساله تحصیالتش داشته باشد و چه بسا این
دانش آموز با معدل عالی در دوران تحصیل و یا سال خاص در درس خاصی نمرات خوبی کسب نکند .بدیهی است برای تحلیل جامع وضعیت
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تحصیلی این دانش آموز ،باید هر سه وجه (بعد) یا معیار یا شاخص ارزیابی (طول دوران تحصیل ،تک سالها و هر یک از تک درسی ها) را با هم
در نظر بگیریم ،اگر چه هر یک از آنها کاربرد خاص خود را دارند و با هم ارتباط دارند.
یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه تحلیل تورم و ادراک آن اتفاق می افتد همین است که این  3نوع تورم و همچنین شاخص و متوسط قیمت هر
یک از اقالم سبد مصرفی به جای یکدیگر استفاده شده و باعث تفسیر اشتباه می شوند و توجه به این تفکیک و مفاهیم و کاربرد خاص هر یک از
آنها برای تحلیل صحیح الزامی است.
مراکز آمار مسئول تولید دادههای با کیفیت و تجمیع آنها ،تشریح اجزاء متشکله هر شاخص و تفسیر صحیح آنها میباشند و مباحثی همانند،
سیاستگذاریها ،برنامهر یزیها ،اقدامات اصالحی در بازارها ،علل نوسانات قیمتها و مدلهای پیش بینی اقتصادسنجی خارج از وظایف مراکز
آماری است و دستگاهها و نهادهای سیاستگذاری و برنامهریزی مسئول این امور میباشند.
نسبت مرکز آمار به این نهادها و دستگاههای حاکمیتی مانند نسبت آزمایشگاه تشخیص طبی و پزشکان متخصص و فوق تخصص است .مراکز
آمار پس از نمونهگیری و در حد همان متخصصان آزمایشگاه اظهار نظر مینمایند و نسخه نویسی و تجویز بر عهده پزشکان متخصص است.

 .5سطوحمتفاوتیازمحاسبهنرختورموجودداردکهتفسیرهایمتفاوتیدارند.
برای درک بیشتر تورم الزم است تفکیک های مختلفی که در آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران وجود دارد نیز مورد توجه قرار میگیرد که در زیر
برخی از این تفکیکها توضیح داده شده است.
• نرختورمدرزیرگروههایشاخص
در واقع تورم برآورد قابل اعتمادی از میانگین افزایش نسبی قیمت تمامی کاالها و خدمات است ،نه افزایش نسبی قیمت تک تک اقالم سبد،
چنانچه افزایش قیمت یک كاالی خاص در یک دوره اتفاق افتاده باشد نظیر افزایش قیمت طال یا تجهیزات رایانهای ،بررسی اعداد شاخص در
ز یرگروههای مربوط به این اقالم میتواند نمایانگر تورم در دوره مورد نظر باشد .به طور مثال ،نرخ تورم ماهانه در گروه خوراكیها و آشامیدنیها
برابر  2.9درصد در تیر ماه سال  1379میباشد در حالیكه این رقم برای شاخص كل برابر  2.2درصد است .گاهی افکار عمومی عدد تورم را به
منزله برآورد یکسان افزایش نسبی قیمت کلیه کاالها و خدمات تلقی میکنند و با مقایسه آن با واقعیتهای بازار ،محاسبات را باور نمیکنند ،در
حالی که هر عدد متوسط ،معدل یا میانگین ،متشکل از اجزایی با نوسانات (با هر میزان) میباشد و به هیچ وجه معدل اعداد برابر تک تک اعداد
نیست.
• تورمدرمناطقشهری-روستایی
با توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در مناطق شهری و روستایی كه پیشتر توضیح داده شد ،تفاوت در نرخهای تورم با توجه به سهمها ،قابل
توضیح میباشد .به طور مثال ،نرخ تورم ماهانه در گروه مسکن در مناطق شهری برابر  9.2درصد و مناطق روستایی  3.1درصد در تیر ماه سال
یباشد .در حالیكه ،نرخ تورم ماهانه كل برای مناطق روستایی  3.2درصد و مناطق شهری  2.9درصد است .مقایسه ضر یب اهمیت گروه
 1379م 
مسکن در مناطق شهری ( )32.11در برابر ضر یب اهمیت این گروه در مناطق روستایی ( )13.79نشان میدهد افزایش قیمت اجاره بهاء تاثیر
بیشتری بر خانوارهای شهری داشته و آنها با تورم ماهانه بیشتری مواجه شدهاند.
