فاطمه مالی
رییس گروه شاخصهای قیمت تولیدکننده ،صنعت ،معدن و انرژی
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مقدمه:
ارزش اقتصادی هر کاال یا خدمت با قیمت آن مشخص میشود .این متغیر در طول زمان میتواند دچار تغییر و نوسان
شود .قیمت از مهمترین پارامترهای اقت صادی بوده که در تحلیلهای خرد و کالن اقت صادی مورد توجه قرار میگیرد.
در اقتصاد هر کشور مجموعهی گستردهای از کاالها و خدمات تولید یا مصرف می شود که به منظور بررسی روند کلی
قیمت کاالها و خدمات باید به دنبال شیوهای برای خال صه کردن سطوح قیمت کاالها و خدمات با شیم .ا ستفاده از
شاااخصهای قیمت به آسااانی این ابرار را در اختیار ما قرار میدهد و با محاساابه آنها میتوان با وجود تنوع باالی
کاالها و خدمات و کیفیت متفاوتشاان ،معیار مناسابی از ساطع عمومی قیمتها ارائه داد و وضاعیت کلی قیمتها را
بیان کرد.
در محاسبات مربوط به شاخص قیمت ،بسته به اینکه از چه نوع قیمتی ( نوع معامله) استفاده کنیم و قیمتهای مورد
اسااتفاده در محاساابه شاااخص با چه وزن و ضااری اهمیتی ( منابع مورد اسااتفاده در وزندهی قیمت اقالم) در نظر
گرفته شوند ،میتوان شاخصهای قیمت متفاوتی را تعریف کرد .به منظور معرفی انواع متفاوت شاخص قیمت ،ابتدا
نگاه اجمالی به مبادالت ساده بین بخشی در یک اقتصاد باز میاندازیم.
نمودار  :1نمودار ساده از مبادالت بین بخشی در یک اقتصاد باز

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشاود ،یاا توجاه باه رواباب و مباادالت اقتصاادی باین بخا هاای مختلاف
اقتصادی ،میتوان یک نظام آماری اقتصادی را معرفی کرد که شامل پنج شاخص قیمت اصلی میباشد.
 -1شاخص قیمت تولیدکننده ()PPI
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 -2شاخص قیمت مصرف کننده ()CPI
 -3شاخص قیمت محصوالت وارداتی ()MPI
 -4شاخص قیمت محصوالت صادراتی ()XPI
 -5شاخص قیمت عمدهفروشی محصوالت ()WPI
این پنج شاخص قیمات اصالی بسایار مهام باوده و در ارزیاابی عملکارد کاالن یاک اقتصااد کاربردهاای گساترده-
ای دارنااد .همینااین ایاان شاااخصهااای قیماات بااا هاام یرماارتبب نیسااتند و دیاادگاه یک ارچ اه و منسااجمی از
تحوالت قیمت را در عرصههای تولید ،توزیع ،مصرف و معامالت بینالمللی نشان میدهند.
در تحلیاالهااای مربااوط بااه تااورم ،بااه منظااور دسااتیابی بااه بیاان
مختلف به بای

الزم در مااورد پیونااد مت اباال بااین قیمتهااای

از یاک شااخص نیااز داریام و الزم اسات دقی ااب بادانیم کاه شااخص قیمات تولیدکنناده چگوناه

باه شااخص قیمات مصارفکننااده و ساایر شااخصها ،از قبیال شاااخصهای قیمات کاالهاای صاادراتی و وارداتای
مربوط میشود.
با توجه به اینکه در ایان گارارش باه دنباال بررسای و تحلیال روناد تاورم ماواد امایی و آشاامیدنی در دو بخا
تولیدکننااده و مصاارف کننااده هسااتیم ،تنهااا بااه معرفاای و بیااان وجااوه اشااترا

و تمااایر دو شاااخص قیماات

تولیدکننااده و مصاارف کننااده و مااوارد اسااتفاده از آنهااا بساانده ماایکناایم و در نهایاات ،م ایسااه و تحلیاال اعااداد
محاسبه شده را خواهیم داشت.

