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 (6931=611)سال پايه  6931تورم سال  در هااصلي كاالها و خدمات مصرفي خانوار هايسهم گروه

 

 مقدمه -6

يكي از موضاعات اساسي و متغيرهاي كليدي تأثيرگذار بر متغيرهاي كالن اقتصادي است كه از ديرباز مورد بحث تورم 

ورهايي ثبات اقتصادي است و كشعدم پردازان اقتصادي بوده است. بسياري از اقتصاددانان بر اين باور هستند كه تورم منشأ نظريه

تحت  و هاي متماديبرند. باتوجه به تجربه تورم باال در ايران در سالي اقتصاد رنج ميثباترو هستند از بيكه با تورم باال روبه

هاي اخير الدر ساران اقتصادي ، مسئولين و سياستگذكنندگان و وضعيت فعاليت بنگاههاي اقتصاديتأثير قرار دادن رفاه مصرف

يجه آن، تورم نت كه قرار گيردافزايش قيمت تحت كنترل  كه اي تنظيم نمايندگونههاي پولي و مالي را بهسياستد انكرده تالش

 اندهر يك از گروههاي كااليي مصرفي خانوارها در تورم كل، سهم متفاوتي را داشته است.بوده 6931تك رقمي در سال 

د توانتورمي دولت و سياستگذاران را هدفمند كند و همچنين ميضد هاي تواند سياستها ميكه اطالع از اين سهم

 به برخي اقالم خاص يارانهراهنماي عمل خوبي براي دولتمردان در زمينه نظارت و كنترل قيمتي، شناسايي و اعطاي 

بنابراين در اين باشد.  هاي اقتصادي و...دولت در برنامه عملكرد و همچنين شناخت نقاط قوت و ضعف و ضروري

محاسبه  6931هاي مختلف از تورم كل كشور، تورم مناطق شهري و همچنين تورم مناطق روستايي در سال سهم گروهگزارش، 

 اند. هر گروه چه ميزان در تورم سهيم بوده ،و ضمن مقايسه با ضرايب اهميت گروه در سبد مصرفي خانوار، مشخص شود

 

 (6931=611) 6931سال كل كشور ز تورم ا هاي اصلي كاالها و خدمات سبد مصرفي خانوارگروهسهم  -2

. دهدرا نشان مي 611.2عدد ( 6935=611)بر مبنايدر اين سال  كشور شاخص كل، 6931شر شده در سال تطبق نتايج من

( 6931در سال  هاي كل كشوركاالها و خدمات مصرفي خانوار)نرخ تورم  6935نسبت به سال  6931درصد تغيير شاخص سال 

سال  و رتبه تأثيرگذاري در نرخ تورم سهم از تورم جدول زير نرخ تورم، ضريب اهميت، در. درصد است 1.2برابر  براي كل كشور

باشد. ميكل تورم  سهم گروه ازضريب اهميت و تغييرات قيمت عوامل تعيين كننده براي گروههاي اصلي آورده شده است.  6931

 6931 لبيشترين نقش را در تورم سا "هاخوراكيها و آشاميدني"گروه  ،شودهمانطور كه در جدول زير مشاهده مي

 "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"گروه از بعد يت اين گروه در سبد مصرفي خانوارها داشته است. ضريب اهم

در مقايسه  "هاخوراكيها و آشاميدني"دهنده افزايش قابل توجه قيمت قرار دارد كه اين موضوع نشاندر رتبه دوم 

امل بر ع "هاخوراكيها و آشاميدني"افزايش قيمت  اثربطوريكه  باشدمي "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"با 

 خوراكيها و"و باعث شده است تا گروه پيشي گرفته  "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"ضريب اهميت گروه 

كه برخي گروهها  شودالزم است به اين نكته اشاره  داشته باشد. 6931بيشترين سهم را در تورم سال  "هاآشاميدني

سهم  ،ممكن است از تورم بااليي برخوردار باشند اما با توجه به پايين بودن ضريب اهميت اين گروهها در سبد مصرفي خانوارها

