
  
  1390-1396هاى خدمات طي سال هاي بررسى شاخص قيمت توليد كننده بخش
 ليال تيموريان و رضا هادي زاده

  توليد كننده خدماتگروه شاخص قيمت 
  

  
 نرخ رشـد و در مقايسه با ديگر متغيرهاي اقتصاد كالن نظير بيكاري و مقدمه: تورم يك متغير اقتصاد كالن است 

واسـطه ارتبـاط مسـتقيم بـا تـورم از اهميـت       ه است. شاخص قيمت ب برخوردار از حساسيت اجتماعي باالتري
خـدمات مختلـف    . هدف از ساختن يك شاخص قيمت خالصه كردن قيمـت كاالهـا و  برخوردار استبسزايي 

ها تعريف  صورت افزايش سطح عمومي قيمته موجود در اقتصاد در يك عدد در طول زمان است و تورم كه ب
 آيد.گردد از شاخص قيمت بدست ميمي

بـا تـورم   تـورم ايـن شـاخص    خدمات بررسي و ارتباط  در اين گزارش، شاخص قيمت توليد كننده بخش هاي
  .بررسي خواهد شدبصورت اجمالي بر اساس نشريات منتشره از سوي مركز آمار ايران مصرف كننده 

  
  خدمت چيست؟

انواع خدمت سروكار دارد، اين خدمات شامل خدمات عمومي مثـل آب، بـرق، گـاز، تلفـن و     هر فرد روزانه با 
اي اي عمومي مانند خدمات بانك، بيمه، بهداشت و درمان و خدمات حرفـه حمل و نقل شهري يا خدمات حرفه

كالسـيك   ، هتل و رستوران و ... است. تعريـف ، شيريني پزياي كسب و كارهاي خدماتي نظير آرايشگريحرفه
خدمت عبارتست از كااليي غيرمادي و غيرقابل لمس، كه مالكيت و دارايي به همـراه نـدارد و قابـل ذخيـره يـا      

رود. امـا تعريـف   جابجايي نيست و بطور معمول در لحظه مصرف به وجود آمده و بعد از مصرف از ميـان مـي  
هـا از طريـق   خدمت را بكـارگيري قابليـت   ،»1منطق چيرگي خدمات«جديد خدمات فراتر از اين تعريف است؛ 

هـاي  طبق تعريـف سيسـتم حسـاب    ها، فرآيندها و عملكردها براي سود خود يا ديگري تعريف مي كند.فعاليت

                                                            
Logic Dominant Service١ 



 يمبادلـه  يـا  دهنـد مـي  تغييـر  را مصـرفي  واحدهاي شرايط كه هستند توليدي فعاليت يك حاصل خدمات 2ملي
 ايجـاد  خـدمات  عنوان به ترتيب به توانمي را خدمات نوع اين .سازدمي آسان را مالي هايدارايي يا محصوالت

 اسـاس  بـر  كـه  هسـتند  هـايي سـتانده  اي (مارژ) نام برد. خدمات ايجاد تغيير مـوثر، موثر و خدمات حاشيه تغيير
 بـه  بنـا  كننـدگان  توليـد  هاي فعاليت توسط كه هستند موثري تغييرات معمول طور به و شوندمي توليد سفارش
 تواننـد نمـي  شان توليد از جدا آنها .شوندمي ايجاد شونده مصرف واحدهاي شرايط در كنندگان مصرف تقاضاي

  .شوند ارايه كنندگان مصرف به بايد شود مي كامل شان توليد كه زماني .شوند ستد و داد

  عبارتند از: هاي خدماتويژگي

  ملموس و مادي نيستند، .1
 از مصرف جدا شدني نيستند،  .2

 شوند،انبار نمي .3

  پذيرند،مالكيت نمي .4
 اي هستند،تجربيات پيچيده .5

 .شودكيفيت شان به سختي سنجيده مي .6
  

سازي گسـترده صـنعت و يـافتن    اقتصاد جهاني پس از طي عصر صنعتي شدن و عصر اطالعات با كنترل و بهينه
كاالهـاي اسـتاندارد صـنعتي، از عصـر     ها و تحويل گـرفتن  راهكارهاي استانداردسازي براي برون سپاري فرآيند

سنجيده  3داخليهاي مالي مانند توليد ناخالص صنعتي عبور كرده و بخش اعظم ارزش (كه در اقتصاد با شاخص
توليـد   %70 گردد. در كشورهاي توسعه يافته بـه صـورت متوسـط بـيش از    شود) در بخش خدمات ايجاد ميمي

، ارزش اقتصادي شود. در عصر فراصنعتياشتغال توسط بخش خدمات تأمين مي 75و بيش از % داخليناخالص 
خدمات در حال افزايش است و از سوي ديگر پرداختن بـه خـدمات و ارتباطـات و ارزش نهـادن بـه دانـش و       

سـتفاده در  آيد. هرچند طراحان همچنان بايد توليد محصوالت مـورد ا تعامل انساني روند مطلوبي به حساب مي
گيرد، در طراحي خود مدنظر ارائه خدمات را، كه معموالً در كشورهاي شرقي و با درآمد سرانه پائين صورت مي

  داشته باشند.  

