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چشم انداز قیمت ها     پرونـــده

فصلنامه تازه های اقتصاد    زمستان 1391    شماره 138

بررسی درجه چسبندگی قیمت ها 

چس��بندگی قيمت فرض كلي��دی در مدل های كينزی 
جديد اس��ت و ب��رای درك واكنش متغيره��ای مهم اقتصاد 
كالن به ش��وك های پولی از اهميت خاصی برخوردار اس��ت. 
درجه چس��بندگی قيمت، اطالعات ارزشمندی را در رابطه با 

واكنش توليد و تورم به شوك های پولی و در نتيجه مكانيزم 
انتقال سياست پولی ارائه می دهد. در ادبيات كينزی جديد، در 
رابطه با تعيين رفتار قيمت گذاری بنگاه های اقتصادی دو دسته 
الگوی قيمت گذاری وابسته به زمان)3( و وابسته به وضعيت)4( 
معرفی شده اند. در الگوهای قيمت گذاری وابسته به زمان فرض 
بر اين اس��ت كه زمان بندی تغيير قيمت توس��ط بنگاه های 
اقتصادی به ص��ورت برون زا و بدون در نظر گرفتن ش��رايط 

اقتصادی تعيين می شود. درحالی كه در الگوهای قيمت گذاری 
وابسته به وضعيت، بنگاه ها با توجه به وضعيت متغيرهای كالن 
)كه از جمله مهمترين آن ها نرخ تورم است( در رابطه با تعديل 
قيمت كاالی خود تصميم گيری می نماين��د. هر يك از انواع 
مختلف مدل های چسبندگی قيمت، داللت های سياستگذاری 
متفاوتی را به همراه دارند. برای مثال در الگوهای قيمت گذاری 
وابسته به وضعيت، اعمال سياست های پولی انبساطی در ابعاد 
وسيع باعث می ش��ود تا قيمت كاالها فاصله زيادی از قيمت 
بهينه پيدا كند و بنگاه های بيش��تری اقدام به واكنش سريع 
به ش��وك پولی نمايند. واكنش سريع بنگاه ها به شوك پولی 
در نهايت منجر به خنثی ش��دن سياس��ت پول��ی در اقتصاد 
می گردد. بنابراين شناس��ايی رفتار قيمت گ��ذاری بنگاه های 
اقتصادی و تش��خيص سازگارترين مدل تعديل قيمت در هر 
اقتصاد،برای تحليل اثرات سياس��ت های پولی مهم و حياتی 
است. در چارچوب كينزی جديد،  تحليل اثرات سياست پولی 
در ص��ورت انتخاب مدل تعديل قيمتی كه با واقعيات اقتصاد 
ناسازگاری دارد، ما را به نتايج نادرستی می رساند. در سال های 
اخير، به دليل اهميت درك درجه چس��بندگی قيمت حاكم 
بر اقتصاد، مطالعات تجربی بس��ياری بر روی داده های قيمت 
در س��طح خرده فروشی در بس��ياری از كشورها انجام گرفته 
است. به رغم اهميت برآورد دقيق درجه چسبندگی قيمت ها 
در تحليل اثرات سياست های اقتصادی و باالخص سياست های 
پولی، مطالعه ای در اين زمينه در كشور انجام نشده است. بنا 
به اهميت موضوع، پژوهش��كده پول��ی و بانكی در حال انجام 
پژوهشی در خصوص استخراج شواهد خرد قيمت گذاری در 
ايران است كه چكيده ای از نتايج اوليه آن در ذيل اين گزارش 

آمده است.
بررسی فراوانی تغییرات قیمت خرده فروشی

بررسی داده های قيمت ماهانه 359 قلم كاالها و خدمات 
س��بد مصرفی خانوارهای شهری نش��ان می دهد كه در دوره 
ارديبهشت سال 1383 تا مهرماه 1390 به طور متوسط 75 
درصد از كاالها و خدمات مصرفی در س��بد مصرف كننده در 
هر ماه قيمت ش��ان با تغيير همراه بوده است كه 86درصد از 
اين تغيير قيمت اقالم مصرفی، افزايشی بوده است. سطر اول 
جدول1، تغييرات قيمت )در محدوده بين صفر تا 100 درصد( 
را به 10 بازه مساوی تقسيم كرده است. در هريك از بازه های 
سطر دوم نيز تعداد اقالمی كه متوسط فراوانی تغييرات قيمت 
آنها در آن بازه قرار گرفته آورده ش��ده اس��ت. به طور مثال، 
ستون آخر جدول نشان می دهد كه فراوانی تغيير قيمت 78 
قلم كاال بين 90 تا 100 درصد می باش��د.  نتايج اين جدول 
نشان می دهد حجم انبوهی از اقالم كاالها دارای فراوانی تغيير 
بيش��تر از 60 درصد می باشند و اين به معنای انعطاف پذيری 

