درس اصول علم اقتصاد ()2

فصل چهارم

حسابهاي ملي به قيمت واقعي (ثابت)

1

تعريف شاخص
 شاخص يك راهنماي آماري است كه ميتواند
تغييرات يك متغيير را نسبت به زمان پايه
نشان دهد.
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تعريف شاخص


در مثال زير  xمتغيير مورد بررسي است و مقادير آن در طول ده سال
بشرح زير است:

x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , … , x10


اگر سال سوم را به عنوان سال پايه در نظر بگيريم در اين صورت
شاخص  xدر هر سال از مقدار  xدر آن سال به مقدار  xدر سال پايه
بدست مي آيد:
 = 100شاخص سال پايه

x1
x2
x3
x10
I1  100, I 2  100, I 3  100,..., I10 
100,
x3
x3
x3
x3

3

انواع شاخص


شاخص هاي تبديل حسابهاي ملي:
.1

شاخص قيمت ( (Price Index

.2

شاخص مقدار )(Quantity Index
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شاخص قيمت


معياري است كه تغيير قيمت يك كاال يا يك خدمت
و يا تغيير متوسط قيمتهاي گروهي از كاالها و
خدمات را نسبت به زمان پايه نشان مي دهد.
 .1شاخص قيمت ساده)(Simple Price Index
 .2شاخص قيمت وزني)(Weighted Price Index
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شاخص قيمت ساده
قيمت كاال در زمان t
t

شاخص قيمت يك كاال

P
SPI  0 100
P
قيمت كاال در زمان پايه

شاخص قيمت
گروهي از كاالها
كاالي  nام

P1t  P2t  P3t  ...  Pnt
SPI  0
 100
0
0
0
P1  P2  P3  ...  Pn
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شاخص وزني قيمت
مقدار كاالها به عنوان ضريب اهميت و وزن
شاخص در محاسبه شاخص در نظر گرفته مي
شود
.1

روش السپيرز )(Laspeyers

.2

روش پاشه )(paasche
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شاخص وزني قيمت  -روش السپيرز
در محاسبه
شاخص از مقادير
سال پايه استفاده
مي شود

P1t q10  P2t q 20  ...  Pnt q n0
Lp  0 0
 100
0
0
0 0
p1 q1  p 2 q 2  ...  p n q n
n
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شاخص وزني قيمت  -روش پاشه
در محاسبه
شاخص از مقادير

سال جاري

استفاده مي شود

P1t q1t  P2t q2t  ...  Pnt qnt
Pp  0 t
 100
0 t
0 t
p1 q1  p2 q2  ...  pn qn
n

 100

pit qit



pi0 qit



i 1
n



i 1
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مقايسه شاخص هاي السپيرز و پاشه


محاسبه شاخص السپيرز ساده تر است چون عمده اطالعات آن مربوط
به سال پايه بوده كه دسترسي به آن ساده تر است.



مقايسه مقادير محاسبه شده توسط شاخص السپيرز در سالهاي مختلف



شاخص السپيرز تغيير ضرايب اهميت كاالها و خدمات را در طول زمان
كه به دليل تغيير در الگوي مصرف ايجاد شده نشان نمي دهد.



شاخص السپيرز در لحاظ نمودن تغيير كيفيت كاالها ناشي از پيشرفت
تكنولوژي ناتوان است .بنابراين هر گونه افزايش قيمتي بدليل ارتقاء

امكان پذير است.

كيفيت را به حساب افزايش قيمت مي گذارد.
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شاخص مقدار


معياري است كه تغيير مقدار ياحجم يك كاال يا خدمت و يا
تغيير متوسط مقادير گروهي از كاالها و خدمات را نسبت به
زمان پايه نشان مي دهد.



اين شاخص نيز مانند شاخص قيمت با دو روش ساده و
وزني قابل تعريف است.



شاخص وزني مقدار نيز بر اساس روشهاي السپيرز و پاشه

قابل اندازه گيري است.
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شاخص هاي مقدار السپيرز و پاشه
قيمت سال پايه

مقدار كاال در زمان t

به عنوان وزن شاخص
n

شاخص مقدار السپيرز

قيمت سال جاري
به عنوان وزن شاخص

شاخص مقدار پاشه
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انواع شاخص قيمت بر حسب نوع كاال


با توجه به نوع كاالها شاخص قيمت به انواع گوناگون تقسيم مي شود.



براي گروه كاالهاي مصرفي مورد استفاده خانوارهاي شهري يا روستايي،
وارداتي ،صادراتي ،توليدي ،سرمايه ايي ،دستمزد نيروي كار شهري و
روستايي و  ...شاخص هاي گوناگوني قابل محاسبه است.



سه مورد مهم:
.1

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي

.2

شاخص بهاي عمده فروشي

.3

شاخص ضمني قيمتها

13

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي )(CPI
Consumer Price Index


اين شاخص تغيير سطح عمومي قيمتهاي خرده فروشي كاالها و
خدمات مورد استفاده خانوارهاي شهري را اندازه گيري مي كند.



اين شاخص بيانگر تغييرات هزينه زندگي است و به آن شاخص
هزينه زندگي نيز گفته مي شود.



در محاسبه اين شاخص از روش نمونه گيري استفاده مي شود و
نمونه ايي از كاالهاي مصرفي مورد استفاده نمونه ايي از خانوارها
در نظر گرفته مي شود.



براي محاسبه اين شاخص از روش السپيرز استفاده مي شود.
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1376=100
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نحوه محاسبه نرخ تورم
CPI t – CPI t-1
X 100

CPI t-1

نرخ تورم در t

سال

نرخ تورم در سال  83برابر است با :

274/5-238/2
X 100 = 15/2
238/2

نرخ تورم در سال 83
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شاخص بهاي عمده فروشي

Whole Sale Price Index


اين شاخص تغييرات قيمت كاالها را در مرحله عمده
فروشي اندازه گيري مي كند.



بري محاسبه اين شاخص قيمت عمده فروشي كاالهاي
توليد شده در داخل كشور و وارداتي شامل كاالهاي
مصرفي ،واسطه اي و سرمايه اي در نظر گرفته مي شود.



اين شاخص بر اساس روش السپيرز محاسبه مي شود.
17

1376=100
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شاخص ضمني قيمتها

Implicit Price Deflator


شاخص ضمني عددي است كه از تقسيم ارزش يك متغيير
اقتصادي به قيمت جاري بر ارزش آن به قيمت ثابت همان سال
بدست مي آيد.



مهمترين شاخص ضمني در حسابهاي ملي شاخص ضمني توليد
ناخالص ملي است كه از آن براي تعديل حسابهاي ملي استفاده



از اين شاخص براي اندازه گيري تغييرات ارزش پول ملي

مي شود.

استفاده مي شود.
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شاخص ضمني قيمتها

Implicit Price Deflator


مثال :اگر توليد ناخالص ملي به قيمتهاي جاري و ثابت سال 1361
در سال  1376به ترتيب برابر  278386و  15126ميليارد ريال
باشد ،شاخص ضمني توليد ناخالص ملي چقدر است؟



پاسخ:
X 100

1840

توليد ناخالص ملي به قيمت جاري
توليد ناخالص ملي به قيمت ثابت
X 100

شاخص ضمني توليد ناخالص ملي
درسال 1376

278386

15126
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درس اقتصاد کالن دوره کاشناسی دانشکده امور اقتصادی
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