• تورمبهتفكیکاستانها
تورم برآورد قابل اعتماد از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت کاال و خدمات مصرفی است که به تفکیک مناطق جغرافیایی نیز محاسبه و منتشر
می شود .با توجه به تفاوت الگوی مصرف خانوارها شهری و روستایی و حتی تفاوت الگوی مصرف در استانهای مختلف این عدد در استانهای
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مختلف و شهرها و روستاها متفاوت است .با توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در استانها ،تفاوت در نرخهای تورم با توجه به سهمها قابل
توضیح میباشد .به طور مثال ،نرخ تورم ماهانه در استان گلستان برابر  1.9درصد و برای استان تهران  9.9درصد در تیر ماه سال  1379میباشد.
یدهد افزایش اجاره بهاء تأثیر بیشتری
ضرایب اهمیت گروه مسکن برای استان گلستان ( )23.29و برای استان تهران ( )22.27میباشد و نشان م 
بر تورم استان تهران داشته و آنها با تورم ماهانه بیشتری نسبت به استان گلستان مواجه شدهاند ( 9.9درصد در مقابل  1.9درصد).
از طرفی دیگر نرخ تورم سال استان كرمانشاه در تیر ماه سال  1379برابر  11.9درصد و نرخ تورم استان كهگیلویه و بویر احمد  9.3درصد است.
در صورتی كه ،میانگین تورم سال استانها یا همان نرخ تورم كل كشور برابر  7.9درصد در تیر ماه  1379بوده است.
کها
• نرختورمبهتفكیکده 
با توجه به تفاوت ضرایب اهمیت اقالم در دهکهای مختلف هز ینه كه پیشتر توضیح داده شد ،تفاوت در نرخهای تورم با توجه به سهمهای مختلف
دهکها قابل توضیح میباشد .به طور مثال ،نرخ تورم سال در دهک اول برابر  7.2درصد و دهک دهم  7.7درصد در تیر ماه سال  1379میباشد.
این درحالی است كه نرخ تورم دهک هشتم  7.7درصد است .یعنی فشار تورم در تیر ماه بر طبقات میانی بیشتر بوده است.
 .6گرانی(سطحباالیقیمتها)وتورم(درصدافزایشقیمتهایپایینیاباال)دومقولهیمتفاوتند:معموال افراد هر نوع گرانی
و سطح باالی قیمتها را به معنی افزایش نرخ تورم در نظر میگیرند در حالیکه افزایش تورم به معنای افزایش سرعت افزایش کلیه قیمتهاست.
از طرفی ،گران بودن به درآمد افراد و توان اقتصادی آنها و مقایسه قیمت آن كاال در سایر كشورها وابسته است.به طور مثال یک خودرو لوکس
حتی اگر نسبت به سال گذشته کاهش قیمت داشته باشد (کاهش تورم خودرو لوکس) باز هم از نظر عام یک کاالی گران محسوب میشود.
باالبودنسطحقیمتهابهمعنایباالبودنتورمنیست.همانطورکهپایینبودنتورمبهمعنیپایینبودنسطحقیمتهانیست .این دو از
جنس متفاوت بوده و با واحدهای متفاوتی ارزیابی میشوند به طوری که تورم به صورت درصد بیان میشود و مبنای مقایسه آن عدد صفر است .در
حالی که سطح قیمتها بر حسب واحد پول اندازهگیری میشود و واحد آن ریال است .مثال اگر هزینه خدمات آرایشگاه مردانه در یک روستا
 2٬111تومان و در مناطق خاصی از تهران  31٬111تومان باشد و هردو  1111تومان افزایش قیمت یابند ،در مورد اولی با قیمت پایین شاهد
رشد نسبی قیمت (تورم)  51درصدی و برای دومی عدد متناظر  3درصد خواهد بود ،اگرچه سطح قیمت دومی  11برابر اولی است ،حال ممکن
است برخی تورم دومی را  11برابر اولی بدانند در حالی که اصال چنین نیست و سطح باالی قیمتها به معنای باال بودن تورم نیست .
