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تورم     پرونـــده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

تحليل تورم به تفکيک گروه های كاالیی

1- مقدمه
تورم به عنوان شاخصی كه با زندگی روزمره مردم و قدرت خريد درآمد آنان در ارتباط 
اس��ت به عنوان يكی از كليدی ترين متغيرهای اقتصادی مطرح می باش��د. به همين دليل، 
نوش��تار حاضر به بررس��ی روند ش��اخص بهای كاالها و خدمات مصرفی و تغييرات آن در 
گروه های اصلی و اختصاصی تشكيل دهنده سبد كااليی مصرف كنندگان می پردازد. ابتدا، 
روند شاخص قيمت مصرف كننده در 12 ماه سال 90 و 4 ماه نخست امسال بررسی می شود. 
سپس در بخش های بعدی به بررسی تورم به تفكيك گروه های تخصصی و اصلی و همچنين 
اقالم مهم تش��كيل دهنده سبد مصرفی پرداخته خواهد ش��د. به دليل عدم انتشار گزارش 
ش��اخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در چند ماه اخير، از گزارش های هفتگی متوسط 
قيمت خرده فروش��ی برخی از مواد خوراكی در تهران به منظور بررس��ی تغييرات قيمت 

كاالهای خوراكی استفاده شده است. 
2- بررسی روند تغييرات شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی

بررسی تغييرات متوسط شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی )دوازده ماه منتهی به هر 
ماه نسبت به دوره مشابه قبل( نشان می دهد نرخ تورم از ابتدای سال 90 تا تيرماه امسال با 
روندی صعودی از 13/2 درصد به 22/9 درصد رسيده است. بررسی اين روند نشان می دهد 
كه افزايش نرخ تورم تا آذرماه سال قبل با شتاب زيادی همراه بوده ولی در ماه های پايانی سال 

قبل و چهار ماه نخست امسال از شتاب افزايش نرخ تورم كاسته شده است. 
نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 19/7 درصد در فروردين ماه سال قبل به 24/9 درصد در 
ارديبهشت ماه سال جاری رسيده و در خرداد ماه نيز در سطح 24/9 درصد باقی مانده است. 
با اين حال، در تيرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه2 با افزايش 1/8 درصدی به 26/7 درصد رسيده 

است كه 3/8 واحد درصد از نرخ تورم ميانگين باالتر است.
با توجه به نحوه محاسبه نرخ تورم، افزايش تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم ميانگين 
حكاي��ت از افزايش نرخ تورم ميانگين در ماه های بعدی می كند. همان طور كه در نمودار1 
مشاهده می شود، با وجود اختالف شش واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم 
متوسط در ابتدای سال 90، اين اختالف به تدريج در ماه های بعد كاهش يافت به طوری كه 

 مريم همتی)1(
در سه ماه پايانی سال 90 اختالف ميان اين دو نرخ تورم تقريباً صفر شد. به اين ترتيب، فاصله 
گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم ميانگين در سه ماه اول امسال و افزايش اين شكاف 

در تيرماه نيز از افزايش نرخ تورم رسمی در ماه های بعد خبر می دهد.
بررسی نرخ تورم ماهانه )هر ماه نسبت به ماه قبل( نشان از اين دارد كه اين نرخ از اسفند 
سال 90 تا تيرماه امسال با روندی كاهشی از 3/4 درصد به 1/5 درصد در تيرماه رسيده است. 
تورم 1/5 درصدی ماهانه تير 91 كمترين ميزان از دی ماه سال گذشته است. اين رقم حتی از 
متوسط نرخ تورم ماهانه در طی دوره مورد بررسی )90:1 تا 91:4( نيز پايين تر بوده است. نرخ 
تورم ماهانه پس از آنكه در دی ماه 1/4 درصد اعالم شد روند شتابانی گرفت به طوری كه در 
دو ماه پايانی سال 90 به ترتيب به 3/2 و 3/4 درصد رسيد. اين روند در ماه های بعدی گرچه 
تعديل ش��د، اما كماكان باالی 2درصد قرار داشت. پس از دو ماه تجربه تورم باالی 2درصد 
در 2ماه ابتدايی سال، روند حركت شاخص بهای مصرف كننده در خرداد و تيرماه كندتر شد 
و به زير 2درصد رسيد. علت افزايش بی سابقه نرخ تورم ماهانه در بهمن و اسفند سال قبل، 
تحوالت نرخ ارز در ماه های پايانی سال 90 بود كه كند شدن روند شاخص ماهانه در چهار 