 
                                                            

٢ System of National Accounts(SNA; 2008) 
GDP٣  



  سهم بخش خدمات در اقتصاد كشورها چقدر است؟
به  نزديك 2015يافته داشته و در سال  هاي اخير رشد چشمگيري را در كشورهاي توسعهبخش خدمات در دهه

هشتاد درصد از ميزان ارزش افزوده در كشورهايي همچون فرانسه و اياالت متحده توسط بخش خدمات ايجـاد  
مشخص است كه بخش بزرگي از ارزش افزوده اقتصاد جهان در بخش خدمات  1نمودارشده است. با توجه به 

  دهد.مقايسه با ايران نشان ميميانگين سهم بخش خدمات در اقتصاد جهان را در ، 2نمودار آيد. به دست مي
  

 
  كشورهاى جهان و ايرانبرخي سهم بخش خدمات از ميزان ارزش افزوده ) 1 نمودار

  )http://insight.saravapars.com( پرونده: نقش خدمات در اقتصاد مأخذ:                             
  

  
  

 

  در مقايسه با ايران كشورهاى جهانسهم بخش خدمات از ميزان ارزش افزوده ) 2 نمودار 
  )http://insight.saravapars.com( پرونده: نقش خدمات در اقتصاد مأخذ:                             



 مقايسه سهم خدمات در ايران و جهان

هـاى جديـد   در توصيهشود. صنعت و خدمات تقسيم بندي ميبطور كلي اقتصاد در سه بخش اصلي كشاورزي، 
كـه شـامل خـدماتي در زمينـه     شـود  اضـافه مـي  »دانش محورى«تحت عنوان به اين تقسيم بندي بخش چهارمى 

محـوري ماننـد   . لذا خدمات دانـش شودميفناوري اطالعات، توليد و پخش اطالعات، رسانه و توسعه و تحقيق 
. كـرد  تعريف بخش ايني مجموعه در توانمى نويسي و طراحي راريزي مالي، وبالگمشاوره، تحصيالت، برنامه

-مـي  قرار مطالعه مورد جداگانه دربخشي اند،بناشده اطالعات تحويل و دانش برپايه كه را خدماتي بدين ترتيب

هاي سـوم و چهـارم كـه هـر دو     ، با توسعه فناورانه يك اقتصاد، سهم اشتغال ناشي از بخشاين ترتيب به. گيرد
بخش كشاورزي و صنعت پـس از نقطـه زمـاني كـه از آن بـه       و اند رو به افزايش استمرتبط با بخش خدمات

زدايـي شـدن، اقتصـاد    گردد. به اقتصاد پـس از صـنعتي  شود دچار كاهش سهم ميتعبير مي» 4شدنزداييصنعتي«
شـوند). از  گيرند در دوره پساصنعتي متولد مـي شود (مشاغلي كه در بخش چهارم قرار ميگفته مي» پساصنعتي«

هاي اول و دوم اغلـب بـه دليـل اتوماسـيون از ميـان      هاي اين اقتصاد آن است كه عمده اشتغال در بخشويژگي
ند و بيش از هفتاد درصد سهم اشتغال در اين دوره در بخش ارود و بيشتر مشاغل در ارتباط با بخش خدماتمي

گيرد. به سبب همين حجم و نقش بزرگ بخش خدمات در اقتصاد است كـه اقتصـاددانان بـه    خدمات شكل مي
اند. تمامي اين موارد نشانگر نقش حياتي بخش خدمات در توسعه يك كشور و لـزوم  تر آن پرداختهمطالعه دقيق

اي را در ايـن بخـش و   ل به آن است. با توجه به اهميت روزافـزون خـدمات، توجـه ويـژه    توجه نهادهاي مسئو
  طلبد. اندازهاي پيشرفت كشور ميچگونگي توسعه آن در چشم

 
  سهم بخش خدمات از اقتصاد ايران

  

را  داخلياز توليد ناخالص  %40 نفت از اقتصاد، بخش خدمات، سهمي نزديك بهباالي سهم علي رغم ايران در 
كه اهميت اين بخش را در اقتصاد ايـران نشـان مـى   شود دارد و بخش بزرگي از اشتغال در اين بخش ايجاد مي

