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 نقش بخش خدمات در رشد و توسعه اقتصادی

 

 

 خالصه مدیریتی

های اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( به عنوان موتور رشد و توسعه در ادبیات علم اقتصاد از بخش

در وسعه ( بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از ت2007شود. )لیندن و محمود، اقتصادی نام برده می

شورهای توسعه یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت )فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان(، اقتصاد ک

های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل توجهی در رشد، توسعه و همچنین ی در دههجایگاه مناسب

 اشتغالزایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.

ها و های این بخش و تنوع باالی فعالیتر انواع فعالیتهای موجود دتعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی

و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته  های آن کامالً دقیق و جامع نبودهستانده

که تمامی چیزها به غیر کردند های خدماتی به آن ها به عنوان پسماندی نگاه میاز تعاریف مرتبط با فعالیت

 اطالقی اولیه و ثانویه در اقتصاد هابخش هاآند اولیه )استخراجی( و بخش صنعت را که به ترتیب به از موا

بخشی، به سه بخش مواد خام )بخش های اقتصادی بر اساس تئوری سهبعدها فعالیت گرفت.در بر می شدیم

دی توسط دانشمندانی بناول(، تولیدی )بخش دوم( و خدمات )بخش سوم( تقسیم شدند که این نوع دسته

یافته بود. اما به نوعی تعریف همچون آلن فیشر، کالین کالرک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه
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 کارگیریبه"نوین خدمات را می توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن ها خدمات را به صورت 

 .کنندمیتعریف  "دها برای سود خود یا دیگری، فرآیندها و عملکرهافعالیتاز طریق  هاقابلیت

های های اقتصادی از موضوعات چالش برانگیز در تاریخ تحوالت اندیشهبندی فعالیتتالش برای طبقه

ها بر تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیت 1935اقتصادی بوده است. تا قبل از 

ها، میزان مشارکت در انباشت یت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ مالیات از آناساس مولد یا نامولد بودن، قابل

شاهد ظهور اصطالحی جدید تحت  1965تا  1935شدند. اما از سرمایه و مواردی از این دست، تفکیک می

ترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مهمترین و برجستهبودیم که  در اقتصاد "بخش سوم"عنوان 

 نسبت داد.آلن جی. بی. فیشر، کالین کالرک و ژان فوراستیه توان به ش را میاین بخمفهوم 

های موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیت 1965اما از سال 

در  شکل گرفت. "خدمات"یک جامعه صنعتی به سوی جامعه ای پسا صنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان 

، شاهد طبقه بندی فعالیت های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه 1970 سال وره و به ویژه پس ازاین د

(، پارک و چان 1983ز )(، گرشانی و مایل1970توان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان )می

 ( اشاره نمود.2009) چن گرین و گوپتاو ای (2000لز و بدن )، مای(1989)

های عمده اقتصادی و به ویژه بخش خدمات که موضوع این حائز اهمیت در خصوص بخش یکی از مباحث

گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه 

ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که های اقتصادی و تغییرات آنبخش

وری باالتر حرکت کنند که به این مفهوم است که تر به سمت بخش با بهرهوری پایینز بخش با بهرهمنابع ا

 وری باالتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.بخشی که دارای رشد بهره

د. چرا که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستنهمچنین شایان ذکر است که 

های تولید کاالها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و ها و ورودیبسیاری از خدمات به نوعی نهاده

 .های آن ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار استهزینه

درصد از ارزش افزوده کل در کشورهای  80تا  70های اخیر حدود بر اساس آمارهای جهانی در سال 

ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم یافتهوسعهت

درصد از کل شاغالن را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات  75تا  70ای در حدود قابل مالحظه

وز هم از متوسط جهانی )حدود شود که البته هندرصد تولید ناخالص داخلی را شامل می 50در ایران حدود 

 درصد بر اساس آمار بانک جهانی( کمتر هست.  64

های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان همانند با این حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش

ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را رابطه (2007لیندن و محمود )
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اند. با بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکردهد کرده اما در خصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمعتأیی

 این وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل انکار نخواهد بود.

ورهای در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به بررسی رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کش

   باشد، خواهیم پرداخت و سپس منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایاالت متحده آمریکا و ترکیه می

های خدمات در اقتصاد ترکیه را به عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد بررسی زیربخش

 تر قرار خواهیم داد. دقیق

ها مات در کشورهای منتخب با رشد ارزش افزوده کل در آنافزوده بخش خدبررسی رابطه میان سهم ارزش

توان نتیجه را قابل اتکا دانست. نمی 2Rباشد که البته با توجه به مقدار کم حاکی از وجود رابطه معکوس می

ای هستند اما با یک بررسی ساده و هر چند برخی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه

توان نتیجه را با قاطعیت اعالم نمود. از طرفی بخش خدمات پیوندهای رهای مؤثر دیگر نمیبدون لحاظ متغی

و همچنین پذیرش بی  های دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بودهبسیاری با بخش

جهان   روند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش افزوده در توجیه کنندهای قید و شرط چنین نتیجه

 نخواهد بود.

های خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیه به دست آمده، به غیر از شایان ذکر است، در فعالیتهمچنین 

های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده های مرتبط با امالک و مستغالت و فعالیتفعالیت

های مربوط به سالمت انسان و مددکاری های حرفه ای، علمی و فنی و فعالیتهمانند آموزش، فعالیت

را هدف قرار داده اند که همانطور که در تاریخچه خدمات و  "سرمایه انسانی"اجتماعی، هر یک به نوعی 

نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به خصوص با دید بلندمدت، 

 سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.

در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد 

های خدمات اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد بررسی در گزارش حاضر بوده است. اما با بررسی زیربخش

آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه ای از  ها با نتایج بدستهای زمانی گوناگون و مقایسه آندر اقتصاد ایران در بازه

فناوری "و خدمات حوزه  "آموزش و بهداشت"، "دانش، مهارت و تخصص"توجه ویژه به خدمات مرتبط با 

شود وجود نداشته و بیشتر گرایشات معطوف به آنگونه که در اقتصاد ترکیه دیده می "اطالعات و ارتباطات

شود که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. لذا توصیه میهای مالی است گریخدمات توزیعی و واسطه

ها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و گذاریسیاست

 شوند. انسانی و حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند، سوق داده مهارت، سرمایه
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 مقدمه -1

هاست. این ها و زیربخشای از فعالیتتصادی بوده و در برگیرنده مجموعههای مهم اقخدمات یکی از بخش

های اقتصادی شاهد تغییر و تحوالت بسیاری در طی زمان بوده است. این بخش در بخش همانند سایر بخش

که دوره  1397تا  1340شود و از سال درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد را شامل می 50اقتصاد ایران حدود 

رد بررسی مطالعه حاضر است، سهم این بخش افزایش قابل توجهی را تجربه کرده ولی سایر بخش های مو

توان نقش و تأثیر آن را در اقتصاد، به خصوص با توجه به اند؛ لذا نمیاقتصادی به نسبت کاهش یافته

 های اقتصادی نادیده گرفت.بین بخش متعدد های فناورانه و ارتباطاتپیشرفت

های نسبت به آن از گذشته این مطالعه ضمن بیان تاریخچه تغییر و تحوالت بخش خدمات و دیدگاه لذا در

خواهیم  در اقتصاد ایرانتا کنون، به بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه پایدار با سهم بخش خدمات 

ه عنوان های خدمات در کشورهای منتخب و به خصوص ترکیه بپرداخت و در نهایت با بررسی زیربخش

های خدماتی آن ها را با اقتصاد تواند تطابق بهتری با اقتصاد ایران داشته باشد نوع فعالیتای که مینمونه

 های الزم را ارائه خواهیم نمود.ایران مقایسه کرده و در نهایت توصیه

کاری و توسعه الزم به ذکر است در این بررسی از آمار و اطالعات مرکز آمار ایران و همچنین سازمان هم

 ( استفاده شده است.OECDاقتصادی )

 مفاهیم  -2

 و مفهوم خدمات ماهیت -2-1

که تمامی چیزها به غیر از مواد اولیه  شدیمی خدمات به عنوان پسماندی لحاظ بندطبقهدر ابتدا 

در بر  شدیم اطالقی اولیه و ثانویه در اقتصاد هابخش هاآن)استخراجی( و بخش صنعت را که به ترتیب به 

ها جهت ارائه تعریفی برای بخش خدمات بر پایه خصوصیات اصلی آن که گرفت. این موضوع تالشمی

ساخت بیش از پیش تقویت نمود. اول آنکه، ستانده خدمات عموماً خدمات را از دو بخش دیگر متمایز می

دهد. البته شایان ذکر تفاق رخ میدوام یا غیرمادی است. در ثانی، تولید و مصرف خدمات به طور همزمان ابی

دوام یا غیرمادی است که ایرادات آشکاری به این نوع از نگاه وجود دارد چرا که برخی از خدمات ماهیت بی

افزار یا مواردی از این دست و از طرف دیگر برخی دیگر از ستانده مربوط به ندارند همانند یک نرم

 سازی را دارند.ذخیره های خدماتی قابلیت انبار شدن وفعالیت
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های این بخش و های موجود در انواع فعالیتهمانطور که مطرح شد تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی

تواند ما را بندی ساده آن میهای آن کامالً دقیق و جامع نبوده ولی یک طبقهها و ستاندهتنوع باالی فعالیت

 به سمت پنج مورد زیر هدایت کند:

 شود.کننده نهایی تهیه و تولید میکننده که برای مصرفصرف. خدمات م1

های خصوصی و ای برای تولیدات بخشهای واسطهکننده نهاده. خدمات تولیدکننده و مشاغل که فراهم2

 عمومی است.

دولتی یا به صورت غیرمستقیم از بخش خصوصی یا . خدمات عمومی که مستقیماً از طریق بخش3

 شوند.تفاعی تأمین میهای غیرانسازمان

 .ردیگیمی بخش دولتی صورت هاتیفعال. خدمات اجتماعی نهادهای غیرانتفاعی که منفک از 4

به صورت خانگی تهیه  عموماً. و در نهایت، خدمات غیررسمی یا مشاغل بدون مزد که اغلب توسط بانوان و 5

 و برای زندگی روزانه الزم و ضروری هستند. شودیم

، به سه بخش مواد خام )بخش اول(، تولیدی )بخش 1بخشیهای اقتصادی بر اساس تئوری سهتبعدها فعالی

، 2بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشردوم( و خدمات )بخش سوم( تقسیم شدند که این نوع دسته

هایی یافته است. بخش مواد خام به فعالیتدر اواسط قرن بیستم توسعه 4و جین فوراستیه 3کالین کالرک

گردند. به عنوان نمونه، مشاغلی همچون استخراج مواد اشاره دارد که به موجب آن مواد خام استحصال می

هایی ها شامل آنای دیگر از فعالیتبندی نمود. دستهتوان در این دسته طبقهمعدنی و کشاورزی را می

نامیم. بخش خدمات که تولیدی می هایها را فعالیتهستند که خروجی ملموس و قابل مشاهده دارند که آن

هایی نظیر حمل و نقل، خدمات توان به فعالیتشود را میاز آن تحت عنوان بخش سوم در اقتصاد یاد می

شهری، خدمات وابسته به فناوری اطالعات، خدمات مالی، بازرگانی و ... نسبت داد که البته این دسته یعنی 

توان موارد زیر را در شود. به طور کلی میها را شامل میالیتبخش سوم در اقتصاد گستره وسیعی از فع

ها که خروجی فیزیکی دارند ارائه های خدماتی از سایر فعالیتهای متمایز کننده فعالیتخصوص ویژگی

 نمود:

                                           
1 Three-sector theory 
2 Allan Fisher 
3 Collin Clark 
4 Jean Fourastie 
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 محصول معامله شده در بخش خدمات غیرقابل لمس و غیر فیزیکی است -1

 قابلیت ذخیره و انبار شدن ندارند -2

 از ذینفع خود جدا نبوده و قابلیت معامله مجدد )داد و ستد جدید( را ندارد -3

گیرد )به عبارت دیگری فاصله زمانی میان ارائه خدمت تا ارائه خدمت و مصرف آن در یک زمان انجام می -4

 مصرف آن وجود ندارد(

 گیری آن منفک نیستخدمت به عنوان یک محصول از فرآیند شکل -5

در جهان اراده شد.  "منطق چیرگی"با معرفی پارادایم جدیدی به نام  2004وین خدمات در سال اما تعریف ن

، فرآیندها و هافعالیتاز طریق  هاقابلیت کارگیریبه"استفان وارگو و رابرت لوش خدمات را به صورت 

یک محصوالت نمود در این دیدگاه، ارزش در قالب فیز .کنندمیتعریف  "عملکردها برای سود خود یا دیگری

 گیرد.کند، بلکه در استفاده از خدمت به صورت اشتراکی میان ارائه کننده و مصرف کننده شکل میپیدا نمی

 بخش خدمات در اقتصاد و حساب های ملی تاریخچه -2-2

 به فعالیت ها آفرینینگاه ثروت  -2-2-1

ماتی که امروزه تحت این عنوان از های خدمیالدی، خدمات و فعالیت 1750تا  1600های در میان سال

کنیم نه تنها به صورت خاص و دقیق تعریف و شناسایی نشده بودند، بلکه به طور مستقیم نیز ها یاد میآن

 که به ذات وجودهای تحلیلی های اقتصادی و تجاری نیز نبودند. علی رغم استفاده از روشمورد توجه بحث

های سودمند فعالیت"از خدمات به عنوان  1نان کالسیک و تجارکردند، اقتصادداخدمات را انکار می

 بردند. نام می 2"اجتماعی

های تجار که مشغول به تجارت خارجی و حمل و نقل ای در زمینه خدمات در فعالیتنفسه هیچ تئوریفی

لذا اگر بخواهیم  آمدند، وجود ندارد.های آن دوران تجار به حساب میدریایی بودند که از سودآورترین فعالیت

تمرکز مرکانتلیست ها بر تجارت خارجی و حمل و نقل دریایی را به عنوان آغاز تئوری خدمات تلقی کنیم 

یاد  1های اقتصادی یا همان بخش خدماتبندی عمده فعالیتدر طبقه 3که از آن به عنوان دسته سوم

 ایم.ه کردهشود، در حقیقت تفسیری نادرست از تئوری مرکانتلیست ها ارائمی

                                           
1 Mercantilists 
2 Socially useful activities 
3 Tertiary 
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مرکانتلیست ها بر این باور بودند که ثروت هر ملت در گرو صادرات آن است و طال منبع اصلی ثروت است. 

های اقتصادی بود. در نتیجه، ، معیار، نتیجه و عصاره تمامی فعالیت2پول، به عنوان مثال شمش طال

کاالی مشخص )طال( تعریف  ها در کسبهای سودمند اجتماعی به وسیله میزان مشارکت آنفعالیت

 ها.شدند نه با نوع کارکرد یا استفاده از آنمی

 ها در حساب های ملی فعالیتاولین طبقه بندی  -2-2-2

( نسبت 1687-1623( یا ویلیام پتی )1712-1648توان به گرگوری کینگ )های ملی را میاولین حساب

ها که بر اند اما هر دو فهرستی از تمامی فعالیتنبردهها از خدمات به صراحت نام داد. هرچند هیچ یک از آن

کاهیدند را تهیه کرده بودند. کینگ در بخش اول لیست خود افراد زیر را ثروت سلطنتی افزوده یا از آن می

 کردند:جای داد که به عقیده وی به ثروت پادشاهی اضافه می

جات، تجار، وکال، روحانیون، افراد متشخص، افراد در ادارهها، اسکوایرها، اشراف و ، شوالیه3اربابان، بارونت ها"

داران، صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی، افسران نیروی دریایی و افسران داران، عالمان، مغازهزمین

 "ارتش

 شدند به شکل زیر بیان نمود:وی در بخش دوم لیست افرادی را که سبب کاهش ثروت سلطنتی می

مولی، کارگران ساده و خدمتگزاران، کلبه نشینان با درآمدهای بسیار اندک، سربازان عادی، دریانوردان مع"

 "هاها، دزدان، گدایان و بی خانمانافراد خیلی فقیر، کولی

 توانایی ثروت آفرینی فعالیت های خدماتی -2-2-3

کند که از لیست ارائه میبه این موضوع اشاره  5"هادرآمد ملت"در کتاب خود با عنوان  4پاول استودنسکی

ای از خدمات را در ذهن داشت و به گونه برداشت نمود که وی مفهوم گستردهتوان اینشده توسط کینگ می

دید که . کینگ جامعه را به صورت دو دسته کلی مینمودخدماتی که قابلیت خلق ثروت را داشتند توجه می

انند مجدد خلق ثروت کرده یا درآمد ایجاد کنند یا افرادی تودر آن یا افراد پول دارند و از این طریق می

  شوند.ها یا عوامل و نهادهای بازتوزیعی دیگر میهستند که باعث هزینه شدن درآمد ملی از طریق خیریه

                                                                                                                                   
1 Service sector 
2 Bullion 
3 Baronets: 

 که از بارون کمتر و از شوالیه باالتر بود کردندیمدشاه انگلستان به افرادی اعطا ملکه یا پا بارونت لقبی بود که 
4 Paul Studenski 
5 The Income of Nations, 1958 
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نمود که البته البته پتی که خود یک بازرس مالیاتی نیز بود همانند کینگ جامعه را به دو دسته تقسیم می

داران مستقل، زمین"بندی آن دو وجود داشت ولی به هر حال او افرادی همچون در دسته هاییتفاوت

ها را کرد و باقی حرفههای ثروت جامعه تلقی میرا به عنوان ستون "هاسربازان، بازرگانان و امثال آن

 دانست.های فوق میها و کمبودهای موجود در دستهبرخاسته از نقصان

     خدمات به افزایش ثروت ملی کمک ( بر خالف کینگ و پتی معتقد بود که 1724-4616) 1اما بواگیلبرت

کند. او در این راستا به پزشکان، وکال، افراد فعال در سیرک و افرادی از این دست و پادشاه، ارتش و می

 کند.میخدمات شهری و ... اشاره 

کند که این کند و بیان میاشاره می 2های اقتصادیبواگیلبرت همچنین به همبستگی درونی فعالیت

که هر چیزی که توسط کند همبستگی درونی از طریق مصرف قابل تشخیص است. وی اینگونه مطرح می

    ی خدمات نیز صدقشود، قطعاً توسط فرد دیگری تولید و یا ارائه شده است و این برافردی مصرف می

پرداخت پول هستند که بنابراین از منظر اقتصادی مفید و ها افراد برای خدمتی حاضر به کند که در آنمی

شود. در حقیقت با فرض تشابه کارکردی میان خدمات با وده و لذا به ثروت ملی افزوده میارزش آفرین ب

شود، می توان آن ها را از بعد مالی و مادی نیز مشابه در عت، تا آنجا که به مصرف مربوط میکشاورزی و صن

 نظر گرفت.