ماه امسال نشان از تخليه اثر افزايشی نرخ ارز دارد.
2-1- تورم به تفکيک گروه های اختصاصی شاخص بهای كاالها و خدمات 

مصرفی 
روند رشد ساالنه هر يك از سه گروه اختصاصی در نمودار 2 نشان داده شده است. همان 
طور كه مش��اهده می شود طی يك دوره پنج ساله )1385 تا 1390( رشد قيمتی كاال تنها 
در دو سال اخير باالتر از تورم دو گروه ديگر بوده است به طوری كه در سال های 85 تا 88 
همواره پايين ترين رشد قيمتی مربوط به كاالها بوده است. در سال 90 شاخص بهای كاال 
با رشدی برابر 27/3 درصد نسبت به سال گذشته، اختالف زيادی با رشد قيمت گروه های 
»خدمت« و »مس��كن، آب، برق و گاز و س��اير سوخت ها« پيدا كرده است و شاخص بهای 
خدمت با رشدی برابر 14/7 درصد )نسبت به سال گذشته( پايين تر از گروه »مسكن، آب، 
برق و گاز و ساير سوخت ها« قرار گرفته است. علت اصلی رشد قيمت كاالها می تواند افزايش 
هزينه های توليد در س��ال قبل به دليل اجرای هدفمندی يارانه ها باشد. برای روشن شدن 
بيشتر بحث، روند تغييرات شاخص بهای توليدكننده كه در واقع نشان دهنده تغييرات هزينه 
تهيه مواد اوليه و س��اير هزينه های كارگاهی نظير مزد، خدمات فنی و ... است در نمودار 2 

جدول 1- سهم در رشد گروه های اصلی در دوازده ماه منتهی به فروردين 91 نسبت به دوره مشابه قبل
رشد )درصد( سهم در رشد )درصد( سهم در رشد )درصد( ضريب اهميت)100=1383( )درصد( نام گروه رتبه

21/8 100 21/8 100 شاخص كل -

26/7 38/9 7/6 28/49 خوراكی ها و آشاميدنی ها 1

18/0 24/3 5/1 28/6 مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها 2

26/2 11/5 3/1 11/97 حمل و نقل 3

23/7 5/9 1/5 6/22 پوشاک و كفش 4

17/5 5/3 1/0 5/54 بهداشت و درمان 5

19/5 5/0 1/2 6/26 اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6

24/0 3/6 0/8 3/18 كاالها و خدمات متفرقه 7

16/1 2/0 0/6 3/8 تفريح و امور فرهنگی 8

18/9 1/7 0/3 1/72 رستوران و هتل 9

14/3 1/4 0/3 2/07 تحصيل 10

9/8 0/2 0/1 0/52 دخانيات 11

2/1 0/1 0/0 1/63 ارتباطات 12

منبع: محاسبات نويسنده بر اساس آمار بانك مركزی
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آورده ش��ده است. اين نمودار همبستگی باالی تغييرات شاخص قيمت كاالهای مصرفی و 
شاخص بهای توليدكننده را به خوبی نشان می دهد. با توجه به رشد 34/2 درصدی شاخص 
بهای توليدكننده در سال 90 نسبت به سال قبل، تورم كاال در اين سال به احتمال زياد ناشی 

از فشار هزينه بوده است.
سهم گروه های كاال و خدمت در تورم سال 90 در نمودار )3( نشان می دهد، شاخص بهای 
كاال معادل 68 درصد از افزايش شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اين در حالی اس��ت كه سهم شاخص بهای خدمت از تورم سال قبل 32 درصد 

بوده است )ضريب اهميت دو گروه كاال و خدمت به ترتيب برابر با 57/13 و 42/87 است(
2-2- تورم در گروه های اصلی كاالیی