هر يك از بخش هاى اقتصـادى از اقتصـاد ايـران در    و ارزش افزوده سهم ارزش ستانده  4و  3 نموداردهد. در 
بخـش خـدمات از اقتصـاد، اهميـت آن در      قابل توجه سـهم  ميزانبا توجه به  داده شده است. نشان 1394سال 

رابطه تورم بخش هاى توليد كننده فرآيند توسعه از اقتصاد سنتي و صنعتي به پسا صنعتي كه ذكر شد و همچنين 
                                                            

Deindustrialization٤ 



هاى  بررسى شاخص قيمت توليد كننده بخش، از عناصر مهم پيش بينى تورم مصرفبا تورم مصرف كننده يكى 
م هريك از اين بخش ها در تورم كـل  سه خدماتي، مختلف هايبخش در تورم ميزان بررسي خدمات به منظور 

بنابراين در ادامه ايـن نوشـتار، شـاخص     نمايد.خدمات و اثر تورم بخش خدمات بر اقتصاد الزم و ضروري مي 
هد پرداخته خواهاي خدمات بررسي و سپس به ارتباط آن با تورم مصرف كننده قيمت و تورم توليد كننده بخش

   شد. 

 
   1394هاي اقتصادي از اقتصاد ايران در سال سهم ارزش ستانده بخش) 3 نمودار

  آمار ايراندرگاه ملي  مأخذ:  

        
   1393هاي اقتصادي از اقتصاد ايران در سال بخش افزودهسهم ارزش ) 4نمودار 

  آمار ايراندرگاه ملي مأخذ:   



  
  شاخص قيمت توليد كننده

  

هايي است كه براي بررسى تغييرات و تحـوالت در اقتصـاد هـر     ترين شاخص قديمىيكى از  ،قيمت شاخص 
، تغييرات حاصل از تغيير قيمت كاالها را طى يك دوره زمانى معين نشـان  رود. اين شاخصكار مي ه كشوري ب

هـا (تـورم) در    مى قيمـت گيرى افزايش سطح عمـو  اين شاخص، اندازه هايترين كاربرددهند. يكي از مهم  مى
بسته به اينكه در چه سطحي از اقتصاد (توليد، توزيع و مصرف) اين تغييـرات محاسـبه شـود،    يك جامعه است. 

شاخص قيمـت  آيد. هاي مختلف توليد كننده، عمده فروشي، خرده فروشي و مصرف كننده به دست ميشاخص
كنند. به ي توليد كاال و خدمات دريافت مي ها به ازابنگاه ، متوسط قيمت كاالها و خدماتي است كه5توليد كننده

باشـد  اقتصاد مي  يك هاي توليدي عبارت ديگر، اين شاخص ابزاري براي اندازه گيري تغييرات قيمت در بخش
گيـري صـاحبان   توجهي بـر تصـميم    و لذا يكي از معيارهاي سنجش عملكرد در هر اقتصادي است و تاثير قابل

گذاران و حتي سياستمداران دارد. اين شاخص توسط مركز آمار ايـران از سـطح عمـومي قيمـت     رمايهصنايع، س
   شود.محاسبه و بطور فصلي منتشر مي  هاي توليديبخشمرتبط با ي ها

 

  خدماتهاىشاخص قيمت توليد كننده بخش

هايي گيري ميزان تغييرات در قيمت، اندازه 6ي خدماتهابخشاخص قيمت توليد كننده هدف از محاسبه ش
كنند. فروش خدمات خود دريافت مي در ازاي  هاي خدماتهر يك از بخش است كه توليدكنندگان

هاى خدمات  كل قيمت توليد كننده خدمات به صورت يك شاخص وزني از قيمت توليدكننده بخش شاخص
  شود.محاسبه مي 

 
  هاي خدماتكننده بخشتوليد قيمتاجزاي شاخص 

براساس گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخش هاى خدمات منتشره از سوي مركز آمار، اجزاي اين شاخص 
وزن هـر يـك از    اسـت. (ISIC-rev3.1)  هاى اقتصـادى ايـران  بندى فعاليترده الفبايى طبقه  8 يدر بردارنده

                                                            
PPI٥  

SPPI٦  



-نشـان مـي  هاى خدمات ت توليدكننده بخشرا در محاسبه شاخص كل قيم گروه  آن ميزان تأثيرگذاريها گروه