مشخص است كه اين گروه هم  "هاخوراكيها و آشاميدني"ي در تورم كل داشته باشند. با مشاهده اطالعات مربوط به گروه كمتر

رار در رتبه دوم ق "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"است )بعد از گروه ضريب اهميت بااليي در سبد مصرفي خانوارها داشته

برخوردار بوده است كه هر دو اين عوامل باعث شده اين گروه بيشترين سهم را در تورم  6931دارد( و هم از تورم بااليي در سال 

شود كه تورم اين گروه در بين مشاهده مي "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"با دقت در اطالعات گروه  كل داشته باشد.
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تبه پنجم قرار دارد اما با توجه به باال بودن ضريب اهميت آن در سبد مصرفي خانوارها دومين سهم را در تورم كل گروهها در ر

وجود داشتن نرخ تورم نسبتاً باال، سهم بسيار ناچيزي در تورم  با "دخانيات"، و "تفريح و فرهنگ"، "آموزش"گروه  .داشته است

اين بنابرباشد. كل داشته است كه اين موضوع در نتيجه پايين بودن ضريب اهميت اين گروهها در سبد مصرفي خانوارها مي

 فيمصر سبددر  "هاخوراكيها و آشاميدني"كند باال بودن ضريب اهميت گروه آنچه در اينجا بيشتر جلب توجه مي

سهم باالي آن در  نهايتاًخانوارهاي كشور و همچنين نرخ تورم بسيار باالي اين گروه در مقايسه با ساير گروهها و 

ختلف م مصرفي الزم به ذكر است جهت محاسبه سهم تورمي گروههاي باشد كه بايستي مورد توجه قرار گيرد.تورم كل مي

 از فرمول زير استفاده شده است:

به  6931و  6935هاي هاي انجام شده براي يك گروه اصلي در سالنسبت اختالف هزينه= گروه از تورم كليك سهم 

 6931و  6935هاي هاي انجام شده خانوارها براي كل گروهها در سالاختالف هزينه

براي كاالها و خدمات بيشتر هزينه كرده باشند، درصدي  6935نسبت به ريال  n، 6931به عبارت ديگر: اگر خانوارها در سال 

 باشد.ريال كه مربوط به گروه خاص است، نشان دهنده سهم تورمي آن گروه مي nاز 

 

 (: سهم تورمي گروههاي اصلي از تورم كل كشور6جدول )

 رتبه اثرگذاري نرخ تورم ضريب اهميت سهم از تورم گروههاي اصلي

ها آشاميدني و خوراكيها  93.3 21.1 62.9 6 

سوختها ساير و گاز ، برق ، آب ، مسكن  96.5 95.5 3.9 2 

درمان و بهداشت  1.2 3.6 3.2 9 

و نقل حمل  5.1 3.9 9.3 9 

 5 3.3 9.2 9.1 متفرقه خدمات و كاالها

كفش و پوشاك  9.5 9.1 1.6 1 

آنها معمول نگهداري و خانگي لوازم و مبلمان  2.1 9.3 5.9 3 

 1 66.9 6.3 2.5 آموزش

فرهنگ و تفريح  6.5 6.3 3.5 3 

رستوران و هتل  6.2 6.9 1.1 61 

 66 9.6 2.3 6.6 ارتباطات

 62 1.3 1.1 1.5 دخانيات
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  6931از تورم مناطق شهري كشور سال  هاي اصلي كاالها و خدمات سبد مصرفي خانوارسهم گروه -9

گذاري گروههاي اصلي در تورم كل مناطق شهري مورد تجزيه و تحليل در اين قسمت نيز سعي شده است سهم و ميزان تأثير

با توجه به اينكه سهم مناطق شهري در كل كشور نسبت به مناطق روستايي به مقدار قابل توجهي باال است انتظار قرار گيرد. 

