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چکیده
در سه دهه اخير نه فقط قلمرو فعّاليتهاي بخش خدمات در عرصه اقتصاد جهانی متحول شده ،بلکه همرراه
با آن تعابيري همچون «اقتصاد خدمات»« ،خدمات کسب و کار»« ،اقتصاد جدید»« ،خدمات برترر»« ،اقتصراد
داناییمحور» و غيره توسط طيف وسيعی از تحليل گران مورد استفاده قرار گرفتهاند .بررسی عمير ترر ایر
تعابير و اصطالحات و واکاوي سازگاري آنها با ساختار کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه بدون ارائه
طبقهبندي جدید از قلمرو فعّاليتهاي بخش خدمات به آسانی امکانپذیر نيست .در ای مقاله براي اولي بار
با استفاده از جداول داده-ستانده همگ و تجميع شده  04کشور جهان ،طبقهبندي آنهرا برر حسرب رهرار
سطح درآمد سرانه و تفکيک فعّاليتهاي بخش خردمات بره تروزیعی ،توليردي ،شخصری و اجتمراعی ،در
رارروب دو رویکرد سنتی و نوی محاسبه پيوند بي بخشها درصدد پاسخ به سواالت زیر میباشريم :اوالً
"جایگاه بخش هاي رهارگانه خدمات بهویژه خدمات توليدي و توزیعی بر اساس شراخ

پيونردهاي بري

بخشی ،با افزایش سطح توسعه یافتگی ره تغييري میکند؟”و در ضم "کردا یرک از دو رویکررد سرنتی و
نوی محاسبه پيوندهاي بي بخشی بهتر می تواند ارتباط بي خدمات توزیعی و خدمات توليدي را با سطوح
توسعهیافتگی تبيي نماید؟"
نتایج بهطورکلی نشان می دهند که بکارگيري رویکرد سنتی ،مستقل از سطوح توسعهیافتگی کشورها ،در
سنجش اهميت بخشهایی قابليت دارد که کاالهاي ملموس توليد میکنند (کشاورزي ،معدن و صنعت) و
در برجسته کردن اهميت زیربخشهاي خدمات ناتوان است .اما در رویکرد نوی مشاهده میکنيم که یک
رابطه معکوس بي خدمات توزیعی و سطوح توسعهیافتگی وجود دارد ،حال آنکه خدمات توليدي در
سطوح پایي توسعه ،ناريز و اهميت آن در سطوح باالي توسعه ،برجسته میگردد .ای یافتهها موید ای
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واقعيت هستند که تعابير مختلف و طبقهبندي جدید از قلمرو فعّاليتهاي بخش خدمات ،بيشتر با ساختار
کشورهاي پيشرفته سنخيت دارند تا ساختار کشورهاي درحالتوسعه.
واژگان کلیدی:خدمات توزیعی ،خدمات توليدي ،جدول داده– ستانده ،رویکرد سنتی ،رویکرد نوی .

Keywords:Distributive Services, Producing Services, Input-Output Tables,
Traditional Approach, Modern Approach.
JEL Classification:B10, C67, O10, O57.
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مقدمهتعریف و نقش خدمات براي سالهاي زیرادي یرک موضروح بحر

برانگيرز در حروزه نرریرههراي

اقتصررادي برروده اسررت .بعض ری از اقتصرراددانان معتقررد بودنررد کرره خرردمات شررامل مجموعررهاي از
فعّاليتهایغيرمولد میباشد .همچني بيان میکردند که توليدات بخش خدمات ،منرابع را از بسرياري
از فعّاليتهاي با ارزش به سمت فعّاليتهراي کرم ارزش سرو مریدهرد .3اولري بحر هرا پيرامرون
تغييرات ساختار توليدي توسرط فيشرر ( ،)3311کرالر

 ،)3304(1اسرتيگلر ،)3391( 0کروزنت

9

3

( ،)3391بامول ،)3311( 1فورز ،)3319( 1کاروی  ،هستون و سامرز ( )33 0و مدیسون ()33 1
صورت گرفته است .ای افراد اولي نشانه هاي رشرد سرهم نيرروي کرار بخرش خردمات را مشراهده
مینمایند و علت آن را ترکيبی از نرخهاي کرارآیی برا ترورش و ترجيحرات ناهمسران نيرروي کرار
معرفی میکنند (فرانسيسکو و کابوسکی .) 443 ،34مطالعات اخير نشران مریدهنرد کره اقتصرادهاي
پيشرفته در حال ميل به سمت توليد خدمات هسرتند و رشرد بخرش خردمات در تمرامی کشرورهاي
جهران،از توسرعهیافترره ترا درحرالتوسررعه ،ادامره دارد برهطرروريکره یکری از مهررمترری بخرشهرراي
اقتصادياي که در دهههاي اخير در ادبيات توسعه بهطور جدي مورد توجه قررار گرفتره و حتری در
نرریات اقتصادیرشد و توسعه از آن به عنوان فاز (مرحله) سو توسعهیافتگی بعد از انقالب صرنعتی
یاد می شود ،بخش خدمات میباشد (فورز ()3319که امرروزه در قالرب اصرطالحاتی نريرر اقتصراد
خدمات محور ،33خدمات اطالعات  ،3خدمات کسبوکرار ،31صرنعتیشردن خردمات ،30خردمات
برتر 39و اخيراً نيز در اصطالحات کلیتر «اقتصاد جدید در مقابل اقتصاد قدیم» 3مرورد توجره طيرف
وسيعی از پژوهشگران قرار گرفته است .
 .3اصطالحاً به ای قضيه «واگرایی منابع» گفته میشود.
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پژوهشگرانی رون مایلز و بُدن ) 444( 1مشاهده میکنند که رشد بخش خدمات و زیربخشهاي
آن موجب کاهش رشد بخش صنعت میشود و از آن به «صنعتزدایی» 0یا «صنعتیشردن مجردد»

9

یاد میکنند که اساساً ای دیدگاه با تفکر غيرمولد بودن فعّاليتهاي خردماتی کره بيشرتر برا سراختار
اقتصادهاي درحالتوسرعه و کمترتوسرعهیافتره سرازگاري دارد ،مطابقرت مریکنرد .در ایر دسرته از
کشورها به دليل وجود سودآوري در ای بخش ،فعّاليرتهراي مربروط بره سرفتهبرازي و سروداگري
گسترده بوده و منجر به ایجاد تفکرري منفری در رابطره برا عملکررد بخرش خردمات در آنهرا شرده
است.اما از طرف دیگر پژوهشگرانی رون فوجوال ،) 444(1آمبروسی و پينيّتا  ،) 449(1دَنيلرز  ،و
وود3در تحقيقات ارزنده خودنه فقط بر مولد بودن خدمات تأکيد کردهاند بلکه همچني واژههرایی
را در ارتباط با نقش و اهميت بخرش خردمات در عصرر دانرایی بيران کرردهانرد کره عبرارتانرد از:
جامعهي پساصنعتی ،34اقتصاد اطالعات 33و یا اقتصراد دانرایی محرور  ،3اقتصراد ابرداعات ،31اقتصراد
شبکه ،30اقتصاد بیوزن ،39اقتصاد جدید ،31اقتصاد خدمات محور ،بخش خردمات انعطرافپرذیر،31
صنایع دانایی محور  ،3خدمات اطالعات ،33فناوري اطالعات ، 4فناوري اطالعرات و ارتباطرات 3و
صنعتیشدن خدمات  .بررسی عمي تر ترکيبی از اصطالحات مذکور بردون طبقرهبنردي جدیرد از
فعّاليتهاي بخش خدمات به آسانی امکانپذیر نيست.
1
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در ای مقاله براي اولي بار برا اسرتفاده از جرداول داده -سرتاندهي همگر شرده  04کشرور جهران،
طبقهبندي آنها برحسب معيار درآمد سرانه بانک جهانی به رهار گرروه درآمردي :پرایي  ،متوسرط
رو به پایي  ،متوسط رو به باال و باالو طبقهبندي جدید فعّاليتهراي خردمات بره :خردمات تروزیعی،
خدمات توليدي ،خدمات شخصری و خردمات اجتمراعی و بکرارگيري دو رویکررد سرنتی و نروی
محاسبه پيوندهاي بي بخشی ،به دنبال پاسخی براي ای سواالت میباشيم)3" :جایگراه بخرشهراي
رهارگانه خدمات به ویژه خدمات توليدي و توزیعی بر اسراس شراخ

پيونردهاي بري بخشری ،برا

افزایش سطح توسعهیافتگی ره تغييري میکند؟" ) کردا یرک از دو رویکررد سرنتی و نروی بهترر
میتواند رابطه بي خدمات توزیعی و خدمات توليدي را با سطوح توسعهیافتگی تبيي نماید؟"
بررسی جنبههاي مختلف ای سوال محورهاي مقاله حاضرر را تشرکيل مریدهرد .برراي ایر منررور
مطالب مقالره در پرنج بخرش مشرخ

سرازماندهی مریشروند .در بخرش اول ررارروب مفهرومی،

پایههاي نرري و انواح طبقهبنديهاي جدید از بخش خردمات مرورد توجره قررار مریگيرنرد .روش
پژوهش در بخش دو و پایههاي آماري در بخش سو آورده میشوند .نتایج حاصله و تحليلهراي
مربوط به آنها در بخش رهار و نتيجهگيري در بخش پنجم ارائه میگردند.
 چارچوب مفهومی ،پایههای نظری و طبقهبندی جدید از بخش خدمات  -چارچوب مفهومیادبيات موجود نشان میدهد که همانند سرایر بخرشهراي اقتصرادي (کشراورزي ،معردن ،صرنعت و
غيره) یک مفهو متعارف ،استاندارد و قابل قبولی از بخرش خردمات وجرود نردارد (اونرو-33 3 ،
پار

