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در دنیا بار اصلی رشد و توسعه اقتصاد بر دوش
بخش خدمات اســت بــه این صورت کــه بهطور
میانگین حدود  80درصد تولیدناخالص داخلی
بســیاری از کشورها از طریق فعالیتهای مربوط
به خدمات تأمین میشود.
هرچنــد درایران نیــز طی ســالهای اخیر بخش
خدمــات رتبــه نخســت ارزش افــزوده از تولیــد
ناخالــص داخلــی یــا همــان رشــد اقتصــادی را
برعهــده گرفتــه اســت ،ولــی در ســالهای نــه
چندان دور بخش صنعت این نقش را داشــت و
خدمات در جایگاه دوم قرار داشت.
درواقــع مجمــوع تولیــدات و ارزش افــزوده ســه
بخــش اصلــی کشــاورزی ،صنعــت و خدمات با
زیرگروههــای آن تولیــد ناخالــص داخلی کشــور
را ایجــاد میکند که مقایســه ارزش این تولیدات
بــا دورههــای قبــل رشــد اقتصــادی را بــه تصویر
میکشد.
درحالــی که در ســالهای نه چنــدان دور همواره
بخــش صنعــت باالتریــن ســهم را درتولیــد
ناخالــص داخلــی داشــته اســت و خدمــات
درجایــگاه دوم و کشــاورزی در رتبــه آخــر قــرار
داشــته اســت ،ولی ایــن رتبه بندی در ســالهای
اخیر تغییر کرده است.
این درشــرایطی اســت که بازگشــت تحریمهای
اقتصــادی علیــه ایــران نقش بخــش خدمات را
بیش از پیش مهم کرده اســت .محدودیتهای

تحریــم همواره در ابتدا بخــش صنعت را هدف
قــرار میدهد کــه نفت نیز جــزو زیرگروههای آن
محسوب میشود .بازگشت میزان صادرات نفت
ایــران در دوران برجام به دوره پیش از تحریمها
باعث شــد تا اقتصاد ایران بواسطه رشد جهشی
این بخش با رشد باالیی همراه شود بهطوری که
رشــد اقتصاد ایران درسال  1395دورقمی شد و
به نزدیک 12درصد رســید .این رشد دو رقمی به
دلیل رشــد باالی 20درصدی بخش صنعت بود
که ســهم باالیی از آن توســط بخــش نفت ایجاد
شده بود.
امــا بــا اعمــال تحریمهــای دوبــاره بــر اقتصــاد
ایــران نخســتین بخشــی کــه از محدودیتهــای
تحریــم تأثیرپذیرفت نفت و صنعــت بود که به
همین میزان رشــد اقتصاد را کاهش داد .بخش
کشــاورزی نیز به دلیل خشکســالی و ســرمازدگی
با افت شــدید تولید همراه شــد و به همین دلیل
رشــد اقتصــادی در ســال  1396افــت زیــادی را
تجربه کرد.
در ســالجاری نیــز که آمار شــش ماهه نخســت
آن از ســوی مرکــز آمــار ایران اعالم شــده اســت
رشــد اقتصــادی ایران بــا رقم  4دهــم درصد در
لبــه صفر شــدن قــرار گرفت .این درحالی اســت
که با عقبنشــینی رشــد دربخشهای صنعت
و کشاورزی ،این بخش خدمات بود که همچنان
بــا رشــد بــه نســبت بــاال رشــد اقتصــاد را مثبت
نگهداشت.
بنابرایــن همانگونــه کــه بخــش خدمات شــامل
زیرگروههــای رســتوران ،هتــل ،خــرده و عمــده

