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سهم ارزش افزوده بخشهای اقتصادی از تولید ناخالص داخلی – به قیمتهای جاری
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همانگونه که سهم و ارزش افزوده زیرگروههای بخش
خدمات در تولید ناخالص داخلی نشان میدهد،
مشاغل مربوط به مستغالت ،کرایه وخدمات کسب وکار
و دامپزشکی و فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا
وغذا ،حمل ونقل ،انبارداری ،پست ،اطالعات و ارتباطات
بار اصلی بخش خدمات را برعهده دارند .گرچه سایر
بخشها نیز در تولید ارزش افزوده وضعیت مناسبی
دارند ،ولی بخش خدمات میتواند با تکیه بر حوزههای
لونقل ،یکی از محرکهای
گردشگری ،مستغالت و حم 
اصلی رشد اقتصادی کشور باشد
اجتماعی ،شخصی و خانگی با  1درصد در
رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
در دو فصــل ابتدایــی ســالجاری ارزش
افــزوده مســتغالت ،کرایــه و کســب و کار
برای اقتصاد ایران  131هزار میلیارد تومان
بــوده کــه اصلیترین نقــش را درمشــاغل
خدماتی برعهده داشــته اســت .همچنین
ارزش افــزوده  126هــزار میلیــارد تومانــی
رســتوران داری ،هتــل و خــرده و عمــده
فروشــی نیز وزن باالیی به این نوع مشاغل

داده اســت .ارزش افــزودهای کــه خدماتی
نظیــر آمــوزش ،امــور مربوط به ســامت و
مددکاری و اداره عمومی و شــهری داشــته
برابر با  119هزار میلیارد تومان بوده اســت.
در نیمــه نخســت امســال مجمــوع ارزش
افزوده حمــل و نقل ،انبارداری و اطالعات
و ارتباطــات نیــز  94هــزار میلیــارد تومــان
و خدمــات مربــوط بــه امــور مالــی و بیمــه
25هزار میلیارد تومان بوده است.
همانگونــه کــه ســهم و ارزش افــزوده
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1390سال

نگاهــی بــه میــزان تولید ناخالــص داخلی
بخــش خدمــات بــه قیمتهــای جــاری
از ســال  1390تــا شــش ماهــه نخســت
ســالجاری نشان میدهد که محصول این
بخش روند صعودی قابــل توجهی را طی
کــرده اســت بهطــوری کــه ارزش تولیدات
خدمــات در شــش ماهــه نخســت امســال
نزدیــک بــه  200هزار میلیــارد تومان از کل
سال  1390بیشتر است.
در ســال  1390ارزش محصــول تولیــد
ناخالــص داخلــی خدمــات بــه  304هــزار
میلیارد تومان رســیده که این رقم در سال
 1391بــه  380هزار میلیارد تومان افزایش
یافته اســت .امــا در ســال  1392که اقتصاد
کشــور اندکی از رکود شــدید سال  91فاصله
گرفــت محصــول تولیــد ناخالــص داخلی
ایــن بخــش بــه  502هــزار میلیــارد تومان
رســید .در ســال  1393نیز این رقم خود را
به  583هزار میلیارد تومان رساند.
بــا تــداوم رونــد صعــودی رشــد محصــول
تولیــد ناخالــص داخلی خدمات در ســال
 1394ارزش ایــن محصــول بــه  634هــزار
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زیرگروههــای بخــش خدمــات در تولیــد
ناخالص داخلی نشــان میدهد ،مشــاغل
مربــوط بــه مســتغالت ،کرایــه وخدمــات
کســب وکار و دامپزشــکی و فعالیتهــای
خدماتــی مربــوط بــه تأمیــن جــا وغــذا،
حمــل ونقل ،انبــارداری ،پســت ،اطالعات
و ارتباطــات بــار اصلــی بخش خدمــات را
برعهــده دارنــد .گرچه ســایر بخشهــا نیز
در تولیــد ارزش افزوده وضعیت مناســبی
دارنــد ،ولــی بخــش خدمــات میتوانــد با
تکیه بر حوزههای گردشــگری ،مســتغالت
و حملونقــل ،یکــی از محرکهــای اصلی
رشد اقتصادی کشور باشد.
برهمیــن اســاس در صورتــی کــه دولــت و
بخش خصوصی ســرمایه گذاریهای خود
را روی ایــن بخــش متمرکــز کننــد ضمــن
بازدهــی بــاال نتیجــه بهتــری نیز در رشــد و
رونق اقتصاد به دست خواهد آمد.
البتــه نکتــهای کــه نبایــد از آن غافــل شــد
این اســت که در کشــورهای دیگر که حدود
80درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی آنهــا
متعلق به فعالیتهای خدماتی است این
اقتصــاد دانش بنیــان و بهکارگیری فناوری
اطالعات اســت که باعث این سهم و رشد
بــاالی خدمات شــده اســت .ایــن درحالی
اســت کــه در کشــورهای نفتــی گاه رشــد