و ران -33 3 ،سلطان .3 ) 44 ،برخی از اقتصاددانان بيان کردهاند که بهطورکلی مجموعه

فعّاليرتهرراي اقتصررادي برهجرز "کشرراورزي ،معرردن ،صررنعت ،سراختمان ،آب و بررر وگرراز" جررز
فعّاليت هاي خدمات محسوب میشوند یعنی خدمات ،توليدکنندهي کاالهاي غيرملموس میباشرد.
اقتصاددانان کالسريک معتقرد بودنرد کره خردمات منرابع را از بسرياري از فعّاليرتهراي برا ارزش بره
فعّاليتهاي کم ارزش منتقل میکند یعنی فعّاليرتهراي خردمات را غيرمولرد مریدانسرتند .لريک از
دههي  3314ميالدي به بعد اهميت خدمات به اندازهاي شرد کره بره عنروان یرک بخرش مسرتقل در
تحليررلهرراي س راختار اقتصررادي کشررورها وارد گردیررد و حترری از دهرره  3314مرريالدي برره بعررد از
1

).Uno (1989); Park and Chan (1989); Sultan (2008
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فعّاليتهاي ای بخش به عنوان فعّاليتهاي مولد یاد میشود .بخشی به عنروان بخرش مولرد در نررر
گرفته می شود که براي انجا توليدات خود نياز جدي به توليدات سایر بخرشهرا داشرته و همچنري
توليداتش نيز به عنوان نهاده در اختيار سایر بخشها قرار میگيرد و تحر
منجر به تحر

بخشيدن به ایر بخرش

سایر بخشها میگردد .بنابرای آنچه که امروزه حائز اهميت است ،اثبات جایگراه

مستقل و تأثيرگذار بخش خدمات در ساختار اقتصادي کشورها نيست بلکه بررسی تفصيلی ارتبراط
درون بخشی زیربخشهاي خدمات با سایر بخشهاي اقتصاد ،بهویژه زیربخش خردمات توليردي و
توزیعی ،با سایر بخشها در رارروب تعاریف و مفاهيم و طبقهبندي جدید از فعّاليرتهراي بخرش
خدمات است که از اهميت زیادي برخوردار میباشد.
ای گستردگی در تعاریف و مفاهيم خدمات ،بررسی سير تکاملی پایههاي نرري در رابطره برا ایر
بخش در ميان مکاتب اقتصادي گوناگون و اقتصاددانان و نرریهپردازان را الزامی مریکنرد .در ایر
راستا جهت تبيي مفاهيم کلی خدمات ،نرریات گوناگون در رابطه با خدمات تحت سه تفکر کلی
(تفکر سنتی ،تفکر ميانی و تفکر نوی ) ،همراه با جایگاه بخش خدمات در کشورهاي توسعهیافته و
درحالتوسعه ،به اجمال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
  -پایههای نظری  - -تفکر سنتی (از ابتدا تا سال  3 1میالدی)بررسی سير تاریخی تحوالت اندیشهاي و ساختاري اقتصاد جهان از تمدنهاي اوليره ترا سرال 3314
ميالدي نشان میدهد که در ای دوران توجه رندانی به بخش خدمات نمیشد بهطوريکه در ابتردا
تنها بخشِ مولد در اقتصاد ،بخش کشاورزي و سپ

بخش صنعت بوده و بخش خدمات جایگاهی

در ساختار و تحليلهاي اقتصادي کشورها نداشت .در ای مورد دلونی و گرادري سره قررن ررالش
بخش خدمات در تفکر اقتصادي را رني بيان میکنند" :از زمان انقالب صنعتی در قررن هجردهم،
نرریه اقتصادي بر توليد کاالهاي ملموس (کشاورزي ،معدن و صنعت) استوار بوده اسرت .خردمات
یا مورد غفلت قرار گرفته و یا به عنوان یک مجموعهاي از فعّاليتهاي اجتماعی غيرمولد بره شرمار
می رفت که در جهت ایجاد شکاف منابع از فعّاليرتهراي مولرد بروده اسرت" (دالونری و گرادري،3

1

). Delaunay and Gadry (1992
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.)333آدا اسميت )3111( 3هر رند در کتاب خود (ثروت ملل) به اهميت تقسيم کار (تخصصری
شدن فعّاليتهاي اقتصادي) و تجارت آزاد و مولد بودن آن و وسعت بازار اشاره مریکنرد ،ولری برا
ای حال مشاهده میگردد که وي واژه مولد و غيرمولد را در خصوص بخش مرذکور مطررح مری-
نماید (آزاد .)31 9 ،ای تفکر تا ظهور نرریه کينز در خصوص پر کردن ظرفيتهراي خرالی توليرد
تداو یافت .کينز معتقد بود که مشکل اصلی اقتصاد عد وجود تقاضاي کرافی مریباشرد و بایرد برا
ایجاد کردن تقاضا ،ظرفيتهاي خالی توليد را پر کرد .اما ای که کدا یک از بخشهراي اقتصرادي
نقش بيشتري را در پر کردن ظرفيتهاي خالی توليد ایفرا مریکنرد مرورد توجره وي قررار نگرفرت.
وجود ای خأل توانست بستر تحليلهراي مربروط بره نقرش و اهميرت بخرشهراي اقتصرادي را برراي
تحليل گران بعدي نرير فيشر ،کالر  ،کوزنت

و غيره فراهم نماید.

  - -تفکر میانی (از  3 1تا  391میالدی)ای دوره با توسعه آمارهاي درآمد ملی همرراه برود .در ایر دوره برود کره پيشرگامان حسرابهراي
ملی،کل فعّاليتهاي اقتصادي را به بخش اول (شامل کشاورزي و معادن) ،بخش دو یا صرنعت1و
بخشسو (شامل کليه فعّاليتهاي باقیمانده) تقسيم کردند .فيشر ( )3311و کالر

( )3304اقتصاد

را در رارروب سه بخشی تحليل کردند که برآیند کرار آنهرا ارائرهي «الگروي مرحلرهاي توسرعه»
بوده است (کاتوزیان .)3314 ،0رارروب مذکور بستر تحليل هاي رشد نروی اقتصرادي را در دهره
 3314ميالدي توسط کوزنت

فراهم نمود (کوزنت .)311 ،

تبيي عمي تر نقش و اهميت بخش خدمات و بهطورکلی ورود اقتصراد بره مرحلره اقتصراد خردمات
محور ،مرهون پژوهشهاي اوليّه فورز اسرت .ویکترورآر فرورز ( )3319در مقالرهاي تحرت عنروان
"اهميت فزاینده صرنایع خردمات"خردمات رامرورد ارزیرابی قررار مریدهرد .وي از شراخ

سرهم

بخشهاي مختلف از اشتغال و  GDPمشاهده میکند که اقتصاد امریکرا برا در اختيرار داشرت بريش
از %94فعّاليتهاي اقتصادي در بخش خردمات اولري کشروري اسرت کره وارد فراز (مرحلره) سرو
توسعه شده و آن را «اقتصاد خدمات» مینامد (فورز.)3319 ،

1

). Adam Smith (1776
. Primary Activities
3
. Secondary or Industrial Activities
4
)- Katouzian (1970
2
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3

پژوهشهاي فورز از یک طرف و بروز شو

تکنولوژي در اواخر دههي  3314ميالدي و شرو

نفت در اوایل دههي  3314ميالدیاز طرف دیگر ،زمينره را برراي ورود بره تفکرر نروی در رابطره برا
خدمات فراهم نمود .رشد فناوري در ای دوران باع

شد تا بهکارگيري علو در توليرد ،ابرداعات

و اختراعات از صورت تصادفی خارج شده و به شرکل برنامرهریرزي شرده در فرآینردهاي توليردي
بهکارگرفته شوند .کشورهاي توسعهیافتهي سرمایه داري با مازاد توليد روز افزون مواجه شدند .ایر
امر ضرورت و نياز به بازاریابی و کسب تخص

در ای زمينه را بيش از پريش آشرکار سراخت .برا

تکميل و تجهيز وسایل حمل و نقل و ایجاد و گسترش وسایل ارتباطی ،فعّاليتهاي اقتصادي نوینی
شکل گرفت که در گذشته سهم اندکی در اشتغال داشتند .پ

از گسترش نررا صرنعتی و اشرتغال

در ای بخش ،خدمات به عنوان بخش مستقل از دو بخش کشاورزي و صنعت در جوامع پيشرفته و
سپ

در جوامع در حال توسعه شکل گرفت (رزاقی .)3119 ،در ای دوران روابط همپيوندي ميان

بخش خدمات و سایر بخشهاي اقتصادي مطرح شد و در نتيجه زمينه براي ورود به تفکر نروی در
رابطه با خدمات فراهم گردید.
  - -تفکر نوین ( 391میالدی به بعد)تحوالت گسترده بخش خدمات از یک طررف و ورود انرواح واژههرا و اصرطالحات در ارتبراط برا
بخش خدمات از طرف دیگر ،ضرورت و اهميت ارائه مفهو و طبقهبندي جدید از بخش خردمات
را فراهم نمود .در نتيجه ارائه تعاریف و مفاهيم دقي تر و همچني طبقهبندي جدید بخرش خردمات
مورد توجه طيف وسيعی از تحليل گران قرار گرفت که در زیر بره رنرد نمونره از مهرمترری آنهرا
اشاره میشود.
کاتوزیان در سال 3314ميالدي نگاهی به بخش سو میاندازد و از دیدگاه تاریخی خردمات را در
سه گروهِ :الف) خدمات نوی  3که شامل :آموزش ،فعّاليتهاي مدرن دارویی و درمانی (بهداشت و
سالمتی) ،فعّاليتهاي سرگرمی و فرهنگری و پرذیرایی ماننرد سرينما ،رسرتوران ،هتلرداري و مراکرز
تفریحی و سرگرمی و دیگر خدمات حرفهاي .ب) خدمات مکمل که شامل :امور برانکی و مرالی،
حملونقل ،عمدهفروشری و خرردهفروشری .ج) خردمات سرنتی 1کره شرامل :فعّاليرتهراي خردمات
1