باال در قيمت هاست. 
در ادامه، متوسط فراوانی تغييرات، متوسط فراوانی افزايش 
و كاهش قيمت را در س��طح گروه های كااليی با اس��تفاده از 
نمودار1 بررس��ی می نمايي��م. همانطور كه از نمودار آش��كار 

 مریم همتی)1(
 سعيد بيات)2(

نمودار2- رابطه ميان نرخ تورم و متوسط سهم اقالم مصرفی سبد خانوار مواجه با افزایش قيمت )درصد(

نمودار 1- ميزان ماندگاری قيمت در 12 گروه اصلی شاخص قيمت مصرف کننده )درصد(

جدول 1- فراوانی متوسط تعداد دفعات تغيير قيمت اقالم مصرفی خانوار در هر ماه طی 90 ماه منتهی به مهر 1390 )تعداد قلم-درصد(

100-9090-8080-7070-6060-5050-4040-3030-2020-1010-0بازه فراوانی )درصد(

1719189111842588978فراوانی

توضيح: متوسط سال 90 بر اساس داده های ماهانه این سال و تا مهر ماه 90 محاسبه گردیده است.
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افزايش قیمت پنهان در سايه 
قیمت گذاری های دولتی

كنترل قيمت ها توس��ط نيروهاي فيزيكي تنظيم 
بازار در اقتصاد ايران س��ابقه ای ديرينه دارد. مهمترين 
دليلی كه برای اجرای سياست كنترل قيمت ها مطرح 
می ش��ود كاركرد آن در مهار تورم و حمايت از اقش��ار 
آسيب پذير جامعه است. گاه اين قيمت گذاری به شكل 
گس��ترده و همه جانبه صورت می گيرد و گاه به اقالم 
خاصی كه كاالهای اساس��ی خوانده می شود محدود 
می گردد. مقصود از قيمت گذاری اين است كه دولت 
به جای بنگاه محاس��بات مربوط به قيمت تمام شده 
را انجام دهد و با احتس��اب سودی كه متعارف و قابل 
قبول می داند قيمت عمده فروشی و خرده فروشی برای 
يك كاال را مش��خص نمايد. شايد در نگاه اول كنترل 
دستوري قيمت ها امری امكان پذير باشد ولی در عمل 
آثار زيان باری جز كاهش يا افت كمی و كيفی كاالها را 
به همراه نخواهد داشت. به نحوی كه به رغم كنترل های 
كمی و كيفی كاالها از سوی سازمان هايی نظير سازمان 
ملی اس��تاندارد، س��ازمان حمايت از مصرف كننده و 
تعزي��رات حكومت��ی، در برخی موارد ش��اهد كاهش 
كيفي��ت برخی از محصوالت غذاي��ی بوده ايم. به اين 
ترتيب، سياستی كه قصد حمايت از مصرف كنندگان 
را داشته در واقعيت امر نه تنها كمكی به مصرف كننده 
نكرده بلكه به كم فروش��ی و كاهش كيفيت كاالهای 

توليدی نيز منجر گرديده است. 
كاهش كمي��ت )اندازه يا وزن( يا كيفيت يك كاال 
ب��ه جای افزايش صريح قيمت آن ب��ه عنوان افزايش 
قيمت پنهان)1( شناخته می شود. پديده ای كه كمابيش 
مصرف كنندگان با آن مواجه هستند. به عنوان مثالی 
از اين دست، می توان به قيمت انواع نان اشاره كرد. تا 
قبل از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و گران ش��دن 
نان، بررسی شاخص قيمت انواع نان طی دوره ماه های 
فرودي��ن 87 تا آذرماه 89 حكاي��ت از آن دارد كه در 
32ماه از 33ماه مورد بررسی )97 درصد ماه ها( قيمت 

