
 

 

                       

 میانگین چیست؟ کننده مصرف قیمت شاخص

 خانوار مصرفی  خدمات و کاالها قیمت

مردان کشورهای مختلف برای اینکه متوجه شوند اوضاع اقتصادی چگونه مسئوالن و دولت

های مختلفی نیاز دارند. یکی از این موارد شاخص قیمت است است، به آمارها و شاخص

شود. شاخص قیمت به طور کلی به قیمت برخی از که خود در انواع مختلفی محاسبه می

توان به یک دریافت کلی از گیری آن میگردد که با اندازهکاالهای مشخص برمیاقالم و 

اوضاع اقتصاد دست پیدا کرد. شاخص قیمت یا بهای مصرف کننده و تولیدکننده دو مورد 

، توضیح اخبار بورس روند. در این مقاله ازها به شمار میترین انواع این شاخصاز مهم

چیست و نحوه محاسبه فرمول آن را نیز  CPI دهیم که شاخص قیمت مصرف کننده یامی

 .هایی از این شاخص را در کشورمان بررسی خواهیم کردکنیم. سپس دادهبیان می
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 شاخص قیمت چیست؟
ترین متغیرهایی است که اقتصاددانان با آن سروکار دارند. بررسی این شاخص شاخص یکی از مهم

ی جغرافیایی مشخص و با توجه به یک سال به درک و دریافت تحوالت قیمت در یک محدوده
توان تغییرات ی آن میپایه، کمک خواهد کرد. این شاخص متشکل از چند آیتم است که با محاسبه

ترین انواع شاخص قیمت یکی شاخص قیمت مصرف کننده و دیگری ردیابی کرد. مهم قیمت را
 :اند ازهای قیمت عبارتشاخص قیمت تولیدکننده است. به طور کلی شاخص

 کنندهشاخص بهای مصرف (CPI) 
 شاخص بهای تولیدکننده (PPI) 
 شاخص بهای کاالهای صادراتی (XPI) 
 شاخص بهای کاالهای وارداتی (MPI) 
 شاخص بهای خرده فروشی (RPI) 
 شاخص بهای عمده فروشی (WPI) 
 ایشاخص بهای هسته (COPI) 

طور که با نگاه کردن به کارکرد شاخص قیمت چیزی شبیه به همان شاخص بورس است. همان
توانیم اوضاع بورس را بررسی کنیم، شاخص قیمت نیز در مقایسه با های مختلف بورس میشاخص

 .یا شرایط متعادل اقتصادی باشد تورم گر رکود،تواند نشانیهای مختلف مدوره

 CPI  مفهوم
شود، نمایش داده می CPI که به اختصار با ndexI riceP onsumerC شاخص بهای مصرف کننده یا

 .شودهای چند نمونه از اقالم محاسبه میطریق بررسی قیمت یک تخمین و برآورد آماری است که از
ی گروهی شود که اقالم داخل آن نمایندهبرای انجام این کار در ابتدا سبدی از کاالها در نظر گرفته می

است. سپس با انجام محاسباتی تخمین … ذا، انرژی و چون حمل و نقل، غاز کاالها و خدمات هم
زنند که وضعیت قیمت این کاالها در مقایسه با گذشته چقدر تفاوت داشته است. این سبد با می

شود. مثال در اند مشخص میکرده توجه به اطالعات دقیق مخارجی که خانوارها واقعا برای آن هزینه
محاسبه  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷های های سالشاخص با توجه به داده این ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰های آمریکا در سال

چنین شان بود. همماهه از افراد در خصوص عادات خرج کردنهای سهشد. این امر حاصل نظرسنجی
از اقالمی که افراد طی دو هفته خریداری کرده بودند یادداشت برداری کردند تا بتوانند آمارهای 

 .صحیحی داشته باشند
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ها های این شاخصچنین مسئوالن نیز از دادهبرای اقتصاددانان بسیار کاربردی است. هماین آمار 
گیری عملکرد بهتری داشته باشند. با افزایش این شاخص معموال گیرند تا بتوانند در تصمیمکمک می

رمزارز روند و از ورود به بازارهای سهام و یا تر میهای سرمایه گذاری کم ریسکافراد به سراغ روش
 .کنندخودداری می