. The New Services
. Complementary Services
3
. The Old Services
2
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شخصی میباشند ،تقسيم میکند .از دیدگاه تاریخی خدمات سنتی ،خراصِ فعّاليرتهراي خردماتی
قبل از قرن  3ميالدي و زمانی که داشت خدمتکار در خانوارهاي امریکا رواج داشت ،بوده اسرت.
ای نوح از خدمات با روند توسعهیافتگی کشورها از ميران رفتره اسرت و کرمکرم تقاضرا برراي ایر
خدمات به سمت صفر ميل کرد .خدمات مکمل که به شدت با روند صنعتیشدن وابسرتگی دارد و
بر اساس نرریه مراحل رشد روستو به دوره خيرز ،کره برا افرزایش و ترقری توليردات صرنعتی همرراه
است ،مربوط میشود .خدمات نوی نيز مربوط بره دوره مصررف انبروه توليردات صرنعتی برر اسراس
نرریه مراحل رشد روستو میباشد .تقاضا براي خدمات نوی به رشد درآمرد سررانه بسريار حسراس
است و همچني تابع صعودي از زمان فراغت است .کاتوزیان برر اسراس انتررارات آتری پريشبينری
میکند که تقاضا براي ای خدمات در آینده افزایش مییابد (کاتوزی .)3314 ،
بل 3مشاهده میکند که در جوامع پيشاصنعتی  ،کرارگر کشراورزي در همره جرا کمرا بريش حاضرر
است و در جوامع صنعتی کار در کارخانره اصرل پذیرفتره مریشرده اسرت ،حرال آنکره در جوامرع
پساصنعتی کارِ خدماتی تسلط دارد .او گسرترش بخرش خردماتی اقتصراد ،کره برا افرول بخرشهراي
صنعتی و کشاورزي همراه بود را گواهی بر پيدایش دوران «پسا صنعتی» ناميد (بل،

.)31

سينگلم  )331 (1طبقهبندي مناسبی از خدمات ارائه میدهد .وي خدمات را به  0زیربخش تقسريم
کرد که عبارتند از:
الف) خردمات تروزیعی :فرروش ،تعميررات و نگهرداري موترور و ماشري  ،خرردهفروشری سروخت
ماشي ها ،خرده فروشی ،تعمير کاالهاي شخصی و خانوار ،انتقال هوا و آب .ب) خدمات بازرگانی
یا تجاري :واسطهگري مرالی ،بيمره و صرندو بازنشسرتگی برهجرز بيمره ترأمي اجتمراعی اجبراري،
فعّاليتهاي مربوط به مستغالت ،اجاره ماشري آالت و تجهيرزات ،کرامپيوتر و فعّاليرتهراي مررتبط،
تحقي و توسرعه ،حقرو  ،خردمات تکنيکری ،تبليغرات و سرایر فعّاليرتهراي تجراري .ج) خردمات
اجتماعی:دفاح ،تأمي اجتماعی اجباري ،آموزش ،بهداشت و کار اجتمراعی .د) خردمات شخصری:
خدمات مربوط به هتل ،تهيه آذوقه و خانوارهاي داراي مستخد (سلطان.) 44 ،0

1

. Bell
. Pre-Industrial Societies
3
). Singelmann (1978
4
- Sultan
2
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گرشونی و مایلز )33 1(3ضم توجه به گستردگی فعّاليتهاي بخش خردمات ،مشراهده مریکننرد
که بررسی خدمات به صورت کلی امکانپذیر نيست و در نتيجه فعّاليتهاي بخرش خردمات را بره
رهار زیربخش طبقهبندي میکنند .هدف اصلی از ای طبقهبندي سنجش سطوح توسعه با توجه بره
تحوالت اقتصاد جهانی بروده اسرت ترا بتواننرد ارتباطرات و پيونردهاي بخرش خردمات و صرنعت را
درجریران صررنعتیشرردن تجزیرره و تحليرل نماینررد .بررراي ایر منررور آنهررا طبقررهبنرردي جدیرردي از
فعّاليتهاي بخش خدمات به صورت زیر ارائه میکنند.
الف) خدمات توليدي  -3 :امور مرالی ،بانکرداري ،اعتبرارات و بيمره (خردمات واسرطهگرريهراي
مالی) - ،خدمات حرفهاي :فعّاليتهراي حقروقی ،مهندسری و معمراري (فعّاليرتهراي مسرتغالت و
کرایه) -1،فعّاليتهاي کسب وکار شامل فعّاليتهاي مشاورهاي ،خدمات کرامپيوتر و فعّاليرتهراي
وابسته به آن -0،سایر خدمات :محافرت ،نرافت و نگهداري .ب) خدمات توزیعی -3 :1حملونقرل
و انبارداري - ،ارتباطات -1 ،عمدهفروشی و خرردهفروشری .ج)خردمات شخصری -3 :0خردمات
داخلی (خشکشویی و سلمانی) - ،هتل و رستوران و غرذاخوري -1،تعميررات -0 ،فعّاليرتهراي
سرررگرمی و تفریحرری و پررذیرایی .د) خرردمات اجتمرراعی -3:9بيمارسررتان ،درمرران و سررالمتی- ،
آموزش -1،رفاهی (تأمي اجتماعی) -0 ،خدمات عمومی ،قضایی و نرامی.آنها خدمات توليدي،
خدمات توزیعی و خدمات شخصی را در قالب خدمات برازاري و خردمات اجتمراعی را در قالرب
خدمات غيربازاري معرفی کردند (پار

و ران.)33 3 ،1

مرایلز و بُرردن ( ) 444نقررش مولفررههرراي بخررش خرردمات را در دو رویکرررد« ،پساصررنعتی شرردن» و
«صنعتزدایی» مورد مقایسه قرار میدهند و وجه تمایز آنها را به صورت زیر فهرست میکنند:1
 )3پدیدهي نوظهور در مقابل پدیرده نشرئت گرفتره در گذشرته) ،توليرد کننرده کاالهراي برترر کره
همواره با افزایش ثروت جامعه تقاضاي آن نيز افزایش مییابد ،در مقابل توليرد کاالهراي غيرمولرد
که تقاضاي خدمات عمومی آن بيشتر متکی به عوامل سياسی است تا عوامل اقتصرادي )1،اشرتغال-
زایی مؤثر ناشی از مالياتها درمقابل اختالل در بازار کار از خدمات عمومی )0 ،ابداعات خدمات
1

). Gershuny and Miles (1983
. Producer Services
3
. Distributive Services
4
. Personal Services
5
. Social services
6
). Park and Chan (1989
2

 .1در رابطه با نتایج باید گفت قسمت اول هر نتيجه مربوط به پسا صنعتی و قسمت دو مربوط به صنعتی شدن میباشد.

343

تحول بخش خدمات در مسير توسعهیافتگی :مقایسه خدمات توزیعی و خدمات توليدي

در مقابل ابداعات صنعت و  )9تقاضاي نيرويکار ماهر ،به ویژه با مهارتهراي اجتمراعی در مقابرل
مشاغل سطح پایي و بعضاً کارهاي دستی.
اینچ گری و گوپتا ) 443( 3بخش خدمات را به سه گروه خدمات سنتی ،خدمات ترکيبی (سنتی
و نوی ) و خدمات مدرن طبقهبندي نمودند .بر اساس ای طبقهبندي خدمات سرنتی شرامل خردمات
عمومی و دفاعی ،عمده فروشی و خرده فروشی ،حمل و نقل و انبارداري ،خدمات ترکيبری شرامل
خدماتی رون بهداشت و رفاه اجتماعی ،آموزش ،فعاليتهاي اجتماعی ،شخصی و عمومی ،هتل و
رستوران و در نهایت خدمات مدرن دربرگيرنده واسرطهگرري مرالی ،خردمات کرامپيوتر ،خردمات
بازرگانی ،ارتباطات ،خدمات فنی و حقوقی میباشرند .برر اسراس ایر تحقير سرهم ارزش افرزوده
خدمات نوی از توليد ناخال

داخلی اتحادیه اروپا طی دو دهه اخير رشد قابرل تروجهی را تجربره

نموده است.
با توجه به مطالبی که درباره تحوالت نرري پيرامرون جایگراه بخرش خردمات در سراختار تحليلری
اقتصاد جهان بيان گردید ،نویسندگان مقاله حاضر بر ای باورنرد کره طبقرهبنردي گرشرونی و مرایلز
قابليت هاي بيشرتري در تبيري تحروالت مرذکور داشرته و همچنري مشرخ

مریگرردد کره قلمررو

فعّاليتهاي خدمات توليدي نسبت سایر زیرربخشهراي خردمات سرنخيت بيشرتري برا اصرطالحات
مختلف از بخش خدمات دارد .از ای رو در ادامه از ای طبقهبنردي جهرت بررسری جایگراه بخرش
خدمات ،به ویژه خدمات توليدي و توزیعی ،در سطوح مختلف توسعه بر اساس شاخ

پيونردهاي

بي بخشی استفاده میشود.
 -4-جایگاه بخش خدمات در میان کشورهای درحالتوسعهبه نرر میرسد آن ره که در رابطه با جایگاه بخش خدمات بيران شرد بيشرتر برا سراختار اقتصرادهاي
توسعه یافته سازگاري دارد .در رابطه با جایگاه بخرش خردمات در ميران کشرورهاي درحرالتوسرعه
دیدگاهها به گونهاي دیگر مریباشرد .در ایر کشرورها از بخرش خردمات اغلرب بره عنروان بخرش
غيرمولد یاد میشود و تفکري منفی در رابطه با عملکرد آن ميان سياسرتگرذاران اقتصرادي وجرود
دارد .خيررا ( )3339و انصرراري )3339( 1در مطالع رات خررود نشرران مرریدهنررد کرره کشررورهاي در
1