گفت و گو با مهدی پورقاضی ،رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

شکوفایی « خدمات» با کسب و کارهای اینترنتی
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

ëëوضعیــت کســب و کارهــای اینترنتی در
کشــور را چگونه ارزیابی میکنیــد ،خیلی از
بخشها که نگاه ســنتی خود را حفظ کردند
معتقدنــد که ایــن نوع مشــاغل نمیتوانند
جای مشاغل ســنتی را بگیرند و بزودی عمر
کســب و کارهــای اینترنتــی تمــام خواهــد
شــد .با توجه به چنیــن دیدگاهی شــما چه
آینــدهای را برای این حوزه متصور هســتید
و آیــا فکــر میکنیــد عمــر کســب و کارهای
اینترنتی کوتاه است؟
کســب و کارهای اینترنتی به تازگی در کشــور
متولــد شــدند و در زمــان کوتاه و با ســرعت
جای خود را در اقتصاد کشــور باز کردند .اکثر
بنگاه هایی که در زمره اســتارتاپها هستند،
عملکــرد موفقــی داشــتند و بــه درآمدهای
باالیی هم رســیدند .این امر نشــان میدهد
که کشــور به وجود کســب و کارهای اینترنتی
نیاز داشــت .اگر مــردم یک کشــور به چنین
امــری نیاز نداشــته باشــند کســب و کارهای
اینترنتی با اســتقبال مردم مواجه نمیشد.
شــرایط زندگــی و شهرنشــینی فضایــی را
فراهم کرده اســت که مردم برای رســیدگی
به فعالیتهای خود با کمبــود وقت روبهرو

بودنــد و اکنون کســب و کارهــای اینترنتی به
کمــک مــردم آمــاده اســت و در ایــن میــان
شــاهد ایجــاد مشــاغل جدیــد خدماتــی
هســتیم .مشــاغلی که در گذشــته فکری در
مــورد آن نمیشــد اکنــون شــکل و شــمایل
رســمی به خود گرفته اســت و مــردم هم به
دنبال مشــاغل جدید خدماتی هستند .این
روزها در حوزه ســامت ،غــذا ،حمل و نقل،
گردشــگری و ســایر بخشهــا شــاهد ایجــاد
کسب و کارهای اینترنتی جدید هستیم و هر
کدام آنها شناخته شده است.
در شــرایطی که مشاغل سنتی قصد داشتند
مانع فعالیت کســب و کارهای جدید شوند،
آنها ســهم خودشــان را از بــازار گرفتند .آنها
مقاومت مشــاغل ســنتی را شکستند و برای
خود جایگاه خوبی ایجــاد کردند .این اتفاق
گویــای آن اســت که ســنگ اندازی مشــاغل
ســنتی مانــع ایجــاد مشــاغل نویــن و جدید
اینترنتی نیست .از زمانی که کسب و کارهای
اینترنتی شکل گرفته دولت حمایت خاص
و قابــل توجهــی از آنهــا نکــرده اســت .البته
آنهــا هم به دنبال حمایت دولت نیســتند و
تنها خواســته آنها این است که دولت کسب

منبع :سایت خبری اتاق تهران

کســب و کارهای اینترنتی باوجود صف کشــی مشــکالت هم دوام میآورند چرا که همه
میداننــد اقتصاد ســنتی به پایان رســیده اســت.اکنون بــرای آنکه کشــور وارد مرحله
جدیدی شــود و اهداف بلند مدت اقتصاد کشور محقق شــود ،نیاز به گسترش فعالیت
اســتارتاپها وجود دارد .با آنکه صاحبان مشــاغل اینترنتی از مشــکالت خود به مثابه
قارچ تعبیر میکنند که در هر بخشــی روییده شــده اســت اما به آینده امیدوار هســتند و
میگوینــد اقتصاد از آن ما اســت .در این باره و نقشــی که کســب و کارهــای اینترنتی در
اقتصــاد کشــور خواهند داشــت با مهــدی پورقاضی ،رئیــس کمیســیون صنعت اتاق
توگویی انجام دادیم که در ادامه میآید:
بازرگانی تهران گف 