مقايس��ه رش��د قيمت ها در گروه های كاالها و خدمات مصرفی در دوازده ماه منتهی به 
اسفند 90 نسبت به دوره مشابه قبل نشان می دهد كه در سال 90، در بين 12 گروه اصلی، 
ش��اخص بهای گروه »حمل ونقل« بيشترين رشد را نس��بت به ساير گروه ها دارا بوده است 
)27.6 درصد(. پس از آن، گروه های »خوراكی ها و آشاميدنی ها«، »پوشاک و كفش«، »كاالها 
و خدمات متفرقه«، »اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه«، »مسكن، آب، برق و گاز و 
ساير سوخت ها« به ترتيب با 25/9، 22/1، 22، 18/4 و 18/3 درصد رشد در رتبه های بعدی 
قرار گرفته اند. بر اساس آخرين گزارش شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در فروردين 
س��ال 91 گروه های »خوراكی ها و آشاميدنی ها« با رشد قيمتی 26/7 درصدی در باالترين 
رتبه قرار دارد و پس از آن گروه های »حمل ونقل«، »كاالها و خدمات متفرقه«، »پوشاک و 
كفش«، »اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه« به ترتيب بيشترين ميزان رشد را در 

اين ماه در بين 12 گروه اصلی داشته اند.
نمودار 4 نمايانگر روند ش��تابان تورم گروه های منتخب تش��كيل دهنده ش��اخص كل 
مصرف كننده اس��ت. تورم گروه »پوش��اک و كفش« كه در فروردين سال قبل 12/2درصد 
بود در فروردين ماه امسال و پس از گذشت تنها يك سال به رقم 23/7 درصد رسيده است. 
همين روند ش��تابان افزايش تورم را می توان در گروه های »مس��كن، آب، برق و گاز و ساير 
س��وخت ها«، »اثاث، لوازم و خدمات مورد اس��تفاده در خانه« و »كاالها و خدمات متفرقه« 
مش��اهده كرد. نرخ تورم اين گروه ها در ابتدای س��ال قبل به ترتيب برابر با 8/2، 9/9، 13/3 
درصد بوده است در حالی كه در فروردين امسال تورم اين گروه ها به 18، 19/5 و 24 درصد 

رسيده است.
3- سهم گروه های اصلی در رشد شاخص مصرف كننده

در سال 90 در ميان گروه های اصلی، گروه »خوراكی ها و آشاميدنی ها« با رشدی معادل 
25/9 درصد نسبت به سال قبل، سهمی معادل 7/4 درصد در رشد 21/3 درصدی شاخص 
كل مصرف كننده داشته است )درصد سهم در رشد اين گروه برابر با 38/4 است(. گروه های 
»مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها«، »حمل و نقل«، »پوشاک و كفش« و »بهداشت و 
درمان« بيشترين سهم را پس از گروه »خوراكی ها و آشاميدنی ها« در افزايش ساالنه شاخص 
بهای كاالها و خدمات مصرفی نسبت به سال قبل داشته اند )درصد سهم در رشد هر يك از 

گروه ها به ترتيب برابر است با 25/2؛ 12/2؛ 5/6؛ 5/3 درصد(. 
درصد س��هم در رشد گروه »مس��كن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها« طی يك روند 
صعودی از 19/2 درصد در فروردين 90 در بهمن ماه به 25/8 درصد رس��يده است ولی در 
اس��فند ماه و همچنين فروردين ماه 1391 اندكی كاهش داشته است به طوری كه درصد 
س��هم در رشد اين گروه در فروردين 1391 به ميزان 24/3 درصد رسيده است. همچنين، 

درصد سهم در رشد گروه های »پوشاک و كفش« و »اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در 
خانه« طی اين دوره روند صعودی را تجربه كرده است.

س��هم گروه »بهداش��ت و درمان« در رشد شاخص كل كه در ابتدای سال 90 رقم قابل 
توجهی را به خود اختصاص داده بود )9.1 درصد( طی يك روند نزولی در فروردين امسال 

به 5/3 درصد رسيده است. 
3-1- اقالم مصرفی تاثيرگذار در رشد شاخص مصرف كننده

با اس��تناد به آمار بانك مركزی، از ميان 365 قلم كاالها و خدمات تش��كيل دهنده سبد 
مصرفی خانوارهای شهری بر اساس سهم هر قلم از رشد شاخص قيمت مصرف كننده، در 
مجموع 10 قلم از اقالم مهم تشكيل دهنده سبد مصرفی در جدول 2 ارائه شده است. رشد 
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نمودار 1- تغييرات شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی )درصد(