)- Eichengreen and Gupta (2009
). Khayum (1995
3
). Ansari (1995
2
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حالتوسعه بر خالف کشورهاي توسعه یافته تنها دو مرحله توسعه را تجربه نمودهاند .در بسرياري از
ای کشورها فعاليتهاي واسطه گري سهم قابل توجهی از فعاليتهاي خدماتی را به خود اختصاص
داده است .در نتيجه در رابطه با تعميم نکات فو به کشرورهاي درحرالتوسرعه بایرد بسريار احتيراط
نمود و همچني در مورد هر کشور خاصی میبایست به ویژگریهراي اختصاصری آن توجره جردي
داشت .در کشورهاي درحالتوسعه اغلب آن بخشی از خدمات رشد میکند که به صورت سازمان
یافته نيستند ،مثالً در دوران صرنعتیشردن ،ایر کشرورها برا انبروهی از نيررويکرار مرازاد در بخرش
کشاورزي مواجه شده بودند که به شهرها مهاجرت کردند امّا شغلی نيافته بودنرد در نتيجره مشراغلی
رون دورهگردي ،دکهداري در کنار خيابان ،سفتهبازي در برازار خرردهفروشری و عمردهفروشری و
غيره ایجاد شد .در نتيجه بزرگشدن بخش خدمات در ای کشرورها را نمریتروان بره عنروان ورود
آنها به مرحله سو توسعه در نرر گرفت .فرجادي در مقالهاي بيران مریکنرد کره «یکری از دالیرل
کاهش بهرهوري نيرويکار در بخش خردمات در کشرورهاي درحرال توسرعه مربروط بره گسرترش
مشاغل کاذب و غيرمولد ،بهویژه در گروههاي فعّاليت داللی ،خردهفروشری و برهطرورکلی مشراغل
غيررسمی است .در واقع افرادي که فاقد تجربه ،مهارت ،سرمایه یا تحصريالت رسرمی هسرتند تنهرا
میتوانند از طری فعّاليت در بخش خدمات (مشاغل غيررسمی) امرار معاش نمایند» (نيلی.)3111 ،
 روش پژوهش  -ساختار جدول داده-ستاندهبررسی اجمالی ادبيات موجود در شش دههي اخير نشران مریدهرد کره پرژوهشگرران برا تغييررات
اقتصاد جهانی و به تبع آن تغييرات ساختاري بخشهرا و برهویرژه بخرش خردمات در سرطح ملری و
منطقرهاي ،روشهرا و معيارهرراي مختلرف را در سررنجش اهميرت بخرشهرراي اقتصرادي و شناسررایی
بخشهاي کليدي مورد استفاده قرار دادهاند .با توجه به نرریههاي متفراوت ،ماهيرت روششناسری،
معيارهاي مختلف و تفسير عملکرد اقتصادي در شش دههي اخير ،پيوندها را میتروان در دو گرروه
دستهبندي کرد :رویکرد سنتی و رویکرد نوی (بانوئی و همکاران،

 .)31از آنجاییکه پایههراي

آمراري سررنجش ایر نرروح پيونردها را جرردول داده– سررتانده تشررکيل مریدهررد ،بنررابرای برره منرررور
بکارگيري هر یک از ای نوح پيوندها و شناخت بهتر از محاس و معایب آنها در تخصي

منرابع،
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سياستگذاري و برنامهریزي بخشی ،الز است که ابتدا ساختار کلی جدول متعرارف و رگرونگی
کارکرد آن مورد توجه قرار گيرد.
نمودار  :ساختارکلی جدول داده -ستانده با توجه به جداول موجود در تحقیق

نمودار  3ساختار کلی یک جدول داده – ستانده را نشان مریدهرد .آنچره در ررارروب ایر مقالره
دانست آن اهميت پيدا میکند ،مؤلفههاي اساسی انواح پيونردها ،تبيري محاسر و معایرب آنهرا در
سنجش اهميت نسبی بخشهاي مختلف اقتصادي است که بدون توجه به ساختار جدول بره آسرانی
امکانپذیر نيست .در ادامه توضيح اجمالی در ارتباط با هر یک از رویکردهاي محاسبهي پيوندهاي
پسي و پيشي به کمک جدول داده– ستاده ارائه خواهد شد.

  -سنجش پیوندها  - -رویکرد سنتی و مولفههای اساسی آنمولفههاي اساسی ای رویکرد عبارتند از :الف) ای پيوندها در ميانه دهه  3394ميالدي ابتدا توسط
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رنررري-واتانابرره 3و سررپ

در مرردت کوترراهی توسررط راسموس ر  ،هيرشررم  1و گررش 0برره عنرروان

پایهگذاران اصلی بسط و گسترش یافت .ب) ای نوح پيوندها که به پيونردهاي سرنتی و یرا متعرارف
معروفند تا اواخر دهره  3314مريالدي مرورد توجره طيرف وسريعی از پرژوهشگرران در کشرورهاي
توسعهیافته و درحالتوسعه قرار گرفته است .پ) بهکارگيري پيونردهاي مرذکور اساسراً در راسرتاي
تأمي نيازهاي نرریههاي اقتصادي غالب ،بوده که امروزه به نرریههاي رشد محور معروفند .ت) در
ای رویکرد در راستاي تحق سياست رشد نامتوازن که فلسفه اوليه پایهگذاري محاسربهي پيونردها
است از الگوي تقاضا محور لئونتيف 9جهت محاسبه پيونرد پسري و از الگروي عرضره محرور گرش
جهت محاسبه پيوند پيشري اسرتفاده مریشرود .ث) در ابتردا ایر پيونردها فقرط بره عناصرر ربرع اول
مبادالت واسطهاي) و ضرایب مستخرج از آن یعنی ضرایب مسرتقيم و غيرمسرتقيم جهرت

(ماتری

محاسبه اهميت بخشها توجه داشتند اما بعدها عناصر تقاضاي نهایی و ارزش افرزوده جهرت ایجراد
وزنهاي نسبی براي بخشهاي مختلف باع

شدند تا عناصر ربع دو و سرو نيرز وارد تحليرلهراي

ساختاري به کمک جدول داده-ستانده شوند.آنچه که به عنوان نق

بزرگ ای رویکررد شرناخته

شد و زمينه را براي ورود به رویکرد نوی محاسبه پيوندها فرراهم سراخت ایر اسرت کره هري گراه
اندازه واقعی تقاضاي نهایی و اندازه واقعی ارزش افزوده بخشها در محاسربه پيونردها مرورد توجره
قرار نگرفته است .نشان خواهيم داد که ضرورت توجه به ای امر در سنجش اهميّت بخش خدمات
و زیربخشهاي آن نسبت به سایر بخشهاي اقتصادي بيشتر است.
 - - -پیوندهای پسین بر مبنای رویکرد سنتیبراي محاسبه پيوندهاي نرمال شده ،ابتدا از رابطه اساسی داده ر ستانده استفاده میشود:

() 3
بردار ستونی سرتانده کرل،

مراتری

ضررایب داده،1

برردار سرتونی تقاضراي نهرایی

میباشند.
1

). Watanabe-Chenery (1950
. Rasmussen
3
. Hirschman
4
. Ghosh
5
. Leontief
6
.
2
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( )
ماتری

معکوس لئونتيف یا ماتری

ضرایب فزاینده نهاده میباشد که تأثير تقاضاي نهایی

بخشها را بر سطح توليد کل اقتصاد نشان میدهد.
() 1
یک بردار سطري با اعضاي واحد است و میتوانرد بره عنروان وزن قرراردادي
آثار و تبعات مستقيم و غيرمستقيم افزایش یک واحد تقاضاي نهایی یک بخرش و برا فررب ثبرات
تغييرات نهایی سایر بخشها ،در یک زمان نسبت به افزایش توليد آن بخش در کرل اقتصراد مرورد
استفاده قرار گيرد .راسموس  TBLرا پيوند پسي کل پيشنهاد میکند کره بره صرورت متعرارف بره
ضرایب فزاینده توليد معروف است (ميلر و الر .) 444 ،3وي براي ای که پيوندهاي بي بخشها را
قابل مقایسه کند از شاخ

پيوند پسي نرمالشده استفاده میکند:

()0
ای شاخ

نشان میدهد که آن بخشی داراي پيوند پسي قوي با سایر بخشها میباشرد کره پيونرد

پسي نرمالشدهاش بزرگتر از واحد باشد.
 - - -پیوندهای پیشین بر مبنای رویکرد سنتیبراي محاسبه پيوند پيشي کل از الگوي عرضه محور گش استفاده میشود:
( )9
ماتری

ضرایب ستانده ،

بردار سطري ارزش افزوده

()1
1

). Miler and Lahr (2000
.