تعاریف و مفاهیم:
شاااخص قیماات تولیدکننااده ( :)PPIمعیاااری باارای اناادازهگیااری تغییاارات در میااانگین قیماات دریافاات شااده
توسااب تولیدکنناادگان ،بااه ازای تولیااد کاااال و خاادمات در داخاال کشااور ،نساابت بااه یااک دوره زمااانی معااین
(سال پایه) میباشد.
شاخص قیمت مصرفکننده ( :)CPIمعیاری برای اندازهگیری تغییرات در میانگین قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها
و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پایه میباشد.
هر دو این شاخصهای قیمت ،ابرار کلیدی اندازهگیری تغییرات قیمتی هستند که به تورم منجر میشود.
در فرآیند محاسبه متغیرهای کالن اقتصادی دو اصل برای ارزشگماری وجود دارد ،یکی برای تولیدکنندگان کاالها و
خدمات و دیگری برای مصرفکنندگان کاالها و خدمات .معامالت کاالها و خدمات برای تولیدکنندگان به قیمتهای
پایه ارزشگماری میشود .قیمت پایه ،قیمت هر واحد کاال یا خدمت قابل دریافت توسب تولیدکننده است .با توجه به
اینکه مالیات بر محصوالت به تولیدکننده تعلق نمیگیرد ( مالیات به دولت تعلق میگیرد و برای تولیدکننده عایدی
حاصل نمیکند ،).اما یارانه محصوالت ( در صورت وجود) به وی تعلق میگیرد ،مالیات بر محصوالت از قیمت پایه
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حمف و یارانه محصوالت در آن منظور میشود .هرینههای مربوط به حمل و ن ل و بیمه نیر به همان دلیل ممکور در
قیمت مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده لحاظ نخواهد شد .در عوض ،چون مصرفکننده در هنگام
خرید تمام این هرینهها را میپردازد ،خریدهای مصرفکننده به قیمت خریدار ارزشگماری میشود که در آن خالص
مالیات منهای یارانه بر محصوالت و افرودههای مربوط به خدمات حمل و ن ل ،بیمه و هرینههای داللی و واسطهگری
بر قیمت پایه افروده میشود.
در نهایت ،با توضیحاتی که ارائه شد ،باید بگوییم که با دستیابی به یک شناخت الزم در خصوص شاخصهای قیمت که
به اجمال بیان شد ،میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای قیمت تولیدکننده و مصرفکننده نشانگرهای اقتصادی مهمی
بوده و ابرار محاسبه تورم در دو بخ

تولیدکننده و مصرفکننده را در اختیار ما قرار میدهند.

پوشش جغرافیایی و فعالیتی:
شاخصهای قیمت را میتوان برحس

رشتههای مختلف کس

و کار شامل بخ های مختلف اقتصادی ،فعالیتها،

گروههای اصلی ،اختصاصی و کاالیی و محصول و همینین برحس محدودههای جغرافیایی متفاوت تعریف و محاسبه
کرد.
شاخص قیمت تولیدکننده در مرکر آمار ایران در سطع جغرافیایی کل کشور و در سطوح تفصیلی رشته فعالیتهای
اقتصادی در بخ های کشاورزی ،صنعت ،معدن ،تولید برق و خدمات تهیه و منتشر میشود.
شاخص قیمت مصرفکننده در سطوح تفکیکی متنوعتری ،به لحاظ جغرافیایی ،شامل تفکیک شهری ،روستایی و کل
کشور و همینین به تفکیک استانها تولید و منتشر میشود .همینین این شاخص برای دو گروه کاالیی اصلی شامل
گروه خوراکیها ،آشامیدنی ها و دخانیات و گروه کاالهای یرخوراکی و خدمات و سطوح تفصیلیتر آن تهیه و منتشر
میشود.
صاحبان کس

و کار و پژوهشگران در حوزه بررسی محصوالت و بازارهای خاص میتوانند با استفاده از شاخصهای

قیمت تولید شده در سطوح تفصیلیتر به اطالعات سودمند و مناس تری نسبت به شاخصهای کل دست یابند و
تغییرات قیمت را در حوزه فعالیتی خود را با شاخصهای سرجمع یا رشته فعالیت خاص خود م ایسه و تطبیق دهند.
این بررسیها در

باالیی از بازارهای خاص و مختلف و روابب و پیوندهای مت ابل بین آنها در اختیارشان قرار خواهد

داد .در م ایسه تورم و شاخصهای قیمت اصلی ،فرضاب در دو بازار تولیدکننده و مصرفکننده ،میتوان با ردیابی مسیر
حرکت قیمتها در بازار دیگر ،میران و فاصله زمانی انت ال تورم بین بازارها و فشارهایی که به حاشیه سود
تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان و فروشندگان وارد میشود اطالعات کس کرد.