و کارهای اینترنتی را به رســمیت بشناســد و
در زمینه قوانین همراهیهای الزم را داشته
باشــند .فعــاالن ایــن حــوزه بــدون حمایت
دولــت و حتی نبود قوانین با ســرعت رشــد
کردند .حال اگر حمایتهای قانونی صورت
گیرد و قوانین برای خدمات آنالین و فضای
مجازی ساماندهی شــود خیلی از مشکالت
حــل خواهد شــد .اکثر کشــورها بــرای آنکه
کســب و کارهــای اینترنتی شــان رونق گیرد،
زیرســاختهای الزم را فراهــم کردهانــد.
ایــن امر تا حدودی زیــادی میتواند بر رونق
اقتصاد ،اشتغال و تولید ناخالص داخلی اثر
بگذارد.
ëëچه مشــکالتی در ایــن حوزه وجــود دارد
که باعث شــده آنها از عدم همکاری دولت
گالیه داشته باشند؟
برخــی از قوانین کــه اصالح نشــده به دلیل
مقاومــت در برابر کســب و کارهای اینترنتی
اســت .نگرانی از دست دادن شغل و مواجه
با مشــاغل جدیــد باعث شــده مقاومتی در
برابــر اســتارتاپها باشــد .مدیرانــی کــه در
حوزههــای مختلف فعال هســتند میانگین
سنی شــان به گونهای نیست که تجربهای با
اســتارتاپها داشته باشند از اینرو در برخی
از مواقــع به دلیل مقاومــت چنین مدیرانی
استارتاپها با چالشهایی در قوانین روبهرو
میشــوند .یکــی از مهمترین چالــش ها در
بخش قضایی اســت .همه مــا میدانیم که
استارتاپها عمر کوتاهی در کشورمان دارند
اما با سرعت در حوزههای مختلف گسترش
پیــدا کردند .بدین جهت قوانین و رویکردی
که دولت بایستی نسبت به این مجموعهها

بگیــرد در برابــر ســرعت شــکلگیری آنهــا
بسیارعقبتر است .در حالی که آنها به ارائه
خدمات به مردم پرداختند ،سیاســتگذاران
میخواهند قوانینی را تنظیم کنند که مردم
و حتی اســتارتاپها با انتظــارات و محدوده
اختیــارات خود مطلــع شــوند .در این میان
مــردم هــم بایــد بداننــد کــه دولــت چگونه
میخواهــد در برابر اســتارتاپها از حق آنها
دفاع کند .یکی از مشــکالتی که استارتاپها
دارنــد ،نا آشــنایی خیلی از مســئوالن با این
حرفه است  .بعضاً دیده شده با بروز و ظهور
تخلف ،حساب بانکی استارتاپها به صورت
کامل مسدود میشود و صاحب کسب و کار
اینترنتــی نمیتواند هیــچ کاری انجام دهد.
ایــن در حالی اســت کــه باید بــه ارزش عدد
شکایت جلوی حساب مسدود شود نه آنکه
به خاطر یک تخلف  40هزار تومانی حساب
میلیاردی مسدود شود.
ëëما در حوزههای دیگر هم تخلف داریم اما
با آنها چنین برخوردی صورت نمیگیرد؟

کشاورزی 6.4
صـنـعـت 51.5
خــدمات 41.7

بلــه .مجموعههایــی هســتند که بــه صورت
زیرپلــهای و بــدون هیــچ مجــوزی فعالیــت
میکننــد و هیــچ مجموعــهای چنیــن
متخلفانــی را کشــف نمیکنــد امــا کســب و
کارهای اینترنتی با گرفتن مجوزهای متعدد
و بعضــاً مجوزهــای غیــر ضرور به ســرعت
بــه عنــوان متخلــف شناســایی میشــوند.
درســت اســت که حقوق مصــرف کنندگان
در هر شــرایطی بایستی ارجح باشد اما باید
صدای هر دو طرف شــنیده شــود .از آنجا که
مشــاغل اینترنتی جوان اســت هر سازمانی
دربــاره آنهــا صحبــت میکنــد و نظــرات
مختلــف میدهد لذا یکــی از پیش نیازهای
این حوزه ،مستقل شدن و درگیر بودن با یک
مجموعه است.
ëëاعتقــاد داریــد کــه اقتصــاد کشــور از آن
کسب و کارهای اینترنتی خواهد بود؟
بهطــور قطــع چنیــن اتفاقــی خواهــد افتــاد
و انقــاب چهــارم مربــوط بــه اســتارتاپها
اســت .ایــن بخــش آینــده اقتصــاد ایــران