2
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 ،ماتری

معکوس گش یا ضرایب فزاینده ستانده است که تأثير تغيير ارزشافزوده بخرشهرا

را روي توليد کل نشان میدهد.
() 1

یک بردار ستونی است و بيانگر وزن قراردادي آثار و تبعات مسرتقيم و غيرمسرتقيم تغييرر
یک واحد ارزش افزوده بخش iا درتوليد کل اقتصاد میباشد.
 ،TFLشاخ

ارتباط کلی پيشي براي بخش  iاست که از جمع سطري عناصرر مراتری

معکروس

گش بهدست میآید و نشان دهنده تأثيرات افزایش یک واحدي ارزش افرزوده بخرش  ،iدر توليرد
کل اقتصاد است.
همانند پيوند پسي  ،پيوند پيشي به صورت زیر نرماليزه میشود:
( )
ای شاخ

نشان میدهد بخشی که داراي پيوند پيشي نرمالشرده برزرگترر از واحرد باشرد پيونرد

پيشي قوياي با سایر بخشها دارد.
  - -رویکرد نوین و مولفههای اساسی آننقطه عطف ورود اقتصاد جهانی به اقتصاد خدمات محور و بره تبرع آن تغييررات سراختاري در کرل
اقتصادها و همچني تغييرات سراختاري در سرطح بخرشهراي مختلرف اقتصراد بره ميانره دهره 33 4
ميالدي برمی گردد که تاکنون نيز در قالرب اصرطالحاتی نريرر اقتصراد جدیرد و سرایر اصرطالحات
مربوط به بخش خدمات و مؤلفههاي اساسی آن ،توجه بسياري از تحليلگران در زمينههاي مختلف
را به خود معطوف گردانيده است .به نرر میرسد که رویکرد سنتی محاسبه پيوندها نتواند ای نروح
تغييرات را در سطح بخشهاي اقتصادي ،بهویژه تغييرات ساختاري سرریع بخرش خردمات را تبيري
نماید ،بنابرای نياز به استفاده از رویکرد نوی در محاسبه پيوندها میباشرد.مولفرههراي اساسری ایر
رویکرد عبارتند از :یک-رویکرد نوی شامل کليه الگوهاي محاسبه پيوندها به روش حذف فرضی
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که اولي بار توسط استراسرت 3در سال  331ميالدي مطرح شرد و توسرط سرال ( )33 0در ميانره
دهه  33 4ميالدي بهطور جدي وارد تحليلهراي اقتصرادي شرد .پر

از آن ،ایر رویکررد توسرط

پررژوهشگررران بسررط و گسررترش یافررت (دایتزنبرراخر3331 ،1؛  .) 44دو -فلسررفهي وجررودي ای ر
رویکرد ای میباشد که تحت فروضی خاص بخشی را از اقتصاد حذف کرده و اهميرت اقتصرادي
بخش حذف شده بر کاهش توليد سایر بخشها و کراهش توليرد کرل اقتصراد مرورد سرنجش قررار
میگيرد .ای سنجش میتواند از منرر تقاضا به توليد در قالب الگوي تقاضا محور لئونتيرف و یرا از
منرر ارزش افزوده به توليد در قالب الگوي عرضه محور گش باشرد (برانوئی و همکراران.)31 1 ،
سه -ای رویکرد با توجه به ای که تمامی محاس رویکررد سرنتی را دارا مریباشرد یعنری توجره بره
ماتری

مبادالت واسطهاي و ضرایب بهدست آمده از آن ،به اندازه تقاضاي نهرایی و انردازه ارزش

افزوده بخشها نيز در محاسبه درجه اهميت بخشهرا توجره دارد .هردف از در نررر گررفت انردازه
تقاضاي نهایی و ارزش افزوده بخشهرا در کنرار مبرادالت واسرطهاي نره تنهرا بکرارگيري هرر نروح
وزندهی متداول در رویکرد سنتی را خارج میکند بلکه بهتر مریتوانرد سرنجش اهميرت اقتصرادي
بخشها را در ارتباط با رشد اقتصادي که در درایههاي دو و سه (تقاضراي نهرایی و ارزش افرزوده)
جدول نمایان میگردند تبيي نمایند ،زیرا که رشد اقتصادي بر مبنراي  GDPسرنجيده مریشرود کره
فقط از درایههاي دو و سه جدول استخراج میگردد.
 - - -پیوند پسین بر مبنای رویکرد نوینمحاسبه پيوند پسي با بسط تراز توليدي در الگوي تقاضا محرور لئونتيرف و از طریر حرذف سرتون
مربوط به بخش مورد نرر ،ميسر میگردد .در ای روش فرب میشود که مثالً بخرش jا بره عنروان
تقاضراکننده نهراده توليرردي از اقتصراد حررذف شرود در نتيجره هرري گونره کرراالیی را از بخرشهرراي
اقتصادي نخرد .کاهش مقدار توليد به ازاي حذف ای بخش به عنوان شراخ

پيونرد پسري مطلر

محسوب میگردد.
با توجه به رابطه ( )3میتوان روابط مربروط بره روش حرذف فرضری را اسرتخراج کنريم .رابطره ()3
نشان می دهد اگر یک بخش جهت انجا توليدات خود از هي کدا از بخشهراي اقتصراد کراال بره
1

). Strassert (1968
). Cella (1984
3
). Dietzenbacher (1997; 2002
2
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صورت نهاده نخرد ،ره ميزان توليد کل اقتصاد کاهش مییابد .ایر مقردار بره عنروان پيونرد پسري
میباشد.

() 3

()34
 ، TBLDLپيوند کلی پسي محاسبه شرده از الگروي «دیازنبراخر -لينردن» و ’ ،eبرردار سرطري واحرد
میباشد.
براي نرمال سازي رویکرد نوی محاسبه پيوند بي بخشها روشهاي متعرددي ارائره گردیرده اسرت
که در ای جا از روش ميلر و الر استفاده میشود:

()33
متوسط پيوند پسي کل
ای روش کاهش توليد اقتصاد به ازاي حذف یک بخش را نسبت به متوسط کراهش توليرد اقتصراد
به ازاي حذف تمامی بخشها مورد سنجش قرار مریدهرد .اگرر مقردار شراخ

فرو مثبرت باشرد

()TBLjDL>0آن بخش داراي پيوند پسي قوي میباشد (ميلر و الر.) 444 ،
  - - -پیوند پیشین بر مبنای رویکرد نوینمحاسبه پيوند پيشي با بسط تراز توليدي در الگوي عرضه محور گش (رابطره )0و از طریر حرذف
سطر مربوط به بخش مورد نرر ،ميسر میگردد .در ای روش فرب میشود کره مرثالً بخرش iا بره
عنوان عرضه کننده نهراده توليردي از اقتصراد حرذف شرود در نتيجره هري گونره کراالیی را بره کليره
بخشهاي اقتصادي نفروشد .کاهش مقدار توليد به ازاي حذف ای بخش به عنوان شراخ
پيشي مطل محسوب میشود.

پيونرد
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با توجه به رابطه ( )0که روش عرضه محور گش را به تصویر میکشرد در ایر جرا از حرذف یرک
بخش به عنوان عرضهکننده نهاده به سایر بخشها استفاده میشود .تحت ای شرایط کراهش توليرد
که نشاندهنده اندازه پيوند پيشي بخش مورد نرر میباشد از رابطه زیر بهدست میآید:
()21

()21
 ،viارزشافزوده  ، Bij ،iعناصر ماتری

ضرایب سرتانده افرراز شرده ،gij ،عناصرر مراتری

معکروس

گشe،بردار ستونی واحد.
TFLDLداللت بر ای نکته دارد که اگر بخش iا هي گونه کاالیی را در داخل به عنوان نهاده توليد
به بخش هاي اقتصادي نفروشد آنگاه کاهش توليد اقتصاد در مقایسره برا حرالتی کره ایر بخرش در
تبادالت واسطهاي بي بخشها حضور دارد ره ميزان میباشد .پيوند پيشري مطلر مقردار اخرتالف
توليد ذکر شده را نشان میدهد.
براي نرمال کردن پيوند پيشي از رویکرد ميلر استفاده میکنيم:
()21
 :متوسط پيوند پيشي کل
بر اساس ای روش بخشی که داراي پيوند پيشي نرمالشده بزرگتر از واحد باشد ( )TFLiDL>0به
عنوان بخش داراي پيوند پيشي قوي شناخته میشود (ميلر و الر.) 444 ،
 -4پایههای آماری و سازماندهی آن
به منرور سنجش اهميت اقتصرادي بخرشهراي مختلرف اقتصرادي و شناسرایی بخرشهراي کليردي
دررارروبرویکردهاي سنتی و نوی از جداول داده–ستاندهي  04کشور جهان استفاده شده است.
جدول داده-ستانده  13کشور توسعهیافته و درحالتوسعه که اقتصاد آنها حردود  4درصرد GDP