گیرد. این شاخص شاغلین، خوداشتغاالن، بیکاران و حتی بازنشستگان و فقیران کشور را در نظر می
های نشین یا روستایی، پرسنل نظامی، زندانیان و افرادی که در بیمارستاناما با جمعیت حاشیه

ص به صورت ماهانه یا فصلی انجام گیری این شاخچنین اندازهروانی بستری هستند کاری ندارد. هم
ها به شود. البته در برخی از کشورها این شاخص خود به عنوان میانگین موزونی از زیرشاخصمی

   د.روهای مصرف کننده مثل غذا، مسکن، کفش و پوشاک به کار میعنوان اجزای مختلف هزینه

 فرمول محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده
های چندگانه به شکل زیر برای سبدی با یک شاخص مفرد و سبدی با شاخص CPI محاسبه شاخص

 :است

 

ی هدف برداری از جامعههای داخل سبد وزن داد. این کار با نمونهباید به داده CPI ای محاسبهبر
بینند که هر محصول چه سهمی کنند و میگران ماهانه بررسی میشود. به این ترتیب که پژوهشمی

ند. دهدهی را انجام میدهد و بر همان اساس وزناز مخارج مصرف کننده را به خود اختصاص می
 .توانند در این شاخص دخیل باشندتوان دریافت الگوهای مصرف عمومی چقدر میپس می

گیرند و تغییرات را ای آن، یک دوره پایه را در نظر میبرای درک بهتر شاخص و حفظ حالت مقایسه
تا  ۱۹۸۲های ماه که از سال ۳۶گیرند. مثال این دوره در آمریکا برابر است با نسبت به آن اندازه می

گیرند. در نظر می ۱۰۰ی شاخص را برای این دوره برابر با گیرد. سپس میانگین ماهانهرا در برمی ۱۹۸۴
دهد که شاخص باشد، نشان می ۱۴۵برابر با  ۲۰۰۲در سال  CPI در این صورت اگر میزان شاخص

 .( بیشتر است۱۹۸۴از سال پایه )یعنی همان  ۴۵٪

 ندهپارامترهای شاخص قیمت مصرف کن
تواند بر اساس پارامترهای مختلفی محاسبه شود. اما معموال این شاخص قیمت مصرف کننده می

بندی مصرف فردی بر حسب هایی دارند. بر اساس طبقهپارامترها در تمام نقاط جهان با هم مشابهت

 ۱۰۰ × پایه( سال بازار سبد ÷ نظر مورد سال بازار )سبد = کننده مصرف قیمت شاخص
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گیرند که گروه جای می ۱۲های مختلف مصرف فردی در بخش (COICOP) بر اساس هدف در ایران
 :های کسب کاالها و خدمات مصرفی هستند که به صورت زیر استهزینه

 های غیرالکلیخوراکی و نوشابه .1
 های الکلی، دخانیات و مواد مخدرنوشابه .2
 پوشاک و کفش .3
 هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت .4
 هامبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آن .5
 بهداشت و درمان .6
 حمل و نقل .7
 ارتباطات .8
 و فرهنگتفریح  .9
 آموزش .10
 هتل و رستوران .11
 کاالها و خدمات متفرقه .12

ی روزمره ندارند )مثل طور مشخص کرد که مواردی که استفادهتوان در یک تعریف اینمی
 .گیرندی پارامترهای مورد محاسبه قرار نمیگذاری یا بیمه عمر( در دستهسرمایه

 

های های مربوط به مسکن نسبت به سرویستر، وزن بیشتری در محاسبات دارند. مثال دادهاقالم مهم
ها هم اثر چشمگیرتری روی رفاهی وزن بیشتری دارند. پس تغییر و تحوالت قیمت مربوط به آن

 .شاخص دارد

 کاربردهای شاخص بهای مصرف کننده
ترین کاربردهای این شاخص می توان برای مقاصد گوناگونی استفاده کرد. چند مورد از مهم CPI از