فروشــی ،حمــل و نقــل ،اطالعــات و ارتباطــات،
مالــی و بیمــه ،مســتغالت و کرایــه و اداره امــور
عمومــی شــهری در دنیا پیشــتاز رشــد و توســعه
اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده اســت ،در کشــورما
نیــز بــا توجه بــه پتانســیلهای بــاالی این بخش
و رشــد روزافــزون ایــن نــوع فعالیتهــا میتوان
انتظار داشــت که خدمات پیشــران رشد اقتصاد
کشــور باشد .در شــرایطی که دو گروه دیگر یعنی
کشــاورزی و صنعــت با افت شــدید تولید همراه
شــدهاند بــا تمرکــز و برنامهریزی بــر روی بخش
خدمات میتــوان مانع از ورود اقتصاد کشــور به
مرحله رکود شد.
بخــش خدمــات در طول ســالهای اخیر ســهم
بســزایی در افزایــش میــزان اشــتغال در کشــور
داشــته اســت بهطــوری که ســهم ایــن بخش در
اشــتغال کشــور طی ســال  ۱۳۹۵در حدود ۴۷,۴
درصد بوده که این میزان در سال  ۱۳۹۵به ۵۰.۱
درصد رســیده است .بررسیها نشان میدهد که
در ســال  ۱۳۹۵در مجموع  ۴۶۲هــزار نفر از ۶۱۵
هزار نفر افزوده شــده به اشــتغال کشــور از محل
بخش خدمات بوده است.
ëëسبقت خدمات از سایر بخشها از سال 94
رشد و توســعه بخش خدمات درکنار افت تولید
ســایر بخشها باعث شــده اســت تــا خدمات از
ســال  1394در جایــگاه نخســت ارزش افــزوده
تولید ناخالص داخلی قرار گیرد.
بررسی سهم ارزش افزوده بخشهای اقتصادی
از تولیــد ناخالــص داخلی بــه قیمتهای جاری
از ســال  1390تا شــش ماهه نخســت سالجاری

حاکــی از رونــد رشــد ادامــهدار بخــش خدمــات
است .دراین ســالها همواره رقابت میان بخش
خدمــات و صنعــت بــوده اســت چرا کــه بخش
کشــاورزی فاصله زیادی از دو بخش دیگر داشته
است.
درحالــی کــه در ســال  1390بخــش صنعــت بــا
ســهم  48.4درصــدی در جایگاه نخســت ارزش
افــزوده تولیــد ناخالــص داخلــی قــرار داشــت،
ســهم خدمات  45.5درصد بود .در ســال 1391
بــا تشــدید رکود ســهم بخــش خدمات در رشــد
اقتصــادی کشــور کمتــر شــده و بــه  41.7درصــد
رســیده اســت درحالی که بخش صنعت ســهم
خود را در تولید ناخالص داخلی به  51.5درصد
رســانده اســت .در ســال  1392نیــز همیــن روند
ادامــه یافته اســت بهطــوری که به ترتیب ســهم
صنعــت و خدمــات از تولیــد ناخالــص  51.3و
 41.2درصد بوده است.
امــا در ســال  1393فاصلــه میــان ســهم این دو
بخــش کاهش معنــاداری پیدا کــرد .درحالی که
درایــن ســال ســهم صنعــت از تولیــد ناخالــص
داخلی  46.4درصد ثبت شــده و ســهم خدمات
به  45.2درصد رسیده است.
در ســال  1394بــا اختــاف باالیــی ایــن رونــد
دگرگون شــده و جای صنعــت و خدمات عوض
شــده اســت .درایــن ســال درحالــی کــه ســهم
خدمات از تولید ناخالص داخلی کشــور به 51.5
درصد یعنی باالترین ســهم در ســالهای  90به
بعد رسیده است سهم بخش صنعت به 38.5
درصد کاهش یافته است.

از ســال  94تاکنون گرچه در برخی مقاطع ســهم
این دو بخش به یکدیگر نزدیک شــده است ،اما
همــواره بخــش صنعــت از خدمات عقــب بوده
است .در سال  1395نیز سهم بخش صنعت به
 39.9درصــد رســیده و در مقابل بخش خدمات
 50.5درصــد از ارزش افــزوده تولیــد ناخالــص
داخلی را از آن خود کرده اســت .در ســال  96نیز
سهم بخشهای صنعت و خدمات به ترتیب به
 41.8و  49.3درصد رسیده است.
در شــش ماهــه نخســت ســالجاری نیــز ســهم

خدمــات به  46.3درصد رســیده درحالی ســهم
بخــش صنعــت  45.6درصــد بــوده اســت .در
بررســی جزئیتــر و فصلــی نیــز همیــن اختالف
مشــاهده میشــود .در فصــل نخســت امســال
درحالی که بخش صنعت  46.6درصد از ارزش
افزوده تولید ناخالص داخلی ســهم داشــته این
ســهم برای خدمات به  47درصد رســیده است.
در دومین فصل ســالجاری نیــز خدمات 45.7
درصد و صنعــت  44.8درصد از تولید ناخالص
داخلی سهم داشتهاند.