بـا  » هـاي كسـب و كـار   ت، اجـاره و فعاليـت  گروه مستغال«، 7ايران راز سوي مركز آما  نتايج منتشره . طبق دهد
كمتـرين وزن كـل    9/1بـا  » هاى مالى (بخـش بيمـه)   واسطه گرى«واحد بيشترين و گروه  0/39ضريب اهميت 

دهند. عالوه بـر ايـن، ديگـر گـروه هـاى      هاى خدمات را به خود اختصاص ميشاخص قيمت توليدكننده بخش
، »حمل و نقل، انبـاردارى و ارتباطـات  «درصد براى گروه  6/29 خدمات به ترتيب داراى ضريب اهميتى معادل  » هتل و رسـتوران «درصد براى گروه  8/4، »بهداشت«درصد براي گروه  8/5، »آموزش«درصد براى گروه  3/12 

باشـند. همـانطور كـه در    مـي » ساير فعاليت هاي خدمات عمومي و اجتماعي شخصي«درصد براى گروه  1/4و 
خـدمات از سـهم همـان بخـش در     شود سهم هر بخش در طرح شاخص قيمـت  مشاهده مي 6و  5 نمودارهاي

ايـن طـرح باشـد.    تواند بدليل روش وزن دهى متفـاوت در  ) متفاوت مي باشد كه مى1390اقتصاد (ستانده سال 
ها  روش وزن دهى در اين طرح با توجه به نظر و دانش كارشناسي انجام شده است. همساني روند تغيير قيمت

   هاي بسيار دخيل بوده است.گيريدر هر فعاليت در تصميم  هاي جانشيني بين اقالمبه كششو توجه 

 

  1390سال سهم بخش هاي خدماتى از اقتصاد ايران در ) 5نمودار
  

  

                                                            
www.amar.sci.org.ir٧ 



 
  1390سهم بخش هاى خدماتى در شاخص قيمت در سال ) 6 نمودار

 

  
 مشخصات طرح شاخص قيمت توليد كننده خدمات

هـدف   باشـد. جامعـه  هاى خدمات در كل كشـور مـي  شاخص كل قيمت توليدكننده بخش هدف اين طرح، تهيه
-ISIC) هـاى اقتصـادى ايـران   بنـدى فعاليـت  شامل كليه محصوالت خدماتي در داخل كشور بر اسـاس طبقـه   

rev3.1) آمارگيري شامل محصوالت خدماتي است كه قيمت گيري از آنها انجام مي است و در ضمن جامعه-

پذيرد. واحد آماري اين طرح، كليه محصوالت خدماتي است كه به عنوان نماينده هريـك از گـروه هـاي فـوق     
هاي ارائه دهنده خدمات گيري در اين طرح، فهرست كارگاهچارچوب نمونهالذكر از آنها قيمت گيري مي شود. 

حاصل شـده اسـت. بـا    » هـاي صنعتي كشوريري از كـارگـاهطرح آمارگ«براي بخش خدمات است كه از طريق 
باشـد.  (سطح ملي) مي آوري اطالعات آماري مورد نظر، كل كشور توجه به ماهيت طرح، سطح جغرافيايي جمع

ورد قيمت اقالم مورد بررسي، زمان آماري طول يك فصل است. در اين طرح، آمارگيران با مراجعه مستقيم در م
   نمايند.ها مي آوري قيمتهاي نمونه، اقدام به جمعبه كارگاه 

 

  



 هاى خدماتهاي محاسباتي شاخص كل قيمت توليدكننده بخشفرمول

گيري موزون با توجـه بـه   مذكور بطور جداگانه محاسبه شده و با متوسطرده  8 در اين مطالعه، ابتدا شاخص هر
هـاي  شود. بـراي محاسـبه شـاخص بخـش    ضرايب اهميت مذكور براى هر رده، شاخص كل خدمات توليد مى 

شود. ضرايب اهميت بر اساس ارزش ستانده هر بخش در سـال  خدمات از فرمول اصلي السپيرز بهره گرفته مي
   باشند.) مي 1390= 100پايه (

 

 1396تا  1390هاي هاى خدمات طي سالبخش  اجزاي شاخص قيمت توليدكننده تغييرات مروري بر روند 

 
 دهد كه اين شاخص از روند افزايشي نشان مي 1396تا  1390هاي بررسي مقدار شاخص كل خدمات طي سال

رسد. همچنـين  مي 1396در سال  6/242به مقدار  1390در سال مرجع  100برخوردار است بطوريكه از مقدار 
هاى خدمات حاكي از آن است كه ايـن رونـد افزايشـي    هاى تشكيل دهنده بخشبررسي مقدار شاخص در رده