 .کنیمرا با هم بررسی می

 .کندمی رتغیی سبد داخل پارامترهای اساس بر کننده مصرف قیمت شاخص
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 معیار تورم
گیری میزان تواند به عنوان معیاری برای اندازهدرصد تغییر شاخص بهای مصرف کننده در سال می

اده قرار گیرد. از این شاخص برای تعدیل اثر تورم در ارزش واقعی دستمزدها، حقوق تورم مورد استف
ها تنظیم شوند. این کند تا قیمتچنین این شاخص کمک میشود. همو مستمری استفاده می

ترین معیارهای اقتصادی آید یکی از دقیقشاخص در کنار آماری که از سرشماری جمعیت به دست می
تواند سیاست پولی و مالی را به گذار با توجه به این شاخص میکند. سیاستمیملی را فراهم 

 .ای بهتر تنظیم کند و در خصوص آن تصمیم بگیردشیوه

 های دیگرمقایسه با شاخص
تواند کاربردی باشد. به عنوان مثال ها و موارد دیگر هم میچنین مقایسه این شاخص با شاخصهم

ها ی شرکتکنندگان را با هزینههای پرداختی از جانب مصرفتوان قیمتمی PPI و CPI از مقایسه
ای از اقتصاد دانست. البته توان آیینهوکارها مقایسه کرد. پس به طور کلی این شاخص را میو کسب

تواند موجب آگاهی از کننده است و مینما ولی به هر حال در نوع خود کمکی تمامنه یک آیینه
 .شوداوضاع اقتصاد 

 های اقتصادی دولتتخمین اثربخشی سیاست
شود. به عنوان شاخصی برای تخمین میزان اثربخشی سیاست اقتصادی دولت یاد می CPI گاهی از

ها، مشاغل، کارگران و این شاخص اطالعاتی را در مورد تغییرات قیمت در اقتصاد کشور برای دولت
گیری در ترتیب به عنوان راهنمایی برای تصمیم کند. به اینشهروندان خصوصی یک کشور ارائه می

شود. به جز این، روسای جمهور از روندهای شاخص قیمت مصرف کننده اقتصاد به کار گرفته می
 .کنداستفاده می مالی و پولی هایسیاست برای تدوین

 تشخیص میزان قدرت خرید
های اقتصادی و تغییرات از شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای آن به منظور تنظیم سایر مجموعه

فروشی، درآمد ساعتی و شود. مواردی مانند خردهها به ارز بدون تورم استفاده میقیمت و تبدیل آن
 .ها هستندی این مولفههای محصول و درآمد ملی از جملهاجزای حسابچنین هفتگی و هم

ی ارزش ارز )مثال دالر( مصرف کننده برای تشخیص میزان این شاخص همچنین به عنوان کاهنده
های رود. به این ترتیب تغییر در ارزش کاالها و خدماتی را که یک دالر در تاریخقدرت خرید به کار می
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توان دریافت ها میگیرد. یعنی با افزایش قیمتند برای مصرف کننده اندازه میکمختلف خرید می
 .که قدرت خرید دالر مصرف کننده کاهش پیدا کرده است

 رفتارشناسی جامعه
دهد که نشان می CPI توان به نتایج مطلوبی رسید. مثال باال بودن عدداز بررسی این شاخص می

آورند. گذاری در بازارهای جهانی روی میهستند. پس به سرمایهشان مردم نگران افت ارزش سرمایه
ها باشد. هرچند تغییر اندک گر ثبات در قیمتبهترین وضعیت برای این شاخص آن است که نشان

 .به دلیل تورم مطلوب منطقی است

های آیا شاخص قیمت مصرف کننده شاخص هزینه
 زندگی است؟

های نامند اما تفاوتهرچند شاخص قیمت مصرف کننده را اغلب یک شاخص هزینه زندگی می
بارزی با یک معیار کامل برای تخمین هزینه زندگی دارد. شاخص هزینه زندگی بیشتر به عنوان یک 

 .دانست CPI ای برایتوان آن را جایگزین سادهگیری مفهومی است و نمیهدف اندازه

کند. یعنی تغییرات در میزانی که گیری مییک شاخص هزینه زندگی، تغییرات را در طول زمان اندازه
کنند. درست کنندگان با رسیدن به آن به سطح مطلوب یا استاندارد زندگی دست پیدا میمصرف