امروز نوبت حاکمیت است
اگــر بــا ایــن پرســش کــه
مشــکالت عمــده امــروز
یادداشت اقتصــاد ایــران چیســت؟
بــه نظرات مــردم یــا آرای
فعــاالن و صاحبنظــران
حــوزه اقتصــاد مراجعــه
کنیم بــا طیف گســتردهای
حسین سالحورزى از پاســخها مواجــه
رئیس سازمان
ملى میشــویم .پاییــن بــودن
کارآفرینی ایران
اســتانداردهای معیشــت،
وجــود نابرابریهای ناامید کننــده بویژه در حوزه
فرصتهای رشــد و ارتقا ،مشــکل اشــتغال بویژه
در میان جوانان تحصیلکرده ،پاســخهایی اســت
که بیشتر از مردم شنیده خواهد شد.
بازدهــی پاییــن و ریســک بــاالی ســرمایهگذاری،
دشــواری و هزینــه بــاالی تأمیــن منابــع مالــی؛
ضعــف قــدرت خریــد بازارها کــه مقیاسپذیری
کســب و کارها را با چالش مواجه ســاخته است و
مواردی از این دســت نیز احتماالً رئوس مطالبی
اســت کــه فعــاالن و صاحبنظــران اقتصــادی در

پاسخهای خود بدان اشاره میکنند.
در یــک تصویر کلیتر به صورت خالصه میتوان
گفت ضعف مزمن وضعیت متغیرهای اقتصاد
کالن کشــور بویــژه رشــد و اشــتغال ،کــه ناشــی از
ناهنجاریهای ســاختاری نظــام اقتصادی ایران
اســت؛ توصیــف کننده تمــام نکاتی اســت که در
این پاسخها نهفته است.
امــا در یک نگاه عمیقتر ریشــه تمــام این موارد
را میتــوان در وضعیت بهــرهوری اقتصاد ایران،
بویژه بهــرهوری نیروی کار و بــازار کار و همچنین
بهرهوری سرمایه و بازار سرمایه دید.
آدام اســمیت حــدوداً دو قــرن پیــش اثبــات کرد
ســطح عمومــی اســتاندارد زندگــی یــک ملــت
معــادل میزان بهرهوری نهادههــای تولید در آن
کشــور اســت؛ همچنین میدانیم مسأله اشتغال
نیــز عــاوه بــر مشــکل عــدم تعــادل جمعیتــی
بشــدت تحت تأثیــر متغیر بهــرهوری نهادههای
تولید در اقتصاد ایران اســت کــه پایین بودن آن،
عمالً توان جذب نیروی کار برای افزایش تولیدی
که منجر به افزایش ســودآوری مارجینال شود را

از بنگاههــا و نظــام اقتصــادی کشــور ســلب کرده
است.
با استداللها و تحلیلهای مشابهی نیز میتوان
نشــان داد کــه مشــکالت مــورد اشــاره فعــاالن و
صاحبنظــران اقتصــادی نیز که امــروز گریبانگیر
بنگاههاســت تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر پایین
بودن بهرهوری نهادههای تولید در اقتصاد کشور
است.
امــا ریشــههای پایین بودن بهــرهوری در اقتصاد
ایــران چیســت؟ بــرای درک این مطلــب باید به
این ســؤال پاسخ داد که بر اساس دانش و تجربه
انباشــته بشر ،رشــد بهرهوری نهادههای تولید در
اقتصادهــای پیشــرفته چگونه به وقوع پیوســته؟
تا بتوان در مرحله بعد به این پرســش پاسخ داد
که چه موانعی ســبب شده است اقتصاد ایران از
پیمودن مســیر ارتقای بهرهوری نهادههای تولید
بازبماند.
در یک نگاه ســطحی رشــد بهــرهوری نهادههای
تولیــد در اقتصادهــای پیشــرو جهانــی حاصــل
تشکیل ساختارهای بزرگتر و پیچیدهتر سرمایه