کشاورزی 5.7
صـنـعـت 48.4
خــدمات 45.5
اینفوها  :محمد عباسپور  /ایران

میلیــارد تومــان و در ســال  1395بــه 712
هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت .در
ســال گذشــته نیز محصول تولید ناخالص
داخلــی این بخش بــه  836هــزار میلیارد
رســید .براســاس آمارهــای ارائــه شــده از
ســوی مرکــز آمــار ایــران در شــش ماهــه
نخســت ســالجاری نیــز ارزش محصــول
تولیــد ناخالــص داخلی خدمــات به 508
هزار میلیارد تومان رســیده است .بنابراین
 236هزار میلیارد تومان این رقم در فصل
اول ســال و  271هزار میلیارد تومان نیز در
فصل دوم سال حاصل شده است.
ëëکــدام بخشهای خدماتی ســهم باالتری
دارند
بــا بررســی  13زیرگروه بخــش خدمات که
در آمارهای مرکز آمار ایران در قالب شش
زیرگــروه اصلــی دســتهبندی شــده اســت،
بیشــترین ســهم در تولید ناخالص داخلی
و رشــد اقتصادی بر عهده خدمات مربوط
به مســتغالت ،کرایه ،خدمات کســب و کار
و دامپزشــکی و ســپس خدمــات مربوط به
رســتوران ،هتــل و خــرده و عمده فروشــی

1394سال

 13زیرگروه بخش خدمات شــامل عمده وخرده فروشی ،فعالیتهای خدماتی مربوط
به تأمین جا وغذا ،حمل ونقل ،انبارداری ،پســت ،اطالعــات و ارتباطات ،فعالیتهای
مالی و بیمه ،مســتغالت ،کرایه وخدمات کسب و کار و دامپزشــکی ،اداره امورعمومی و
خدمات شــهری ،آموزش ،فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی
و ســایرخدمات عمومی ،اجتماعی ،شــخصی وخانگی با ســهمهای متفاوتــی در تولید
ناخالص داخلی کشور و رشد اقتصادی نقش آفرین هستند.

بوده است.
پــس از ایــن زیرگروههــا ،خدماتــی نظیــر
حمــل و نقــل و انبــارداری و اداره عمومــی
شــهر و آمــوزش قــرار دارد .درایــن میــان
ســهم و ارزش افــزوده تولید شــده توســط
زیرگــروه مالــی و بیمــه در انتهــای جــدول
زیرگروههــای بخــش خدمــات قــرار دارد
و در رتبــه آخــر ســایر خدمــات عمومــی و
اجتماعــی و خدمــات شــخصی و خانگــی
دیده میشود.
نقــش زیرگروههــای بخــش خدمــات در
ســهمی کــه آنهــا در ارزش افــزوده تولیــد
ناخالــص داخلــی دارنــد نیــز مشــاهده
میشود .برای مثال در شش ماهه نخست
ســالجاری باالتریــن ســهم متعلــق بــه
خدمات مستغالت ،کرایه ،خدمات کسب
و کار و دامپزشکی بوده است که  11.9درصد
بوده است .در رتبه بعدی رستوران ،هتل و
خرده و عمده فروشی قرار دارد که سهمی
برابر با  11.6درصد داشته است .پس از آن
خدمات مربوط به اداره عمومی و شهری،
آمــوزش ،خدمــات مربــوط بــه ســامت و
مددکاری با  10.9درصد قرار داشــته است.
همچنین خدمات حمل و نقل ،انبارداری،
پســت ،اطالعات و ارتباطات توانسته است
ســهمی معــادل  8.6درصــد در ارزش
افزوده تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
زیرگــروه خدمــات مالــی و بیمــه نیــز بــا
2.3درصد ســهم و سایر خدمات عمومی،
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گردشگری موتور رشد اقتصاد
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اســت .همانگونه که در ســایر کشورها کسب
و کارهــای اینترنتــی صاحــب جایــگاه شــده
و بیشــترین جابهجایــی مالــی از طریق آنها
اســت .مــا هم بایــد مانند ســایر کشــورها به
کســب و کار اینترنتــی بها دهیــم و برای آنها
شــرایط فعالیــت ایجاد کنیم بــه گونهای که
همه آنها بدانند سیاســتگذاران فضا را برای
اســتارتاپها فراهــم کردهانــد .ایــن اعتماد
کمــک میکند تا آنها ســراغ کارهــای بزرگ
بروند.
ëëسیاســتگذاران در چــه قالبهایــی
میتواننــد از کســب و کارهــای اینترنتــی
حمایت کنند؟
همانگونــه که گفتم آنها به حمایت خاصی
نیاز ندارند چرا که مســیر خــود را پیدا کردند
و بــرای کار و محصــول خود مشــتری دارند.
آنهــا بــدون آنکــه بــرای دولــت دغدغهای
ایجاد کنند ،مالیات خود را پرداخت میکنند
و بــه قوانیــن هــم احتــرام میگذارنــد .امــا
تعریــف قوانین در این حــوزه ضرورت دارد.