ون مواد غذایی و پوشاک را که چاست که هر دو شاخص، تغییرات قیمت کاالها و خدمات هم
دهند، اما یک شاخص کامل هزینه زندگی نقشی فراتر شوند نشان میمستقیما در بازار خریداری می

دهد. چرا که بر میزان رفاه از این دارد و تغییرات سایر عوامل دولتی یا محیطی را نیز مدنظر قرار می
 .کنندگان موثر خواهد بودمصرف

هایی نظیر ایمنی و ار و سوگیری مناسبی را در مقابله با کاالهای عمومی در بخشاینکه بتوانیم رفت
های آموزش و سایر مواردی مانند سالمت و کیفیت آب و جرم و جنایت که چارچوبی کامل از هزینه

دهند به کار ببندیم، کار بسیار سختی است. به همین خاطر که شاخص قیمت زندگی را تشکیل می
کند، گیرد و در خود لحاظ نمیهای زندگی را در نظر نمیمام عوامل موثر بر هزینهمصرف کننده ت

 .شودگاهی به آن شاخص هزینه زندگی مشروط گفته می
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 گیری تورم است؟بهترین معیار برای اندازه CPI آیا
های مختلفی مان سنجش تورم در چه بخشی است. به طور کلی شاخصبستگی به این دارد که هدف

طور که شاخص قیمت مصرف کنند. همانگیری میهای مختلفی از تورم را اندازهد دارند که جنبهوجو
گیرد، شاخص قیمت تولیدکننده تورم را در مراحل اولیه های زندگی روزانه را در نظر میکننده هزینه

ازار کار مربوط گیری تورم در بکند. شاخص هزینه اشتغال هم به اندازهفرایند تولید اندازه گیری می
ها و موسسات ی تولید ناخالص داخلی تورمی را که هم مصرف کنندگان و هم دولتاست. کاهنده

 .گیردکنند اندازه میی کاالها و خدمات آن را تجربه میکنندهارائه

گیری تورم به این امر بستگی دارد که توان دریافت که بهترین معیار برای اندازهبه این ترتیب می
ها داشته باشیم. معموال زمانی که قصدمان این است که به ای از این دادهخواهیم چه استفادهمی

های امروز خرید کنند، به سراغ شاخص قیمت مصرف کنندگان این اجازه را بدهیم که با قیمتمصرف
 .دگیرکنندگان مورد استفاده قرار میرویم. شاخصی که برای تعدیل پرداخت به مصرفکننده می

 

 های شاخص قیمت مصرف کنندهمحدودیت
هایی را دربر بگیرد. مثال ممکن است این شاخص ممکن است نتواند جامع باشد و محدودیت

های مصرف کننده در خارج از کشور مدنظر قرار نگیرد. یا مخارج بازدیدکنندگان از داخل کشور هزینه
حذف شود. حتی شاید جمعیت روستایی در آمار لحاظ بشود یا نشود. در مواردی ممکن است 

چون افراد بسیار ثروتمند یا بسیار فقیر در چارچوب این شاخص قرار نگیرند. خاصی هم هایگروه
انداز و سرمایه گذاری در محاسبه این شاخص در طور که باالتر هم اشاره کردیم، معموال پسهمان

 .شوندنظر گرفته نمی

ی دیگری نیز سئلهشود. مها در این محاسبات لحاظ نمیچنین مواردی مانند ارزش سهام شرکتهم
وجود دارد و آن بحث بر سر این است که این شاخص، تورم را کمتر یا بیشتر از حد واقعی اعالم 

بود که مطالعاتی روی این شاخص انجام و مشخص شد که میزان تورم را  ۱۹۹۵کند. در سال می
 .تر شودمطلوبهای محاسباتی آن را تغییر دادند تا نتایج کند. به همین خاطر روشاغراق می

کننده را در نظر گرفت. به این توان دو عامل محدودنتیجه برای شاخص قیمت مصرف کننده می در
 .هایی داردگیری محدودیتترتیب این شاخص از منظر کاربرد و اندازه