نگاه با تأکید بر مصرف، خدمات و کاالها را به نوعی یکسان در نظر می گرفت اما با توسعه هرچه بیشتر  این

ام، به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت، پرسش همیشگی در  18اقتصاد سرمایه داری در قرن 

 دید.خصوص شفاف تر سازی مرز میان کاالها و خدمات در بستر مفاهیم سرمایه مجدداً مطرح گر

 به نگاه انباشت سرمایه مالیتغییر نگرش از دیدگاه  -2-2-4

توان در های اقتصادی را میت دیدگاه انباشت سرمایه در تئوریاولین تغییر جهت از نگرش مالی به سم

جست و جو کرد. اگر چه هدف وی تحلیل و توضیح تأمین مالی مرتبط با مخارج  3کارهای فرانسوا کنه

د، ولی توانست طرحی کلی را در خصوص تولید و گردش ثروت در جامعه ارائه دهد. در پادشاه فرانسه بو

ند، دیدگاه کنه، بر خالف افراد قبل از او، تمامی درآمدها فارغ از اینکه به چه صنعت و فعالیتی مربوط می شو

 شود.به عنوان ثروت جامعه تلقی می

                                           
1 Pierre Lepesant de Boisguilbert 
2 Interdependence of economic activities 
3 Francois Quesnay 
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ای ور( توجه ویژهور و غیر بهرهر مولد و نامولد )بهرهفرانسوا کنه همانند آدام اسمیت به موضوع نیروی کا

داند و اعتقاد دارد که جامعه به دارد. وی چرخه تولید و ثروت در جامعه را همانند گردش خون در بدن می

ها تنها کشاورزان داران، کشاورزان، صنعتگران و تجار تشکیل شده است که در میان آنطور کلی از زمین

کند که به طور خالصه کشاورزان را مطرح می 1"جدول اقتصاد"ه هستند. اون در این راستا بخش مولد جامع

داند که خالص تولید )مازاد( داشته و بخشی از ارزش را منشاء اصلی تولید و نقطه آغازین خلق ارزش می

د شد و بخش گذاری مجدد در آینده استفاده خواهتولید شده وارد چرخه گردش ثروت نشده و برای سرمایه

دیگر آن چرخ تولید صنعتگران و تجار را به چرخش در خواهد آورد. از طرفی اینگونه فرض میکند که 

بایست برای خرید مواد صنعتگران مازاد یا خالص تولید نداشته چرا که درآمد حاصله از فروش خود را می

نیز مبالغ دریافتی از صنعتگران را  کند تجارخام جهت تولید در آینده هزینه کنند. همچنین، کنه فرض می

کنند و در ضمن ها، جهت خرید محصوالت کشاورزی صرف میبابت فروش بخشی از کاالهای مورد نیاز آن

ها کاالهای خارجی مورد نیاز صنعتگران را تأمین کند؛ لذا تجار کند تا در ازای آناین محصوالت را صادر می

     ها تنهاکند که آنداران اینگونه بیان میزمین ا کنه در خصوصکنند. فرانسونیز مازادی ایجاد نمی

کننده بوده و صرفاً مسئول توزیع اجاره دریافتی از کشاورزان در جامعه جهت خرید انواع محصوالت مصرف

 (1983کشاورزی، صنعتی و تجاری هستند )اشپیگل، 

و نیروی کار  بر اندازه گیری مازاد )خالص تولید(توان اینگونه بیان کرد که هم کنه و هم اسمیت بنابراین می

 ها مطرح بود،ها و درآمدها که پیش از آنجریان مخارجتمرکز داشتند که از تحلیل ساده  مولد و نامولد

مسئله اساسی به تدریج این موضوع،  ای داشتند.توجه ویژه 2"ارزش تولید"و در واقع به  متفاوت بود

د آورد؛ سوالی که ستون فقرات تغییر و تحول مفاهیم مرتبط با خدمات در نیمه را بوجو 3"انباشت سرمایه"

 دوم قرن هجدهم را شکل داد.

 های خدماتیبه فعالیت نوینآغاز نگاهی  -2-2-5

شوند و ها مشمول مالیات میطی قرن هجدهم میالدی، پرسش اصلی اقتصاددانان این بود که کدام فعالیت

ها بندی میان فعالیتها وجود ندارد و بر مبنای پاسخ به این پرسش طبقهت از آنکدامیک قابلیت اخذ مالیا

ها در خلق ها را بر اساس توانایی آنبندی فعالیتگرفت. پیروان رویه فکری آدام اسمیت نیز دستهصورت می

ا تحت تأثیر دانستند. با این وجود، تغییرات اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم میالدی همه چیز رارزش می

                                           
1 Tableau économique 
2 Value of Production 
3 Capital Accumulation 



 

10 

 

تر شد. قدرتمندتر شدن سرمایه داری و تلفیق تدریجی بندی پیچیدهخود قرار داد. با پیشرفت صنعت، طبقه

های اجتماعی رژیم گذشته با بورژوازی جدید و همانطور که مطرح شد تحول و توسعه هر چه بیشتر گروه

داد. تر جلوه میتر و کم اهمیترا کمرنگ )نامولد( ورهای غیربهرهصنایع، برداشت آدام اسمیت از فعالیت

های نوینی از مصرف نهایی و تولیدات )کاالها( ظهور نمود که بدون خدمات قابلیت اجرا و افزون بر این، شکل

 های خدماتی.ارائه شدن را نداشتند. این تغییرات تلنگری بود برای توجه بیشتر به فعالیت

 نگاه مارکس به خدمات -2-2-6

های خدماتی دست ای از فعالیتتوان به مجموعهات مارکس را مورد بررسی و تفسیر قرار دهیم، میاگر نظر

کند توان ارائه نمود. با این حال، وی چنین بیان میبندی ساده و مشخصی را نمیپیدا کرد هرچند که طبقه

خدمات شخصی به افراد مربوط  ها و تبادالت مالی بازرگانان هست؛که، خدمات بازرگانی در ارتباط با فعالیت

   شود؛ خدمات عمومی را گاهی به افراد، گاهی به کاالها و برخی مواقع به شرایط کلی اقتصاد نسبت می

شد که بدون داد؛ خدمات خانگی نیز یا با فرد به طور مستقیم در ارتباط بود یا به چیزهایی مربوط میمی

توان عناصر کلیدی و اصلی گرفتند. بر مبنای بیانات مارکس میآنکه خریداری شوند مورد استفاده قرار می

 تئوری اقتصادی وی در رابطه با خدمات را اینگونه مطرح نمود:

شود که ارزش مستقلی جدای از خود آن کار ندارد. بر این مبنا کاری هایی اطالق میخدمات به فعالیت -1

های شود. البته این بدان معنا نیست که فعالیتقی میگیرد به خودی خود ارزش آن تلکه در جایی انجام می

ها از خود کار قابل تمایز نیست، بلکه این عبارت به مفهوم آن خدماتی نتیجه و خروجی ندارند و نتیجه آن

 آید.هست که ارزش اثر و نتیجه یک فعالیت خدماتی همان ارزش خود آن فعالیت به حساب می

خروجی خدمات از خود فعالیت ناشی از دالیل مختلفی است، اما همگی  عدم توانایی در تفکیک ارزش -2

 توان در روابط اقتصادی، به خصوص حقوق مالکیت ردگیری نمود:آن علل را می

افراد قابلیت معامله شدن )خرید و فروش( را ندارند )خدمات فردی )شخصی( و برخی از انواع  -2-1

 خدمات دولتی(

رخی خدمات خارج از بازار هستند یا به عبارتی بازارپذیر نیستند های بنتایج و خروجی -2-2

 )خدمات مشخص دولتی( یا به ذات تجاری نیستند )خدمات خانگی(

ها یا نتایج مرتبط با مواردی که اخیرا تحت عنوان مصرف نهایی به فروش رسیده و خروجی -2-3

 مجدداً وارد بازار نخواهند شد )تعمیرات و نگهداری(
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 شود )خدمات مالی(های تجاری و بازرگانی انجام میهایی که به موازات فعالیتروجیخ -2-4

همانطور که مشخص است، در موارد فوق بحثی از مادی یا غیرمادی بودن یک فعالیت یا در حقیقت نتیجه 

 سازند.آن وجود ندارد و صرفاً روابط اقتصادی هستند که خدمات را از سایر محصوالت بازرگانی متمایز می

   است معنا پیداای که آن کار در آن ارائه شدهدر بافت اجتماعی ،شده ور بودن یک فعالیت انجامبهره -3

 کند نه با شکل مادی یا حتی منفعت اجتماعی آن.می

 1ظهور و بلوغ اصطالح بخش سوم -2-2-7

های ها در خصوص فعالیت، تحلیل"بخش سوم"با آغاز استفاده از اصطالح  1965تا  1935های طی سال

ترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مفهوم بخش خدماتی دستخوش تغییر شد. مهمترین و برجسته

ها به بحث خدمات سوم توسط آلن جی. بی. فیشر، کالین کالرک و ژان فوراستیه صورت گرفت. رهیافت آن

توجه آنان قرار داشت. الزم به ذکر است که در تر بود و لزوم وجود مشاهدات آماری شدیداً در کانون کاربردی

وری در راستای رشد هرچه گیری بهرهآمدند، اندازهیافته به حساب میجوامعی که از منظر صنعتی توسعه

به خصوص به دلیل  1930 توان اینگونه بیان کرد که دههبیشتر بسیار مورد توجه بود و از این منظر می

تحلیل بخش سوم چه از منظر عملی و چه از  وره بستری مناسب برای بررسی والی موجود در آن دبیکاری با

توانست هم اثر مثبت بر اشتغال داشته باشد و های خدماتی مینگاه تئوریک به موضوع بود، چراکه فعالیت

 هم به سودآوری بیشتر بخش صنعت که تا آن زمان موتور رشد و توسعه بود بیانجامد.

 . فیشرآلن جی. بی -2-2-7-1

به این موضوع  2"تقابل پیشرفت و امنیت"، فیشر با انتشار کار اصلی خود تحت عنوان 1935در سال 

ها با پدیده تغییر در ترکیب یافته عدم انطباق سریع و مناسب آنپرداخت که مشکل اصلی کشورهای توسعه

     ادی را به سه دسته های اقتصتقاضا و توزیع بخشی مرتبط با آن است. وی در تحلیل خود فعالیت

 دبندی کرد که نه تنها از منظر فیزیکی و آماری در استرالیا و نیوزیلنهای( اول، دوم و سوم تقسیم)بخش

مورد پذیرش بود، بلکه از آن به عنوان چارچوبی برای توصیف تغییرات تاریخی و سطوح توسعه استفاده 

ی بود؛ بخش دوم صنایعی را که مواد خام را به های معدننمود. بخش اول شامل کشاورزی و استخراج

                                           
1 Tertiary Sector 
2 The Clash of Progress and Security 
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های کردند در خود جای داده بود؛ و در نهایت بخش سوم گستره وسیعی از فعالیتمحصوالت تبدیل می

 گیرد.های تفریحی، آموزش و ... را در برمیخدماتی از حمل و نقل و تجارت تا فعالیت

 کالین کالرک -2-2-7-2

وری و ترکیب ساختاری مصرف رک، تأکیدات اصلی معطوف به درآمد ملی، بهرهدر تئوری رشد و توسعه کال

که نسخه اول آن در  1"شرایط پیشرفت اقتصاد"ترین کارهای وی تحت عنوان باشد. یکی از معروفنهایی می

پردازد. کالرک به چاپ رسید، به علل و محاسبه رشد تولید ملی حقیقی، درآمد و مصرف می 1940سال 

 کند:این کار خود را در سه بخش گسترده به شرح زیر بیان مینتایج 

 که شامل کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری است. 2"اولیه"های فعالیت -

های صنعتی که در مقیاس بزرگ، مواد خام را به محصوالت یا به عبارت دیگر فعالیت 3"ثانویه"های فعالیت -

 کند.قابل معامله تبدیل می

های خدماتی که شامل تولیدات کوچک مقیاس صنعتگران مستقل، یا فعالیت 4"ثالثیه" هایفعالیت -

ساختمان، گاز، آب، برق )که کاال و خدمات عمومی هستند(، حمل و نقل، تجارت و به طور کلی تمامی 

 شوند یا خیر.خدمات فارغ از اینکه در بازار مبادله می

کننده ش خدمات را ناشی از تغییر در ترکیب تقاضای مصرفکالرک حرکت نیروی کار از دو بخش اول به بخ

کند خانوارها با درآمدهای نسبی باالتر، انگل که بیان می 5داند. او با استفاده از تئوری سطح اشباع تقاضایمی

مخارج خود بر روی محصوالت بخش اولیه و ثانویه را به نسبت بخش سوم )ثالثیه( کم خواهند کرد، این 

در مقاله خود تحت  1942کند. البته شایان ذکر است که کالرک بعداً در سال روی کار را توجیه میانتقال نی

بندی خود بینی اقتصاد به چاپ رسیده بود، تغییری در طبقهکه در مجله پیش "1960اقتصاد سال "عنوان 

های ند و مابقی فعالیتککند و تولید نیرو )انرژی(، معدن و ساختمان را در بخش صنعت لحاظ میایجاد می

 گیرد.بخش سوم را به عنوان خدمات در نظر می
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 فوراستیهژان  -2-2-7-3

بندی به نکاتی در زمینه طبقه 19491در سال  "آیندهامید بزرگ "ژان فوراستیه در کتاب خود تحت عنوان 

شد. او جدید تلقی می کند که در مقایسه با کارهای فیشر و کالرک بسیار نوآورانه وها اشاره میفعالیت

   ای، کند؛ به این صورت که، در هر دورهها ارائه میبندی فعالیتمعیاری مشخص و شفاف برای دسته

ها تقریباً متوسط هست؛ در طبقه دوم، رشد وری آنهای دسته اول شامل مواردی است که رشد بهرهفعالیت

وری سوم که همان بخش خدمات است، افزایش بهره تر هست و در نهایت در دستهها سریعوری فعالیتبهره

های موجود در جنبه کاربردی این تعاریف، معیار یا کند بوده و یا اصال رشدی ندارد. فارغ از دشواری

 فوراستیه روشن و دقیق بود.

با  کردند،فوراستیه همچنین در تبیین افزایش تقاضا برای خدمات عالوه بر عللی که فیشر و کالرک بیان می

)بر اساس  2بیان اینکه در خدمات دو دسته کلی تقاضا وجود دارد که یکی تقاضای خدمات دولتی همگانی

ارائه شده است، این نوع خدمات  4که توسط کمیسیون آماری سازمان ملل 3بندی کارکردهای دولتدسته

ات برای تولید )همانند شود( و دیگری تقاضای خدمتوسط دولت برای استفاده عموم افراد جامعه ارائه می

تری ای، مدیریتی، خدمات درون بنگاهی و ...( است، به موضوع فوق به شکل دقیقخدمات فکری و مشاوره

نگاه کرد. وی همچنین به این موضوع اشاره داشت که استفاده از تولیدات صنعتی نیازمند صرف زمان قابل 

توانند برای کسب مطلوبیت م هست و افراد گاهاً میبری بسیار کتوجه است، حال آنکه در خدمات این زمان

ای میان یکسان خدمات را جایگزین محصوالت کنند. ژان فوراستیه به این نکته مهم نیز اشاره کرد که رابطه

های خدماتی وجود دارد که البته نقش فناوری را نیز باید در این رابطه مدنظر سطح توسعه و مقدار فعالیت

های خدماتی داشته تواند تأثیر فزاینده قابل توجهی بر فعالیتسرعت رشد تکنولوژی می قرار داد چرا که

 باشد. 