جهان را تشکيل میدهد براي اوّلي بار در قالب یک مجموعه آمراري تحرت عنروان "پایره آمراري
جدول داده -ستانده  "OECDدر سال  441ميالدي توسط آن نهاد گردآوري و تنريم شده است.
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ای جداول بر مبناي ماتری هاي ساخت و جرذب موجرود  13کشرور بره صرورت جرداول متقرارن
بخش در بخش با فرب تکنولوژي بخش به ابعاد  0 ×0سال  444ميالدي و یا سالهاي نزدیرک
به آن محاسبه شدهاند .نرا طبقهبندي حراکم برر جرداول مرذکور  ISIC-Re3بروده و از ایر حير
کامالً قابل مقایسه میباشند (یامانو و احمد.) 441 ،3آخری جدول آماري در ایران ،جدول متقارن
کاال در کاال عمدتاً با فرب تکنولوژي کاال با تعردیالت فررب تکنولروژي مخرتلط سرال  31 4بره
ابعراد  33×33مرکرز آمرار ایرران مریباشرد (مرکرز آمرار ایرران .)31 1 ،بره لحرار روش محاسربه و
طبقهبندي فعّاليتها ،جدول مذکور با جداول  13کشور دیگر قابل مقایسه نيست .بنابرای به منررور
سازگاري و هماهنگی با جداول سایر کشورها از جدول متقارن  93بخشیِ بخش در بخش با فرب
تکنولوژي بخش که بر مبناي ماتری هاي ساخت و جرذب سرال  31 4مرکرز آمرار ایرران توسرط
بانوئی و همکاران محاسبه شده است ،استفاده میشود (بانوئی .)31 1 ،هر رنرد جرداول برر اسراس
ارزش جاري وبراي هر کشور تهيه شده است اما با توجه به ماهيت ایسرتایی الگرو ترأثيري در نترایج
مقاله ندارد .کليه جداول بر اساس طبقهبندي استاندارد بري المللری فعّاليرتهراي اقتصرادي ( )ISICو
متناسب با اهداف و سوال مقاله در  3بخش زیر تجميع شدهانرد :کشراورزي ،معردن ،صرنایع ،آب و
بر و گاز ،ساختمان و بخش خدمات،که برا توجره بره تعراریف و مفراهيم و طبقرهبنردي جدیرد بره
خدمات توليدي ،خدمات توزیعی ،خدمات اجتماعی و خدمات شخصی طبقهبندي شردهانرد .نکتره
مهم گستردگی پایههاي آماري و تحليل نتایج است .در ای مورد براي هر تحليلگر الز است کره
در تحليل نتایج فرب تکنولوژي یکسان و نه ساختار توليد را براي همه کشورها مد نرر قرار دهرد.
مراد از تکنولوژي یکسان ای است که بخشهاي مختلف به یرک نسربت ثابرت کاالهرا و خردمات
واسطه اي را در فرایند توليد خود مورد استفاده قرار میدهند .طبيعی است کره نسربتهراي مرذکور
در کشورهاي مختلف (توسعه یافته و یا درحال توسعه) و مسرتقل ازایر کره منشرا داخلری و یرا منشرا
خارجی داشته باشند در کليره کشرورها نسربتاً یکسران فررب مریشرود (رنرري و واتانراب 339 ،؛
ریدل .)3311 ،1بهعالوه متناسب با اهداف و سوال مقالره ،کشرورها را برر اسراس طبقرهبنردي بانرک
جهانی سال  444ميالدي در رهار گروه درآمدي دستهبندي کردیم کره حرکرت از گرروه پرایي
درآمد سررانه بره سرمت گرروه براالي آن نشراندهنردهي حرکرت در مسرير توسرعه مریباشرد یعنری
1

)- Yamano and Ahmad (2006
)- Chenery and Watanabe (1958
3
)- Ridel (1976
2
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کشورهاي با درآمد سرانه باالتر توسعهیافتهتر میباشند .علت در نرر گرفت سال  444ميالدي ای
است که سال پایه اکثر کشورها در سال  444مريالدي و جرداول سرایر کشرورها نزدیرک بره سرال
مذکور میباشند .طبقهبندي کشورها به صورت زیر میباشد:
 )3کشورهاي با درآمد پایي (با درآمد سرانه  119دالر یا کمتر) :شامل هند و اندونزي
) کشورهاي با درآمد متوسط رو به پایي (برا درآمرد سررانه  119ترا  319دالر) :شرامل برزیرل،
ري  ،روسيه ،ترکيه ،آفریقاي جنوبی ،رومانی و ایران
 )1کشورهاي با درآمد متوسط رو به باال (با درآمد سررانه  311ترا  3419دالر) :شرامل آرژانتري ،
رک ،مجارستان ،لهستان ،شيلی ،مکزیک ،استونی و اسلواکی
 )0کشورهاي با درآمد باال (با درآمد سرانه  3411دالر یا بيشتر) :شامل استراليا ،اترریش ،بلژیرک،
کانا دا ،سوئي  ،آلمان ،دانمار  ،اسپانيا ،فنالند ،فرانسه ،انگلي  ،یونان ،ایرلند ،ایتاليا ،ژاپ  ،کره،
لوگزامبورگ ،هلند ،نوروژ ،نيوزلند ،پرتغال ،سوئد ،امریکا
 -5نتایج حاصله و تحلیلهای آنها
 - -5نتایج حاصله از پیوند پسین و پیشین بر مبنای رویکرد سنتی
در ای مقاله به رند دليل از طبقهبندي گرشونی و مایلز جهت طبقهبندي بخش خردمات و سرنجش
زیربخشهاي آن در رارروب الگوي داده-ستانده استفاده میشود :یک-ایر نروح طبقرهبنرديهرا
مورد استقبال شماري از پژوهشگران در تحليلهاي مختلف قرار گرفته است ،مثل پرار
( )33 3و پار

و رران

(3330؛  .)33 3دو -طبقهبندي خدمات به رهار گروه کلی میتواند معيار مناسبی

در تجزیه و تحليلهاي تغييرات ساختاري در مراحل مختلف سطوح توسعهیافتگی به شمار رود .بره
عنوان نمونه فرایند صنعتیشدن میتوانرد تغييررات قابرل مالحررهاي را در خردمات شخصری ایجراد
نماید .به عنوان نمونه در فازهاي اوليه توسعه ،اکثر خدمات شخصی در بخرش غيررسرمی از کانرال
مبادالت غيربازاري در سطح خانواده و یا در اجتماعات کورک فرراهم مریشرد ولری برا پيشررفت
اقتصادي دامنه خدمات شخصی از طری بازار گسترش می یابرد و سره -مرنعک کننرده تعراریف و
مفاهيم و اصطالحات جدید از قلمرو فعّاليتهاي بخش خدمات است (بانوئی و همکاران،

.)31

جدول  3پيوندهاي پسي و پيشي نرمالشدهي بخشهاي اقتصادي در گروههاي درآمردي مختلرف
را نشان میدهد .سطر جدول را بخشهاي مختلف اقتصادي و ستونهاي آن را گروههاي درآمردي
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تشکيل میدهند به طوريکه هر گروه درآمردي داراي دو سرتون TBLnو TFLnمریباشرد .الز بره
ذکر است که مقادیر مندرج در هر درایه ،مقدار متوسط مربروط بره پيونرد مرورد نررر در آن گرروه
درآمدي را نشان میدهد .رنانچه بر اساس معيار پذیرفته شدهي عمومی ،تعریف بخش کليدي را با
پيوند پسي و پيشي نرمالشدهي بزرگ ترر از واحرد در نررر بگيرریم ،برا توجره بره نترایج جردول 3
میتوان به مشاهدات زیر رسيد:
 )3بخش کشاورزي براي گروه کشورهاي عضو گروهدرآمردي «متوسرط رو بره براال» و «براال» بره
عنوان بخش کليدي تعيي میگردد ولی براي سایر گروههاي درآمدي خير .نترایج نشران مریدهرد
که با افزایش سطوح توسعهیافتگی اهميت بخش کشراورزي و ميرزان تعامرل آن برا سرایر بخرشهرا
افزایش می یابد و تقریبر ًا در تمرامی سرطوح توسرعه بخرش کشراورزي داراي پيونرد پيشري قروي برا
بخشهاي پيشرروي خرود مریباشرد .در اقتصرادهاي برا سرطوح پرایي توسرعه سراختار توليرد بخرش
کشاورزي سنتی میباشد و بخش اعرم توليدات به مصرف نهایی میرسد اما هررره سرطح توسرعه
افزایش مییابد ساختار توليديِ بخش کشاورزي صنعتیتر میشود و بخش کشراورزي برراي یرک
واحد توليد نياز به نهادههاي فراوانی دارد و پيشرفت صنایع تبدیلی و صنایع غذایی موجب میشرود
تا دیگر محصوالت خا کشاورزي به صورت کاالي نهایی تقاضا و مصرف نشود .ای امر موجرب
میشود تا تعامل بخش کشاورزي با سایر بخشهاي اقتصاد در ای سطوح از توسعه افزایش یابد.
جدول  :پیوندهای پسین و پیشین بخشهای اقتصادی در گروه های مختلف درآمدی بر مبنای رویکرد سنتی
گروه درآمدی
بخش اقتصادی

پائین
TFLn TBLn

متوسط روبه پائین
TFLn TBLn

متوسط روبه باال
TFLn TBLn

4/13

4/31

4/331

3/339

معدن

4/111

3/119

4/349

3/19

صنعت

3/ 3

3/441

3/ 11

3/31

3/31

3/14

3/4 3

3/100

3/31

3/ 31

4/931

3/31

4/130

3/310

4/90

خدمات توزیعی

4/31

3/441

4/3

4/399

4/30

4/ 41

4/39

خدمات تولیدی

4/131

3/3 0

4/ 11

4/349

4/ 0

4/3 1

4/ 10

خدمات شخصی

3/439

4/1 9

4/3 9

4/119

4/990 4/33

4/3

4/911

خدمات اجتماعی

4/ 3

4/919

4/ 9

4/939

4/0 3 4/190

4/13

4/043

کشاورزی

آب ،برق و گاز
ساختمان

ماخذ :یافتههاي تحقي

3/4 3 3/491

باال
TFLn TBLn
3/419

3/411

4/301

1/311

3/4 3 3/ 1

3/ 1

4/ 91

3/4 9

3/44

4/ 1

3/391

4/911
4/131
4/ 0

4/39

/991
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) نکته جالب ای که بخش معدن براي تما سطوح توسعه داراي پيونردهاي پيشري قروي برا سرایر
بخشهاست .ای نکته نشان میدهد که بخش معدن بيشتر به عنوان عرضهکننده واسرطهاي بره سرایر
بخشها است تا تقاضاکنندهي واسطهاي از سایر بخشها و ای بخرش مریتوانرد بخرشهراي پريش
روي خرود را بره خرروبی بره تحرر