بندي ورم مناطق شهري در مقايسه با كل كشور تغييرات چنداني داشته باشد. در رتبهبندي آن در ترود سهم گروهها و رتبهنمي

 "آنها معمول نگهداري و خانگي لوازم و مبلمان"نسبت به گروه  "آموزش"ها در تورم مناطق شهري گروه گروهها از نظر سهم آن

 ها دچار تغيير اندكي شده است.در سطح باالتري قرار گرفته است. رتبه ساير گروهها بدون تغيير باقي مانده است اما سهم آن

 6931( در سال 6935=611)بر مبناي در مناطق شهري كشوركاالها و خدمات مصرفي  شاخص كلطبق نتايج منتشر شده، 

در جدول زير نرخ تورم، ضريب اهميت، سهم از تورم و رتبه تأثيرگذاري در نرخ تورم مناطق شهري . دهدرا نشان مي611.6عدد 

 درصد تغييربراي گروههاي اصلي آورده شده است. همانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شد، ضريب اهميت و  6931سال 

در تورم مناطق  "هاخوراكيها و آشاميدني"گروه  باشد.ميكل تورم  درگروه  آنسهم  عوامل تعيين كننده يك گروه از قيمت

داشته است. با مقايسه ضريب اهميت اين  6931 لسامناطق شهري بيشترين نقش را در تورم  شهري همانند تورم كل كشور

از ضريب اهميت كمتر قابل توجهي نسبت به گروه اين گروه شود كه مشاهده مي هاي شهريگروه در سبد مصرفي خانوار

ين ااين گروه در تورم كل داشته است كه  اما سهم بيشتري نسبت به برخوردار است "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"

 "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"در مقايسه با  "هاخوراكيها و آشاميدني"دهنده افزايش قابل توجه قيمت موضوع نشان

از مسكن، آب، برق، گ"بر عامل باال بودن ضريب اهميت گروه  "هاراكيها و آشاميدنيخو"بطوريكه ميزان افزايش قيمت  باشدمي

ي مناطق شهربيشترين سهم را در تورم  "هاخوراكيها و آشاميدني"پيشي گرفته و باعث شده است تا گروه  "و ساير سوختها

هم ضريب اهميت بااليي در سبد مصرفي  "هاخوراكيها و آشاميدني"گروه  همانطور كه گفته شد،داشته باشد.  6931سال 

در رتبه دوم قرار دارد( و هم از تورم بااليي  "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"است )بعد از گروه داشته ي شهريخانوارها

 شد.برخوردار بوده است كه هر دو اين عوامل باعث شده است اين گروه بيشترين سهم را در تورم كل داشته با 6931در سال 
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 اصلي يگروههاسايركه تورم اين گروه در بين  دهدنيز نشان مي "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"گروه مربوط به اطالعات 

در تورم  دومين سهم را ي شهرياهميت آن در سبد مصرفي خانوارها در رتبه پنجم قرار دارد اما با توجه به باال بودن ضريب

سيار م بنرخ تورم نسبتاً باال، سه دارا بودنوجود با  "دخانيات"، و "تفريح و فرهنگ"، "آموزش"گروه  داشته است. مناطق شهري

 ي شهريدر سبد مصرفي خانوارها كه اين موضوع در نتيجه پايين بودن ضريب اهميت اين گروههاناچيزي در تورم كل دارند 

 .است

 

 (: سهم تورمي گروههاي اصلي از تورم كل مناطق شهري2جدول )

 رتبه اثرگذاري نرخ تورم ضريب اهميت سهم از تورم گروههاي اصلي

 6 62.9 29.59 93.9 ها آشاميدني و خوراكيها

 2 3.2 91.13 99.1 سوختها ساير و گاز ، برق ، آب ، مسكن

 9 3.2 3.69 1.9 درمان و بهداشت

 9 9.3 3.99 5.1 و نقل حمل

 5 3.3 9.69 9.1 متفرقه خدمات و كاالها

 1 1.6 9.52 9.9 كفش و پوشاك

 3 66.1 2.12 2.3 آموزش

 1 5.9 9.19 2.9 آنها معمول نگهدارئ و خانگي لوازم و مبلمان

 3 3.1 6.19 6.5 فرهنگ و تفريح

 61 1.1 6.59 6.9 رستوران و هتل

 66 9.1 2.15 6.6 ارتباطات

 62 1.3 1.51 1.9 دخانيات
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سال  در كشور روستايياز تورم مناطق  روستاييهاي خدمات مصرفي خانوارهاي اصلي كاالها و سهم گروه -4