 خالصه نمود: 1توان در جدول ا میر 1966تا  1935ی اقتصادی هاهای صورت گرفته از فعالیتبندیدسته
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 1966-1935های اقتصادی طی دوره های فعالیتبندیترین طبقهمهم -1جدول 

 هابخش
 فیشر

1935 

کالرک 

1941 

کالرک 

1957 

فوراستیه 

1959 

کوزنتس 

1957 

کوزنتس 

1966 

 ساوی

1949 

 1ثانویه صنعت

ثانویه 

)شامل 

 معدن(

 صنعت صنعت ثانویه 2صنعت

بندی بر اساس طبقه

شغل )نوع شغل بیانگر 

نوع فعالیت اقتصادی 

 است(

 صنعت صنعت ثانویه 3خدمات ثانویه ثانویه ساختمان

رفاهی خدمات 

همگانی )آب و 

فاضالب، برق و 

 گاز(

 ثانویه

ثانویه 

)فقط 

 برق(

 صنعت صنعت ثانویه خدمات

 صنعت خدمات ثالثیه خدمات ثالثیه 4ثالثیه حمل و نقل

 صنعت خدمات ثالثیه خدمات ثالثیه ثالثیه ارتباطات

 خدمات خدمات ثالثیه خدمات ثالثیه ثالثیه تجارت و بازرگانی

 خدمات خدمات ثالثیه خدمات ثالثیه هثالثی خدمات

 خدمات خدمات ثالثیه خدمات ثالثیه ثالثیه دولت
 

 گذار از بخش سوم )ثالثیه( به بخش خدمات -2-2-8

های بخصوص و منحصر به فردی نمایان هست. اول ویژگی 1975-1965در مطالب منتشره طی دوره زمانی 

های شد، ناهمگنی فعالیتکرد و توجهات به آن بیشتر میمیآنکه، هر چقدر اهمیت بخش سوم افزایش پیدا 

های موجود در خدمات که تا آن زمان به آن شد )در حقیقت خیلی از فعالیتآن بیش از پیش مشخص می

های آن دوران بر اساس شد، با یکدیگر همگن نبودند(. ثانیا، تأکید اکثر تحلیلثالثیه یا بخش سوم گفته می

های خاص خود را داشت. بود که ویژگی "پسا صنعتی"عه صنعتی به سوی یک جامعه گذار از یک جام

( در حقیقت در دوره مذکور افزایش سهم بخش خدمات در تولید به یک پدیده 1992)دالونی و گادری، 

متداول تبدیل شده بود و این افزایش فراتر از ابعاد توسعه صرفاً اقتصادی توسط دانشمندان علوم سیاسی، 

بانویی و به عصر پسا صنعتی ) دانان مطرح شد که سرآغازی بود برای ورودشناسان و حتی جغرافیامعهج

                                           
1 Secondary 
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4 Tertiary 
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این چهار  1970در اوایل دهه  1(. یکی از جامعه شناسان معروف آن دوره به نام دنیل بل1387دیگران، 

 کند:ویژگی را برای جامعه پسا صنعتی بیان می

 مات محور استجامعه پسا صنعتی یک جامعه خد -1

 حاکمیت علم، دانش و فناوری در آن مشهود است -2

 برتری حرفه، مهارت و فن در آن وجود دارد -3

 گذاریتغییر در نظام ارزش -4

توان اینگونه بیان کرد که از این دوره به بعد خدمات به عنوان بخشی مستقل از کشاورزی و در حقیقت می

های ملی به صورت بخشی خاص و نمود و نگرش به آن در حساب صنعت و به شکلی قدرتمند اعالم وجود

های منحصر به به شکل بخشی مستقل و دارای ویژگی "خدمات"مستقل تغییر یافت. اولین بار نیز اصطالح 

 (.1992فرد خود در ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت )دالونی و گادری، 

 دمات در اقتصاد از گذشته تا کنونها به بخش خ نگرشرویکردها و  -2-3

سیر تاریخی تحوالت در نگرش به بخش سوم یا در حقیقت همان بخش خدمات و نقش آن در اقتصاد را می 

 توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

 میالدی  1930تا  1700از حدود سال  -2-3-1

ره توجه چندانی به بخش این دو اگر دوره مذکور را به دقت مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که در

و صنعت بود و  کشاورزیهای مولد اقتصاد بخش ه ای که در دوران مذکور تنها بخششد به گونخدمات نمی

( در تفسیر جایگاه بخش خدمات در 1992لذا جایگاهی برای بخش خدمات متصور نبودند. گادری و دالونی )

از زمان انقالب صنعتی در قرن هجدهم، "کنند که: ن میمیالدی این چنین بیا 1930تا  1700بازه زمانی 

های کشاورزی، معدن و صنعت بودند بنا ولید کاالهای ملموس که محصول بخشنظریات اقتصادی بر اساس ت

آن آمد. بخش خدمات در آن دوران یا اصال مورد توجه نبود و یا با بود و سخنی از خدمات به میان نمیشده 

( 1776یکی از نمونه های بارز در این دوران مختص آدام اسمیت ) ".شدبرخورد می همانند بخشی نامولد

(. وی به صورت خاص بر انباشت سرمایه در بحث مولد یا نامولد بودن 1393هست )علی اصغرپور و دیگران، 

  راینش خدمات وجود ندارد بنابتأکید دارد و از آنجایی که در دیدگاه او پتانسیل انباشت سرمایه در بخ

                                           
1 Daniel Bell 
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خواند. )دالونی و گادری، هد و لذا بخش خدمات را نامولد میتواند بخشی از انباره سرمایه را تشکیل دنمی

1992) 

یک جهت میالدی نظرات ارائه شده از سوی کالسیک ها لزوماً در  1850تا حدود  1700البته در بازه زمانی 

 ود:توان به موارد زیر اشاره نمنبوده که در این رابطه می

 (1832-1767دیدگاه ژان باتیست سی ) -2-3-1-1

)ملموس( مادی  های خدماتی عموماً( ستانده فعالیت1ت خالصه نمود: )توان در سه قسمدیدگاه سی را می

سی ارتباطی میان خدمات  (3های خدماتی از برخی دیگر مولدتر هستند و نهایتاً )( برخی فعالیت2نیستند، )

 کنیم، متصور است.تحت عنوان سرمایه انسانی یاد می ز آنو موضوعی که امروزه ا

 (1842-1773دیدگاه ژان چارلز سیمون دو سیسموندی ) -2-3-1-2

های خدماتی است. وی با اشاره به خدمات ف به مولد یا نامولد بودن فعالیتدیدگاه سیسموندی معطو

شده کنند و خدمات ارائهچیزی تولید نمیکند که آن ها ر مثال نگهبانان اینگونه بیان میعمومی و با ذک

ات مرسوم شکل مادی نداشته و لذا چیزی که مادی نیست قابل ذخیره و انباشت نیست و لذا بر اساس نظری

کرد. در خصوص خدمات عمومی، وی به این سه های خدماتی را نامولد تلقی میکالسیکی اینگونه فعالیت

 کند:می نکته اشاره

 کند.روح و درون انسان اصابت می ها بهمادی و قابل رؤیت نبوده و اثر آنها ی آن( نتیجه و خروج1)

 هاست.امر به نوع مؤید غیرمادی بودن آنتواند تولید شود که این آالت نمی( خدمات فردی توسط ماشین2)

مختص کند که خدمات عمومی خدمات تولید شده اینگونه مطرح می( در نهایت در بحث چارچوب مالی 3)

ها هم بر عهده همه افراد جامعه خواهد ود و لذا هزینه اجرای آنشها منتفع مینبوده و جامعه از آنیک فرد 

 بود.

کند که تفاوت میان مولد و نامولد واضح و دمات غیر از خدمات عمومی بیان میوی در رابطه با سایر خ

افزودن به سرمایه و ثروت یک ملت را داشته روشن است؛ نتیجه و خروجی هر فعالیت اگر قابلیت انباشت و 

 شود. مولد تلقی میباشد 
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 (1873-1806دیدگاه جان استوارت میل ) -2-3-1-3

نظر میل بر اساس اشکال گوناگون مطلوبیت استوار است به صورتی که وی برای مطلوبیت سه گونه متفاوت 

 متصور است:

 و فیزیک اشیا( ( مطلوبیت در قالب ظاهر و جسم )نمود در ظاهر1)

 ( مطلوبیت ایجاد شده در فرد )مرتبط با درون و باطن انسان همانند آموزش(2)

کند ورد نظر بوده و ایجاد مطلوبیت می( مطلوبیت غیر ثابت به این مفهوم که خود نوع فعالیت و خدمت م3)

 نجد.گالذکر نمیبه طبع در دو دسته فوقهمانند فعالیت یک قاضی یا ارتش یک کشور که 

دانست که ای را مولد میهای خدماتی، فعالیتمیل در بیانات خود با تأسی از مشی فکری غالب کالسیکی

وت ملی را داشته باشد البته نمود عینی و فیزیکی داشته و قابلیت انباشت و اضافه شدن به سرمایه و ثر

تواند مولد بودن یا نبودن می ین است کهکند و آن ابا نظرات اسمیت را نیز مطرح میای متمایز نقطه

حصولی ای باشد و چه بسا اگر خدماتی در مسیر ساخت و تولید ممستقیم بوده و یا غیرمستقیم و واسطه

 توان مولد تلقی نمود.ها را نیز میفیزیکی کمک کننده باشند آن

 (1835-1766دیدگاه هاینریش استورش ) -2-3-1-4

ها متصور بود. نگاه وی به هایی را برای آنست اما خصوصیات و ویژگیداناستورش تمامی خدمات را مولد می

ها تحت عالیت خدماتی بود که از آن خروجیهای حاصل از هر فات معطوف به نتایج یا همان خروجیخدم

 کرد:بندی میها را در دو دسته طبقهکرد که خود آنیاد می 1عنوان کاال یا منافع درونی

 های انسان بوده که البته نیاز به پیشرفت و توسعه داشت.ل بسیاری از توانمندیکه شام – 2( اولیه1)

 رفتند.ازهای توسعه گروه اول به شمار میکه پیش نی – 3( ثانویه2)

قابل مبادله با پول نبوده و بر این اساس قابل خرید و فروش در  ،وی مطرح کرد که این کاال یا منافع درونی

ه خود فعالیت مبادله و بلک گیردمیجه و خروجی خدمات نیست که مورد مبادله قرار ؛ لذا نتینیستندبازار 

 (1992دهد. )دالونی و گادری، که فردی برای شخص دیگر انجام می شود همانند کاریمی معامله

                                           
1 Internal goods / benefits 
2 Primitive 
3 Secondary 
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های خالی تولید تداوم یافت. کینز معتقد بود ظریه کینز در خصوص پر کردن ظرفیتاین تفکرات تا ظهور ن

های خالی بایست با ایجاد تقاضا، به ظرفیتمی باشد واقتصاد عدم وجود تقاضای کافی می مشکل اصلی که

های اقتصادی در این فرایند مورد توجه کینز قرار نگرفته داد. اما نقش و میزان اهمیت بخش اقتصاد پاسخ

... فراهم ساخت. )علی اصغرپور و  بود. این امر بستر را برای متفکران بعدی از جمله فیشر، کالرک، کوزنتس و

 (1393دیگران، 

 1970تا  1930 هایسال ینب -2-3-2

های کشاورزی و معدن را تحت ملی همراه بود. در این دوره بخش دوره مذکور با توسعه آمارهای درآمد

  اداز آن ها به عنوان خدمات ی عنوان بخش اول، صنعت را در ذیل عنوان بخش دوم و مواردی که اکنون

نده )پسماند( بندی نمودند که این بخش در حقیقت به صورت جزء باقیماسوم طبقه شکنیم را در بخمی

( اقتصاد را در چارچوب سه بخش مورد تحلیل و بررسی قرار 1940( و کالرک )1933شد. فیشر )حاصل می

(. 1970وده است )کاتوزیان، ب "ای توسعهالگوی مرحله"ه الگویی تحت عنوان دادند که نتیجه کار آن دو ارائ

بستر و پایه تحلیل های رشد جدید  1970شایان ذکر است که الگوی مرحله ای توسعه بعدها در سال 

 (.1393داد )علی اصغرپور و دیگران، اقتصادی توسط کوزنتس را تشکیل می

وعی ورود اقتصاد به تر نقش بخش خدمات و به نز اهمیت خواهد بود که بررسی دقیقالبته ذکر این نکته حائ

در مقاله  1965حاصل پژوهش های اولیه ویکتور آر فوچز هست. وی در سال  1مرحله اقتصاد خدمات محور

   ی خدمات پرداخته است. او از ، به ارزیابی و بررس"اهمیت روزافزون صنایع خدمات"خود با عنوان 

داخلی در می یابد که اقتصاد ایاالت  های مختلف از اشتغال و تولید ناخالصهایی نظیر سهم بخششاخص

متحده آمریکا با در اختیار داشتن بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی در بخش خدمات اولین کشوری 

کند )فوچز، یاد می "اقتصاد خدمات"تحت عنوان است که وارد مرحله سوم توسعه شده که فوچز از آن 

1965.) 

میالدی و همچنین شوک نفتی دهه  1960نولوژی در اواخر دهه عالوه بر مطالعات فوچز، بروز شوک تک

وری در این دوران ، بستر را جهت ورود به سیر جدید تفکرات در رابطه با خدمات آماده نمود. رشد فنا1970

ریزی شده و هدفمند به خود ر چرخه تولید شکلی منسجم، برنامهگیری از علوم و فناوری دسبب شد تا بهره

هایی که در گذشته صاد پا گرفته و بسیاری از فعالیتهای جدیدی در اقتامر سبب شد تا فعالیتبگیرد. این 

                                           
1 Service-oriented economy 
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توان اینگونه بیان نمود که پس از ن به مهمترین آن ها بدل شوند. مینقش پررنگی در اقتصاد نداشتند، اکنو

ل از کشاورزی و گسترش و توسعه نظام صنعتی و اشتغال در بخش مذکور، خدمات به عنوانی بخش مستق

صنعت ابتدا در جوامع پیشرفته و توسعه یافته و پس از آن در کشورهای در حال توسعه شکل و قدرت 

های اول و دوم )کشاورزی و ه از زمان بود که پیوند میان بخش(. در این بره1375بیشتری پیدا کرد )رزاقی، 

 ها را در پی داشت.جدید از اندیشهطرح گردید که سیر معدن و صنعت( با بخش سوم که خدمات بود م

 میالدی 1970پس از سال  -2-3-3

میالدی همانند شوک نفتی و نیز  1980و به خصوص دهه  1970به علت تحوالت اقتصاد جهانی در دهه 

ای ههای فعالیتبندیعت زدایی و اقتصاد اطالعات، طبقهپدید آمدن مفاهیمی از جمله اقتصاد خدمات، صن

های اول تا سوم )به ترتیب کشاورزی و معدن/ صنعت، ساختمان و تأمین آب، قالب بخش اقتصادی که در

ها کوزنتس در اواخر دهه رک، فیشر، چنری و البته پس از آنبرق و گاز/ خدمات( توسط افرادی نظیر کال

 میالدی مطرح شده بود دستخوش تغییر گردید.  1930

لز ، مای(1989(، پارک و چان )1983ز )(، گرشانی و مایل1970یان )نند کاتوزبه عنوان مثال، اقتصاددانانی هما

بندی و نقش و اهمیت بخش سوم را در طبقه سعی کردند، (2009) چن گرین و گوپتاو ای (2000و بدن )

های بخش خدمات در قالب تعاریف مختلف مثل خدمات تولیدی، توزیعی، اجتماعی و تبیین زیربخش

نوین، قدیم و مکمل و حتی خدمات دانش و خدمات اطالعات بیان نمایند.  شخصی و یا به صورت خدمات

 "خدمات"حت یک عنوان کلی هایی بود که تها، تفکیک تمامی فعالیتبندیاز طبقههدف اصلی این نوع 

کارکردهای یکسانی نداشته و از هم متمایز بودند و از سویی با توجه به تحوالت  شد اما لزوماًمطرح می

در ادامه به  (1387ساختند. )بانوئی و دیگران، سنجش سطوح توسعه را دچار مشکل میجهانی عمل  اقتصاد

 خواهیم پرداخت:  1970های اقتصاددانان در سال های پس از بیان برخی از دیدگاه

 اندازد و از دیدگاه تاریخی خدمات را در سه گروهمیالدی نگاهی به بخش سوم می 1970کاتوزیان در سال 

 کند:یر طبقه بندی میز
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های های مدرن دارویی و درمانی )بهداشت و سالمتی(، فعالیتکه شامل: آموزش، فعالیت 1خدمات نوین -1

سرگرمی و فرهنگی و پذیرایی مانند سینما، رستوران، هتلداری و مراکز تفریحی و سرگرمی و دیگر خدمات 

 فروشی.فروشی و خردهنقل، عمده و ی، حملکه شامل: امور بانکی و مال 2خدمات مکمل -2ای. حرفه

کند. از دیدگاه تاریخی باشند، تقسیم میهای خدمات شخصی میکه شامل: فعالیت 3خدمات سنتی -3

میالدی و زمانی که داشتن خدمتکار در  18های خدماتی قبل از قرن خدمات سنتی، خاص فعالیت

یافتگی کشورها از میان رفته است از خدمات با روند توسعهخانوارهای امریکا رواج داشت، بوده است. این نوع 

کرد. خدمات مکمل که به شدت با روند صنعتی شدن کم تقاضا برای این خدمات به سمت صفر میل و کم

بستگی دارد و براساس نظریه مراحل رشد روستو به دوره خیز، که با افزایش و ترقی تولیدات صنعتی همراه 

نوین نیز مربوط به دوره مصرف انبوه تولیدات صنعتی براساس نظریه مراحل  خدماتشود. است، مربوط می

باشد. تقاضا برای خدمات نوین به رشد درآمد سرانه بسیار حساس است و همچنین تابع رشد روستو می

کند که تقاضا برای این خدمات بینی میصعودی از زمان فراغت است. کاتوزیان براساس انتظارات آتی پیش

 (. 1970یابد )کاتوزیان، در آینده افزایش می

 که عبارتند از: زیربخش زیر ارائه می کند 4خدمات را در قالب ( 1978) 4سینگلمن

ها، فروشی سوخت ماشینخدمات توزیعی: فروش، تعمیرات و نگهداری موتور و ماشین، خرده -1

 فروشی، تعمیر کاالهای شخصی و خانوار، انتقال هوا و آب.خرده

جز بیمه تأمین اجتماعی  گری مالی، بیمه و صندوق بازنشستگی بهخدمات بازرگانی یا تجاری: واسطه -2

های مرتبط، آالت و تجهیزات، کامپیوتر و فعالیتهای مربوط به مستغالت، اجاره ماشیناجباری، فعالیت

 های تجاری.بلیغات و سایر فعالیتتحقیق و توسعه، حقوق، خدمات تکنیکی، ت

 خدمات اجتماعی: دفاع، تأمین اجتماعی اجباری، آموزش، بهداشت و کار اجتماعی.  -3

 (. 2008، 5خدمات شخصی: خدمات مربوط به هتل، تهیه آذوقه و خانوارهای دارای مستخدم )سلطان -4

                                           
1 The New Services 
2 Complementary Services 
3 The Old Services 
4 Singelmann (1978) 
5 Sultan 
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کنند. هدف بندی میهای بخش خدمات را به چهار زیربخش طبقهفعالیت نیز( 1983) 1گرشانی و مایلز

بندی سنجش سطوح توسعه با توجه به تحوالت اقتصاد جهانی بوده است تا بتوانند ی از این طبقهاصل

ارتباطات و پیوندهای بخش خدمات و صنعت را در جریان صنعتی شدن تجزیه و تحلیل نمایند. برای این 

 کنند.های بخش خدمات به صورت زیر ارائه میبندی جدیدی از فعالیتها طبقهمنظور آن

خدمات -2های مالی(، گریامور مالی، بانکداری، اعتبارات و بیمه )خدمات واسطه -1: 2لف( خدمات تولیدیا

های کسب و فعالیت -3های مستغالت و کرایه(، های حقوقی، مهندسی و معماری )فعالیتای: فعالیتحرفه

سایر خدمات: محافظت،  -4آن،  های وابسته بهای، خدمات کامپیوتر و فعالیتهای مشاورهکار شامل فعالیت

 نظافت و نگهداری.

