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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

بررسی تورم مصرف کننده از منظر کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت
انتشار گزارش تورمی بانک مرکزی به تفکیک کاالهای مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت مجرای جدیدی بررای
بررسی دقیق تر ابعاد تورم پیش روی تحلیل اقتصادی قرار داده است.
تمایز بین کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت:

اقالم مصرفی خانوارها را می توان به دو دسته اقالم قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم کررد .اقرالم قابرل تجرارت
اقالمی هستند که قابلیت فروش در جایی دیگر و دورتر از مکانی که تولید شده اند ،را دارا هستند .بنابراین ایرن اقرالم
بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات می باشند که عمده کاالهای صنعتی و کشاورزی و نیرز بششری از خردمات ،در
دسته کاالهای قابل تجارت جای دارند .با این تعریف مسکن و بششی از خدمات که قابلیت صادرات و یا واردات ندارند
در بشش تولیدات غیرقابل تجارت قرار می گیرند.
سبد مورد نظر در محاسبه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شامل مجموعه ای از اقرالم
قابل تجارت و غیرقابل تجارت است .بانک مرکزی در گزارش های اخیر خود شاخص بهای کاالها و خدمات مصررفی
(شاخص تورم) را به تفکیک فوق نیز ارائه می دهد.
بررسی آمارهای بانک مرکزی حکایت از افزایش شکاف بین تورم ماهانه کاالهای قابل تجرارت و غیرقابرل تجرارت از
تیرماه  49دارد .در نمودار  1روند تورم ماهانه شاخص قیمت کاالهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت در بازه فروردین
 49لغایت مرداد  49ترسیم شده است.
همانطور که نمودار نشان می دهد پس از برابری تورم ماهانه دو گروه مورد بررسی در خرداد  49در سطح  1.1درصرد،
در ماههای بعد این شاخص در دو گروه از هم فاصله گرفته بطوریکه در خرداد  49تورم ماهانره گرروه کاالهرای قابرل
تجارت با افت شدیدی به  -1.1درصد و تورم ماهانه گروه کاالهای غیر قابل تجارت با افت  7.1درصدی به  1.7درصد
کاهش یافته است .شکاف  9.1واحد درصدی این دو گروه ،در مرداد  49با افزایش مجدد تورم ماهانه گروه کاالهای غیر
قابل تجارت عمیق تر شده و به حدود  2.9واحد درصد رسیده است .مطرابق آنهره در جردو  1آمرده اسرت براسرا
آمارهای بانک مرکزی از تورم  -7.1درصدی مرداد  ،49سطح قیمت ها در گروه اقالم قابل تجارت افت  1.1درصردی
داشته است در حالیکه سطح قیمت ها در گروه اقالم غیر قابل تجارت افزایش  1.1درصدی داشرته اسرت کره موجر
تعمیق شکاف تورم این دو گروه کاالیی نسبت به ماه قبل شده است.
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مطابق آنچه در نمودار شماره  2آمده است در مورد تورم نقطه به نقطه در دوره موورد بررسوچ د ود ن قوه ابو
تام است:
 بر خالف روند نسبقا با ثبات تورم نقطه به نقطه در گروه کاالهای غیر اب تجارت ،روند توورم نقطوه بوه
نقطه کاالهای اب تجارت در دوره مورد بررسچ عمومأ نزولچ بوده است.
 از ابقدای سال  22تا زمسقان همین سال (بهمن  )22تورم نقطه به نقطه کاالهای اب تجارت بوا اخوقالف
زیادی ،بیشقر از تورم نقطه به نقطه کاالهای غیر اب تجارت بوده است اما از این نقطه زمانچ ببعد (بهمن
 )22تورم نقطه به نقطه کاالهای اب تجارت کمقر از کاالهای غیر اب تجارت شده و فاصله تورم نقطه
به نقطه در این دو گروه کاهش یافقه است.
 بیشقرین تورم نقطه به نقطه در هر دو گروه کاالیچ در دوره مورد بررسچ مربوط به خرداد  22بوده است
که در گروه کاالهای اب تجارت و غیر اب تجارت به ترتیب حدود  3636درصد و  2332درصد بووده
است.
 کمقرین تورم نقطه به نقطه در هر دو گروه کاالیچ در دوره مورد بررسچ مربوط به مرداد 29بوده اسوت
که در گروه کاالهای اب تجارت و غیر اب تجارت به ترتیب حدود  236درصد و  6333درصود بووده
است.
نمودار -9تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت کاالهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