 .7شرطثباتکیفیتکاالوخدمتوثباتواحدآماری درمحاسباتنرختورملحاظمیشود :در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار
ایران تغییرات قیمت که ناشی از تغییر مشخصات کاالست (مانند تغییر کیفیت ،وزن ،مارک و  )...به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته نمیشود و
سعی میشود در هر مظنه قیمت ،مشخصات خاص قلم تعریف شود و در هردوره از قلمی با همان مشخصات ثابت قیمتگیری شود تا در محاسبه
تورم تنها افزایش واقعی قیمتها نشان داده شود .ولی گاهاً در ذهن افراد جامعه هر نوع تغییرات قیمت ،از جمله تغییر قیمت به دلیل تغییر در
مشخصات كاال به عنوان تورم در نظر گرفته میشود.

 .3معموالً شدیدترینافزایشقیمتهایبرخیازکاالهاوخدماتمصرفیدربرخیمناطقبهغلطبههمهکاالهاوخدمات
مصرفیتعمیمدادهشدهوبهعنواننرختورمکلدرنظرگرفتهمیشود،درحالیکهاینازمصادیقاستقراناقصوتعمیمناروا
است .معموال مردم در محاسبات ذهنی خود به اقالمی که اخیرا افزایش قیمت شدیدی داشتهاند نسبت به اقالمی که قیمت آنها ثابت مانده و یا
کاهش داشتهاند ،وزن بیشتری میدهند .در حالیکه در محاسبات رسمی ،وزن همه اقالم مستقل از نوسانات قیمت (افزایش یا کاهش) در طول
زمان ثابت و بدون تغییر میماند.
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در هر ماه با چهار دسته از اقالم مواجه هستیم:
 -1کاالها یا خدماتی که درصد تغییرات قیمت بیشتر از تورم میانگین داشتهاند.
 -2کاالها یا خدماتی که درصد تغییرات قیمت کمتر از تورم میانگین داشتهاند.
 -3کاالها یا خدماتی که تغییر قیمتی نداشتهاند (مثل نان یا بنزین در تیر ماه )79
 -2کاالها یا خدماتی که با درصد تغییر قیمت منفی مواجه شدهاند.
نرخ تورم میانگین در ماه ،میانگینی از درصد تغییرات قیمت همه کاالها و خدمات ( 295قلم کاال و خدمت) یا به عبارت دیگر میانگین درصد
تغییر قیمت کاالها و خدمات  2گروه فوق میباشد.
قیمتمصرفکننده ( )CPIاست.یکی از کاربردهای نرخ تورم سنجش

 .3شاخصهزینهزندگی ( 1)COLIمتفاوتاز شاخص
تغییرات هزینه زندگی میباشد .به این ترتیب که ابتدا یک سطح زندگی استاندارد مشخص می شود و سپس تغییرات هزینه آن در طول زمان اندازه
گیری می شود .اما در واقعیت استاندارد زندگی جامعه در طول زمان ثابت نیست و متوسط کیفیت زندگی جامعه در طول زمان در حال افزایش
میباشد بنابراین هزینه زندگی هم افزایش مییابد .این نوع افزایش هزینه زندگی از دید مردم به عنوان تورم در نظر گرفته میشود ولی واقعیت این-
گونه است که تورم به معنای افزایش هزینه یک سطح استاندارد و ثابت زندگی در طول زمان میباشد ،نه افزایش کیفیت یا استاندارد زندگی ،به
عبارت دیگر با افزایش کیفیت کاالها و خدمات و استاندارد زندگی ،همه افزایش قیمتها را نباید مستقیما به عنوان تورم حساب کرد ،چون در
واقع کاالها و خدمات متفاوتی مورد استفاده قرار گرفتهاند که قاعدتا قیمت باالتری هم باید داشته باشند.
از طرف دیگر ،شاخص تورم اگرچه برآوردی از شاخص هزینه زندگی است ولی لزوما نمیتواند به طور دقیق تغییرات در هزینه زندگی خانوارها را
نشان دهد .زیرا در شاخص هزینه زندگی ،کل هزینههای خانوار از جمله مالیاتها و بیمهها (نظیر بیمه عمر) نیز در محاسبات آورده میشود ،در
حالی که هزینههایی نظیر مالیاتهایی که به قیمتهای خردهفروشی وابسته نیستند در شاخص  CPIوارد نمیشوند .همچنین در محاسبه شاخص
هزینه زندگی وقتی مقدار مصرف و نوع کاالها و خدمات مصرفی تغییر میکند ،این تغییرات میبایست در محاسبات منظور گردد در حالی که در
شاخص ( CPIشاخص تورم) ،تغییرات در یک سبد که اقالم و ضرایب آن در سال پایه تعیین شده و تا سال پایه بعدی ثابت است ،مورد نظر قرار
میگیرد.