 فروشی.فروشی و خردهعمده -3ارتباطات،  -2حمل و نقل و انبارداری،  -1: 3خدمات توزیعیب( 

      هتل و رستوران و غذاخوری، -2 (،آرایشگریشویی و خدمات داخلی )خشک -1: 4خدمات شخصیج( 

 حی و پذیرایی. های سرگرمی و تفریفعالیت -4تعمیرات،  -3

           رفاهی )تأمین اجتماعی(، -3آموزش،  -2بیمارستان، درمان و سالمتی،  -1: 5د( خدمات اجتماعی

 خدمات عمومی، قضایی و نظامی.  -4

همچنین بیان می کنند که خدمات تولیدی، توزیعی و شخصی جزء خدمات بازاری و خدمات اجتماعی در 

 ارند.دسته خدمات غیربازاری قرار د

( بخش خدمات را به سه گروه خدمات سنتی، خدمات ترکیبی )سنتی و نوین( 2009) 6اینچن گرین و گوپتا

بندی خدمات سنتی شامل خدمات عمومی و دفاعی، ن طبقهیبندی نمودند. براساس او خدمات مدرن طبقه

ی چون بهداشت و رفاه فروشی، حمل و نقل و انبارداری، خدمات ترکیبی شامل خدماتفروشی و خردهعمده

های اجتماعی، شخصی و عمومی، هتل و رستوران و در نهایت خدمات مدرن اجتماعی، آموزش، فعالیت

گری مالی، خدمات کامپیوتر، خدمات بازرگانی، ارتباطات، خدمات فنی و حقوقی دربرگیرنده واسطه

                                           
1 Gershuny and Miles (1983) 
2 Producer Services 
3 Distributive Services 
4 Personal Services 
5 Social Services 
6 Eichengreen and Gupta (2009) 



 

22 

 

ناخالص داخلی اتحادیه اروپا طی دو باشند. براساس این تحقیق سهم ارزش افزوده خدمات نوین از تولید می

 قابل توجهی را تجربه نموده است. دهه اخیر رشد

 های کلی توسعه صنعت خدمات مکانیزم -2-4

براساس تاریخچه توسعه کشورها، سیر تکامل از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به انقالب صنعتی و صنعتی 

ر امری کامال طبیعی و غیرقابل اجتناب بوده است. شدن کشورها و در نهایت نیل به یک اقتصاد خدمات محو

بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای جهان حداقل تا اواسط قرن هجدهم و حتی ابتدای قرن نوزدهم نیز 

بوده است  1860ادامه داشته است. پس از آن، انقالب صنعتی که خاستگاه آن در انگلستان و در حدود دهه 

یی نظیر فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و حتی روسیه نیز تکرار رخ داد که بعد از آن در کشورها

شد و در قرن نوزدهم به آمریکا و ژاپن نیز سرایت کرد و کشاورزی به تدریج جای خود را به عنوان مهمترین 

بخش اقتصادی به بخش صنعت و فرآیندهای صنعتی شدن داد. اما بعد از این دوران نیل به بخش خدمات 

در اواسط قرن بیستم با کشور ایاالت متحده آمریکا آغاز گردید که در گذار از صنعت به  1عت خدمات()صن

است و پس از آن سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته به سمت اقتصاد خدمات پیشرو بوده

 مبتنی بر خدمات سوق داده شدند.

توجه ات هم از جوانب بسیاری حائز اهمیت و مورد این گذار از کشاورزی به انقالب صنعتی و نهایتاً خدم

توان ها را میکشاورزی دارد. این تفاوتهای بسیاری با دو بخش صنعت و است چرا که بخش خدمات تفاوت

المللی جست و تار اشتغال و همچنین مبادالت بینها، ساخها، ستاندهبعاد مختلف از جمله ساختار نهادهدر ا

 جو نمود.

 توان تصور نمود:و نمو صنعت خدمات شده اند را می مکانیزم که سبب توسعه 3به طور کلی بنابراین، 

 2تقسیم تخصصی کار -

 3نوآوری -

 4تحریک تقاضا -

 

 

                                           
1 Service Industry 
2 Specialized Division of Labor 
3 Innovation Mechanism 
4 Demand-induced Mechanism 
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 تقسیم تخصصی کار -2-4-1

یا به عبارت دیگر  2سازیبه بیرونی 1سازیاولین مکانیزم توسعه صنعت خدمات روند کلی حرکت از درونی

)کارایی ناشی از  4است. اما این روند منوط به معاوضه میان کارایی تخصصی 3سازیحرکت به سوی بازاری

( بر این اساس اگر کارایی تخصصی بر 1993است. )یانگ و ان جی،  5های مبادلهگرایی( و هزینهتخصص

متوقف  دار خواهد بود، در غیر اینصورتهای مبادله غلبه نماید، فرایند مذکور رخ خواهد داد و ادامههزینه

های آن سطح پایین شده یا حتی معکوس خواهد شد. در سطوح نخستین توسعه اقتصادی که از ویژگی

های مبادله باال بود و بنابراین خدمات عموماً به صورت بازاری شدن محصوالت و خدمات نیز هست، هزینه

های بیشتر که با زمان و پیشرفت شدند. اما با گذرها تأمین و عرضه میبیشتر توسط خانوارها و بنگاه 6درونی

های مبادله کاهش چشمگیری پیدا کرد و سازی بیشتر نیز همراه بوده است، هزینهگسترش بازارها و بازاری

بازیگران جدیدی در بازار نمایان شدند که خدمات تخصصی از قبیل حسابداری، مشاوره، لجستیک، خدمات 

 (2013)چنگ، دادند. منزل و ... را ارائه می

 سازی(سازی )بازاریسازی )عدم وجود بازار( به بیرونیتوسعه صنعت خدمات: گذار از درونی -1 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Internalization 
2 Externalization 
3 Marketization 
4 Specialization Efficiency 
5 Transaction costs  
6 In-house Services 

 خدمات تولیدکننده کنندهخدمات مصرف

 درونی تأمین  مبادله شده در بازار یتأمین درون مبادله شده در بازار

 سازیسازی / بازاریبیرونی

)قابلیت ارائه آمارهای 

 خدمات(

تقسیم تخصصی کار: توسعه مستقل 

 های خدماتیفعالیت

 سازی / عدم وجود بازاردرونی

های گیری یا منعکس نشده در فعالیت)غیرقابل اندازه

 اصلی(
معاوضه میان کارایی تخصصی و 

 های مبادلههزینه
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 نوآوری -2-4-2

های خدماتی، روندی در درون خود فرایند توسعه این نوع از در مسیر توسعه صنعت خدمات و فعالیت

های خدماتی تنوع و رضایتمندی بیشتری ل پیشرفت هست که به فعالیتها به صورت توأمان در حافعالیت

  شود. این نوآوری در صنعت خدمات به دو دسته کلی تقسیم بخشد که از آن به عنوان نوآوری یاد میمی

نوآوری مدیریتی. اولی با تغییر تکنولوژی و بهبود آن در یک شرکت ارائه  –نوآوری تکنولوژیک و  -شود: می

افزاری را جهت ارائه بهتر خدمات با کیفیت باالتر، افزاری یا سختهای نرمتواند زیرساخته خدمات میدهند

های اجرایی و ساختار تر نماید و دومی با اعمال تغییر در روشها را سریعارتقا بخشیده و حتی ارائه آن

 .تواند نحوه ارائه و نوع خدمات را متحول سازدسازمانی و فرآیندها می

تواند به عنوان معیاری برای تفکیک خدمات مدرن از الخصوص عنصر تکنولوژی در آن مینوآوری و علی

سنتی عمل نماید. بنگاه تولیدکننده خدماتی که پایه و اساس آن بیشتر بر تکنولوژی )همانند اینترنت( بنا 

 (2013)چنگ،  شود.نهاده شده است تحت عنوان بنگاه خدماتی مدرن شناخته می

 تقاضا تحریک -2-4-3

شوند. اما در ها پرداخته شد عموماً تحت عنوان عوامل طرف عرضه شناخته میتر به آندو مکانیزمی که پیش

این میان طرف تقاضا نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. بدون شک توسعه بخش خدمات و محصوالت آن 

دو رخ خواهد داد. شایان ذکر است منظور از تقاضا در  در سایه تعادل میان عرضه و تقاضا و پویایی میان آن

باشد. به عنوان یک قاعده و قانون، یک افزایش در سطح می 2ایو تقاضای واسطه 1اینجا شامل تقاضای نهایی

منجر به افزایش تقاضای نهایی برای خدمات همانند سالمت، تفریح و گردشگری و ...  3درآمد قابل تصرف

تواند منجر به افزایش تقاضای گرایی بیشتر و تقسیم تخصصی صنایع میکه تخصصخواهد شد؛ در حالی

ای، حسابداری و مواردی از این دست گردد. بر اساس ای برای خدماتی نظیر خدمات مالی، مشاورهواسطه

ای، هر دو در رشد سهم بخش خدمات در مطالعات انجام شده، عوامل مرتبط با تقاضای نهایی و واسطه

(. بحث مربوط به تقاضای نهایی 2010کنند )فرانسوا و هکمن، اد شریک بوده و نقش مهمی را ایفا میاقتص

وری کننده و مخارج نسبت به تفاوت بهرهبازگو کننده ارتباط میان الگوی رشد قیمت خدمات نهایی یا مصرف

ای و دیگر کننده یا واسطهای به رابطه میان خدمات تولیدباشد. در حالیکه طرف تقاضای واسطهنسبی می

                                           
1 Final Demand 
2 Intermediate Demand 
3 Disposable Income 
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ها در اقتصاد تأکید دارد که برای خدمات در اقتصاد هم نقش مستقیم و هم غیرمستقیم را متصور بخش

    است. در نهایت اگر اینگونه در نظر بگیریم که اغلب خدمات تولیدی به نوعی نهاده تولیدی در سایر 

 در این بخش، رشد اقتصادی نیز ارتقا خواهد یافت.وری های اقتصادی خواهند بود، با افزایش بهرهبخش

 ( 2013)چنگ، 

 های آن در ایرانو زیربخش خدمات -2-5

است بر مبنای چهارمین های اقتصادی ایران که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شدهبندی فعالیتطبقه

است که بر اساس کد دو گرفته صورت1های اقتصادیبندی تمامی فعالیتالمللی طبقهبازنگری استاندارد بین

 رسته فعالیت منسوب به بخش خدمات است که در جدول زیر قابل مشاهده خواهد بود: 15رقمی، 

 (ISICهای بخش خدمات در اقتصاد ایران )بر اساس کدهای دو رقمی بندی فعالیتهای تکی طبقهرسته -2جدول 

 شرح فعالیت ISICکد 

 سیکلت؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورفروشیفروشی و خردهعمده 45-47

 حمل و نقل و انبارداری 49-53

 های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذافعالیت 55-56

 اطالعات و ارتباطات 58-63

 های مالی و بیمهفعالیت 64-66

 های امالک و مستغالتفعالیت 68

 ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت 69-75

 های اداری و خدمات پشتیبانیتفعالی 77-82

 اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری 84

 آموزش 85

 های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعیفعالیت 86-88

 هنر، سرگرمی و تفریح 90-93

 های خدماتیسایر فعالیت 94-96

97-98 
ناپذیر تولید کاالها و خدمات توسط خانوارهای معمولی فکیکهای تفعالیت خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت

 برای خودمصرفی

 مرزیهای برونها و هیئتهای سازمانفعالیت 99

 منبع: مرکز آمار ایران

                                           
1 ISIC rev.4 
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های ملی منتشره از سوی مرکز آمار ایران که به روش تولید محاسبه البته شایان ذکر است که در حساب

یابند که مبنای مطالعه و بررسی ما در این گزارش سطح انتشار می 6در  های خدماتیگردد، فعالیتمی

ها یا به عبارت دیگر سطوح برآوردی هر یک خواهیم ها و بیان زیربخشخواهد بود که در ادامه به معرفی آن

 پرداخت:

 "غذا های خدماتی مربوط به تأمین جا وفروشی؛ فعالیتفروشی و خردهعمده"اولین بخش مربوط به  -1

 فروشی )بازرگانی(، هتل و خوابگاه و رستوران است.فروشی و خردههست که خود شامل عمده

های آن بوده که زیربخش "حمل و نقل؛ انبارداری؛ پست؛ اطالعات و ارتباطات"بخش دوم تحت عنوان  -2

بی، حمل و نقل ای، حمل و نقل آای، حمل و نقل لولهدر بر گیرنده حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده

 باشد.هوایی، پشتیبانی حمل و نقل، انبارداری، اطالعات و ارتباطات و پست و پیک می

های مالی و بیمه نیز گریاست که تحت عنوان واسطه "های مالی و بیمهفعالیت"سومین بخش مربوط به  -3

 های مالی هست.گریسطههای مرتبط با سایر واشوند، که خود متشکل از بانک، بیمه و فعالیتمطرح می

های باشد که زیرشاخهمی "خدمات مستغالت؛ کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی"بخش چهارم  -4

آن خدمات واحدهای مسکونی شخصی، خدمات واحدهای مسکونی اجاری، خدمات واحدهای غیرمسکونی، 

 ای، فنی، علمی و دامپزشکی است.های حرفهخدمات دالالن مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار و فعالیت

های مربوط به سالمت اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت"پنجمین دسته مربوط به  -5

است که مواردی نظیر امور عمومی و خدمات شهری، امور دفاعی و انتظامی،  "انسان و مددکاری اجتماعی

وسطه، آموزش عالی، آموزش بزرگساالن، بهداشت و تأمین اجتماعی اجباری، آموزش ابتدایی، آموزش مت

 شود.سالمت و مددکاری اجتماعی را شامل می

شود مطرح می "سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی"ششمین و آخرین بخش تحت عنوان  -6

 های مذهبی و سیاسی، خدماتکه مواردی چون خدمات عمومی مرتبط با تفریح، فرهنگ و ورزش، فعالیت

 دهد.شخصی و خانگی و سایر خدمات را پوشش می

 نمایش داد: گراف صفحه بعدتوان به صورت های مرتبط با آن را میبنابراین گروه خدمات و زیربخش
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  ادبیات موضوع و مقایسه کشورهای منتخب با ایران -3

 مراحل و سطوح توسعه -3-1

اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( در رشد و  هایبررسی میزان نقش و تأثیرگذاری هر یک از بخش

توسعه اقتصادی نیازمند درک صحیح و شناخت سطوح توسعه اقتصادی است، لذا در این مرحله به بحث 

سطوح توسعه اقتصادی به صورت مختصر خواهیم پرداخت و سپس مفهوم توسعه پایدار و نقش کلی بخش 

 خدمات در توسعه پایدار را بیان خواهیم کرد.

ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور های اقتصادی و تغییرات آنهمانطور که بیان شد برای اینکه بخش

     مؤثر واقع شوند، شرایطی باید برقرار باشد. شرط حداقلی در این زمینه این است که منابع از بخش با

کند وع تلویحاً به این نکته اشاره میوری باالتر حرکت کنند. این موضتر به سمت بخش با بهرهوری پایینبهره

 وری باالتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.که بخشی که دارای رشد بهره

یک دیدگاه مهم در خصوص توسعه اقتصادی کالسیکی بیانگر این موضوع است که رشد اقتصادی ذاتاً به 

دهد. بر طبق این دیدگاه، صنعت و فرایند به آن واکنش نشان میتغییرات در ساختار تولید متصل بوده و 

تواند رشد اقتصادی را تحریک کند. صنعتی شدن منبع اصلی تغییرات فنی و تکنولوژیکی است که می

ترین بخش اقتصادی برای یک کشور توان اینگونه تبیین نمود که، در ابتدا، بخش کشاورزی مهمبنابراین، می

رود. سپس، با باال رفتن درآمد سرانه، این بخش )کشاورزی( به تدریج جایگاه ه شمار میدر حال توسعه ب

های دهد. به این دو انتقال پیاپی دورانخود را در برابر صنعت و در ادامه در مقابل خدمات از دست می

، در این 3(4200. سوباتینا )2(2007شود )لیندن و محمود، گفته می 1زدایی(صنعتی و پسا صنعتی )صنعت

  ها برای تولیدات غیر کشاورزی افزایش کند که با افزایش درآمد افراد، تقاضای آنرابطه اینگونه بیان می

آالت، ابزار و ادوات جدیدی را در اختیار مزارع های تکنولوژی و فنی، ماشینیابد. در همین زمان، پیشرفتمی

وی کار با سرعت بیشتری در بخش کشاورزی نسبت به وری نیرشود بهرهدهد که سبب میجدید قرار می

شود بهای تمام شده محصوالت کشاورزی به نسبت پایین بیاید. بخش صنعت افزایش پیدا کند که سبب می

ای بر سهم این بخش )کشاورزی( از تولید ناخالص کند که این موضوع تأثیر کاهندهوی در ادامه بحث می

شود نیاز به نیروی کار در وری نیروی کار این بخش سبب میدر بهره داخلی خواهد داشت. چنین روندی

                                           
1 Post-industrialization (deindustrialization) 
2 Linden & Mahmood (2007) 
3 Soubbotina (2004) 



 

29 

 

های شغلی در بخش صنعت در کشاورزی به نسبت دوران قبل از صنعتی شدن کاهش یابد، در حالیکه فرصت

حال افزایش است و در نهایت سهم بخش صنعت به نسبت بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی 

کند که با ارتقاء بیشتر درآمد افراد، تقاضا برای خدمات، د. سوباتینا همچنین بیان میافزایش پیدا خواهد کر

یابد. از همانند سالمت، آموزش، تفریح و ... نسبت به سایر موارد )تولیدات صنعتی و کشاورزی( افزایش می

کار استوار هستند های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی آنجایی که اکثر فرصت

   وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا تا سرمایه فیزیکی، بهره

کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت باالتر باشد و این امر می

گردد. در واقع ز تولید ناخالص داخلی میها اسبب افزایش سهم آن بخش )خدمات( نسبت به سایر بخش

 1ها در بخش خدمات بیشتر کاربرتوان اینگونه بیان نمود که عمده فعالیتترسازی این موضوع میبرای شفاف

بری بیشتری دارد، خدمات مرتبط با حوزه  و شاید تنها بخش خدمات که سرمایه 2برهستند تا سرمایه

بخش به نسبت کل خدمات ناچیز است؛ لذا، با توجه به اینکه ارزش افزوده ارتباطات باشد که البته سهم این 

ها و استهالک )به روش هزینه )مصرف((، از مجموع جبران خدمات کارکنان، مازاد عملیاتی، خالص مالیات

نماید که ها اینگونه ایجاب میهای خدماتی به نسبت سایر فعالیتشود، کاربرتر بودن فعالیتحاصل می

ختی به نیروی کار در این بخش باالتر باشد و لذا سهم ارزش افزوده این بخش نیز در کل اقتصاد بیشتر پردا

 خواهد بود.

 کند:سطوح توسعه اقتصادی را به صورت خالصه بیان می 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Labor-Intensive 
2 Capital-Intensive 
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 (2004، سوباتیناسطوح توسعه اقتصادی ) -3جدول 

 سطوح هاویژگی

عصر کشاورزی )پیش از 

 شدن( صنعتی
 عصر صنعتی

بنیان )پسا عصر دانش

 صنعتی(

 خدمات صنعت کشاورزی های اقتصادی پیشروبخش

 بردانش برسرمایه متکی بر منابع طبیعی و کاربر ماهیت تکنولوژی غالب

      عمده محصوالت

 کنندهمصرف

 خدمات دانش و اطالعات کاالهای صنعتی دوزغذا و البسه دست

 ماهیت فرایند اغلب

 تولیدات

 ها با یکدیگرتعامل انسان تعامل انسان با ماشین تعامل انسان با طبیعت

وری طبیعت، منابع زیست بهره دلیل اصلی رشد اقتصادی

محیطی، حاصلخیزی، شرایط 

 اقلیمی و ...

 وری ذهنی و نوآوریبهره وری نیروی کاربهره

 

 و توسعه پایدار خدمات -3-2

ها و اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چرا که بسیاری از خدمات به نوعی نهادهخدمات کارآمد برای توسعه 

های آن ها بر عملکرد اقتصاد و های تولید کاالها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینهورودی

 .1(2010رشد اقتصادی تأثیرگذار است )فرانسوا و هکمن، 

بایست تعریفی بنابراین قبل از اینکه به نحوه اثرگذاری بخش خدمات بر رشد و توسعه اقتصادی بپردازیم، می

اگرچه تعریفی جهان شمول از مفهوم توسعه پایدار وجود ندارد، کمیسیون جهانی  از توسعه پایدار ارائه دهیم.

(، تعریفی را به 1987شود )یاد می نیز از آن 3که تحت عنوان کمیسیون برانتلند 2محیط زیست و توسعه

 دهد:شکل زیر ارائه می

های آتی در تأمین ای است که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسلتوسعه پایدار توسعه"

 "نیازهای خود، برآورده نماید.

                                           
1 Francois and Hoekman, 2010 
2 World Commission on Environment and Development (WCED( 
3 The Brundtland Commission 



 

31 

 

لی برای توسعه میالدی طی نشست جهانی توسعه پایدار سه ستون و پایه اص 2002البته بعدها در سال 

گذارند. این سه پایدار مطرح گردید که هر سه ضمن اینکه به یکدیگر وابسته هستند، بر یکدیگر نیز تأثیر می

 وجه مهم عبارتند از توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت زیست محیطی.

تر بیان شد ر که پیشتواند تا حد زیادی به هر سه عنصر کلیدی توسعه پایدار کمک کند. همانطوخدمات می

تواند مورد استفاده واقع های صنعت و معدن، کشاورزی و سایر خدمات میخدمات به عنوان نهاده برای بخش

شود که از این طریق رشد اقتصادی را تحریک خواهد نمود. خدمات پایه همانند آموزش و سالمت نیز می 

تری را در یر جامعه این فرصت را بدهد تا نقش پررنگتواند به افراد به خصوص بانوان و دیگر اقشار آسیب پذ

تولید ناخالص داخلی کشورشان ایفا کنند. همچنین خدمات مرتبط با حوزه اطالعات و ارتباطات می تواند 

هم در زمینه اقتصاد و هم در رابطه با بهبود و توسعه سرمایه اجتماعی نقش آفرینی نماید. در نهایت، توسعه 

ها که ناشی از افزایش تولید و مصرف محیط زیست توانایی کاهش اثرات سوء سایر فعالیتخدمات مرتبط با 

 است را خواهد داشت.

کننده ها کمکتواند در جهت تحقق آنرا دنبال می کند که خدمات می 1هدف 17در حقیقت توسعه پایدار 

ورت مستقیم و غیرمستقیم قابل بحث و چه به ص 3و ابعاد غیر رشد 2ها از دو نگاه اثر رشدباشد. این اثرگذاری

 بررسی خواهد بود.

 چارچوب مفهومی اثرگذاری خدمات بر توسعه پایدار -2شکل 

                                           
1 SDGs 
2 The Growth Effect 
3 Non-Growth Dimensions 

 

 

 خدمات
 المللبین

تجارت برون مرزی/ سرمایه 

گذاری خارجی/ زنجیره 

 های ارزش جهانی

 هاسیاست

قوانین و مقررات/ 

قراردادهای تجاری/ هزینه 

 های تجاری

 داخلی

ستانده )تولید(/ اشتغال/ 

وری/ ورودی بخش بهره

های اقتصادی دیگر/ توجه 

 به مسائل زیست محیطی
 رشد اقتصادی و ابعاد درآمدی دیگر

 هش فقر )هدف اول توسعه پایدار(کا

 برابری )هدف دهم توسعه پایدار(

 ابعاد غیر درآمدی

 7و  3،2،1برآورد نیازهای اولیه )اهداف 

 توسعه پایدار(

برابری جنسیتی و ایجاد فرصت های منصفانه و 

 توسعه پایدار( 5و  4،1فراگیر اجتماعی )اهداف 

 14و  13پایداری محیط زیست )اهداف 

 یدار(توسعه پا
 توسعه پایدار
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 رشد  اثر -3-2-1

اولین کانال اثرگذاری بخش خدمات در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، تأثیر مستقیم آن در رشد 

های قرمز رنگ نمایش داده شده است. این کانال شامل نعملکرد اقتصاد است. این اثر در تصویر فوق با پیکا

وری و کارایی اقتصاد مؤثر تأثیرات ناشی از تولید داخلی و عملکرد تجاری خدمات است که هر دو بر بهره

وری، هستند. اگرچه شایان ذکر است که اثرات یاد شده همگن نبوده و در میان خدمات طیف وسیعی از بهره

 میزان اشتغال وجود دارد.ستانده و کیفیت و 

ارتباطات با کیفیت و کم هزینه برای اقتصاد و تعامالت اقتصادی بسیار سودمند خواهد بود. به عنوان مثال، 

اینترنت توانسته هزینه انتقال اطالعات را بسیار کاهش داده و سرعت آن را ارتقا بخشد و نیز از این طریق 

ی نوین چه در عرصه تنوع محصوالت و چه در زمینه ارائه خدمات بستری را جهت ایجاد فعالیت های اقتصاد

های جامعه مدرن که تبعات ترین پایهو محصوالت ایجاد نماید. همچنین انتقال دانش به عنوان یکی از اصلی

تر گردید. اقتصادی مثبت و شگرفی را به دنبال دارد نیز در بستر تکنولوژی ارتباطات و اینترنت، سریع

دمات مرتبط با حوزه حمل و نقل هزینه مبادالت را در اقتصاد به صورت چشمگیری کاهش داد همچنین خ

که این کاهش هزینه چه در نقل و انتقال محصوالت فیزیکی و چه در سهولت جابجایی کارگران بین کشورها 

ها و خدمات  های مبادله، نقش خدمات کسب و کار، انواع مشاورهو ... مشهود است. در زمینه کاهش هزینه

توان نادیده گرفت. نوعی دیگر از خدمات که تحت عنوان حقوقی و سایر خدمات از این دست را نیز نمی

شوند با برقراری رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکی خدمات عمده و خرده فروشی مطرح می

ش و بهداشت نیز در راستای های حیاتی هر سیستم اقتصادی هستند. در نهایت خدمات آموزاز شاهرگ

کنند. بهبود و تعالی سرمایه انسانی که یکی از مهمترین انواع سرمایه در هر جامعه ای هست، ایفای نقش می

ها بر رشد و توسعه اقتصادی غیر شود نقش خدمات در تأثیر مستقیم آنبنابراین، همانطور که مشاهده می

 قابل انکار است.

 یر درآمدی(ابعاد غیر رشد )غ -3-2-2

عنصر دیگر در شکل دهی هر چه بهتر به چارچوب مفهومی نقش خدمات در اقتصاد، رابطه میان خدمات و 

توان سه نوع تأثیرگذاری را از جانب بخش خدمات بر ابعاد غیر رشد توسعه پایدار است. در این مورد می

 اقتصاد متصور گردید:
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 اثرات مستقیم -3-2-2-1

مطرح می شوند که یکی از اهداف توسعه پایدار با عملکرد یا دسترسی به یک فعالیت  اثرات مستقیم زمانی

خدماتی مشخص مرتبط باشد. همانطور که در تصویر مشخص است، خطوط نارنجی معرف این نوع اثرات 

ری وکنند. اثر ارتقاء بهرههستند که از طریق تولید داخلی یا عرضه یک خدمت و یا از کانال تجارت عمل می

های خرد و کوچک به و کارایی بخش دارویی بر پیامدهای سالمتی ناشی از آن در جامعه یا دسترسی بنگاه

هایی از این نوع اثرات شبکه جهانی اینترنت و ارتباطات که به تولید و تجارت آن ها کمک خواهد کرد نمونه

 هستند.

 اثر درآمدی )غیرمستقیم( -3-2-2-2

دهند که پیشرفت و حرکت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار با رشد اقتصادی این اثرات، زمانی رخ می 

که نشأت گرفته از عملکرد خدمات به صورت غیرمستقیم )نه آن گونه که در اثر رشد بیان شد( مرتبط باشد 

مثال تر نمودن این مورد شده است. برای شفاف هکه در تصویر با ترکیب خطوط آبی و قرمز به تصویر کشید

گیریم؛ تقویت و ارتقاء کن کردن فقر در جوامع را در نظر میهدف اول توسعه پایدار یعنی تالش برای ریشه

بخش خدمات می تواند اثری غیرمستقیم داشته باشد و آن این است که )با ثبات سایر شرایط(، رشد 

   وزیع عادالنه درآمد در جامعه اقتصادی و نهایتا درآمد سرانه باالتر را در پی خواهد داشت که با فرض ت

 تواند به کاهش فقر در جامعه کمک کند.می

 سایر اثرات غیرمستقیم -3-2-2-3

سایر اثرات غیر مستقیم در واقع به تأثیر رشد بخش خدمات بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار فارغ از 

زایش دسترسی به خدمات آموزشی بر توان به تأثیر مثبت افسطح رشد اقتصادی می پردازد. برای مثال، می

 پیامدهای زیست محیطی که هدف چهارم توسعه پایدار است اشاره نمود.

 

 مروری بر مطالعات انجام شدهبخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی:  سهمرابطه  -3-3

تقریباً ها بر رشد و توسعه اقتصادی، های اقتصادی و رشد ارزش افزوده آنمطالعات در خصوص تأثیر بخش

در خصوص تأثیر مثبت رشد بخش صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی اتفاق نظر دارند اما در خصوص بخش 

کشاورزی و علی الخصوص بخش خدمات که موضوع بررسی این گزارش است، نتایج متفاوتی حاصل شده 

 ها خواهیم پرداخت:است که در ادامه به برخی از آن
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اند یا نقش سهم بخش هایی از جمله کشاورزی و در داخل کشور انجام شده متأسفانه مقاالت و مطالعاتی که

اند یا در خصوص تجارت بخش خدمات و یا صنعت را در رشد و توسعه اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده

اند. از مطالعات هایی را صورت دادهنقش آن در رشد و توسعه اقتصادی، آن هم به صورت محدود پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره نمود:در خصوص بخش خدمات و رشد اقتصادی می داخلی

 داخلی مطالعات -3-3-1

 ( در1395اسفندیاری و دیگران ،) های کشاورزی، صنعت، خدمات، و اثرات متقابل بخش خود مقاله

ار مورد بررسی قر 1352-1386با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی  را نفت در اقتصاد ایران

 که داد نشان نتایج .نمودندمعادله تصادفی استفاده  7اتحاد و  6معادله،  13از مدلی با ها آن. اندداده

لید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تاثیر مثبت و بخش خدمات اثر منفی تو رشد بر صنعت، بخش

از همه  دارد. همچنین بخش نفت و گاز تاثیری بر رشد تولید بخش کشاورزی ندارد و بخش صنعت

های کشاورزی و صنعت و برد. همچنین نتایج نشان داد که بین بخشهای اقتصادی سود میبخش

خدمات ارتباط وجود دارد. لذا در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، بایستی بر پیوند میان این 

از این رفع نی تواند در جهتها، میها تاکید شود. رشد بخش خدمات همگام با رشد سایر بخشبخش

مین نیروی کار متخصص و ماهر، سیستم حمل و نقل پیشرفته، بیمه، اعتبارات أها، از طریق تبخش

 .و ... قرار گیرد

  بخش  رشد سهم تجارت در تولیدات(، در مطالعه خود به بررسی اثر 1387کرمانی و دیگران )صباغ

ند. آن ها از داده های خدمات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی پرداخت

استفاده  2005تا  1991کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی )به همراه ایران( طی دوره زمانی  25

بین باز بودن خدمات کردند. نتایج بررسی های آن ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری 

 مورد مطالعه وجود دارد. کشورهای اسالمیتمامی و رشد اقتصادی 

 (، با بیان اینکه بخش های گوناگون به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر 1387رکی نژاد و نجفی )کو

 13یکدیگر اثر می گذارند و سپس این اثرات در رشد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود، در قالب 

 ضوع پرداختند و با وارد کردنمعادله تصادفی بود به بررسی مو 8اتحاد و  6معادله که ترکیبی از 

ودند. های اقتصاد ایران ضرایب رشد کالن را محاسبه نمزا به هریک از بخشهای درآمدی برونشوک

ها باشد. نتایج مطالعات آنمی 1382تا  1350 هایها در بر گیرنده سالدوره زمانی مورد مطالعه آن

شاورزی، های کزای درآمدی برای بخشهای برونهد، ضرایب رشد کالن در نتیجه شوکدنشان می

های کشاورزی محاسبه شده است. همچنین بخش 0.6 و 2.68، 1.6صنعت و خدمات به ترتیب برابر 

کنند و لذا در تدوین استراتژی توسعه بایستی بیشتر ترین درآمد را به یکدیگر القا میو صنعت بیش

 بر پیوند میان بخش کشاورزی و صنعت تأکید کرد.