 .است شده  حفظ  1396تا  1390هاي طي سال

دهـد كـه ايـن نـرخ در     نشان مي 1396تا  1391هاي عالوه بر اين، بررسي تورم شاخص كل خدمات طي سال
كـه نـرخ    با كاهش روبرو بوده است، بطـوري  1395تا  1393هاى با يك افزايش و سپس طي سال 1392سال 

-يش قيمت در ردهعبارتي سرعت افزاه ب رسيده است.1396و 1395در سال  9/8به  1392در سال  24تورم از 

  هاي خدماتي كاهش يافته است.
  روبرو بوده است. از داليـل افـزايش رشـد     3/22تورم شاخص كل نسبت به سال قبل با افزايش  1391در سال

اشاره  ي تشكيل دهنده گروه خدماتهاتوان به افزايش تورم شاخص ردهخدمات ميشاخص قيمت توليدكننده 
هاى تشكيل دهنده شاخص كل قيمت خدمات مربوط به رده واسطه گرى هاى دهنمود. بيشترين تورم در بين ر

 اثرگـذاري  ميـزان  بيشترين باشد.مي 3/13آموزش  ردهاست و كمترين تورم مربوط به  2/57مالى(بيمه) با تورم 
انبـارداري و   حمـل و نقـل،   ردهيب اهميـت، بـه   ضـر در نظر گـرفتن   با 1391 درسال كل شاخص افزايش در

 درصد اختصاص دارد.   29/6ارتباطات با ضريب اهميت



  درصـد  24 بـه  3/22روند صعودي نرخ تورم شاخص كل نسبت به سال قبـل حفـظ شـده و از     1392در سال 
هتـل و   ردهط بـه  مربـو  خـدمات  كننـده  توليـد  قيمت شاخص تورم نرخ ميزان درضمن،بيشترين. است رسيده

درصد افزايش است. كمترين ميزان نرخ تورم شاخص قيمت توليدكننده در اين سال مربـوط   6/40رستوران با 
 1392 درسـال  كـل  شـاخص  درافـزايش  اثرگـذاري  ميزان بيشترين. درصداست9/15با واسطه گري مالي ردهبه 

انبـارداري و ارتباطـات بـا ضـريب      مـل و نقـل،  ح رده بـه  اختصاصي رده  8 درميان اهميت، ضريب به باتوجه
درصـد   39ضـريب اهميـت    اجاره وفعاليت هاي كسـب وكـار بـا    ،مستغالت ردهو پس از آن به  6/29اهميت 

 شود. مربوط مي

  نرخ تورم شاخص كل نسبت به سال قبل با كاهش مواجـه و بـه   هاي دولتتوجه به سياستبا  1393در سال ،
دهنده شاخص قيمت توليدكننده خـدمات بـه جـز     هاي تشكيلردهدرصد رسيده است. در اين سال تمامي  19
 بيشـترين  هتـل و رسـتوران   ردهانـد. همچنـين،   واسطه گري مالي و آمـوزش بـا كـاهش مواجـه شـده      هايرده

مستغالت، اجاره و فعاليت هـاي كسـب و كـار     ردهدرصد افزايش) و  1/19قبل الس به نسبت كه( مقداركاهش
انـد. بيشـترين ميـزان    ها داشتهردهدرصد افزيش) را در ميان  5/14كمترين ميزان كاهش (كه نسبت به سال قبل 

 انبـارداري و  حمـل و نقـل،   ردهبا توجه به ضريب اهميت، به  1393اثرگذاري درافزايش شاخص كل در سال 
 رده، نـرخ تـورم   1393درصد اختصاص داشته است. عالوه بر ايـن در سـال    6/29ارتباطات با ضريب اهميت 

درصد افزايش نسبت به سال قبل، بيشترين مقدار افـزايش را در ميـان    8/27با » بهداشت و مددكاري اجتماعي«
 دارد. ها رده ساير

  درصـد افـزايش    9/10وند كاهشي نسبت به سـال قبـل   ر باحفظ نرخ تورم شاخص كل خدمات 1394در سال
دهنده شاخص قيمت توليدكننده خـدمات بـا كـاهش    هاي تشكيلردهيافته است. در اين سال نرخ تورم تمامي 

 از وپس قبل سال به نسبت درصدافزايش5/25با بهداشت و مددكاري اجتماعي  ردهاند. در اين سال مواجه شده
انـد. بيشـترين ميـزان    هـاي خـدمات داشـته   ردهافزايش باالترين نرخ تورم را در ميان  درصد2/18ا آموزشب آن

مسـتغالت،اجاره و فعاليـت    ردهبا توجه به ضريب اهميت، به  1394اثرگذاري در افزايش شاخص كل در سال 
 درصد اختصاص دارد.  39هاي كسب و كار با ضريب اهميت 