 Analytics s’Moody سایت به توانیدمی کننده مصرف بهای شاخص به دستیابی برای
 .کنید مراجعه
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 محدودیت در کاربرد
های گروهدر کاربرد این است که ممکن است نشود آن را برای تمام  CPI هایاز جمله محدودیت

گیری میزان تورم جمعیت شهری آمریکا که به منظور اندازه CPI-U جمعیت اجرا کرد. به عنوان مثال
 .ی روستانشینان را منعکس کندطراحی شده است، ممکن است به طور دقیقی نتواند تجربه

افراد های جمعیتی نظیر ای برای نرخ تورمی که زیرگروههیچ تخمین و برآورد رسمی CPI چینهم
ای های تجربی جداگانهکند. ممکن است برای این موارد شاخصکنند ارائه نمیمسن یا فقیر تجربه می

 .وجود داشته باشد

های در این زمینه دارد، این است که برای تفاوت سطوح قیمت یا هزینه CPI محدودیت دیگری که
یان دیگر اگر شاخص در یک ی دیگر قابل استفاده نیست. به بزندگی بین یک منطقه و منطقه

های های آن منطقه در مقایسه با قیمتمنطقه باالتر باشد لزوما به این معنا نیست که قیمت
ای ها در منطقهتری دارد بیشتر است. بلکه معنایش آن است که قیمتای که شاخص پایینمنطقه

شود( نرخ رشد میهای باالتر )که بر اساس دوره مرجع مشترک دو منطقه محاسبه با شاخص
 .تری دارندسریع

گیرد. مواردی گذارد اندازه نمیچنین این شاخص، تمام عواملی را که بر استانداردهای زندگی اثر میهم
 .ی این موارد هستندمانند تغییرات اجتماعی و زیست محیطی و تغییرات مالیات بر درآمد از جمله

 گیریمحدودیت در اندازه
برداری باشند. تر از خطاهای نمونهتوانند خطرناکگذارند و میاین خطاها روی دقت شاخص تاثیر می

آوری و های جمعشوند و روشدیده وارد کار میبه منظور کاهش این خطاها معموال پرسنل آموزش
به دو  ها هم خودکننده باشند. این محدودیتتوانند در این میان کمکهای مکرر نیز میممیزی

 .شوندگیری تقسیم میگیری و خطای غیرنمونهزیرگروه خطای نمونه

 باید گفت این شاخص تغییرات قیمت را با توجه به چند قلم کاال  گیرینمونه خطای در مورد
فروشی هر یک از افراد گیرد. به همین خاطر اگر سوابق واقعی تمام خریدهای خردهاندازه می

بات لحاظ کنیم، اعداد متفاوت خواهند بود. البته این محدودیت در ی شاخص را در محاسجامعه
 .ی اشتباه محاسباتی نیستمحاسبه شاخص است و به منزله

 گیرند و برخالف خطاهای نوع قبلی، از منابع مختلفی شکل می گیریغیرنمونه اما خطاهای
ها در پی مشکالت گیری شوند. این دسته از خطاتوانند موجب سوگیری مستمر در اندازهمی

ها، مشکالتی که در تعاریف مفاهیم های قیمت، تاخیرهای لجستیکی در بررسیآوری دادهجمع
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شود که در پی رسیدگی به چنین اجرای عملیاتی و مسائلی ناشی میاساسی وجود دارد و هم
 .آیدمشکالت تغییر کیفیت پیش می

 شاخص قیمت مصرف کننده در ایران
های بود که داده ۱۳۱۵شود. اولین بار در سال ما نیز کاربرد دارد و محاسبه می این شاخص در کشور

نیاز به بازنگری در این شاخص  ۱۳۳۸به اقتصاد راه پیدا کردند. پس از آن در سال  CPI مربوط به
ای تکامل یافته از این شاخص های الزم صورت گرفت و نسخهحس شد. به همین خاطر بررسی

آید. همین تغییرات باید در ا با مرور زمان تغییراتی در یک جامعه به وجود میارائه شد. مشخص
 .سبد شاخص مصرف کننده هم اعمال شود تا نتایج واقعی و مطلوب شوند

شود گیری میها در آغاز ماه اندازهبازه زمانی بررسی این شاخص در ایران ماهانه است. یعنی قیمت
شود. این دو داده در اول و آخر هر ماه با هم مقایسه میو سپس در انتهای ماه هم محاسبه 