 

35 

 

 خارجی مطالعات -3-3-2

 های صنعت ساخت و خدمات بر رشد عه خود بر روی رابطه رشد سهم بخش(، در مطال9201) 1اتیه

 50برای  2015تا  1950های وسعه با استفاده از داده های سالاقتصادی کشورهای در حال ت

کشور، به این نتیجه دست یافته است که سهم بخش صنعت ساخت از تولید ناخالص داخلی رابطه 

به خصوص برای کشورهای فقیرتر داشته که برای بخش خدمات چنین مثبتی با رشد اقتصادی 

کند که هر دو بخش صنعت ساخت و وی همچنین به این نتیجه اشاره مینتیجه ای حاصل نشد. 

خدمات برای تسریع رشد اقتصادی اهمیت دارند، اما صنعت ساخت به نسبت خدمات از درجه 

 اهمیت باالتری برخوردار است.

 های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و ( رابطه سهم بخش2015اگان )سیرمای و ورسپ

رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را با استفاده از روش پنل دیتا متشکل از کشورهای توسعه یافته و 

مورد بررسی قرار  2005-1990و  1990-1970، 1970-1950در حال توسعه، طی سه دوره 

ا حاکی از آن است که، برای کشورهای با درآمد پایین و برخی از دادند. نتایج مطالعات آن ه

ها بوده که برای بخش خدمات چنین کشورهای با درآمد متوسط، صنعت موتور محرکه اقتصاد آن

نتیجه ای یافت نشد. آن ها همچنین بیان کردند که برای اینکه بخش صنعت بتواند موتور رشد 

توسعه باشد، باید سطح مطلوبی از سرمایه انسانی را داشته مؤثری در کشورهای در حال اقتصادی 

 باشند.

 ( با بررسی بخش خدمات در اقتصاد هند بیان می2015سینگ ،) کند که بخش مذکور نقش اساسی

های کشاورزی و در رشد و توسعه اقتصاد هند داشته اما بدون توجه به پیوندهای این بخش با بخش

تظار رشد این بخش و تأثیر قابل مالحظه آن بر رشد اقتصادی را توان در بلندمدت انصنعت نمی

 داشت.

 ( در بررسی2009توماس ) های خود بر روی اقتصاد هند با هدف تشخیص موتور رشد اقتصادی

 بخش خدمات ناجی رشد اقتصادی هند بوده است. 1990که از دهه  گیردمیاینگونه نتیجه 

 ( بر خالف نتایج 2009کاتوریا و راج )( موتو2009حاصله از مطالعه توماس ،) ر رشد اقتصاد هند را

بودند رشد بیشتری را  ترکنند که مناطقی که صنعتیدانند و اینگونه بیان میبخش صنعت می

 اند.تجربه کرده

 ( 2007ترگنا )در اقتصاد آفریقای جنوبی بیان ( با بررسی نقش صنعت )به خصوص صنعت ساخت

عت موتور اصلی رشد و توسعه اقتصاد آفریقای جنوبی است، اما این کند که هر چند بخش صنمی

                                           
1 Eman Attiah 
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های اقتصادی به ویژه بخش خدمات رخ داده است ه پیوند قوی این بخش با سایر بخشامر به واسط

 کند.د اقتصادی آفریقای جنوبی ایفا میو لذا خدمات نقش مهمی را هرچند غیرمستقیم در رش

 ( رابطه میان توسع2002ویلبر ،) کشور عضو  25ه بخش خدمات و رشد اقتصادی را برایOECD  

مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی حاکی از آن  1994تا  1960به روش پنل دیتا طی دوره 

است که رشد بخش خدمات به صورت کلی تأثیر معکوس بر رشد اقتصادی دارد. اما او با بررسی 

جزای خدمات اثر کاهنده بر رشد اقتصادی نداشته و های کلی خدمات بیان کرد که همه ازیربخش

خدماتی نظیر خدمات تولیدکننده بر رشد اثری مثبت داشته اما خدمات مصرف کننده و خدمات 

 دولتی تأثیر منفی دارند.

های ذکر شده مشخص است، نتایج برای بخش صنعت کامالً روشن و واضح و حاکی از همانطور که از پژوهش

 ها متناقض هستند.گیریخش بر رشد اقتصادی بوده ولی در خصوص بخش خدمات نتیجهاثر مثبت این ب

  های کشورهای منتخب به بررسی رابطه بخش خدمات با رشد اقتصادیاکنون در ادامه با استفاده از داده

 ها خواهیم پرداخت.آن

 کشورهای منتخب موردیمطالعه  -3-4

قتصادی برخی از کشورهای منتخب ذکر چند نکته الزم و قبل از بررسی رابطه بخش خدمات با رشد ا

 ها خواهیم پرداخت:ضروری است که در ادامه به بیان آن

 منبع اطالعات ایران، مرکز آمار ایران است. -

ها و های خدمات و نه صرفاً کل بخش مدنظر است، لذا دادهاز آن جهت که در مطالعه حاضر زیربخش -

ها، پایگاه داده مذکور، سهم آوری شده است و در خصوص زیربخشجمع OECDاتی اطالعات از پایگاه اطالع

ارزش افزوده آن ها را به جای تولید ناخالص داخلی به نسبت ارزش افزوده کل لحاظ کرده است که البته 

ی هم چون ما با روندها سر و کار داریم این موضوع خللی در کار ایجاد نکرده و البته تفاوت قابل مالحظه ا

 میان موارد مطرح شده وجود ندارد.

برای قابل مقایسه بودن داده های ایران و سایر کشورها، در خصوص آمار و اطالعات اقتصاد ایران نیز به  -

 جای تولید ناخالص داخلی از ارزش افزوده کل اقتصاد استفاده شده است.
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ارزش افزوده هر زیربخش از کل ارزش به منظور مقایسه یک کشور با ایران در خصوص روند حرکت سهم  -

های بخش خدمات در سطح کد دو افزوده اقتصاد، کشور ترکیه مورد استفاده قرار گرفته و زیربخش

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ISICرقمی

لزوماً نظیر به نظیر  OECDتمامی زیربخش های ارائه شده توسط  ISICهمچنین در سطح کد تک رقمی  -

مرکز آمار ایران ارائه می شود، یکسان نیست. مثال بخش حمل و نقل در ایران با بخش ارتباطات و با آنچه در 

با عمده و خرده فروشی، بازرگانی، رستوران و هتلداری. همچنین  OECDپست ترکیب شده اما در داده های 

یکدیگر جدا از  OECDدر سطح کد تک رقمی بخش صنعت و صنعت ساختمان در آمار ارائه شده از سوی 

 هستند.

از آخرین آمار و اطالعات موجود برای هر کشور استفاده شده است؛ اما نقطه شروع برای کشورها از منظر  -

 قیاس بهتر یکسان در نظر گرفته شده و با توجه به همپوشانی زمانی آن ها انتخاب شده است.

آن ها برای خدمات در سطح کد تک همچنین سعی شده از کشورهایی استفاده شود که آمار و اطالعات  -

 کامل باشد. ISICرقمی 

 ژاپن -3-4-1

، سهم ارزش افزوده بخش خدمات در 2017تا  1998های ( مشخص است طی سال1همانطور که در نمودار )

درصد افزایش پیدا کرده که متوسط رشد بخش خدمات طی  70درصد به مقدار تقریبی  65ژاپن از حدود 

 دهد.های دیگر در اقتصاد کاهش را نشان میی دیگر سهم بخشاین دوره و از سوی

 )درصد( 2017-1998سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی در ژاپن طی دوره  -1نمودار 
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کنند. همانطور که مشخص است ( رابطه سهم بخش خدمات و نرخ رشد اقتصادی را بیان می3( و )2نمودار )

میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و  معکوسبوده و مؤید رابطه  یمنفدر بازه مورد بررسی ضریب زاویه 

 توان نتیجه را قابل اتکا دانست.نمی  2Rباشد. اما با توجه به مقدار رشد اقتصادی می

 ( )درصد 2017-1998سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در ژاپن طی دوره  -2نمودار 

شود که مشاهده می (1تصاد ژاپن طی دوره مذکور در نمودار )با بررسی زیربخش های خدمات در اق

عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل؛ تأمین "های بیشترین سهم ارزش افزوده به ترتیب به زیربخش

تعلق دارد. اما  "خدمات مستغالت"و  "امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش سالمت و خدمات اجتماعی"، "جا و غذا

 ( مشاهده نمود:4توان نتایج را در جدول )های خدمات در اقتصاد ژاپن مییرات زیربخشدر خصوص روند تغی

 ()درصد 2017-1998رابطه سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در ژاپن طی دوره  -3نمودار 
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 )درصد( 2017-1998روند تغییرات زیربخش های خدمات در اقتصاد ژاپن طی دوره  -4جدول 

 نوع روند تغییرات 2017 1998 

 ثابت 0 21.6 21.6 تأمین جا و غذا؛ عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل

 افزایشی 0.7 5.0 4.3 اطالعات و ارتباطات

 کاهشی -0.9 4.1 5.0 خدمات مالی و بیمه

 افزایشی 1.4 11.4 10.0 خدمات مستغالت

 افزایشی 2.1 7.5 5.4 خدمات علمی، فنی و حرفه ای و تخصصی؛ خدمات پشتیبانی

 افزایشی 2.0 15.6 13.6 امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش، سالمت و خدمات اجتماعی

 کاهشی -0.8 4.3 5.1 سایر فعالیت های خدماتی

 

 )درصد( 2017-1998سهم ارزش افزوده زیربخش های خدمات از کل ارزش افزوده اقتصاد در ژاپن طی دوره  -4نمودار 

گردد، بیشترین افزایش سهم ارزش افزوده به نسبت کل ارزش افزوده اقتصاد در میمشاهده  همانطور که

 خدمات تخصصی؛ و ایحرفه و فنی علمی، خدمات "ژاپن طی دوره مورد بررسی به ترتیب مربوط به 

 باشد.افزایش می واحد درصد 1.4با  "مستغالتخدمات  "و  واحد درصد 2.1با  "پشتیبانی
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 اسپانیا -3-4-2

، سهم ارزش افزوده بخش خدمات در 2018تا  1998های ( مشخص است طی سال5همانطور که در نمودار )

های درصد افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر سهم بخش 75درصد به مقدار تقریبی  65اسپانیا از حدود 

 دهد.دیگر در اقتصاد کاهش را نشان می

 )درصد( 2018-1998ی در اسپانیا طی دوره سهم ارزش افزوده بخش های اقتصاد -5نمودار 

کنند. همانطور که مشخص است ( رابطه سهم بخش خدمات و نرخ رشد اقتصادی را بیان می7( و )6نمودار )

در بازه مورد بررسی ضریب زاویه منفی بوده و مؤید رابطه معکوس میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و 

 توان نتیجه را قابل اتکا دانست.نمی 2Rه مقدار باشد. اما با توجه برشد اقتصادی می

 ()درصد 2017-1998سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در اسپانیا طی دوره  -6نمودار 
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 ()درصد 2017-1998رابطه سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در اسپانیا طی دوره  -7نمودار 

 

شود که ( مشاهده می5اقتصاد اسپانیا طی دوره مذکور در نمودار ) های خدمات دربا بررسی زیربخش

عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل؛ تأمین "های بیشترین سهم ارزش افزوده به ترتیب به زیربخش

تعلق دارد. اما در خصوص روند  "امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش سالمت و خدمات اجتماعی"و  "جا و غذا

 ( مشاهده نمود:5توان نتایج را در جدول )های خدمات در اقتصاد اسپانیا میتغییرات زیربخش

 )درصد( 2018-1998روند تغییرات زیربخش های خدمات در اقتصاد اسپانیا طی دوره  -5جدول 

 نوع روند تغییرات 2018 1998 

 کاهشی -0.1 23.8 23.9 تأمین جا و غذا؛ عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل

 کاهشی -0.3 4.0 4.3 اطالعات و ارتباطات

 کاهشی -0.6 4.0 4.6 خدمات مالی و بیمه

 افزایشی 5.8 11.6 5.8 خدمات مستغالت

 افزایشی 2.9 9.0 6.1 خدمات علمی، فنی و حرفه ای و تخصصی؛ خدمات پشتیبانی

 افزایشی 1.8 18.0 16.2 امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش، سالمت و خدمات اجتماعی

 افزایشی 0.7 4.8 4.1 ایر فعالیت های خدماتیس
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 )درصد( 2018-1998طی دوره  اسپانیاسهم ارزش افزوده زیربخش های خدمات از کل ارزش افزوده اقتصاد در  -8نمودار 

 

گردد، بیشترین افزایش سهم ارزش افزوده به نسبت کل ارزش افزوده اقتصاد در مشاهده می همانطور که

 علمی، خدمات" وواحد درصد  5.8با  "مستغالتخدمات "مورد بررسی به ترتیب مربوط به  اسپانیا طی دوره

 باشد.واحد درصد افزایش می 2.9با  "پشتیبانی خدمات تخصصی؛ و ای حرفه و فنی

 آمریکا متحدهایاالت  -3-4-3

خدمات در ، سهم ارزش افزوده بخش 2017تا  1998های ( مشخص است طی سال9همانطور که در نمودار )

های درصد افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر سهم بخش 80درصد به مقدار تقریبی  75آمریکا از حدود 

 دهد.دیگر در اقتصاد کاهش را نشان می

 )درصد( 2017-1998سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی در آمریکا طی دوره  -9نمودار 
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کنند. همانطور که مشخص خ رشد اقتصادی را بیان می( رابطه سهم بخش خدمات و نر11( و )10نمودار )

است در بازه مورد بررسی ضریب زاویه منفی بوده و مؤید رابطه معکوس میان سهم ارزش افزوده بخش 

 توان نتیجه را قابل اتکا دانست. نمی  2Rباشد. اما با توجه به مقدار خدمات و رشد اقتصادی می

 ()درصد 2017-1998خدمات و رشد اقتصادی در آمریکا طی دوره  سهم ارزش افزوده بخش -10نمودار 

 

 ()درصد 2017-1998رابطه سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در آمریکا طی دوره  -11نمودار 
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شود که مشاهده می (9های خدمات در اقتصاد آمریکا طی دوره مذکور در نمودار )با بررسی زیربخش

امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش سالمت و خدمات "های ش افزوده به ترتیب به زیربخشبیشترین سهم ارز

و  "خدمات مستغالت"، "عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل؛ تأمین جا و غذا"، "اجتماعی

تعلق دارد. اما در خصوص روند تغییرات  "خدمات علمی، فنی و حرفه ای و تخصصی؛ خدمات پشتیبانی"

 ( مشاهده نمود:6توان نتایج را در جدول )دمات در اقتصاد آمریکا میهای خزیربخش

 )درصد( 2017-1998روند تغییرات زیربخش های خدمات در اقتصاد آمریکا طی دوره  -6جدول 

 نوع روند تغییرات 2017 1998 

 کاهشی -1.5 16.3 17.8 تأمین جا و غذا؛ عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل

 افزایشی 1.4 7.1 5.7 و ارتباطات اطالعات

 افزایشی 0.4 7.6 7.2 خدمات مالی و بیمه

 افزایشی 1.6 12.7 11.1 خدمات مستغالت

 افزایشی 1.5 11.8 10.3 خدمات علمی، فنی و حرفه ای و تخصصی؛ خدمات پشتیبانی

 افزایشی 1.7 22.0 20.3 امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش، سالمت و خدمات اجتماعی

 کاهشی -0.2 2.6 2.8 فعالیت های خدماتی سایر

 

 

 )درصد( 2018-1998طی دوره  آمریکاسهم ارزش افزوده زیربخش های خدمات از کل ارزش افزوده اقتصاد در  -12نمودار 

 

گردد، بیشترین افزایش سهم ارزش افزوده به نسبت کل ارزش افزوده اقتصاد در مشاهده می همانطور که

 "امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش سالمت و خدمات اجتماعی"د بررسی به ترتیب مربوط به آمریکا طی دوره مور



 

45 

 

 تخصصی؛ و ای حرفه و فنی علمی، خدمات " ،واحد درصد 1.6با  "مستغالتخدمات  "واحد درصد،  1.7با 

 باشد.واحد درصد افزایش می 1.4با  "اطالعات و ارتباطات"و  واحد درصد 1.5با  "پشتیبانی خدمات

 ترکیه -3-4-4

، سهم ارزش افزوده بخش خدمات 2018تا  1998های ( مشخص است طی سال13همانطور که در نمودار )

درصد افزایش پیدا کرده و از سویی دیگر سهم بخش های  61درصد به مقدار تقریبی  53در ترکیه از حدود 

 دهد.دیگر در اقتصاد کاهش را نشان می

 )درصد( 2018-1998های اقتصادی در ترکیه طی دوره  سهم ارزش افزوده بخش -13نمودار 

 

کنند. همانطور که مشخص ( رابطه سهم بخش خدمات و نرخ رشد اقتصادی را بیان می15( و )14نمودار )