ارتباط تورم تولید کننده و مصرف کننده:
در خصااوص چگااونگی رابطااه میااان تااورم تولیدکننااده و تااورم مصاارفکننااده ،نگاارشهااای متفاااوتی وجااود دارد.
نگرش اول به طارف عرضاه توجاه دارد و تغییارات در هریناههاای تولیاد را عامال تغییارات در قیماتهاای نهاایی
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( قیمتای کااه کااال بااا آن بااه دسات مصاارفکنناده ماایرسااد) مایدانااد .بار اسااای ایاان نگارش بررساای شاااخص
قیماات تولیدکننااده در طااول زمااان اطالعااات مفیاادی را در خصااوص پاای بیناای شاااخص قیماات مصاارفکننااده
ارائه میدهد.
نگاارش دوم بااه طاارف ت اضااای کاالهااا و خاادمات توجااه دارد و تغییاارات در ت اضااا را عاماال تغییاارات در قیماات
نهایی کاالها و خدمات و به تبع آن تغییرات آتی در قیمت تولیدکننده میداند.
نگاارش سااوم بااه هاار دو اثاارات طاارفهااای عرضااه و ت اضااا بااه طااور همرمااان توجااه داشااته و رابطااه دو طرفااه در
شاخصها را مورد بررسی قارار مایدهاد .بررسای ایان رواباب نیازمناد تحلیالهاای آمااری از ناوع اقتصااد سانجی
هست.
در ادبیات اقتصاادی نگارش طارف عرضاه ،از شااخص قیمات تولیاد کنناده باه عناوان یاک شااخص پای ران یاا
پی نگار ( )Leading Indicatorیااد میشااود .باه ایان معنای کااه هار افارای

یااا کااه

قیمات در شاااخص

قیمت تولیدکنناده باا وقفاه زماانی (یاا گااهی همرماان) در شااخص قیمات مصارفکننده نیار مشااهده میشاود.
بنااابراین ،از تغییاارات شاااخص قیماات تولیدکننااده ماایتااوان بااه عنااوان ابااراری باارای پاای بیناای تااورم اسااتفاده
نمود.
تغییاارات متفاااوت شاااخص قیماات تولیدکننااده و شاااخص قیماات مصاارفکننااده نشاااندهنده تغییاارات متفاااوت
قیماات در هاار یااک از ایاان بازارهاس ات .درصااورتیکه بااین بازارهااای مختلااف ارتباااطی در انت ااال قیمااتهااا وجااود
داشته باشد می توان روناد آتای یاک شااخص را باا توجاه باه روناد شااخص یاا شااخصهاای دیگار تخماین زد و
آثار شو های این قیمتها را بر یکدیگر در طول زمان بررسی نمود.
بااا توجااه بااه ایاان ارتباطااات موجااود بااین بازارهااا ،تولیدکنناادگان بااه منظااور حفااس حاشاایه سااود ،تااورم ناشاای از
فشااار هرینااهها و افاارای

هرینااههااای تولیااد را بااه مصاارفکنندگان منت اال ماایکننااد .البتااه ایاان انت ااال قیماات

ممکن اسات باا وقفاه هماراه باشاد و قیماتهاای مصارفکنناده در فواصال زماانی مختلاف بساته باه اساتراتژی
قیمتگماری تولیدکننده و شرایب بازار تعدیل میشوند.
میران ارتبااط باین ایان دو شااخص باه رفتاار فروشاندگان ،تولیدکننادگان ،خریاداران و سااختار خااص اقتصاادی
یااک کشااور بسااتگی دارد .درجااه رقااابتی بااودن بااازار و باااال بااودن شاارایب رقااابتی در بااازار خااردهفروشاای باع ا
انت ال کمتر افرای

قیمتها از بازار تولیدکننده به بازار مصرفکننده میشود.

ذکر این نکته ضروری اسات کاه بارای بررسای میاران پیشاگویی و محاسابه زماان ماورد نیااز بارای انت اال قیمات
( تاخیر) ،استفاده از اطالعات در بازه زماانی کوتااهمادت ( ماهاناه یاا فصالی) مایتواناد مفیاد واقاع شاود .اساتفاده
از ابرارهای موجاود در برناماههاای آمااری و اقتصااد سانجی در دساتیابی باه یاک جاوا دقیاق و درسات ،بسایار
راهگشا هساتند .در ایان تح یاق بررسایهاا در بلندمادت و در باازههاای سااالنه ماورد منظاور باوده و باا اساتفاده
از دو نااوع شاااخص قیماات تولیدکننااده و مصاارفکننااده کااه در مرکاار آمااار ایااران محاساابه ماایشااود ،بااه دنبااال
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بررساای میااران همخااوانی و هماااهنگی بازارهااا هسااتیم .در تحلیاال بلندماادت م ایسااه تااورم تولیدکننااده و تااورم
هستیم.