  رسيد و نرخ تورم شاخص كل با حفظ روند كاهشي نسبت  9/181شاخص كل خدمات به عدد  1395در سال
هـاي  ردهدرصد افزايش يافته اسـت. در ايـن سـال هماننـد سـال گذشـته نـرخ تـورم تمـامي           4/6به سال قبل 



بهداشت و مددكاري  ردهاند. در اين سال دهنده شاخص قيمت توليدكننده خدمات با كاهش مواجه شدهتشكيل
درصـد افـزايش بـاالترين نـرخ      1/16درصد افزايش نسبت به سال قبل وپس از آن آموزش با  8/16با اجتماعي

بـا   1395اند. بيشترين ميزان اثرگذاري در افزايش شاخص كل در سـال  هاي خدمات داشتهردهتورم را در ميان 
و پس از آن  39مستغالت، اجاره و فعاليت هاي كسب و كار با ضريب اهميت  ردهتوجه به ضريب اهميت، به 

 درصد اختصاص داشته است.   6/29 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات با ضريب اهميت ردهبه 

  رسيد و نرخ تورم شاخص كل با حفظ روند ثابت نسبت بـه  6/242شاخص كل خدمات به عدد  1396در سال
داشـت و مـددكاري   درصد افـزايش بخـش به  8/14آموزش با  ردهدرصد بوده است. در اين سال  9/8سال قبل 

انـد.  هـاي خـدمات داشـته   رده درصد افزايش نسبت به سال قبل باالترين نرخ تورم را درميان 7/13اجتماعي با 
 حمل و نقـل،  ردهبا توجه به ضريب اهميت، به 1396بيشترين ميزان اثرگذاري در افزايش شاخص كل در سال 

هاي كسب و مستغالت، اجاره وفعاليت ردهدرصد و پس از آن به  6/29انبارداري و ارتباطات با ضريب اهميت 
  درصد اختصاص داشته است.  39كار با ضريب اهميت 

  هاى خدمات به تصوير كشيده شده است.ردهشاخص قيمت و تورم تغييرات روند  8و 7در نمودارهاى 
 

 

  1396-1391هاى خدمات طى سال هاى بخششاخص ساالنه  )7 نمودار



  
  
  

  
  1396-1391هاى خدمات طى سال هاى روند تورم ساالنه بخش )8 نمودار

  

 1390-1396طي سالهاي  هاي خدماتميانگين تورم شاخص كل بخش

هـا در دوره زمـانى مـورد بررسـى     ، تورم ساالنه هـر يـك از بخـش   هاى خدماتبراى بررسى بيشتر تورم بخش
و نمـودار   1ساله آن بدست آمده است. خالصه اين نتايج در جدول  6) محاسبه و سپس ميانگين 1390-1396(

هاي خدمات نشان مـي دهـد   ساله بخش 6بررسي ميانگين تورم شده است.  نشان داده 9نمودار مربوط به آن در
تـل و  ه گـروه  ازآن وپـس  مددكاري بطور متوسط داراي بيشترين تـورم  كه در اين دوره زماني گروه بهداشت و

گروه امالك و مستغالت و واسـطه گـرى   رستوران و گروه تعمير وسايل نقيله در ميان ساير گروه ها بوده است. 
    هاى مالى بطور متوسط داراى كمترين تورم هستند.

  
  
  



  

  1396- 1390طى ي خدماتهاي تورم بخشساله  6ميانگين  )1جدول 

  تورمساله  6ميانگين   نام رده

  15 گروه اختصاصي خدمات

  9/17  تعمير وسايل نقليه موتوري، موتور سيكلت و كاالهاي شخصي و خانگي

  5/18  هتل و رستوران

  9/14  ى و ارتباطاتحمل و نقل، انباردار

  3/10  هاي مالي (بيمه)گريواسطه

  11  و كارهاي كسبمستغالت، اجاره و فعاليت

  1/16  آموزش

  8/22  بهداشت و مددكاري اجتماعي

  17 هاي خـدمات عمومي، اجتماعي و شخصيسـاير فعـاليت

 

  
 1396- 1390ساله تورم بخش هاى خدماتى طى  6ميانگين )  9 نمودار



، در ايـن  تـورم كـل خـدمات    بـر هاى خدمات و تأثيرگـذارى آنهـا   به منظور تجزيه و تحليل هرچه بيشتر بخش
در ذيل سعى شده است بيشـترين و   هاي خدمات بررسي شده است.قسمت، روند نرخ تورم در هريك از بخش

 گزارش شود.در كنار سهم آنها روي تورم كل خدمات ها هر يك از بخشنرخ تورم كمترين ميزان 

و كمتـرين نـرخ    2/30با مقـدار   1392داراي بيشترين نرخ تورم در سال حمل و نقل طي اين دوره رده  .1
-همواره داراي بيشترين سهم از تورم كل بخشبوده است. اين بخش  9/6با مقدار  1396تورم در سال 

درصـد روى   25و در كمترين مقدار  40اين بخش در بيشترين مقدار  بطوريكه هاي خدمات بوده است
 تورم كل تاثير گذار بوده است. 