است در بازه مورد بررسی ضریب زاویه منفی بوده و مؤید رابطه معکوس میان سهم ارزش افزوده بخش 

 توان نتیجه را قابل اتکا دانست. نمی 2Rما با توجه به مقدار باشد. اخدمات و رشد اقتصادی می

 ()درصد 2018-1998سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در ترکیه طی دوره  -14نمودار 
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 ()درصد 2018-1998رابطه سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در ترکیه طی دوره  -15نمودار 

شود که ( مشاهده می13خدمات در اقتصاد ترکیه طی دوره مذکور در نمودار ) هایبا بررسی زیربخش

عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل؛ تأمین "های بیشترین سهم ارزش افزوده به ترتیب به زیربخش

تعلق دارد. اما در خصوص روند  "امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش سالمت و خدمات اجتماعی"و  "جا و غذا

 ( مشاهده نمود:7توان نتایج را در جدول )های خدمات در اقتصاد ترکیه میت زیربخشتغییرا

 )درصد( 2018-1998روند تغییرات زیربخش های خدمات در اقتصاد ترکیه طی دوره  -7جدول 

 نوع روند تغییرات 2018 1998 

 ایشیافز 0.2 26.1 25.9 تأمین جا و غذا؛ عمده و خرده فروشی؛ تعمیرات؛ حمل و نقل

 افزایشی 1.4 2.8 2.1 اطالعات و ارتباطات

 کاهشی -2.5 3.4 5.9 خدمات مالی و بیمه

 افزایشی 2.4 7.6 5.2 خدمات مستغالت

 افزایشی 3.0 5.8 2.8 خدمات علمی، فنی و حرفه ای و تخصصی؛ خدمات پشتیبانی

 یافزایش 3.5 12.9 9.4 امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش، سالمت و خدمات اجتماعی

 افزایشی 0.7 2.1 1.4 سایر فعالیت های خدماتی
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 )درصد( 2018-1998طی دوره  ترکیهسهم ارزش افزوده زیربخش های خدمات از کل ارزش افزوده اقتصاد در  -16نمودار 

گردد، بیشترین افزایش سهم ارزش افزوده به نسبت کل ارزش افزوده اقتصاد در مشاهده می همانطور که

با  "امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش سالمت و خدمات اجتماعی"مورد بررسی به ترتیب مربوط به  ترکیه طی دوره

 " ،واحد درصد 3.0با  "پشتیبانی  خدمات تخصصی؛ و ای حرفه و فنی علمی، خدمات "واحد درصد،  3.5

 .باشدواحد درصد افزایش می 1.4با  "اطالعات و ارتباطات"و  واحد درصد 2.4با  "مستغالت خدمات

دهد اهم توجه کشورها در های خدمات در کشورهای فوق نشان میهمانطور که نتایج بررسی سهم زیربخش

 " و "پشتیبانی  خدمات تخصصی؛ و ای حرفه و فنی علمی، خدمات "سال مورد بررسی، معطوف به  20طی 

مت و خدمات امور عمومی؛ دفاع؛ آموزش سال"های مربوط به باشد. البته بخشمی "مستغالت خدمات

های بعدی قرار توان نادیده گرفت ولی این دو مورد در رتبهرا نیز نمی "اطالعات و ارتباطات" و "اجتماعی

 خواهند گرفت.

های خدمات یک کشور که تر و همچنین قابلیت قیاس بهتر با اقتصاد ایران، زیربخشاما برای بررسی دقیق

بررسی خواهیم نمود. در  ISICه باشد را در سطح کد دو رقمی تطابق ساختاری بهتری با اقتصاد ایران داشت

توان گفت بهترین گزینه برای مقایسه با ایران، کشور ترکیه است. بین کشورهای منتخب بررسی شده می

 باشد.موجود می 2017شایان ذکر است آمار و اطالعات کشور ترکیه در سطح بیان شده تا سال 

های خدمات در اقتصاد ترکیه از کل ارزش افزوده را به ارزش افزوده زیربخشتوان سهم ( می17در نمودار )

 را مشاهده نمود. ISICتفکیک کدهای دو رقمی 
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طی دوره  ISICترکیه به تفکیک کدهای دو رقمی سهم ارزش افزوده زیربخش های خدمات از کل ارزش افزوده اقتصاد در  -17نمودار 

 )درصد( 1998-2017



 

49 

 

 )درصد( 2017-1998طی دوره  ISICتفکیک کدهای دو رقمی های خدمات در اقتصاد ترکیه به د تغییرات زیربخشرون -8دول ج

 تغییرات 2017 1998 
نوع 

 روند

 کاهشی -1.1 13.4 14.5 سیکلتفروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورفروشی و خردهعمده

 ثبات 0 8.7 8.7 حمل و نقل و انبارداری

 افزایشی 0.4 3.0 2.6 های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذافعالیت

 افزایشی 0.7 2.8 2.1 اطالعات و ارتباطات

 کاهشی -2.2 3.7 5.9 های مالی و بیمهفعالیت

 افزایشی 2.9 8.1 5.2 های امالک و مستغالتفعالیت

 افزایشی 1.5 2.7 1.2 ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 افزایشی 1.9 3.5 1.6 و خدمات پشتیبانیهای اداری فعالیت

 کاهشی -0.2 4.9 5.1 اداره امور عمومی و دفاع؛ تأمین اجتماعی اجباری

 افزایشی 2.1 4.7 2.6 آموزش

 افزایشی 1.0 2.7 1.7 های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعیفعالیت

 افزایشی 0.8 1.0 0.2 هنر، سرگرمی و تفریح

 کاهشی -1.1 1.1 1.2 ای خدماتیهسایر فعالیت

ناپذیر تولید کاالها و های تفکیکفعالیت خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت

 خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خودمصرفی
 افزایشی 0.02 0.05 0.03

 

شتر تمرکز اقتصاد ترکیه، به ترتیب، بی 2017تا  1998( مشخص است، طی دوره 8همانطور که در جدول )

 بر روی خدمات زیر بوده است:

 

 

 های امالک و مستغالتفعالیت -

 آموزش -

 های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت -

 ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت -

 های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعیفعالیت -
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  تر بیان شد روابط معکوس نمود این است که، همانطور که پیشنکته مهمی که بایستی بدان اشاره

حتی بدون در نظر گرفتن  –به دست آمده میان سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی 

وع نخواهد بود که هر چقدر سهم بخش خدمات در اقتصاد کاهش هرگز مؤید این موض - 2Rمعیار 

یابد احتمال دستیابی به رشد اقتصادی باالتر، افزایش می یابد؛ چرا که این امر اوالً بدون لحاظ 

عوامل دیگر در اقتصاد بوده، ثانیاً توجیه کننده روند افزایشی سهم بخش خدمات در جهان نخواهد 

این بخش  ردی که در خصوص خدمات در این مطالعه ذکر شده است،بود و در نهایت بنابر موا

های دیگر داشته به گونه ای که در سایر بخش ها نیز اثرگذار بوده و پیوندهای بسیاری با بخش

 های اقتصادی غیر خدماتی نیز از یکدیگر خواهد گسیخت.دیگر فعالیتتار و پود  ،بدون خدمات

 ه به دست آمده، به غیر های خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیتهمچنین شایان ذکر است، در فعالی

های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر تبط با امالک و مستغالت و فعالیتهای مراز فعالیت

های مربوط به سالمت انسان و ای حرفه ای، علمی و فنی و فعالیته، فعالیتشده همانند آموزش

را هدف قرار داده اند که همانطور که در  "سرمایه انسانی"به نوعی  مددکاری اجتماعی، هر یک

تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه 

 به خصوص با دید بلندمدت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است.

 خش خدمات در ایرانرابطه رشد اقتصادی با سهم ارزش افزوده ب بررسی -3-5

اکنون فرصت آن فرا رسیده تا ضمن مشاهده وضعیت سهم ارزش افزوده بخش خدمات و زیربخش های 

بخش مذکور در ایران، رابطه رشد اقتصادی و ارزش افزوده سهم بخش خدمات را مورد بررسی قرار دهیم. به 

 از کل ارزش افزودهش های آن این منظور داده های مربوط به سهم ارزش افزوده بخش خدمات و زیربخ

اقتصاد ایران را در قالب جدول زیر ارائه خواهیم نمود و سپس نموداری همانند آنچه پیش تر برای کشورهای 

اطالعات قابلیت قیاس با منتخب در جهان ارائه شده بود، به تصویر خواهیم کشید. البته سهم مذکور از جهت 

. با این وجود، اعداد مطلق خودداری شده است مطرح و از بیان شده در این گزارش ارائهسایر کشورهای 

 1397تا  1340شایان ذکر است که متوسط رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 

درصد بوده که نشان دهنده آن است که  5.5و  2.4، 3.8، به ترتیب حدود 1390به قیمت های ثابت 

ستغالت، کرایه و م"گروه خدمات بوده و در بخش مذکور نیز، زیربخش های  بیشترین متوسط رشد متعلق به

ارزش درصد بیشترین متوسط رشد  8.1و  8.3به ترتیب با  "های مالیگریواسطه "و  "خدمات کسب و کار

 را طی دوره مورد بررسی تجربه کرده اند.  افزوده
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 (1390=100 –)درصد  1397-1340یران طی دوره سهم ارزش افزوده زیربخش های خدمات در اقتصاد ا -9جدول 

شرح 

 هافعالیت

گروه 

 خدمات

عمده و خرده 

فروشی، هتل 

 و رستوران

حمل و نقل، 

انبارداری و 

 ارتباطات

واسطه 

های گری

 مالی

مستغالت، 

کرایه و خدمات 

 کسب و کار

امور عمومی، 

آموزش، 

بهداشت و 

 مددکاری

سایر خدمات 

عمومی، 

اجتماعی، 

 گیشخصی و خان

1340 17.4 7.8 1.4 0.2 1.1 6.7 0.2 

1341 16.6 7.3 1.4 0.2 1.1 6.5 0.2 

1342 15.7 6.5 1.3 0.2 1.0 6.5 0.1 

1343 15.3 6.0 1.2 0.2 1.0 6.8 0.1 

1344 15.7 5.6 1.3 0.2 1.0 7.5 0.1 

1345 15.2 5.5 1.2 0.2 1.0 7.2 0.1 

1346 14.9 5.0 1.2 0.2 1.0 7.5 0.1 

1347 14.2 4.5 0.9 0.2 0.9 7.6 0.1 

1348 13.5 3.9 0.8 0.2 0.8 7.7 0.1 

1349 13.3 3.7 0.9 0.2 0.9 7.6 0.1 

1350 14.8 3.7 0.8 0.2 0.8 9.2 0.1 

1351 15.9 4.3 1.0 0.2 0.8 9.5 0.1 

1352 13.9 3.4 1.1 0.2 0.8 8.3 0.1 

1353 17.1 3.9 1.4 0.2 1.0 10.6 0.1 

1354 21.7 5.1 1.7 0.2 1.6 12.9 0.2 

1355 21.5 5.1 1.6 0.2 1.7 12.7 0.2 

1356 22.2 5.3 1.7 0.3 2.0 12.8 0.2 

1357 31.0 7.3 2.3 0.4 2.4 18.6 0.3 

1358 36.1 7.3 2.7 0.4 2.6 23.0 0.3 

1359 51.5 8.7 3.9 0.6 4.1 33.8 0.4 

1360 49.3 8.6 3.3 0.5 5.2 31.2 0.4 

1361 40.2 6.7 2.6 0.4 4.4 25.7 0.3 

1362 40.0 9.1 2.9 0.5 4.8 22.4 0.3 

1363 43.7 10.9 3.2 0.5 5.7 23.0 0.4 

1364 40.3 10.7 3.3 0.5 6.1 19.4 0.4 

1365 38.9 10.8 3.2 0.5 6.1 18.0 0.3 

1366 34.9 10.5 2.6 0.4 5.8 15.1 0.3 

1367 34.2 10.9 2.7 0.4 6.1 13.7 0.3 

1368 32.3 10.1 2.4 0.4 5.7 13.5 0.3 

1369 31.8 9.6 2.4 0.4 6.3 12.8 0.3 
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1370 28.9 9.3 2.1 0.3 5.9 11.0 0.3 

1371 28.9 9.1 2.2 0.3 5.7 11.3 0.3 

1372 30.6 9.4 2.2 0.4 6.0 12.4 0.3 

1373 32.3 8.9 2.7 0.6 6.9 12.9 0.3 

1374 33.0 8.0 3.0 0.7 9.0 12.9 0.4 

1375 34.3 8.4 3.3 0.8 9.0 12.4 0.3 

1376 36.2 9.1 3.7 1.0 8.7 13.4 0.3 

1377 36.6 10.1 3.5 1.1 8.8 12.7 0.4 

1378 38.9 10.3 4.0 1.5 9.3 13.4 0.4 

1379 38.8 10.6 4.2 1.4 8.9 13.3 0.4 

1380 40.5 11.5 4.4 1.4 8.9 13.7 0.5 

1381 41.7 11.6 4.9 1.4 9.5 13.9 0.5 

1382 40.9 11.5 5.3 1.5 9.4 12.8 0.4 

1383 42.8 12.4 5.8 1.7 9.8 12.5 0.5 

1384 42.8 12.7 5.6 1.8 9.6 12.6 0.6 

1385 43.6 12.7 5.8 1.8 10.1 12.5 0.7 

1386 44.1 12.8 6.1 2.1 10.2 12.1 0.7 

1387 44.8 12.2 6.6 2.6 10.8 11.8 0.8 

1388 44.5 11.9 7.0 2.8 10.4 11.4 0.9 

1389 44.9 12.1 6.9 2.9 11.3 10.8 0.9 

1390 45.7 12.7 7.0 2.6 11.5 10.9 0.8 

1391 49.5 13.2 7.4 2.6 13.6 11.7 0.9 

1392 50.9 12.8 7.7 2.6 15.0 11.9 0.9 

1393 49.8 13.0 8.0 2.5 13.8 11.7 0.9 

1394 50.6 13.2 8.1 2.6 14.1 11.6 0.9 

1395 47.6 12.4 8.0 2.6 13.2 10.6 0.8 

1396 48.8 12.4 8.3 2.7 13.5 10.9 0.9 

1397 51.1 12.2 8.9 2.7 14.3 12.0 0.9 

 منبع: مرکز آمار ایران

 محاسبه شده اند 1390سال پایه آمارها توسط محقق یکسان سازی شده و تمامی اعداد بر پایه سال 
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 (1395=100 –د )درص 1397-1340سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی در ایران طی دوره  -18نمودار 

 

سهم ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران افزایش قابل مالحظه ای را  1397تا سال  1340( مشاهده می شود، از سال 18همانطور که در نمودار )

درصد بوده، اما در  17بر با برا 1340تجربه کرده است؛ به گونه ای که سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد در سال 

درصد رسیده است. سایر بخش ها نیز در این بازه زمانی روندی کاهشی را به نسبت خدمات تجربه کرده اند.  51این رقم به حدود  1397سال 
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(، نتیجه ای همانند سایر کشورها برای اقتصاد ایران به دست می آید و آن هم رابطه 19بر اساس نمودار )

اقتصادی با سهم ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد است. البته مجدداً بیان می گردد که تفسیر معکوس رشد 

این چنین از خدمات با فرض ثبات شرایط برای سایر بخش های اقتصادی بوده و از آنجایی که خدمات نقش پر 

ز به مطالعات دقیق تر و بیشتر رنگی را در سایر بخش ها ایفا می کند برای تأیید یا رد علمی چنین رابطه ای نیا

وجود دارد. این دقت باالخص برای اقتصادی همانند اقتصاد ایران که دائما با شوک های مختلفی دست و پنجه 

نرم کرده، می بایست باالتر هم باشد. لذا در نگاه اول تنها می توان اینگونه بیان کرد که در اقتصاد ایران نیز 

 چنین نتیجه ای مشهود است.

 )درصد( 1397-1340رابطه سهم ارزش افزوده بخش خدمات و رشد اقتصادی در ایران طی دوره  -19نمودار 

های مختلف و با توجه به های آن به تفکیک دوراندر ادامه به بررسی روند تغییرات بخش خدمات و زیربخش

( 20هیم پرداخت. نمودار )شرایط اقتصادی و سیاسی یا بر اساس نقاط عطف در روند حرکتی بخش خدمات، خوا

شمایی کلی از روند حرکت سه بخش عمده اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( و همچنین زیربخش های 

دهد. الزم به ذکر است برای بهتر دیده شدن روند حرکت بخش خدمات، ارزش آن در اقتصاد ایران را ارائه می

ه و در کنار بخش خدمات رسم شده است. های کشاورزی و صنعت با یکدیگر ادغام شدافزوده بخش
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)درصد( 1397-1340سهم ارزش افزوده بخش خدمات، زیربخش های آن و رشد اقتصادی در ایران طی دوره  -20نمودار 
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 (1351-1340دوره اول ) -3-5-1

م و ، که برنامه های سودر برگیرنده دو برنامه پنج ساله قبل از انقالب اسالمی بود 1351تا  1340دوره 

چهارم توسعه عمرانی بودند. به نوعی از این دوره تحت عنوان دوران بازسازی و رشد نهادهای اقتصادی یاد 

(. از اهم تحوالت این دوره می توان به انقالب سفید و اصالحات ارضی 1386می شود )بانوئی و دیگران، 

   وص احداث سد، نیروگاه، ذوب آهناشاره نمود. در دوره مذکور سرمایه گذاری های زیربنایی بسیار در خص

( مشخص هست، سهم دو بخش کشاورزی و صنعت از کل 20و ... صورت گرفت که همانطور که در نمودار )

درصد  25درصد بوده که بسیار بیشتر از خدمات که کمتر از  80ارزش افزوده اقتصاد در طی این دوره حدود 

گر تحوالت این بازه زمانی می توان به همراه شدن با جریان ارزش افزوده را شامل می شد، بوده است. از دی

جهانی رشد و انباشت سرمایه فیزیکی و گذار از تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم، 

 اشاره نمود.