6931 

را  611.1عدد  6931( در سال 6935=611)بر مبناي در مناطق روستايي كشور شاخص كلبر اساس نتايج منتشر شده، 

درصد افزايش  1.1 (6931كاالها و خدمات مصرفي خانوار روستايي در سال )نرخ تورم كه نسبت به سال قبل  دهدنشان مي

بندي سهم از تورم گروهها در مناطق روستايي بسيار متفاوت از سهم از تورم در مناطق شهري و كل كشور رتبه داشته است.

خوراكيها "دار با طرح شهري و طرح كل كشور دارد. گروه است. همچنين ضريب اهميت گروهها در طرح روستايي اختالف معني

را به خود اختصاص داده است. در تورم مناطق روستايي  روستاييدرصد سهم تورم مناطق  51از  بيشايي به تنه "هاو آشاميدني

د. اما باشنسبت به گروههاي ديگر داراي بيشترين ضريب اهميت و بيشترين سهم از تورم مي "هاخوراكيها و آشاميدني"گروه 

ا توجه . باست "آموزش"نرخ تورم مربوط به گروه  نبيشتري واست  اين گروه بيشترين مقدار را به خود اختصاص ندادهخود تورم 

رم با وجود داشتن توكمتري دارد بنابراين اين گروه بسيار در سبد مصرفي خانوارهاي روستايي سهم  "آموزش"به اينكه گروه 

يار نداشته است و تأثير آن بس تأثير چنداني در كاهش رفاه خانوارهاي روستاييدرصد )بيشترين نرخ تورم در بين گروهها(  69.1

رتبه دوم تأثيرگذاري را  "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"گروه مطابق اطالعات موجود در جدول زير،  ناچيز بوده است.

اند درصد سهم تورمي را به خود اختصاص داده 31بيش از  الذكرفوقدو گروه  مناطق روستايي داشته است. همچنين،تورم كل 

دهنده اهميت بسيار باالي دو گروه درصد بوده است كه اين موضوع نيز به خودي خود نشان 21.1گروه ديگر جمعاً  61 و نقش

 د.باشخانوارهاي روستايي مي يدر سبد مصرفي و معيشت "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"و  "هاخوراكيها و آشاميدني"

 

 

 تورم كل مناطق روستايي(: سهم تورمي گروههاي اصلي از 9جدول )

 رتبه اثرگذاري نرخ تورم ضريب اهميت سهم از تورم گروههاي اصلي

ها آشاميدني و خوراكيها  56.1 91.5 66.3 6 

سوختها ساير و گاز ، برق ، آب ، مسكن  63.1 26.6 1.2 2 

درمان و بهداشت  1.6 3.2 3.5 9 

و نقل حمل  5.9 3.9 5.6 9 

كفش و پوشاك  9.9 1.9 1.1 5 

متفرقه خدمات و كاالها  9.1 9.5 3.5 1 

آنها معمول نگهدارئ و خانگي لوازم و مبلمان  9.9 5.5 5.9 3 

 1 69.1 6.1 6.1 آموزش

فرهنگ و تفريح  6.9 6.3 1.1 3 

 61 9.5 9.1 6.2 ارتباطات

 66 1.3 6.6 1.3 دخانيات

 62 3.3 1.3 1.1 رستوران و هتل
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 تورم مناطق شهري، روستايي و كل كشورمقايسه سهم گروهها در  -1

. همانطور كه در نمودار زير سهم گروهها از تورم كل كشور، تورم شهري و تورم مناطق روستايي نشان داده شده است

شهري و كل  در مقايسه با ساير گروهها در تورم روستايي و "هاخوراكيها و آشاميدني"گروه سهم ، شودمشاهده مي

گروه در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري و كل كشور است در عوض اين  سهمكشور بسيار محسوس است و 

در مناطق روستايي كمتر از سهم آن در مناطق شهري و كل  "هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت"سهم گروه 

در مناطق شهري بسيار بيشتر  "هابرق، گاز و ساير سوختمسكن، آب، "علت آن اين است كه ضريب اهميت گروه  كشور است.