 .11تغییرات قیمت داراییهای سرمایهای ،اثر مستقیمی روی تورم ندارد ولی از طریق تاثیر بر افزایش قیمت کاالها و
خدمات مصرفیدرمحاسبات تورم لحاظمیشود.مطابق استانداردهای جهانی ،تغییر قیمت داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری 2و
هزینههای ناشی از فعالیتهای غیر قانونی در محاسبه نرخ تورم وارد نمیشود .برای مثال تغییر قیمت زمین ،قیمت مسکن ،سکه طال و  ...در
محاسبات تورم آورده نمیشود .ز یرا تورم درصد تغییر قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار در یک دوره معین است ،نه کل هزینههای زندگی و
تولید و سرمایهگذاری.
الزم به ذکر است که تغییر اجاره بها (برای خانوارهایی که دارای مسکن شخصی هستند ،معادل ارزش جاری مسکن آنها در محاسبات آورده
میشود) و تغییر قیمت طال به عنوان زیور آالت را با وزن متناسب خود در محاسبه تورم لحاظ میگردد ،در حالیکه مردم عموما کل افزایش
هزینههای سرمایهگذاری و افزایش قیمت داراییهای سرمایهای نظیر امالک و طال و  ...را به حساب افزایش تورم میگذارند.

Cost of living index
Capital assets and investment
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نرختورماجارهبهایواحدهایمسکونی ،متوسطرشداجارهبهایتمامخانوارهامیباشد :شاخص قیمت اجارهبهای واحدهای
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مسکونی برای کل کشور محاسبه میشود .با توجه به اینکه هدف از این طرح محاسبه تورم یکی از اقالم مصرفی سبد خانواراست بنابراین تنها به
میباشد .واحدهای مسکونی
خانوارهای اجاره نشین مراجعه میشود .تعداد کل نمونههای مورد استفاده در کل کشور حدود  9٬111خانوار در هر ماه 
مورد مراجعه ثابت است به صورتی که در هر دوره قیمت اجاره هر واحد مسکونی با قیمت دوره قبل همان واحد مسکونی (ثبات مشخصات خاص)
سنجیده میشود .در صورت تغییر وضعیت واحد از استیجاری به ملکی ،این واحد توسط واحدهای استیجاری دیگر جایگزین شده و هر دوره تمامی
خانوارهای نمونه (چه آنهایی که قرارداد جدید دارند و چه آنهایی که مهلت قراردادشان باقی است) در محاسبه منظور میشوند لذا برای
خانوارهایی که در دوره آمارگیری قرارداد جدید بسته و یا قرارداد قبلی خود را تمدید نمودهاند شاهد تغییر قیمت میباشیم و برای خانوارهایی که
قرارداد آنها تمدید نشده یا مهلت آن پا برجا است شاهد ثبات قیمت میباشیم و متوسط شاخص اجارهبها با متوسطگیری از هر دو گروه خانوار به
دست میآید .لذا تورم اجاره بها (متوسط افزایش نسبی هزینه اجاره برای همه خانوارها) کمتر از افزایش اجارهبهای قراردادهای جدید (بخشی از
خانوارها که قرارداد جدید بستهاند) خواهد بود .البته مرکز آمار ایران هر دو این آمار را تولید و برای استفاده عموم بر روی سایت خود منتشر می-
کند.

.11نوساناتنرخارزمستقیماًدرمحاسباتتورملحاظنمیشود.افزایشنرختورممعادلباافزایشنرخارزنیست.اگرچه
افزایشنرخارزازطریق افزایشقیمتکاالهاوخدماتمصرفیدرمحاسباتتورملحاظمیشود.در وضعیت كنونی جهان و با
وابستگی اقتصادها به یكدیگر ،وضعیت تراز پرداختها در كشورهای در حال توسعه یكی از مسائل مورد توجه دولتهاست .به طوری كه وضعیت
تراز تجاری ،قیمت محصوالت وارداتی و حجم واردات از عوامل اصلی در افزایش قیمت های داخلی در هنگام افزایش قیمت ارز است .نرخ ارز
میتواند قیمتهای داخلی را از طر یق تغییر در قیمت كاالهای نهایی یا نهادههای وارداتی تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به اینكه با افزایش نرخ ارز،
قیمت محصوالت وارداتی و در نتیجه هز ینه نهادههای وارداتی در تولید کاالها و خدمات داخلی افزایش مییابد ،افزایش قیمت واردات به واسطه
افزایش نرخ ارز میتواند یكی از عوامل ایجاد تورم داخلی باشد .