وادارد .البترره ایر نکتره بررا ماهيرت معرادن کرره عرضرهکننرردهي

محصوالت خا هستند مانند نفت ،گاز طبيعی و سنگ آه و غيره سازگاري دارد ،زیررا توليردات
ای بخش به عنوان نهاده در سایر بخشها مرورد اسرتفاده قررار مریگيررد ولری وابسرتگی واسرطهاي
بخش مذکور به عنوان تقاضاکننده از سایر بخشها ضعيف است.
 )1بر عک ِ وضيعت بخش معدن ،بخش ساختمان در تما سطوح توسعه داراي پيوند پسي قروي
است یعنی بيشتر تقاضاکنندهي کاالي واسطهاي است تا عرضهکنندهي کاالي واسطهاي .البته برراي
توجيه پيوند پسي قوي بخش ساختمان با سایر بخشهاي اقتصرادي مریتروان گفرت کره ایر نکتره
مطاب با ماهيت فعّاليتهاي موجود در ای بخش است ،زیرا همانطورکه میدانريم یرک سراختمان
براي ای که توليد شود نياز به نهاده هراي بسرياري ماننرد آجرر ،شر  ،سريمان ،آهر آالت ،رروب و
بسياري فعّاليتهاي دیگر دارد ولی معموالً ساختمان بره عنروان نهرادهي توليردي برراي بخرشهراي
دیگر به حساب نمیآید و علت آن به ماهيت سرمایهاي بخش ساختمان بر میگردد که اهميرت آن
در مبادالت واسطهاي کم و به عنوان تشکيل سرمایه در تقاضاي نهایی منرور میگردد.
 )0نتایج نشان میدهند که بکارگيري رویکرد سنتی در سنجش اهميت بخشها نمیتوانرد نقرش و
اهميت بخش خدمات را در عصر اقتصاد خدمات محور نشان دهرد .بره عنروان نمونره هري کردا از
زیربخشهاي بخش خدمات در رهار گروه کشورها به عنوان بخش کليدي ظراهر نمریشروند کره
مبي ای واقعيت است که فعّاليتهراي بخرش خردمات بيشرتر ماهيرت نهرایی دارنرد ترا واسرطهاي و
حاکی از ای است که بکارگيري رویکرد مذکور نمیتواند اهميت بخش خدمات و بهویژه اهميت
زیربخشهاي بخش خدمات را در عصر اقتصاد خدمات محور برجسته نماید.
 )9همچني مشاهده میشود که در تمامی سطوح رهارگانه درآمدي ،پيوند پسي ِ خدمات توزیعی
بيشتر از پيوند پسي ِ خدمات توليدي است .ای نکتره بيران کننرده ایر واقعيرت اسرت کره خردمات
توزیعی نسبت به خدمات توليدي براي انجا توليدات خود به سایر بخشها وابستهترر اسرت .امّرا در
سه گروه درآمدي ،پيوند پيشي خدمات توليدي بزرگتر از پيوند پيشي خدمات توزیعی است که
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ای مطلب ماهيت عرضهکننده واسطهاي زیربخش خردمات توليردي را در سرطوح مختلرف توسرعه
آشکار میکند.
 )1پيوندهاي پسي بخش خدمات توليدي مستقل از ای کره برزرگترر و یرا کوررکترر از واحرد
باشد ،کورکتر از پيوندهاي پيشي ای بخش است یعنی وابستگی سرایر بخرشهراي اقتصرادي بره
بخش خدمات توليدي بيشتر از وابستگی بخش مذکور به سایر بخشهاي اقتصادي است .با افزایش
سطح توسعه یافتگی اهميت شاخ

ها کاسته مریشروند .ميرزان کراهش شراخ

پيونردهاي پيشري

خدمات توزیعی در گروه کشورهاي با درآمرد رو بره براال و درآمرد براال بيشرتر از شراخ

متنراظر

خدمات توليدي است.
 )1مرور پایههاي نرري مربوط به اهميت طبقهبنردي بخرش خردمات نشران مریدهرد کره خردمات
توليدي بيشتر با ساختار اقتصادهاي توسعه یافته سازگاري دارد امّا نتایج جدول فرو نشران مریدهرد
که با افزایش سطح توسعه یافتگی ،اهميت خدمات توليردي برر اسراس روابرط هرمپيونردي برهویرژه
خدمات توليدي کاهش مییابد .ای نکته هم تأ یيدیست بر ناکارآمدي رویکررد سرنتی در سرنجش
اهميت بخش خدمات در ساختار اقتصادي جدید.
) همانطورکه قبالً نيز اشاره شد توسعه و گسترش فعّاليتهاي خدمات اجتماعی بيشتر بره عوامرل
سياسی بستگی دارد تا عوامل اقتصادي و در نتيجه بدون در نرر گرفت ای عوامل ،تحليل نترایج بره
آسانی امکانپذیر نيست.
 - -4نتایج حاصله از پیوند پسین و پیشین بر مبنای رویکرد نوین
در مقایسه با نتایج رویکرد سنتی ،انترار میرود که نتایج رویکرد نروی تصرویر واقرع بينانرهترري از
ساختار خدمات توزیعی و خردمات توليردي ،برا توجره بره درجره توسرعهیرافتگی در عصرر اقتصراد
خدمات محور بهدست دهد .علت ای است که در رویکرد نوی  ،عالوه بر مبادالت واسرطهاي بري
بخشی ،اندازه تقاضاي نهایی و اندازه ارزش افزوده بخشهرا در سرنجش اهميرت بخرشهرا در نررر
گرفته میشوند.
جدول پيوندهاي پسي و پيشي نرمالشده بخشهاي اقتصادي در گروههاي درآمدي مختلرف را
بر مبناي رویکرد نوی نشان میدهد .سطر جدول را بخشهاي مختلف اقتصادي و ستونهاي آن را
گروههاي درآمدي تشکيل میدهند برهطروريکره هرر گرروه درآمردي داراي دو سرتون TBLDLnو
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 TFLDLnمیباشد .در ای جا نيز مقادیر مربوط به هر یک از گروههاي درآمدي به صورت ميرانگي
میباشد .رنانره بر اساس معيار پذیرفته شده ميلر و الر( ) 444تعریف بخرش کليردي را برا پيونرد
پسي و پيشي نرمالشده بزرگتر از صفر در نرر بگيریم ،با توجه بره نترایج جردول مریتروان بره
مشاهدات زیر رسيد:
 )3در تمامی سطوح درآمد سرانه ،صنعت به عنوان بخش کليدي تعيي شده است هر رند که ایر
پيوندها در ميان گروههاي ميانی درآمدي ،قويتر میباشد .ای یافتره برا ویژگری سراختار اقتصرادي
کشورهاي درحالتوسعه و یا تازه صرنعتی شرده سرازگاري دارد .کشرورهاي درحرالتوسرعه و ترازه
صنعتی شده اغلب سياست جایگزینی واردات را به عنوان یک سياست کلی در نرر مریگيرنرد کره
در نتيجه آن بيشتر نهادههاي مورد نياز بخشهاي صنعتی را صنایع داخلی تأمي مریکننرد بره همري
خاطر پيوندهاي صنعت در ای مرحله از توسعه قويتر از سایر دورههاست.
) نتایج رویکرد نوی هم مانند رویکرد سنتی موید ای نکته است که بخش سراختمان در تمرامی
سطوح درآمدي داراي پيوند پسي قويتري نسبت به پيوند پيشري مریباشرد .ایر نکتره تأیيردي برر
ماهيت تقاضاکننده واسطهاي ای بخش میباشد و ای که توليردات آن کمترر بره صرورت نهراده در
اختيار سایر بخشها قرار میگيرد.
جدول  :پیوندهای پسین و پیشین بخشهای اقتصادی در گروههای مختلف درآمدی بر مبنای رویکرد نوین
گروه

پائین

درآمدی

متوسط روبه پائین
TBLDLn

بخش اقتصادی

TBLDLn

TFLDLn

کشاورزی

- 4/ 13

4/031

معدن

- 4/ 41

- 4/4 1

- 4/11

صنعت

/ 9

3/3 9

/03

/110

آب ،برق و گاز

- 4/1 1

- 4/9 1

- 4/11

ساختمان

4/ 40

- 4/ 3

- 4/ 9

TFLDLn

TBLDLn

- 4/09

- 4/ 13

- 4/131

- 4/111

- 4/111

- 4/1 1

- 4/341

- 4/91

/ 93

/41

3/1 1

4/41

/4

TFLDLn
- 4/03

- 4/031

- 4/913

- 4/949

- 4/1 1

- 4/1

4/410

- 4/ 41

- 4/431

- 4/13

- 4/433

- 4/10

4/ 11

4/131

4/ 9

4/1

4/13

4/9 3

4/103

- 4/139

- 4/403

- 4/ 3

4/143

4/119

3/03

- 4/1

- 4/943

- 4/11

- 4/111

- 4/9 0

- 4/311

- 4/130

- 4/ 3

- 4/311

- 4/ 0

خدمات توزیعی

4/1

خدمات تولیدی

- 4/11

- 4/401

خدمات شخصی

- 4/941

- 4/113

- 4/911

- 4/9

- 4/310

- 4/113

خدمات اجتماعی

TFLDLn

متوسط روبه باال
TBLDLn

باال
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 )1نتایج نشان میدهند که اهميت پيوند پسي خدمات تروزیعی کمترر از اهميرت پيونرد پيشري آن
است .علت آن به ماهيت تقاضاي بخش مذکور برمیگردد .ای نکته بيانگر ای مطلرب اسرت کره
توان ای بخش در به تحر

واداشت بخشهراي پيشرروي خرود بيشرتر از بخرشهراي ماقبرل خرود

میباشد .اما نکته مهم ای جاست که پيوند پيشي ای بخش با افزایش سطح توسعه کاهش مرییابرد
یعنی با افزایش سطح توسعه وابستگی سایر بخشها به توليدات خدمات توزیعی کاهش مییابد.
 )0در تمامی سطوح توسعه پيوند پسي خدمات توزیعی بزرگتر از پيوند پسي خدمات توليدي
است .ای نکته تأکيد می کند که خدمات توزیعی نسبت به خدمات توليدي براي توليد یک واحد
محصول خود به سایر بخشهاي اقتصادي وابستگی بيشتري دارد.
 )9یکی از نتایج درخور توجه رابطه بي شراخ