در این دوره به صورت کلی سهم بخش خدمات در کل اقتصاد کاهش یافت و در خصوص تحوالت مرتبط با 

واحد درصدی خدمات مربوط به  4عالیت های خدماتی در طی این دوره می توان به کاهش زیربخش های ف

واحد درصدی خدمات امور عمومی،  1و افزایش  1349عمده و خرده فروشی، رستوران و هتلداری تا سال 

هر دو مورد مذکور شاهد  1351تا سال  1349آموزش، بهداشت و مددکاری اشاره کرد. البته بعد از سال 

افزایش اندکی بودند که افزایش خدمات عمومی معلول گسترش نقش دولت در حوزه خدمات بوده است. 

، شاهد افزایش سهم خدمات مرتبط با حمل و 1351تا  1349همچنین شایان ذکر است، بین سال های 

 نقل، انبارداری و ارتباطات نیز هستیم.

 (1356-1352دوره دوم ) -3-5-2

میالدی( درآمدهای نفتی ایران با افزایش بی سابقه ای مواجه شد به  1973شمسی ) 1352تقریباً از مهرماه 

دالر رسیده بود. این درآمد عظیم نفتی جامعه را به سمت  12طوری که قیمت هر بشکه نفت خام به حدود 

م برای این مصرف انبوه سوق داد و به دلیل تفاوت ساختار اقتصاد ایران با کشورهای توسعه یافته آمادگی الز

حجم و ابعاد از مصرف در جامعه وجود نداشت و لذا ظرفیت جذب اقتصاد ایران برای دالرهای نفتی سرازیر 

شده به اقتصاد بسیار پایین بود و از این رو این امر سبب افزایش بی رویه واردات، افزایش نقدینگی و تورم در 

توان آن ها را به عنوان بخشی از عوامل شکل ه میهای اجتماعی را در پی داشت کجامعه بود که نارضایتی

 تلقی نمود. 1357دهی انقالب سال 
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 1356درصد در سال  22.2به حدود  1352درصد در سال  13.9در این دوره سهم خدمات در اقتصاد از 

ت افزایش یافت. افزایش ناگهانی عایدی های نفتی در اقتصاد ایران، افزایش سهم تمامی زیربخش های خدما

درصد از ارزش افزوده  0.2حدود  1340را در پی داشت؛ به گونه ای که واسطه گری های مالی که از سال 

 0.3به  1356واحد درصدی روبرو شدند و این سهم در سال  0.1شدند با افزایش کل اقتصاد را شامل می

سابقه کاالهای مصرفی و  درصد رسید. افزایش قابل مالحظه ذخایر ارزی در این دوره به همراه واردات بی

سرمایه ای، تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده زیربخش های عمده و خرده فروشی؛ رستوران و هتلداری، حمل و 

نقل و انبارداری که هر دو جزء خدمات توزیعی به حساب می آیند و مستغالت و خدمات کسب و کار داشته 

خش کشاورزی و صنعت در مجموع به نسبت بخش ، ب1356تا  1352است. شایان ذکر است در بازه زمانی 

درصد  76درصد به نزدیک  84خدمات با کاهش مواجه شدند. )سهم گروه صنعت در این دوره از حدود 

 کاهش پیدا کرده است(

 (1367-1357دوره سوم ) -3-5-3

له ایران و عراق سا 8دو رویداد حائز اهمیت در این بازه زمانی را می توان منسوب به انقالب اسالمی و جنگ 

، جنگ ایران و عراق به 1359دانست. به فاصله کمتر از دو سال از وقوع انقالب اسالمی، در شهریور ماه 

شاهد رشد قابل توجه زیربخش های  1359تا  1357صورت رسمی آغاز شد و در طی این دوره، یعنی از 

ور سهم این بخش، هم به دلیل هزینه خدمات به ویژه امور عمومی و دفاع هستیم. البته در کل دوره مذک

های باالی جنگ هم به علت حضور پر رنگ دولت در حوزه تأمین اجتماعی و بحث گسترش آموزش و 

 (1386بهداشت عمومی و توسعه روستایی، باال و قابل مالحظه بوده است. )بانوئی و دیگران، 

ی کشاورزی و صنعت در مجموع پایین تر ، سهم بخش ها1367تا  1357الزم به ذکر است که در بازه زمانی 

 از سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران بوده است.

 (1375-1368دوره چهارم ) -3-5-4

پس از جنگ لقب  "دوره بازسازی"یا به عبارت بهتر  "عصر سازندگی"دوره چهارم در حقیقت تحت عنوان 

ی آسیب دیده، تفکری همانند سال های . در این دوره عالوه بر نیاز کشور به بازسازی زیرساخت هادارد

، در میان سیاستگذاران و سیاستمداران مبنی بر نیل توسعه اقتصادی بر پایه اقداماتی 1351تا  1340

همچون راه سازی، احداث کارخانجات و ... شکل گرفت. متأسفانه عدم توجه به نهادسازی سبب تضعیف 

(. با وجود کاهش بخش خدمات طی سال 1383)عظیمی، شدید ارزش پول ملی و عواقب ناشی از آن گردید 

، این بخش در کل دوره از مجموع بخش های کشاورزی و خدمات سهم بیشتری در 1372تا  1368های 
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ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود. در این دوره نیز عالوه بر خدمات عمومی )امور 

دوره های قبل خدمات توزیعی مثل عمده و خرده فروشی، رستوران و  عمومی، دفاع، آموزش و ...(، همانند

هتلداری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات از بیشترین سهم در میان زیربخش های خدمات برخوردار 

 بودند.

( قابل مشاهده 20یکی از مسائل قابل توجه در خصوص زیربخش های خدمات در این دوره که از نمودار )

است که، برای اولین بار سهم خدمات مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار که جزء خدمات  هست، این

درصد در  9.0به  1368درصد در سال  5.7تولیدی هستند از خدمات عمومی بیشتر شده است و از حدود 

 افزایش یافته است. 1375سال 

 (1383-1376) پنجمدوره  -3-5-5

-1377، کاهش قابل مالحظه قیمت نفت در سال 1383تا  1376مانی یکی از مسائل قابل توجه در بازه ز

است که نمود این کاهش قیمت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی دولت، سهم خدمات عمومی را  1378

در این دوره به نسبت سایر خدمات کاهش داده به طوریکه در ابتدای دوره سهم ارزش افزوده خدمات 

درصد رسیده است. اما در نگاه کلی، در  12.5ر پایان دوره مذکور این رقم به درصد بوده و د 13.4عمومی 

 درصد افزایش یافته است. 42.8درصد به  36.2، سهم کل بخش خدمات از حدود 1383-1376دوره 

 (1390-1384دوره ششم ) -3-5-6

ده و اجرای طرح از رویدادهای اقتصادی حائز اهمیت در این دوره می توان به طرح بنگاه های زودباز

هدفمندسازی یارانه ها اشاره نمود که هر دو با اجرای نادرست سبب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم در 

جامعه شدند و این امر بر شاخص قیمت خوراکی ها اثر گذاشته و باعث افزایش شاخص مذکور شده که در 

خرده فروشی، رستوران و هتلداری  زیربخش های خدمات در این دوره، شاهد کاهش سهم گروه عمده و

تنزل  1389درصد در سال  12.1به  1384درصد در سال  12.7هستیم؛ به گونه ای که سهم این بخش از 

 یافته است.

همچنین در این دوران مجوزهای بی رویه بانک مرکزی جهت تأسیس بانک های جدید را می توان محرکی 

به  1384درصد در سال  1.8گری های مالی در این دوره از  برای افزایش سهم ارزش افزوده گروه واسطه

 در نظر گرفت. 1390درصد در سال  2.6
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 (1395-1391) هفتمدوره  -3-5-7

به  1391درصد در سال  49.5در این دوره، خدمات روندی نزولی را تجربه می کرد به طوری که سهم آن از 

جود آمده در این دوره نه صرفاً برای بخش خدمات کاهش یافت. البته رکود بو 1395درصد در سال  47.6

بلکه برای سایر بخش ها نیز صادق بوده است. از دالیل ایجاد رکود در این دوره می توان به این موارد اشاره 

های گوناگون و در سطوح مختلف هایی که در چند سال گذشته به مناسبت نااطمینانینمود: اول، 

های  های بخش خصوصی از فعالیت ردیده و موجب خروج بخشی از سرمایهسیاستگذاری ایجاد و تشدید گ

ها و افزایش قیمت حامل های انرژی از  مولد شد. دوم، آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه

های حمل و نقل را افزایش  بر و هزینه انرژی شده بسیاری از محصوالت که قیمت تمام 1389زمستان سال 

کاهش یافته و  1393تا  1391گر به خدمات مرتبط با حمل و نقل در این دوره دقت کنیم از سال که ا داده

 و رسیده است و در کل شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است 1391مجدداً به رقم سال  1395در سال 

نمود  که کنندگان را به دنبال داشته است کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف همچنین

کامالً مشهود بوده به  1395تا  1391آن در خدمات عمده و خرده فروشی، رستوران و هتلداری طی دوره 

درصد در  12.4به  1391درصد در سال  13.2گونه ای که سهم این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد از 

الت مالی و تجاری های تجاری و مالی که مباد . سوم، تشدید تحریمکاهش پیدا کرده است 1395سال 

و  با کاهش میزان فروش نفت خامها  کشور با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه کرده است. این تحریم

بودجه دولت را با محدودیت منابع مواجه نموده و آثار خود را بر ، تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور به

توان در کاهش سهم که یکی از تبعات آن را می ها و نرخ رشد اقتصادی بر جای گذاشته استکاهش فعالیت

 11.7ارزش افزوده خدمات مربوط به امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری جست و جو نمود که از 

 رسیده است. 1395درصد در سال  10.6به  1391درصد در سال 

؛ اول فضای کسب در خصوص زیربخش خدمات مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار دو مسئله وجود دارد

و کار نامناسب که خدمات کسب و کار را تحت تأثیر قرار داد و دوم رکود بخش مسکن که ناشی از دو عامل 

درصدی برخی  100عمده بود که یکی مربوط به کاهش وام های مسکن و دیگری در خصوص افزایش تا 

اخت مسکن دارد، می باشد که در نهاده های الزم برای ساخت مسکن از جمله میلگرد که سهم باالیی در س

نتیجه کاهش تقاضا و کاهش انگیزه برای سازندگان و عرضه کنندگان را در پی داشته و لذا سبب کاهش 

 می گردد. 1395درصد در سال  13.2به  1391درصد در سال  13.6سهم ارزش افزوده این بخش از 
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 (1397-1396) هشتمدوره  -3-5-8

و لغو تدریجی تحریم های مالی، تجاری و ...، فضای کسب و  1394در تیر ماه پس از امضای توافق برجام 

کار به تدریج بهبود یافت و این موضوع در خصوص سهم بخش خدمات در اقتصاد نیز تأثیر مثبت خود را 

نشان داد به گونه ای که شاهد روندی صعودی در این بخش بودیم. شایان ذکر است که اقتصاد ایران در سال 

بوده است که بیشتر آن از  1390درصد به قیمت های ثابت  4.2شاهد رشد ارزش افزوده به میزان  1396

آغاز روند  1397درصدی ارزش افزوده بخش خدمات تأمین شده است. اما در پاییز سال  4.8طریق رشد 

ش سهم ارزش صعودی نرخ ارز )پرش نرخ ارز( را در تحوالت اقتصادی آن سال داشتیم که با توجه به کاه

افزوده خدمات عمده و خرده فروشی، رستوران و هتلداری شاید بتوان این کاهش را ناشی از همان تغییرات 

ناگهانی نرخ ارز دانست. البته برای مشاهده بهتر و دقیق تر اثر پرش نرخ ارز، می بایست حداقل داده ها و 

بسیاری از بخش ها، تأثیرگذاری تغییرات ارزی نیز موجود باشد چرا که برای  1398اطالعات مربوط به سال 

رشد ارزش افزوده کل اقتصاد حدود  1397لزوماً آنی نبوده و با وقفه اثرگذار است. شایان ذکر است در سال 

است که همانطور که بیان شد یک بخش مهم از این کاهش از منظر بخش خدمات در بخش خدمات  -4.4

داری رخ داده است، اما بخش دیگر آن ناشی از رشد منفی خدمات عمده و خرده فروشی، رستوران و هتل

واسطه گری های مالی است که از دالیل آن می توان به ترجیح افراد به سرمایه گذاری در بازارهای ارز و طال 

نیز به خصوص با خروج یک جانبه ایاالت  1397در زمان بروز شوک ها در اقتصاد ایران اشاره نمود. در سال 

ه آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم های اقتصادی آن کشور علیه ایران، مجدداً فضای عدم اطمینان متحد

بر اقتصاد ایران حاکم گشت که ترجیح افراد به تبدیل پول خود به دارایی های ثابت همانند طال و ارز در 

به صورت سپرده در بانک ها راستای حفظ ارزش به تشدید این شرایط دامن زد و بنابراین نگهداری پول 

 جذابیت کمتری داشت.

 جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات -4

 گیری  نتیجهجمع بندی و  -4-1

در خصوص رابطه سطح توسعه یافتگی و همچنین رشد اقتصادی با سهم بخش خدمات در ایران با تأکید 

 عدم قطعیت ناشی از موارد زیر خواهد بود: توان به صورت قاطع نظر داد؛ که اینصرف بر این مطالعه نمی

توسعه به مفهوم دقیق و کامل، در برگیرنده ابعاد متفاوتی بوده و نبایست صرفاً آن را معادل با ارتقاء بخش  -

اقتصادی در نظر گرفت. لذا بررسی اثرات افزایش یا کاهش سهم بخش خدمات در کشور بر سطح توسعه 

 باشد.جدا و دقیق با تمرکز کامل بر موضوع یاد شده می یافتگی آن نیازمند مطالعه ای
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تر در خصوص رابطه رشد اقتصادی و سهم بخش خدمات و زیربخش های آن در ایران همانطور که پیش -

نیز بیان شد، رابطه معکوس مشاهده شده بایستی از روش های اقتصادسنجی و با دقت باال مورد بررسی قرار 

موضوع مطالعه ای دیگر باشد؛ و از طرف دیگر عواملی چون تأثیر بخش خدمات بر بگیرد که خود می تواند 

 سایر بخش ها و اثرپذیری بخش خدمات از دیگر بخش های اقتصادی نیز بایستی در کانون توجه قرار گیرد.

ن اما در زمینه مقایسه تطبیقی زیربخش های خدمات در ایران با کشور ترکیه که به عنوان بنچمارک در ای

توان اینگونه بیان کرد که چه در کشور ترکیه و چه در سایر کشورهایی که بررسی انتخاب شده بود می

ر حال د "دانش، مهارت و تخصص"های مرتبط با مالحظه شد، اینگونه به نظر می رسد که سهم فعالیت

و  "سرمایه انسانی"جه به در کانون توجهات آن ها قرار دارد. همچنین تو "بنیاناقتصاد دانش"افزایش بود و 

که می تواند به افزایش این سرمایه و ارتقاء کیفیت آن کمک کند، گزینه  "آموزش و بهداشت"خدماتی نظیر 

سایر کشورها به بخش خدمات دیگری است که در جهان مد نظر قرار گرفته است. از دیگر مواردی که در 

است که در جهان مدرن امروز  "اطالعات و ارتباطاتفناوری "وفور مشاهده می گردد توجه آن ها به حوزه 

هم نقش تسهیل گری داشته و هم به عنوان  ،وکارکه در زمینه کسبویژه آنبه  ،ای ایفا می کندنقش سازنده

کند. متأسفانه آمار و اطالعات های اقتصادی ایفای نقش میگیری بسیاری از فعالیتبستری برای شکل

کند. بنابراین توصیه ان نشانه ای از توجه درخور به این موارد را منعکس نمیزیربخش های خدمات در ایر

 هایی را در خود دارند بیش از پیش افزایش یابد.شود توجه به خدماتی که چنین ویژگیمی

 برای مطالعات آتی پیشنهادات -4-2

 ارائه نمود: های آتیتوان پیشنهادات زیر را جهت پژوهشدر راستای پیشبرد مطالعه حاضر می

وری و کیفیت )مباحث توجه به ابعاد دیگر خدمات در ایران و مقایسه آن با جهان؛ از جمله اشتغال، بهره -1

 های آنمربوط به دستمزد( در بخش خدمات و زیربخش

یکی از عناصری که در بررسی حاضر مجال پرداختن به آن نبود، توجه به رابطه رشد اقتصادی با سهم  -2

های اقتصادی است. در واقع همانطور که در جداول داده و ستانده مشخص است و یک از بخش خالص هر

های اقتصادی با یکدیگر دو طرفه است. لذا جداسازی اثرات هر بخش از تر نیز مطرح شد، رابطه بخشپیش

 تواند اثر خالص آن بخش در اقتصاد را برای ما نمایان سازد.های دیگر میبخش
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