مصــرف و واردات به رشــد بخش خدمات
منجر میشــود که چنــدان واقعی و کارآمد
نیست.
امــا در ســالهای اخیــر بــا رشــد و توســعه
جهشــی مشــاغلی که برفنــاوری اطالعات
و دانش بنیان اســتوار هســتند ،نوید بخش
قــوت گرفتن بخش خدمات اســت .دراین
سالها استارتاپهای بسیاری که هماکنون
جزو ارزشمندترین شرکتهای ایرانی قرار
گرفتهانــد ،بعــد دیگری از بخــش خدمات
را بــه نمایش گذاشــتهاند که بــه طور قطع
ضمن تغییر ترکیب ســهم و ارزش افزوده
زیرگروههــای بخــش خدمــات روی رشــد
اقتصاد ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت.
یکــی از نــکات مهــم بخــش خدمــات و
مشــاغلی که درایــن بخش جــای میگیرد
ایــن اســت کــه ایــن فعالیتهــا کمتــر از
ســایر بخشها ماننــد صنعــت از تحریم و
محدودیتهای بینالمللی تأثیر میپذیرد
و از ســوی دیگــر بــا نیاز بــه ســرمایهگذاری
پایینتــر و بازگشــت ســریعتر اشــتغال
باالتری نیز ایجاد میکند .برهمین اســاس
دولت نیز برنامهریزی وسیعی برای ایجاد
اشتغال از طریق فعالیتهای خدماتی که
یکــی ازآنها گردشــگری اســت انجــام داده
است.

نمیتوان بدون قانون از آنها خواســت رشد
کنند .وقتی چند قانونی برای یک مجموعه
باشــد آنهــا نمیداننــد چــه مســیری را طی
کنند و همواره ســدی در برابر توسعه و حتی
فعالیت خود میدانند .قبل از هر چیزی این
حــوزه بایــد به صــورت کامل معرفی شــود.
افرادی که میخواهند قوانین شــفاف و کارآ
برای فعالیت اســتارتاپها بنویســند باید با
مشخصات و رفتار ذاتی آنها آشنا باشند .در
غیراین صورت ماننــد حوزههای مختلف با
خألهایی روبهرو خواهیم شد.
ëëفیلترینگ تا چه حد بر فعالیت کســب و
کارهای اینترنتی اثر میگذارد؟
هــدف از فیلترینــگ مواجهــه بــا فعالیــت
کســب و کارهای مجازی نیست .فیلترینگ
بــه منظــور جلوگیــری از اشــاعه برخــی از
رفتارهــای اجتماعــی اســت .در چنیــن
شــرایطی نمیتــوان کاری انجــام داد.
امیدوارم سیاســتگذاران بــرای جلوگیری از
اشــاعه رفتارهایــی کــه به خاطــر فیلترینگ
صورت میگیرد ،تمهیدی بیندیشد و اجازه
ندهــد بــا فیلترینگ کســب و کارهای جدید
با چالش مواجه شــوند .این نوع مشــکالت
مانع رشد کسب و کارهای اینترنتی میشود
و این در حالی اســت که کشــور به گســترش
فعالیت آنها نیاز دارد.
ëëبا شــرایط کشــور میتوان امید به بســط و
گسترش فعالیت آنها داشت؟
جامعــه به ســمت زندگــی دیجیتال اســت
و هیــچ کــس نمیتواند مانع چنیــن اتفاقی
شــود .روز بــه روز نقــش انســان در خانــواده
کم و در اجتماع بیشــتر میشــود لذا این امر
نشــان میدهد که روند آتی کشــور به سمت
کسب وکارهای اینترنتی است .با فیلترینگ
و حتی نبود قوانین این بخش فعالیتهای
خــود را گســترش میدهــد و نمیتــوان آنها
را در شــرایط فعلــی نگــه داشــت .لــذا از
سیاستگذاران میخواهیم فضایی را فراهم
کنند که اقتصاد سنتی در برابر آنها ایستادگی
نکند و قوانین با آنها همراه شود.