نمودار 2- تغييرات شاخص قيمت گروه های اختصاصی شاخص قيمت مصرف كننده و توليد كننده )درصد(

نمودار 4- تغييرات شاخص قيمت گروه های اصلی منتخب در دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل )درصد(

نمودار 3- سهم گروه های كاال و خدمت در تورم سال 90 )درصد(

منبع: گزارش شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران و آمار اعالم شده از سوی بانك مركزی

منبع: گزارش های شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران و شاخص بهای توليد كننده

منبع: گزارش شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران

كاال

خدمت

كادر شماره )1(
با اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها و افزايش سهم انرژی در سبد خانوار، محاسبه شاخص 

قيمت مصرف كننده با استفاده از شاخص السپيرز و ضرايب اهميت سال پايه 83 در معرض اريب 
و تورش به پايين است. )ضريب اهميت آب، برق و گاز و ساير سوخت ها در سال پايه 83 در 

مجموع برابر با 71/1 درصد است(

منبع: محاسبات نويسنده بر اساس آمار بانك مركزی
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قيمتی اين 10قلم در مجموع بيشتر از 40 درصد از تورم سال 90 را شامل می شود. ارزش 
اجاری مسكن شخصی در سال 90 با 11/1 درصد تغيير نسبت به سال قبل بيشترين سهم 
را در رشد شاخص كل داشته است )درصد سهم در رشد اين قلم 10/3 درصد گزارش شده 
اس��ت(. بعد از ارزش اجاری مسكن شخصی، بنزين، نان لواش، گاز انشعاب شهری مصرف 
خانگی، برق مصرف خانگی، اجاره بهای مس��كن غيرشخصی، تخم مرغ، نان تافتون، كرايه 
تاكس��ی در داخل شهر و گوش��ت گوسفند بيشترين سهم را در رش��د CPI در سال 90 
داشته اند. توجه به اين نكته حائز اهميت است كه در ساخت شاخص قيمت مصرف كننده 
به دليل در نظر گرفتن ضرايب اهميت در س��ال پايه 83 اين ش��اخص پس از اجرای قانون 
هدفمندی يارانه ها و افزايش سهم حامل های انرژی در هزينه های مصرفی خانوار، با تورش 
همراه است. با توجه به اين توضيحات مشاهده می شود كه به رغم افزايش 112/9 درصدی 
بنزين در سال قبل،  به دليل در نظر گرفتن ضريب اهميت اين قلم در سال 83 )0/96(كه 
بس��يار پايين تر از سهم اين كاال در س��بد خانوار در سال 90 است، درصد سهم اين قلم در 
رشد شاخص كل در سال قبل برابر با 5/8 درصد برآورد شده است. در مجموع، به دليل در 
نظر گرفتن ضرايب اهميت سال 83، آثار اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و افزايش قيمت 
حامل های انرژی بر افزايش شاخص بهای مصرف كننده به خوبی قابل رويت نيست و باعث 

تورش اين شاخص قيمت می گردد.3
4- بررسی روند تورم كاالهای خوراكی در ماه های ابتدایی سال 91

با توجه به توقف اعالم رسمی گزارش شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ايران از فروردين ماه امسال به منظور بررسی تورم به تفكيك اقالم مصرفی مهم در 