از مقايسه تورم و ضريب اهميت  باشد.عكس آن مي "هاخوراكيها و آشاميدني"از مناطق روستايي است و ضريب اهميت گروه 

ل ت اما به دليشود كه تورم آن در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي اساين گروه در مناطق شهري و روستايي مشاهده مي

وع اين موض باال بودن ضريب اهميت اين گروه در مناطق روستايي سهم آن در تورم نسبت به مناطق شهري بيشتر شده است.

 باشد.برعكس آن مي "هامسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت"در مورد گروه 

 

۰.۰

1۰.۰

2۰.۰

3۰.۰

۴۰.۰

۵۰.۰

۶۰.۰

ل  ا س ر  د ي  ي ا ت س و ر ق  ط ا ن م م  ر و ت ز  ا ي  ل ص ا ي  ا ه ه و ر گ م  ه 6س 9 3 و 1

ا  ه ن آ ت  ي م ه ا ب  ي ر د)ض ص ر (د

سهم از تورم ضريب اهميت
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 )درصد( 6931و  6931هاي خانوارهاي كل كشور بين سالتغيير سهم سبد مشخص كاالها و خدمات مصرفي از هزينه (: 4جدول )

 كل كشور روستايي شهري وههاگر

6931 6931 6931 6931 6931 6931 

 36.35 33.35 22.43 23.53 34.52 35.42 آشاميدنيها و خوراكيها

 0.42 0.42 3... 5... 0.52 0.40 دخانيات

 5.32 5.63 ...3 3.33 5.52 5.43 كفش و پوشاك

 2..24 24.40 30.22 ....3 26.64 23.06 سوختها ساير و گاز برق، آب، مسكن،

 2.32 2.22 4.23 4.42 2.44 2.35 آنها معمول نگهدارئ و خانگي لوازم و مبلمان

 6.06 5..6 0..6 2..6 6.03 2..6 درمان و بهداشت

 3..2 .2.5 3.25 2.33 4..2 2.55 نقل و حمل

 3.62 3.36 3.33 3.26 3.63 3.34 ارتباطات

 35.. 34.. 33.. 63.. 32.. 35.. فرهنگ و تفريح

 .2.. 33.. .0.. 0.24 3.06 3.03 آموزش

 53.. 55.. 0.33 0.32 43.. 45.. رستوران و هتل

 6..5 3..5 5.52 5.53 3..5 2..5 متفرقه خدمات و كاالها

 

با  6931و  6935هاي (، سهم پرداختي از بودجه خانوار براي يك مقدار مشخص كاال و خدمات بين سال9در جدول )

يكديگر مقايسه شده است. با توجه به اين توضيحات، تغيير اين ضرايب اهميت در بين اين دو سال تنها در نتيجه تغييرات قيمتي 

 "هاخوراكيها و آشاميدني"، سهم هزينه پرداختي به يك سبد مشخص براي 6931ل باشد نه تغييرات مقداري. بنابراين در سامي

دهد رشد قيمت اين گروه در مناطق شهري و روستايي نسبت به بيشتر شده است كه اين نشان مي ،در نتيجه افزايش قيمت

 است. هرشد قيمت ساير گروهها بيشتر بود

۰.۰

1۰.۰

2۰.۰

3۰.۰

۴۰.۰

۵۰.۰

۶۰.۰

و ي  ر ه ش م  ر و ت  ، ر و ش ك ل  ك م  ر و ت ز  ا ف  ل ت خ م ي  ا ه ه و ر گ م  ه س ه  س ي ا ق م