انواع نان با افزايش قيمت روبه رو بوده است. 
شايد اين نتيجه دور از انتظار ما باشد زيرا نان از جمله 
كاالهايی است كه قيمت آن با نوسان زيادی همراه نيست 
و طی دوره نس��بتا طوالنی به يك قيمت ثابت فروخته 
می ش��ود. پس توجيه اين دفعات زياد تغيير قيمت چه 
می تواند باش��د؟ بانك مركزی در مورد قيمت گيری از 
كااليی مانند نان از روش خريد عملی استفاده می كند، 
به اين نحو كه نان عمالً خريداری ش��ده و وزن می شود. 
در صورتی كه قيمت خريد ثابت مانده باشد ولی وزن نان 
كاهش پيدا كرده باش��د، قيمت نان بر مبنای يك وزن 
معيار )يك كيلوگرم( تعديل می گردد. تغيير قيمتی كه به 
اين ترتيب ثبت می شود و ناشی از تغيير كمی كاالست، 
تغيير قيمت پنهان ناميده می شود. بنابراين، جواب سوال 
باال می تواند اين باش��د كه به رغ��م قيمت گذاری دولتی 

نان و وجود تعزيرات حكومتی و س��ازمان های نظارتی، 
مكانيس��م بازار به قوت خود باقی اس��ت. پس از اجرای 
طرح هدفمندی، بررس��ی آمار شاخص قيمت انواع نان 
از دی ماه89 تا مهرماه90 نشان می دهد كه تعداد دفعات 
تغيير قيمت كمتر ش��ده است )78درصد ماه های مورد 
بررسی با افزايش قيمت مواجه بوده است( ولی همچنان 
شاهد تغيير قيمت پنهان در نان هستيم. با وجود اين كه 
بانك مركزی در محاسبه شاخص قيمت كاالها و خدمات 
تا حد نس��بتا قابل قبولی افزايش قيمت پنهان ناشی از 
كاهش كمی اقالم مصرفی را لحاظ می نمايد، س��نجش 
كيفيت اقالم و ممانعت از بروز تورش كيفی)2( )عدم لحاظ 
تغييرات در كيفيت كاالهای موجود در سبد در محاسبه 
شاخص( در شاخص قيمت بس��يار دشوار و در مواردی 

ناممكن است. 
همين موضوع باعث می شود تا نرخ تورم اعالم شده 
در صورت بروز كاهش كيفی در كاالهای مصرفی دچار 
كم نمايی گردد.  پس از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها 
و در نتيجه كنترل های شديد دولتی بر قيمت گذاری 
كاالها، بنگاه ها در مواردی دست به افزايش غيرمستقيم 
قيمت ها زدند. زيرا با افزايش قيمت نهاده های توليد )در 
نتيجه اجرای هدفمندی(، بنگاه ها براي پوشش افزايش 
هزينه هايش��ان، چاره ای جز افزاي��ش قيمت و يا افت 

كيفيت و كميت كاالهايشان نداشتند. 
از سويی ديگر، كنترل هاي قيمتي پيامدهای منفی 
نظير صرف هزينه هاي باال براي نظارت و تحمل بار آن 
در بودجه دولت، كاهش توليد و سرمايه گذاري و افزايش 
نااطميناني در بازار را تاكنون به همراه داش��ته اس��ت. 
شايد كم هزينه ترين راه برای جلوگيری از تخلفاتی نظير 
كم فروشی و كاهش كيفيت، حذف كنترل های قيمتی 
توس��ط نهادهای ذيربط باش��د. قيمت ه��ا از مهم ترين 
ابزارهاي شكل دهنده رفتار كارگزاران اقتصادي هستند. 
واگذاری قيمت گذاری محصوالت به بنگاه های اقتصادی 
و در واقع آزادس��ازی قيمت ها موجب افزايش رقابت و 
تقويت مكانيسم بازار می ش��ود. در سايه رقابت پذيری 
اس��ت كه می توان به افزايش كيفي��ت كاالها و ارتقای 
س��طح خدمات پس از فروش امي��دوار بود. در غير اين 
صورت و در فضای قيمت گذاری های دولتی نتيجه ای جز 
ضرر و زيان نصيب مصرف كننده نخواهد شد. هر چند 
اين موضوع ممكن است تبعات زودگذری داشته باشد؛ 
ولی با توجه به ضرورت رشد اقتصادی كشور، گريزی جز 
گام برداش��تن در اين مسير وجود ندارد. كالم آخر اين 
كه، حذف يا كاهش قيمت گذاري كاالها و خدمات شايد 
گام بزرگی در مسير حمايت واقعی از مصرف كنندگان 
باشد و بتواند تا حد بسيار زيادی از كاهش كيفی اقالم 

جلوگيری نمايد. 
پی نوشت:

1- hidden price increase
2- Quality bias

اس��ت، تفاوت های محسوسی در متوسط سهم اقالم هر يك 
از گروه ه��ای 12گانه كه با تغيير قيمت همراه بوده اند، وجود 
دارد. گروه های »رستوران وهتل«، »خوراكی ها، آشاميدنی ها«، 
»مس��كن، آب، برق و گاز و س��اير س��وخت ها« و »پوشاك و 
كفش« به ترتيب )با 90، 86، 85.5 و 79 درصد ماه های مورد 
بررسی( بيشترين تعداد دفعات تغيير قيمت را تجربه كرده اند. 
از طرف ديگر، گروه های »رس��توران و هتل«، »مسكن، آب، 
برق و گاز و ساير سوخت ها«، »پوشاك و كفش« و »بهداشت 
و درمان« به ترتيب )با 90، 85، 71 و 65 درصد ماه های مورد 
بررسی( بيشترين تعداد دفعات افزايش قيمت را تجربه كرده اند. 
از مي��ان 12گروه، قيمت اقالم موج��ود در گروه »خوراكی ها، 
آش��اميدنی ها« در 25درصد ماه ها با كاهش همراه بوده است 
كه دليل آن می تواند مازاد عرضه محصوالت كشاورزی باشد 
)در 40درصد ماه ها قيمت ميوه ها و سبزی های تازه با كاهش 
همراه بوده است(. دليل ديگر می تواند اجرای طرح كنترل بازار 
در بازار مواد غذايی باشد كه در مواردی منجر به كاهش قيمت 

در اين گروه گرديده است. 
تورم و رفتار قیمت گذاری در سطح خرده فروشی 

به رغم اين واقعيت كه به طور متوسط 65درصد از كاالها 
و خدمات مصرفی در هر ماه با افزايش قيمت مواجه هستند، 
نتايج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی نشان می دهد كه 
افزايش نرخ تورم ماهانه به ميزان يك درصد، س��هم كاالها و 
خدماتی كه در س��بد مصرف كننده با افزايش قيمت مواجه 
می ش��وند را به ميزان 6درصد افزايش می دهد. در اين راستا، 
نمودار2 نش��ان می دهد كه در كل دوره مورد بررسی )به جز 
سال87( با افزايش تورم، فراوانی تغييرات قيمت افزايش يافته و 

با كاهش آن، فراوانی تغييرات قيمت كاهش می يابد.
بنابراين، می توان استدالل كرد كه بنگاه های اقتصادی در 
فرآيند تصميم گيری برای تعديل قيمت كاالی خود، شرايط 
اقتص��ادی از جمله نرخ ت��ورم كل را مدنظر قرار می دهند به 
نح��وی كه با افزايش ن��رخ تورم، درصد بيش��تری از بنگاه ها 
مبادرت به تعديل قيمت می نمايند. در نتيجه، وجود نااطمينانی 
در مورد نرخ تورم و بی ثباتی آن می تواند علت تغيير ماه به ماه 
قيمت كاالها و خدمات مصرفی در اقتصاد ايران باشد. با توجه 
به نتيجه فوق، می توان اس��تدالل كرد كه ش��واهدی دال بر 
سازگاری »الگوهای تعديل قيمت وابسته به شرايط اقتصادی« 
با رفتار داده های قيمت خرده فروشی در ايران وجود دارد. البته 
شناسايی دقيق الگوی تعديل قيمت برای اقتصاد ايران نيازمند 

مطالعات گسترده ای در اين زمينه است.
جمع بندی

نتايج حاصل از بررسی قيمت های ماهانه 359 قلم كاال و 
خدمت موجود در سبد مصرفی خانوار مويد اين است كه در 
اقتصاد ايران، قيمت های خرده فروشی از انعطاف پذيری بااليی 
برخوردار هس��تند )75 درصد از كاالها و خدمات مصرفی در 
سبد مصرف كننده در هر ماه قيمت شان با تغيير همراه است(. 
با توجه به انعطاف پذيری باالی قيمت ها در ايران، اثربخش��ی 
سياس��ت های پول��ی برخ��الف اقتصادهايی ب��ا درجه باالی 
چسبندگی قيمت، بس��يار ناچيز است. عمال انبساطی بودن 
سياس��ت های پولی به جای تحريك توليد موجب می شود تا 
كسری از بنگاه ها كه قيمت شان را در هر دوره تعديل می كنند 

بيشتر و در نتيجه سياست پولی خنثی گردد. 
پی نوشت:

1- كارشناس ارش��د پژوهشی گروه پولی وارزی، پژوهشكده 
پولی و بانكی

2- كارشناس ارشد پژوهشی گروه مدلسازی، پژوهشكده پولی 
و بانكی

3- Time dependant pricing model
4- State dependant pricing model

 مریم همتی