 24 مقـدار  دركمتـرين  و 27 مقـدار  بيشـترين  در ،دوره ايـن  طي تاثيرگذارى دوم رتبه در مستغالت رده .2
داراي بيشترين نرخ طي اين دوره اين بخش  .است بوده دارا را خدمات بخشهاي كل ازتورم درصدسهم

  بوده است. 3/10با مقدار  1396و كمترين نرخ تورم در سال  3/25با مقدار  1392تورم در سال 
و كمترين نرخ تـورم   3/18با مقدار  1393داراي بيشترين نرخ تورم در سال  دوره اين طي آموزش رده .3

) و در كمترين 1395(در سال  20مقدار  بيشترين بوده است. اين بخش در 3/13با مقدار  1391در سال 
  درصد سهم از تورم كل بخش هاي خدمات را دارا بوده است.  7مقدار 

و كمترين نرخ تـورم   9/33با مقدار  1392داراي بيشترين نرخ تورم در سال  دوره اين طي بهداشت رده .4
 درسـال  را تاثيرگذارى بيشترين ، اين ردهآموزش بخش همانندبوده است.  7/13با مقدار  1391در سال 

 دارا را خـدمات  بخشـهاي  كـل  ازتـورم  1391 درسال درصد 7 با را مقدار وكمترين درصد 14 با 1395
  وده است. ب

و كمتـرين   6/40بـا مقـدار    1392داراي بيشترين نرخ تورم در سـال   دوره اين طي ورستوران  هتل رده .5
 كل ازتورم سهم درصد 9 الي 6 دوره اين طياين رده بوده است.  0/9با مقدار  1395نرخ تورم در سال 

  . است بوده دارا را خدمات بخشهاي
) و 1395درسـال  ( 6 ساير فعاليت هاى خـدماتى در رتبـه ششـم تاثيرگـذارى در بيشـترين مقـدار       رده .6

 ايـن  طـي ايـن رده   .) روى تورم خدمات كل بوده اسـت 1392و  1391(در سال هاي  4كمترين مقدار 
بـا   1396و كمتـرين نـرخ تـورم در سـال      3/25با مقدار  1392داراي بيشترين نرخ تورم در سال  دوره
  بوده است. 3/10ر مقدا



و  4/31با مقدار  1392داراي بيشترين نرخ تورم در سال  دوره اين رده تعمير وسايل نقليه موتوري طي .7
 4الـي   3طـي ايـن دوره   ايـن رده  بوده اسـت. همچنـين    5/9با مقدار  1395كمترين نرخ تورم در سال 

 درصد سهم از تورم كل بخش هاي خدمات را دارا بوده است.

 بخشـهاى  قيمـت  كل شاخص محاسبه دررا  سهم كمترين اينكه به توجه با مالى هاى گرى واسطه رده  .8
و  5رين تاثيرگذارى روبرو بوده است. اين بخش در بيشترين مقـدار  كمت با دوره اين طي ،دارد خدمات

همچنين اين رده داراي بيشـترين   .درصد در تورم كل خدمات سهيم بوده است 5در كمترين مقدار زير 
 بوده است. 6/2با مقدار  1395و كمترين نرخ تورم در سال  2/57با مقدار  1391نرخ تورم در سال 

 
-هاي خدمات را روي تورم كل خدمات نشان مـي روند نرخ تورم و سهم هر يك از بخش11و  10 نمودارهاي

  د.نده
  

  
  هاي خدماتىبخش)روند نرخ تورم 10 نمودار

  



 
  كل خدماتهاي خدماتي از تورم ) سهم بخش11 نمودار

  
  ارتباط شاخص قيمت كل توليد كننده خدمات و شاخص قيمت كل خدمات مصرفي خانوارهاى شهرى

هـاي مختلـف   ها را از ديدگاه توليدكننده و خريدار در بخـش شاخص قيمت توليدكننده روند تغييرات قيمت
دهد. هر افزايش يا كاهش در شاخص قيمـت توليدكننـده بـا    اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) نشان مي