مصرف کننده ،ما عموما شاهد رفتار یکسان در هر دو بخ

تحلیل روند بلندمدت تورم در دو بخش تولیدکننده و مصرفکننده:
با توجه به تفاوتهای ماهوی دو نوع قیمت که به تفصیل توضیع داده شد و اینکه در شاخص قیمت مصرفکننده
کاالهای وارداتی مورد مصرف خانوار نیر در محاسبات وارد میشود ،بررسیها و تطابقها در نگاه اول مبهم و شاید در
مواردی ناهماهنگ باشد.
مصرفکننده و تولیدکننده در برخی از گروههای کاالیی

در ادامه این گرارش ،به بررسی همبستگی تورم در دو بخ

مربوط به مواد مایی میپردازیم .بازه زمانی مورد بررسی شامل اطالعات ساالنه بوده و تحلیلها به رفتار ت ریبا یکسان
تورم تولیدکننده و مصرفکننده در بلند مدت اشاره

دارد1.

رشته فعالیت صنایع مواد مایی و آشامیدنی یکی از فعالیتهای بخ

صنعت بوده و شامل  161محصول صنعتی

میباشد .گروه خوراکیها و آشامیدنیها شامل  133قلم در محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده دارد .این دو گروه
حدود  31قلم مشتر
تولیدکننده بخ

دارند .همپوشانی سایر اقالم خوراکی شاخص قیمت مصرفکننده با اقالم شاخص قیمت

کشاورزی زیاد است .به منظور م ایسه روند حرکت و میران همخوانی مسیر حرکت این دو شاخص

از میانگین تورم ساالنه تولیدکننده و مصرف کننده در گروههای کاالیی موجود در بخ های صنعت و کشاورزی
استفاده شده است.
نمودار  :1مقایسه تورم تولیدکننده صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با تورم مصرفکننده گروه خوراکیها و آشامیدنیها
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تورم تولیدکننده در فعالیت صنایع مواد مایی و آشامیدنی

در تهیه این گرارش از اطالعات منتشر شده در سایت مرکر آمار ایران ( )www.amar.org.irاستفاده شده است.
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0.0

همانطور که در نمودار  1مشاهده می شود ،به دلیل وجود اقالم مشتر

بسیار در اطالعات مورد استفاده در محاسبه

تورم دو گروه مورد م ایسه و نیر استفاده از اطالعات ساالنه ،رابطه بین دو تورم بسیار مست یم و همرمان در بازه زمانی
 1331-1331اتفاق افتاده است .در بازه مورد بررسی ،به یر از سال  ،1333همواره تورم بخ
بخ

مصرفی بیشتر از تورم

تولیدی بوده است .دالیل این اختالف را باید در تفاوتهای ماهوی دو قیمت ،ساختار بازارهای اقتصاد کشور،

تغییرات در مارژهای واسطهگری و حمل و ن ل ( حاشیه سود داللی و حمل و ن ل) ،اثر مست یم تغییرات نرخ ارز ( که
در قیمت کاالهای وارداتی تاثیر دارد) سهم کاالهای وارداتی از بازار بخ

مصرفی و همینین یارانههایی که به بخ -

های تولیدی پرداخت میشود ،جستجو کرد.
همبستگی و همرمانی روند تغییرات تورم را در گروههای تفصیلیتر ،به دلیل بیشتر بودن تعداد اقالم مشتر  ،بهتر
میتوان مشاهده کرد .همانطور که در نمودارهای زیر نشان داده شده است ،جهت و شدت هم حرکتی در برخی
گروههای کاالیی بسیار باال میباشد.
نمودار  :2مقایسه تورم تولیدکننده روغن و چربی حیوانی و نباتی با تورم مصرفکننده گروه روغنها و چربیها
60.0

50.0
40.0

20.0

تورم

30.0

10.0
1397

1398

1395

1396

رو ن ها و چربی ها CPI-

1393

1394

1392

1391

0.0
-10.0

تولید رو ن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی PPI-

نمودار  :3مقایسه تورم تولیدکننده فرآوردههای لبنی با تورم مصرفکننده شیر ،پنیر و تخم مرغ
50.0
40.0
30.0

10.0

1398

1397

1396
شیر ،پنیر و تخم مرغCPI -

1394

1395

1393

تولید فرآوردههای لبنیPPI -
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1392

0.0

تورم

20.0

در نمودار  3میبینیم که در سال  1333افرای

قیمتها در بخ

تولید بسیار پرشتا تر از بخ

توجه به ماهیت اقالم مورد م ایسه و قابل توجه بودن سهم کاالهای تولید داخل در بخ
حمایت از بخ
بخ

مصرفی جهت جلوگیری از کاه

مصرفی و کاه

مصرفی است .با

مصرفی ،علت اختالف به

ت اضا برای فرآودههای لبنی ،تشدید نظارت بر قیمتگماریها در

حاشیه سود تولیدکنندگان اشاره دارد.