های استانی شود. پس از آن از شاخصگیری میشوند. این آمار برای هر استان به تفکیک اندازهمی
توانید به آورند. آمارهای مربوط به این شاخص را میگیرند و عدد نهایی را به دست میمیانگین می

 مطالعه کنید.  https://www.amar.org.ir اه ملی آمار ایران به آدرسروز از طریق درگصورت به
این شاخص در ایران در دو گروه شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهری و شاخص 

 .شودبندی میبهای كاالها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط روستايی دسته

 شاخص قیمت تولیدکننده
توان نقطه مقابل شاخص بهای مصرف کننده دانست. یعنی این را می تولیدکننده قیمت شاخص

دهد. به بیان های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را نشان میشاخص میانگینی از تغییرات قیمت
گیرد که تولیدکنندگان از فروش می های فروش را اندازهدیگر این شاخص میانگین تغییر در قیمت

دهد که مصرف کنند. ارقام باالی این شاخص نشان میدست پیدا می شان به آنکاالها و خدمات
 .های تولید باالتر رفته استکننده باید قیمت بیشتری بپردازد. چرا که هزینه

 CPIها کند که مصرف کننده در یک دوره برای خرید آنارزش کل کاال و خدماتی را مشخص می
معیاری است که تورم را از دید تولیدکنندگان  PPI ای پرداخت کرده است. در سمت مقابلهزینه

 .دهدنشان می

گیری گیرد، تورم را از این منظر اندازههای صنعت را در نظر میدر آن است که چون هزینه PPI اهمیت
کنند که کند. یعنی این تغییرات هنوز به مصرف کننده منتقل نشده است. پس برخی استدالل میمی

 .نشان بدهد CPI تواند تورم را زودتر ازه میشاخص قیمت تولیدکنند
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 جمع بندی
به طور کلی یکی از نماگرهای اقتصادی است که با توجه به  CPI شاخص قیمت مصرف کننده یا

شود. با تغییر قیمت اقالم داخل سبد، شاخص گیری میاقالمی مشخص در یک سبد کاالیی اندازه
ها و وضعیت اقتصاد باشد. برخی اقالم سنجش قیمت تواند معیاری برایکند و مینیز تغییر می

های های مربوط به خورد و خوراک و پوشاک و مسکن است و هزینهتر در این شاخص هزینهمهم
شود. اقتصاددانان معموال بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات نیز در این شاخص لحاظ می

 .کنندو تخمین قدرت خرید استفاده میاز این شاخص به عنوان معیاری برای سنجش تورم 

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست کننده مصرف قیمت شاخص یا CPI از منظور

های پرداخت شده توسط مصرف میانگین تغییرات قیمت (CPI) شاخص قیمت مصرف کننده
 .کندگیری میهکنندگان شهری را برای سبد بازاری از کاالها و خدمات مصرفی در طول زمان انداز

 ؟شودمی گیریاندازه چطور کننده مصرف بهای شاخص

دهند. تغییر ها وزن مشخصی میگیرند و به هر کدام از آنبرای این کار سبدی از اقالم را در نظر می
ها گیری از آندهد که با میانگینهای مصرف کننده را نمایش میدر قیمت این اقالم تغییر در هزینه

 .شودبه صورت عددی در خروجی شاخص ظاهر می

 ؟چیست کننده مصرف بهای شاخص کاربردهای

های اقتصادی از این شاخص به طور کلی برای تشخیص وضعیت اقتصاد و میزان اثرگذاری سیاست
به عنوان معیاری برای تورم نیز در نظر گرفته  CPI چنینکنند. همها استفاده میدر تعدیل قیمت

 .شودمی

 ؟چیست CPI هایمحدودیت

 .هاآوری دادهمشکالت در جمعدهی، گیری و وزنجامع نبودن، مسائل مربوط به نمونه

CPI ؟شودمی منتشر یکبار وقت چند 

های اقتصادی کشورها دارد. در کشور ما این شاخص ماهانه منتشر این امر بستگی به سیاست

 .شودمی

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 
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