جدول )2(. سهم در رشد اقالم مهم در سال 90 نسبت به سال قبل

درصد تغييردرصد سهم در رشدضريب اهميترتبه در رشدنام كاال

119/1710/311/1ارزش اجاری مسکن شخصی

20/965/8112/9بنزين

30/465/4150/1نان لواش

40/584217/9گاز انشعاب شهری مصرف خانگی

50/633/2193/1برق مصرف خانگی

65/83/111اجاره بهای مسکن غيرشخصی

70/712/683/7تخم مرغ

80/212/3124/3نان تافتون

91/191/229/6كرايه تاكسی در داخل شهر

102/411/911/2گوشت گوسفند يا بز تازه با استخوان

-32/1240/7-مجموع

فصل اول سال 91 از گزارش های هفتگی متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراكی 
در تهران اس��تفاده می ش��ود. در اين گزارش از قيمت 41 قل��م كاالی خوراكی در 11 گروه 
كااليی در س��طح شهر تهران در هر هفته قيمت گيری می ش��ود. بر اساس آخرين گزارش 
هفتگی متوسط قيمت خرده فروشی )در هفته منتهی به 91/04/16( نرخ تورم نقطه به نقطه4 
ميوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت مرغ، حبوب، لبنيات به ترتيب برابر با 84، 81/1، 74/8، 
55/2، 44/5 درصد است. در ميان اقالم مصرفی ديگر نيز قيمت گوشت گاو و گوساله و چای 
خارجی به ترتيب با رشد 49/2 و 38/1 درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است. بنا به 
مطالب فوق الذكر، ميوه های تازه با 84 درصد افزايش نسبت به هفته مشابه سال 90 ركورد دار 
افزايش قيمت مواد خوراكی در تهران بوده اند. اين در حالی است كه قيمت برخی از ميوه ها 
در اين گروه بيش از 100 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته اند. اين اقالم عبارتند از: هلو، 
طالبی، سيب زرد، زردآلو كه رشد قيمت آنها به ترتيب برابر با 178/5، 128/1، 122/8، 101/7 
درصد است. اين ميزان رشد در مقايسه با تورم سال های قبل بی سابقه بوده است. در توضيح 
عوامل تعيين كننده در تورم ميوه های باغی می توان گفت كه به رغم افزايش قيمت نهاده های 
توليد در بخش كشاورزی و همچنين هزينه های حمل و نقل، وجود مشكالت سيستم توزيع در 
كشور و حضور دالالن و واسطه گران در اين بخش می تواند دليلی برای افزايش قيمت ها باشد.

با وجود اين كه قيمت گروه حبوب در هفته منتهی به 4/16 نسبت به هفته مشابه سال 
قبل 55/2 درصد رشد داشته است ولی قيمت برخی از حبوبات بيشتر از اين مقدار افزايش 
قيمت داشته اند )لوبيا سفيد 79/2 و نخود 63/4 درصد رشد داشته اند(. همچنين، در گروه 
لبنيات، شير پاستوريزه يك ليتری با بيشترين افزايش قيمت )54/5 درصد افزايش نسبت به 

هفته مشابه سال قبل( ركورددار افزايش قيمت در اين گروه بوده است.
5- جمع بندی

بررسی نرخ تورم از ابتدای سال 90 تا تيرماه امسال حكايت از روندی صعودی اين متغير 
داش��ته اس��ت. به رغم افزايش نرخ تورم توجه به اين نكته ضروری اس��ت كه در سال 90 و 
همچنين ماه های نخست امسال تورم خوراكی ها اختالف زيادی با تورم رسمی داشته است. 
همچنين تورم گروه »مس��كن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها« طی اين دوره كوتاه روند 
شتابان رو به افزايشی داشته است به طوری كه نرخ تورم اين گروه كه در ابتدای سال قبل 
برابر با 8/2 درصد بوده، در فروردين امسال به 18 درصد رسيده است. اين تركيب شكل گيری 
ت��ورم می تواند گروه های پايين درآمدی را با توجه به س��هم باالی اين گروه های كااليی در 
هزينه ها و مخارج مصرفی آنها تحت فشار زيادی قرار دهد و تاثير مخربی بر قدرت خريد اين 

دهك های پايين جامعه داشته باشد.
پی نوشت ها:

1- پژوهشگر گروه پولی و ارزی،پژوهشكده پولی و بانكی
2- با توجه به اعالم رسمی نرخ تورم ميانگين در تيرماه توسط مقامات بانك مركزی، با انجام 

محاسباتی نرخ تورم نقطه به نقطه بدست آمده است.
3- برای مطالعه بيش��تر در اين رابطه به مقاله خاوری ن��ژاد، آذرمند )1390(. »نظام آماري 
مناسب جهت پايش آثار اجرای طرح هدفمندی يارانه ها«، مجموعه مقاالت بيست و يكمين 

همايش ساالنه سياست های پولی و ارزی رجوع گردد.
4- تغيير قيمت در هفته منتهی به 91/04/16 نسبت به هفته مشابه سال قبل
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نمودار 5- سهم هر يك از گروه های اصلی در افزايش شاخص مصرف كننده )درصد(

منبع: محاسبات نويسنده بر اساس آمار بانك مركزی 