ي  ي ا ت س و ر م  ر و د)ت ص ر (د

شهري روستايي ملي
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اند مواجه بوده 6931نسبت به سال  6931به عبارت ديگر، با وجوديكه تمامي گروهها با افزايش قيمت در سال  

 نسبت به ساير گروهها بيشتر بوده است. "هاخوراكيها و آشاميدني"اما رشد قيمت در گروه 

 

 گيرينتيجه -1

 "هاخوراكيها و آشاميدني"گروه شود كه با مقايسه سهم از تورم گروهها، در مناطق شهري، روستايي و كل كشور، مشاهده مي

 مناطقسهم آن در مناطق روستايي بسيار بيشتر از  تورم داشته است. اما سهم اين گروه در 6931بيشترين تأثير را در تورم سال 

در سبد مصرفي خانوارهاي روستايي از اهميت  "ها و آشاميدنيهاخوراكي" گروه هد كهدنشان مي موضوع و اين شهري است

بيشتري نسبت به مناطق شهري برخوردار است و افزايش قيمت اين گروه، معيشت خانوارهاي روستايي را بيشتر تحت تأثير قرار 

يشترين تأثير در تورم مناطق شهري و روستايي داراي ب "هاو گاز و ساير سوخت مسكن، آب، برق"ده است. بعد از آن گروه دا

 چشمگير است بطوريكه "هاخوراكيها و آشاميدني"اما اختالف سهم اين گروه در مناطق شهري و روستايي مانند گروه  بوده است.

يز ن موضوعدر مناطق شهري سهم باالتري نسبت به مناطق روستايي دارد. اين  "مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها"گروه 

ايي بيشتر از مناطق روستدر تورم كل مناطق شهري  اين گروهنقش  "هاو آشاميدني اخوراكيه"كه برعكس گروه بيانگر آن است 

ج بررسي نتايأثر كرده است. بيشتر از خانوارهاي روستايي مت است. بنابراين افزايش قيمت اين گروه معيشت خانوارهاي شهري را

درصد تورم كل  31بيش از  "هامسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت"و  "هاخوراكيها و آشاميدني"روه نشان داده است كه دو گ

اند كه سهم برخي درصد تورم كل كشور را باعث شده 91گروه ديگر، مجموعاً كمتر از  61اند و كشور را به خود اختصاص داده

 باشد.گروهها بسيار ناچيز و حتي كمتر از يك درصد مي

هتل و "درصد( و در مناطق روستايي مربوط به گروه  1.9) "دخانيات"كمترين سهم از تورم در مناطق شهري مربوط به گروه 

بندي گروهها بر اساس سهم آنها در تورم مناطق شهري روستايي نشان داده است نتيجه رتبه درصد است( است. 1.1) "رستوران

تأثيرگذاري را داشته  1جا به جا شده است و اين گروه كه در مناطق شهري رتبه  "پوشاك و كفش"كه ترتيب گروهها  در گروه 

 است به رتبه پنجم تأثيرگذاري در مناطق روستايي را به خود اختصاص داده است. 

اختالف  ، لذاشودكننده مناطق شهري و روستايي به صورت جداگانه اجرا ميهاي شاخص قيمت مصرفبا توجه به اينكه طرح

وزن  اختالفدليل هو هم باقالم مصرفي  دليل اختالف در تغييرات قيمتبههم تواند مي در مناطق شهري و روستايي، هاسهم اين

 في خانوارهاي شهري و روستايي باشد.اين گروهها در سبد مصر

بين گروهها از شاخص انحراف معيار استفاده شده است كه نتايج آن تورم در و توزيع بررسي پراكندگي جهت در اين گزارش، 

معني كه تورم در مناطق راكندگي كمتري برخوردار است بدين تورم بين گروهها از پ شهرينشان داده است كه در مناطق 

  تر توزيع شده است.بين گروهها متعادل شهري

  

 

 

 

 