نمودار  :4مقایسه تورم تولیدکننده سبزیجات با تورم مصرفکننده سبزیجات
100.0
80.0
60.0

20.0

1398

1397

1395

1396

1393

1394

1392

1391

تورم

40.0

0.0
-20.0
-40.0

سبریجاتPPI -

سبریجات (سبریها و حبوبات)CPI-

نمودار  :5مقایسه تورم تولیدکننده میوه و میوههای آجیلی با تورم مصرفکننده میوه و خشکبار
60.0
50.0
40.0
20.0

تورم

30.0
10.0
1398

1396

1397

1395

میوه و خشکبار CPI-

1393

1394

1392

1391

0.0
-10.0

میوه و میوه های آجیلیPPI -

همانطور که در نمودار  5مشاهده میشود ،متوسب تورم دو گروه کاالیی مشابه از سال  1331تا سال  1334مثبت بوده
است ولی شتا افرای
است .در بخ

قیمتها در شاخص قیمت تولیدکننده میوه و میوههای آجیلی با کاه

مصرفکننده شتا افرای

نرخ ارز در سال  1331باع
تمایل بازار به کاه

قیمتها روند نرولی پرنوسانی را در بازه ذکر شده دنبال میکند .افرای

شده است تا در سال  1332همینان در بخ

شتا افرای

بسیار باالیی همراه

مصرفی ،به دلیل وجود اقالم وارداتی،

قیمتها را نداشته باشیم .مفهوم عبور نرخ ارز که به زمانبر بودن فرآیند تخلیه
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اثرات تغییرات در نرخ ارز تاکید دارد ،موکد این مطل است .از طرفی افرای
ارز ،نیر میتواند دلیل عدم هماهنگی بین تغییرات تورم را در دو بخ

صادرات این اقالم ،به دلیل افرای

نرخ

مصرفی و تولیدی باشد.

نمودار  :6مقایسه تورم تولیدکننده پروش حیوانات و عملآوری و حفاظت گوشت و فرآوردههای گوشتی با تورم
مصرفکننده گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن
60.0
50.0
40.0

تورم

30.0
20.0
10.0
0.0
1398

1397

1396

1395

1394

عملآوری و حفاظت گوشت و فراوردههای گوشتی از فسادPPI -

1393

1392

1391

گوشت قرمر و سفید و فرآورده های آن هاCPI -

نمودار  :7مقایسه تورم کل تولیدکننده با تورم کل مصرفکننده
50.00
40.00
30.00

تورم
20.00
10.00

1398

1397

1396

1395
مصرف کننده

1393

1394

1392

1391

0.00

تولیدکننده

در م ایسه نمودار  3با نمودارهای قبل که در سطوح گروه کاالیی تفصیلیتر ارائه شدهاند ،میتوان مشاهده کرد هر چند
رفتار دو تورم در بلندمدت ت ریبا یکسان هست اما شکاف بین تورم تولیدکننده و تورم مصرفکننده در زیرگروهها
کمتر از شکاف تورمی موجود بین تورم کل تولیدکننده و تورم کل مصرفکننده است .در محاسبه تورم کل تولیدکننده
و تورم کل مصرفکننده کاالها و خدمات متنوع و بسیاری مورد قیمتگیری قرار میگیرند که تغییرات در قیمتها و
انت ال این تغییرات به بازارهای دیگر میتواند با تاخیر در بین سالهای متوالی همراه باشد.
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نتیجهگیری:
مکانیسم رفتار تورم تولیدکننده و تورم مصرفکننده ،در حالتهای مختلف زمانی کوتاهمدت و بلندمدت و همینین
در سطوح سرجمع یا تفصیلی شاخصهای محاسبه شده ،میتواند مورد بررسی قرار گیرد .بررسی منحنیهای تورم در
بلندمدت در گروههای بسیار تفصیلی و با سهم اشترا

باالی اقالم در دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده ،نشان از

روند ت ریباب یکسان تغییرات و هم جهت بودن این تغییرات به صورت همرمان دارد .به عبارتی رفتار تورم تولیدکننده و
تورم مصرف کننده در بلندمدت برای گروههای کاالیی با هم وشانی بسیار باال و مشابه تا اندازه زیادی یکسان است.
همخوانی نتایج حاصل از اجرای دو طرح متفاوت در مرکر آمار ایران برای محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص
قیمت مصرفکننده میتواند گواه م بولی از جامعیت و واقعگویی اعداد باشد.
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