شـود بـه همـين دليـل در ادبيـات اقتصـادي از       كننده نيز مشاهده مي يك وقفه زماني در شاخص قيمت مصرف
ا بررسي ايـن شـاخص   شود؛ به اين معني كه بياد مي8نگرشاخص قيمت توليد كننده به عنوان يك شاخص پيش

ها در بازار كاالها و خدمات مصرفي يا تورم اطالع كسب كرد. به عبـارت ديگـر از   توان از سطح تغيير قيمتمي
 .تورم مصرف كننده استفاده كرد بيني توان براي پيشتغييرات شاخص قيمت توليدكننده مي

دمات مصرفى خانوارهاى شهرى مـورد  ، روند شاخص قيمت توليد كننده بخش خدمات و خبراى همين منظور
بررسى قرار گرفته است. مقايسه روند شاخص قيمت توليـد كننـده بخـش هـاي خـدمات و خـدمات مصـرفي        

هـاي توليـد كننـده بـر     ) در اين دوره زماني مويد پيش نگر بودن شاخص12 نمودار) (CPIخانوارها در طرح (
                                                            

Indicator Leading٨  



شاخص هاي مصرف كننده مي باشد. زيرا خدمات ارايه شده توسط توليد كنندگان بـا فاصـله زمـاني كوتـاه بـه      
مصرف كنندگان آن خدمت ارايه مي شود و هرگونه افزايشي در شاخص قيمت توليد كننده خـدمات بـا فاصـله    

بـه اينكـه كنتـرل     زماني اندكي موجب افزايش شاخص قيمت خدمات مصرفي توسط خانوارها شده است. نظـر 
تورم يكي از اهداف مهم دولت ها مي باشد اقدام مناسب در زمان افزايش نرخ تورم در شاخص توليد كننده در 

  مقايسه با زماني كه اين افزايش تورم به شاخص مصرف كننده مي رسد موثرتر خواهد بود. 
  

  
  خدمات مصرفى خانوارهاى شهرىروند شاخص قيمت توليد كننده بخش هاى خدمات و ) 12 نمودار

  
    جمع بندي

از جمله؛ سهم بخش خدمات در اقتصاد كشورها و ايران، شاخص قيمـت   بخش 14بطور خالصه اين تحليل در 
هاي خدمات طـي  هاي خدمات، روند تغييرات قيمتي اجزاي شاخص قيمت توليد كننده بخشتوليد كننده بخش

با شاخص قيمت خدمات مصرفي خانوارهاي شـهري ارائـه شـده     و ارتباط اين شاخص 1396-1390هاي سال
  است.



شـاخص   خدمات و  دهد كه شاخصنشان مي 1396تا  1390هاي بررسي مقدار شاخص كل خدمات طي سال
بررسي تورم شاخص كـل   درحاليكههاى خدمات از روند افزايشي برخوردار است هاى تشكيل دهنده بخشرده

  روند يكساني برخوردار نبوده و اين نرخ ابتدا افزايشي و سپس كاهشي بوده است.همين دوره از خدمات طي 
ها بررسياست. بررسي شده ساله آن  6ها محاسبه و سپس ميانگين تورم ساالنه هر يك از بخشدر اين تحليل، 

 ها بوده استگروهدر ميان ساير   بطور متوسط داراي بيشترين تورم »گروه بهداشت و مددكاري«كه  دهدنشان مي
هاي تشكيل اكثر رده بطور متوسط داراى كمترين تورم هستند. »(بيمه) هاى مالىواسطه گرى«گروه در حاليكه 
اند. در طي اين دوره، بيشترين تجربه كرده 1392هاي خدمات بيشترين نرخ تورم خود را در سال دهنده بخش
متعلق به رده  1395درصد در سال  2,6ن مقدار اين نرخ با و كمتري 1391درصد در سال  57,2نرخ تورم با 

 «رده همچنين، بوده است. هاي خدمات هاي تشكيل دهنده بخشدر ميان رده »(بيمه) هاى مالىواسطه گرى«
هاي خدمات طي اين دوره همواره داراي بيشترين سهم از تورم كل بخش »ى و ارتباطاتحمل و نقل، انباردار

بعالوه،  .بوده استدارا هاي خدمات تورم كل بخشرا در  در رتبه دوم تاثيرگذارى »مستغالت«رده  و بوده است
 هاىبخش قيمت كل شاخص محاسبه دررا  سهم كمترين اينكه به توجه با» (بيمه) مالى هاى گرى واسطه« رده

   رين تاثيرگذارى روبرو بوده است. كمت با دوره اين طي ،دارد خدمات

  
 