اقتصاد ایران هم مرتبط با اقتصاد جهانی است و سطح قیمتهای داخلی نمیتواند نسبت به تكانههای خارجی كه شامل نوسانهای قیمت نفت،
افزایش یا كاهش نرخ ارز و تغییر قیمتهای واردات است ،مصون بماند .اما واقعیت آن است که در کوتاه مدت تغییرات نرخ ارز در ایران اثر
کمتری بر تورم دارد .این تصور که به هر میزان افزایش قیمت ارز ،شاخص قیمتها نیز باید به همان میزان افزایش یابد؛ در كوتاه مدت صحیح
نمیباشد .مطابق آمار مرکز آمار ایران در سال  1379میزان واردات  2٬271٬579میلیارد ریال و میزان تولید ناخالص داخلی ایران معادل
 19٬719٬197میلیارد ریال است .به عبارت دیگر میزان واردات تنها  12.9درصد تولید ناخالص داخلی بوده است .بنابراین اگر فرض کنیم تمام
واردات با ارز آزاد انجام شده باشد و باز هم فرض کنیم همه واردات را کاالهای مصرفی تشکیل دهند در این صورت افزایش  111درصدی قیمت
ارز باعث افزایش  12.9واحد درصدی در شاخص قیمتها و آن هم پس از یک سال خواهد شد .این در حالی است که تنها بخشی از واردات
شامل کاالهای مصرفی میباشد .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم هریک از این بخشهای تشکیل سرمایه ،مصرف واسطه و مصرف نهایی از
کل واردات به ترتیب  29 ،32و  21درصد میباشد بنابراین سهم هر یک از واردات این بخش ها از کل تولید ناخالص داخلی به ترتیب 3.7 ،2.7
و  3.1درصد میباشد .بنابراین مالحظه میشود که تنها  3.1درصد از کل تولید ناخالص داخلی را واردات کاالهای مصرفی نهایی تشکیل میدهد و
افزایش قیمت این بخش (به دلیل افزایش نرخ ارز) در کوتاهمدت به صورت کامل منجر به افزایش نرخ تورم مصرفکننده این اقالم خواهد شد
(میزان افزایش تورم کل هم بستگی به وزن این اقالم در سبد مصرف خانوار دارد) .افزایش قیمت کاالهای مصرف واسطهای (مواد اولیه مورد نیاز
بخش تولیدی) بر قیمت تولیدکننده تاثیر داشته و تاثیر آن بر تورم مصرف کننده با وقفه همراه خواهد بود و تغییرات قیمت بخش تشکیل سرمایه با
وقفه به مراتب بیشتری به قیمت تولیدکننده و در نتیجه قیمت مصرفکننده منتقل خواهد شد .همچنین الزم به یادآوری است که این تحلیل در
صورتی درست است که همه واردات با ارز آزاد تامین شده باشد اما در واقعیت ارز اختصاص یافته به واردات با نرخهای متفاوتی میباشد که کمتر
از نرخ بازار آزاد می باشد.
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 منجر به افزایش قیمت این اقالم هم میشود به این،الزم به ذکر است که افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه فرصت کاالهای تولید داخل
صورت که با افزایش نرخ ارز قیمت کاالهای قابل تجارت تولید داخل در بازارهای جهانی افزایش یافته و این به معنای افزایش هزینه فرصت و در
.نتیجه قیمت داخلی این اقالم هست
:منابع
1- International labour organization, Consumer price index manual: theory and policy, 2014
2- United nations, Practical Guide to producing consumer price index, 2009
3- International monetary found, Producer price index manual: theory and policy, 2014
4- United nations, System of national accounts, 2008
5- P.R.G. Layard, A.A. Walters, Microeconomic theory

16