و همچنین رشد فناوری ،دانش فنی و نیز تقویت
مهارتها و نهادهای مدیریتی است؛ اما ،نگاهی
دقیقتــر بــه تئوریهــای پایــه در اقتصــاد بــه مــا
میگوینــد تمام ایــن عوامل در واقــع در خدمت
مهندســی مجــدد مناســبات تولیــد و تجــارت در
نظام اقتصادی هستند و در نهایت آنچه موجب
رشــد بهــرهوری در اقتصاد گشــته؛ «بهینهســازی
تقســیم کار تخصصــی مبتنــی بــر مزیتهــای
نســبی» بــر مبنــای مهندســی مجــدد مناســبات
تولید و تجارت است.
در ادبیات موضوع اقتصاد به دانش و بینشــی که
منجر به بازمهندسی مناسبات تولید و تجارت به
نفع خلق ارزش از طریق شــیوههای بهتر تقسیم
کار تخصصــی (یــا بــه صــورت خالصــه همــان
افزایش بهرهوری) میشود «نگرش کارآفرینانه»
میگوینــد و اقتصاددانــان عصــر جدیــد نگــرش
کارآفرینانــه را در کنار منابع طبیعی ،نیروی کار و
ســرمایه ،به عنوان رکن چهــارم نهادههای تولید
محســوب کرده و عامل ارتقای اصلی رشد پایدار
اقتصادی به حساب میآورند.

بررســی اینکه چــرا فرهنگ و نگــرش کارآفرینانه
در طــول ســالیان در جامعــه ایــران ضعیــف و
بــدون پایگاه بوده یا اگر در مواردی وجود داشــته
اســت ،آنچنان که باید و شاید مجال بروز و ظهور
نیافتــه در ایــن مقال کوتــاه نمیگنجــد؛ اما آنچه
در مــورد وضعیت امــروز اقتصاد ایــران میتوان
دید و گفت این اســت که با به میدان آمدن نسل
جــوان نوجــو و تحصیلکــرده ،انقالبــی در فضای
فرهنگــی اقتصاد ایــران بوقوع پیوســته که نماد و
نمود عملی آن چیزی است که از آن به «انقالب
استارتاپی» تعبیر میشود.
امــروز تقریبــاً به هر صنعت و بــازاری در اقتصاد
ایران مراجعه کنید با گروههایی از جوانان نوجو و
خالق مواجه میشوید که مسلح به امید و اراده و
خالقیــت و البته مجهز به دانش روزآمد و نگاهی
انتقــادی به مناســبات کهنه زنجیــره ارزش تولید
و تجارت ،با تأســیس کســب و کارهای نوپا در پی
ارزش آفرینی در نظام اقتصاد ایران هستند.
امــروز هــر صاحبنظــر منصفــی گواهــی خواهــد
داد کــه اقتصــاد ایــران ،بــه لطــف نقــش آفرینی

نســل جوان خود ،نــه تنها از نظر وجــود نگرش و
فرهنگ کارآفرینانه در مضیقه نیست بلکه قطعاً
در منطقه ســرآمد و در مقیــاس جهانی نیز کامالً
صاحب جایگاه و موقعیت است.
حــال نوبــت سیاســتگذاران و مدیــران حاکمیتی
اســت که بــا درکی درســت از ظرفیتهای عظیم
ایــن موج انقالبــی و نیروی ســازنده جوانان نوجو
و خالق ،با التزام عملی به بهبود فضای کســب و
کار ،ارتقای کیفیــت حکمرانی اقتصادی و حذف
موانع متصلب سیاسی ارتقای بهرهوری در نظام
اقتصادی کشــور ،ســاختارهای کالن اقتصاد ملی
آماده پذیرش این ظرفیت بیهمتا و گرهگشا ،در
جهت اصالح و تعدیل مناســبات تولید و تجارت
به نفع ارتقای بهرهوری نماید.
همانطــور کــه درک و اســتفاده صحیــح از ایــن
فرصت میتواند انقالبی در جهت رفع مشکالت
اقتصــادی ایران بویژه در حوزه بهرهوری و به تبع
آن رشد و اشتغال ایجاد نماید ،بیتوجهی به این
موقعیت نیز عواقب بسیار وخیمی در سرنوشت
اقتصاد و حتی جامعه ایران خواهد داشت.