در مورد تورم  62ماهه دو گروه کاالهای اب تجوارت و غیور ابو تجوارت نیوز ن وات زیور از نموودار  6ابو
برداشت است:
 بر خالف روند نسبقا با ثبات تورم  62ماهه در گوروه کاالهوای غیر ابو تجوارت ،رونود توورم  62ماهوه
کاالهای اب تجارت در دوره مورد بررسچ عمومأ نزولچ بوده است .توجه به این ن قه در ک ار بر راری
همین روند در مورد تورم نقطه به نقطه ،نشان ده ده این است که در  2سال اخیر تورم گوروه کاالهوای
اب تجارت هم نسبت به ماه مشابه سال ب و هم  62ماه م قهچ به ماه موورد نظور عموموا کاهشوچ بووده
است اگرده این روند در مورد تورم ماهانه نوسانچ بوده است.
 بیشقرین تورم  62ماهه در گروه کاالهای اب تجارت مربوط به شوهریور  22حودود  9.32درصود و در
گروه کاالهای غیر اب تجارت مربوط به آذر و دی  22حدود  2639درصد بوده است.
 کمقرین تورم  62ماهه در گروه کاالهوای ابو تجوارت مربووط بوه فوروردین و اردیبهشوت  29حودود
6631درصد و در گروه کاالهای غیر اب تجارت مربوط به فروردین  22حدود  6133درصد بوده است.
نمودار -3تورم  19ماهه شاخص قیمت کاالهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت
از فروردین  29لغایت مرداد 29
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

مطابق تحلی کارش اسان ،کاهش یمت کاالهای اب مبادله مچ تواند ناشچ از دو دلی عمده باشد که در زیر بوه
آن اشاره شده است.
 ثبات نرخ ارز اسمچ در ک ار تورم داخلچ موجود موجب کاهش نرخ ارز حقیقچ و بوه تبوآ آن افوزایش
واردات (به دلی ارزان شدن نسبچ کاالهای خارجچ) شده است که این مسواله از رریوق کواهش توورم
وارداتچ موجب کاهش یمت کاالهای اب مبادله شده است.
 رکود حاکم بر بازار موجب افزایش موجودی انبار ب گاههای داخلوچ شوده اسوت کوه بوه دلیو کمبوود
تقاضا موجب کاهش تورم تولیدک ده شده است .در بازارهای جهانچ نیز ،کاهش رشد ا قصوادی دوین
در ک ار کاهش تقاضای جهانچ موجب کاهش یمت کاالهای اب مبادله شده است.
ربق جدول شماره  2بر اساس آمارهای شاخص تولیدص عقچ کشور ،افوت شواخص تولیود صو عقچ شواهدی بور
رکود حاکم بر بازار در سال  26و بهار  29است .ربق این آمار شاخص تولید ص عقچ کشور در بهار  29نسبت
به بهار  26حدود  6236درصد رشد م فچ داشقه است .همچ ین ربق گزارش شاخص مقدار تولید صو عت م قشور
شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص مقدار تولید ص عقچ در بهار  29نسبت به بهار 26حدود  232درصود رشود
م فچ داشقه است.
جدول  -9شاخص تولید صنعتی با استفاده از اطالعات شرکت های بورسی
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در تصدیق مطال پیش گفته شده در مورد تاثیر شکاف تورم داخلی وخارجی بر نرخ ارز حقیقی ،در نمودار شماره  9روند
نرخ ارز حقیقی نمایش داده شده است .الزم به ذکر است که برای محاسبه نرخ ارز حقیقی از شراخص قیمرت مصررف
کننده داخلی و شاخص قیمت  OECDاستفاده شده است و طرف خرارجی ،کشرورهای سرازمان همکراری اقتصرادی و

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

توسعه و نرخ ارز خارجی ،دالر در نظر گرفته شده است .همهنین سا  1247بعنوان سا پایه در محاسبات لحاظ شرده
است.
برای محاسبه نرخ ارز حقیقی از رابطه زیر استفاده شده است که درآن

سطح عمومی قیمت های خارجی p ،سطح

عمومی قیمت های داخلی و  eبیانگر نرخ ارز اسمی است.

همانطور که مشاهده می شود شکاف نرخ ارز اسمی و حقیقی از سا  47تا کنون در حا افزایش است .به دلیل فاصله
موجود و رو به رشد تورم داخلی و خارجی در سالهای اخیر ،نرخ ارز حقیقی به اندازه نرخ ارز اسمی رشد نیافته است و از
طریق ارزان تر شدن نسبی کاالهای خارجی نسبت به کاالهای داخلی موج کاهش ترورم وارداتری و کراهش قیمرت
کاالهای قابل تجارت شده است .از طرف دیگر به دلیل اینکه کاالهای غیرقابل تجارت ،از قابلیت مبادلره در بازارهرای
جهانی برخوردار نیستند ،محدودیت عرضه در مواجهه با فشار تقاضا موج می شود تا قیمت کاالهای غیرقابل تجرارت
نسبت به کاالهای قابل تجارت امکان کاهش کمتری داشته باشند.
نمودار  -9روند نرخ ارز حقیقی طی سالهای  08لغایت 23
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