پيونردهاي پسري و پيشري بخرشهراي خردمات

توزیعی و خدمات توليدي با سطوح توسعهیافتگی رهار گروه کشورها اسرت .در خصروص بخرش
خدمات توزیعی مشاهده میشود که بهطورکلی یک رابطه معکوس بي خدمات توزیعی با سرطوح
توسعه یافتگی وجود دارد یعنی در سطوح پایي توسعه  ،اهميت خدمات توزیعی بيشتر و در سرطوح
باالي توسعه اهميت ای بخش کاسته میشود .حال آنکه عک

ایر رونرد در خصروص خردمات

توليدي مصردا پيردا مریکنرد یعنری بخرش مرذکور در سرطوح براالي توسرعه ،برهویرژه در گرروه
کشورهاي با درآمد باال بره عنروان بخرش کليردي ظراهر مریگرردد و جرایگزینی بري فعّاليرتهراي
خدمات توليدي و فعّاليرتهراي خردمات تروزیعی در سرطوح براالي توسرعه را برهدسرت مریدهرد.
یافته هاي مذکور موید ای واقعيت هسرتند کره تعراریف و مفراهيم و همچنري طبقرهبنردي جدیرد از
بخش خدمات بيشتر با ساختار کشورهاي توسعه یافته تناسب دارد تا با سراختار کشرورهاي در حرال
توسعه.
 -5نتیجهگیری
بخش خدمات و قلمرو فعّاليتهاي آن در طول دهه هاي اخيرر و بره ویرژه در سره دهره اخيرر دررار
تحرروالت گسررتردهاي شررده اسررت .همررراه بررا ایرر تحرروالت ،انبرروهی از تعررابير ،اصررطالحات و
طبقهبندي هاي جدید در ترسيم اهميت قلمرو فعّاليتهاي بخرش خردمات توسرط طيرف وسريعی از
پژوهشگران معرفی شدهاند که نشان از تغييرات سریع ای بخش در عصر اقتصراد نروی اسرت .بره
نرر نویسندگان ای مقاله ،واکاوي ای تغييررات و سرپ

سرنجش اهميرت رابطره بري فعّاليرتهراي
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خدمات با سطوح توسعهیافتگی بدون مالحره پایههاي نرري ،تعاریف و مفاهيم و طبقهبندي جدید
از قلمرو فعّاليتهاي بخش خدمات امکانپذیر نيست .یکی از روشهرایی کره در سرنجش اهميرت
بخش هاي مختلف اقتصرادي و در قالرب پيونردهاي پسري و پيشري مرورد اسرتفاده قررار مریگيررد،
رویکردهاي سنتی و نوی الگوهاي داده-ستانده است .در ای مقالره برراي اولري برار برا اسرتفاده از
جدول داده-ستانده همگ و تجميع شده  04کشور جهان ،گروهبندي ای کشورها بر حسب رهرار
سطوح درآمدي توسعه بانک جهرانی و طبقرهبنردي قلمررو فعّاليرتهراي بخرش خردمات بره رهرار
زیربخش مشخ

 :خدمات تروزیعی ،خردمات توليردي ،خردمات اجتمراعی و خردمات شخصری،

تالش شد سواالت زیر مورد سنجش قرار گيرد"-3:جایگاه بخشهاي رهارگانه خردمات برهویرژه
خدمات توليدي و توزیعی بر اساس شاخ

پيوندهاي بي بخشی ،با افزایش سرطح توسرعهیرافتگی

ره تغييري میکند؟” و " -کدا یک از دو رویکرد سنتی و نوی محاسبه پيونردهاي بري بخشری،
بهتر می تواند رابطره بري خردمات تروزیعی و خردمات توليردي را برا سرطوح توسرعهیرافتگی تبيري
نماید؟".
نتایج نشان می دهند کره بکرارگيري رویکررد سرنتی نمریتوانرد اهميرت قلمررو فعّاليرتهراي بخرش
خدمات را مستقل از سطوح رهارگانه درآمدي (گروه درآمدي پایي  ،گروه درآمدي متوسرط رو
به پایي  ،گروه درآمدي متوسط رو به باال و گروه درآمردي براال) برجسرته نمایرد .علرت اصرلی بره
ماهيت ساختار توليدي بخش خدمات در مقایسه با سرایر بخرشهراي اقتصرادي نريرر کشراورزي و
صنعت بازمیگردد زیرا که ماهيت توليدي بخش خدمات در مقایسه با سایر بخرشهراي اقتصرادي،
بيشتر نهایی است تا واسطهاي .در حالیکه مبناي سرنجش اهميرت بخرش در رویکررد سرنتی ،فقرط
مبادالت واسطهاي است تا واسطهاي-نهایی .به ای دليرل کليره شراخ

هراي پيونرد پسري و پيشري

زیربخشهاي رهارگانه بخش خدمات (بهجز در مورد گروه درآمدي پایي ) کمتر از واحد بوده و
در نتيجه در گروه بخشهاي کليدي قرار نمیگيرند .در ای مورد نترایج پيونردهاي پسري و پيشري
خدمات توزیعی و خدمات توليدي در رویکرد سنتی نشران مریدهنرد کره شراخ

هراي پيونردهاي

پسي و پيشي خدمات توزیعی بهطورکلی برا سرطح توسرعهیرافتگی رابطره معکروس دارد .شراخ
پيوند پسي زیربخش مذکور براي گروه درآمردي پرایي برابرر برا  4/31واحرد اسرت و بره 4/39
واحد براي گروه درآمدي باال کاهش یافته است .شاخ
به  4/131واحد را نشان میدهد .شاخ

متناظر پيوندهاي پيشري از  3/441واحرد

پيوندهاي پسي و پيشي خدمات توليدي تصویر متفراوتی
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را به دست میهند .از یک طرف شاخ
دارد بهطوريکه شراخ

پيوند پسي آن رابطره مسرتقيم برا سرطوح توسرعهیرافتگی

مرذکور از  4/131در گرروه درآمردي پرایي بره  4/ 10واحرد در گرروه

درآمدي باال افزایش یافته است ،حال آنکه عک
بخش مذکور مشاهده میگردد .یعنی شاخ

ای رونرد در مرورد شراخ

پيونردهاي پيشري

مذکور از  3/3 0واحد به  4/ 0واحد کاهش یافته

است.
نتایج رویکرد نوی به رند دليل تصویر واقع بينانهتري از رابطه بي شاخ

هاي پيونردهاي پسري و

پيشي خدمات توزیعی و خدمات توليدي را نسبت به نتایج رویکرد سنتی بره دسرت مریدهنرد .اوالً
شاخ

پيوندهاي پيشي خدمات توزیعی در تمامی سرطوح توسرعهیرافتگی بيشرتر از شراخ

هراي

متنراظر پيونردهاي پسري اسرت و مویرد ایر واقعيرت اسرت کره زیرربخش خردمات تروزیعی بيشرتر
عرضهکننده واسطهاي و نهایی به سایر بخشها و نهادهاي جامعه است ترا تقاضراکننده واسرطهاي از
سایر بخشها .دوماً ،پيوند پسي آن با سطوح توسعه افرزایش (از

 4/1واحرد بره  4/9 3واحرد) و

پيوند پيشي با سطوح توسعه رابطه معکوس دارد (از  4/ 1واحد به  .)4/103یعنی ای که با سطوح
توسعه یافتگی ،تقاضاي واسطهاي و تقاضاي نهایی سایر بخشها و نهادهراي جامعره از توليرد بخرش
مذکور کاهش مییابد .ای کراهش برا افرزایش خردمات توليردي جبرران مریگرردد .برهطروريکره
پيوندهاي پيشي بخش مذکور از  -4/401واحد در گروه درآمدي پایي به  3/03واحد در گرروه
درآمدي باال افزایش مییابد.
در نتيجه از بررسیهاي صورت گرفته میتوان رني ادعا نمود که با افزایش سطوح توسرعهیرافتگی
نقش خدمات توزیعی به عنوان عرضهکننرده کاالهراي واسرطهاي و نهرایی کراهش مرییابرد و ایر
کاهش با افزایش خدمات توليدي جبران میگردد بهطروريکره در سرطوح براالي توسرعه خردمات
توليدي به عنوان بخش کليدي و خدمات توزیعی به عنوان بخرش غيرکليردي تعيري مریگرردد .در
ضم رویکرد نوی محاسبه پيوندهاي بي بخشی در مقایسره برا رویکررد سرنتی در تبيري تحروالت
نرري بخش خدمات در ساختار اقتصادي کاراتر عمل نماید.
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منابع و مواخذ
الف :منابع و مآخذ فارسی
 .3آزاد ،سيّد ایمان (.)31 9بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیرر بخرشهراي آن در اقتصراد ایرران،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علّامه طباطبایی.
 .بانوئی ،علریاصرغر (" .)31 1محاسربه جردول داده-سرتانده اسرتان گلسرتان و کاربردهراي اقتصرادي و
اجتماعی آن در سياستگذاريهاي استان" .طرح تحقيقاتی سازمان مدیریت و برنامهریزي استان گلستان
 .1بانوئی ،علیاصغر.مؤمنی ،فرشاد .و آزاد ،سيّد ایمان (  " .)31بکرارگيري پيونردهاي نسرل اول ،دو و
سو در سنجش خدمات توليدي و خدمات توزیعی :تجربه ایران و بعضی از کشرورهاي منتخرب" .سرومي
همایش کاربرد تکنيکهاي داده – ستانده در برنامهریزي اقتصادي و اجتماعی ایران 3 ،اسفند مراه

،31

دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبایی.
 .0بانوئی ،علی اصغر .مؤمنی ،فرشاد .و آزاد ،سيّد ایمان (" .)31 3تحليلهاي ساختاري صنعت و خدمات
با تأکيد بر خدمات توليدي و اقتصاد جدید ،تجربه ایران و بعضی کشورهاي منتخب" .فصلنامه سياستهاي
اقتصادي (زیر راپ).
 .9بل ،دانيل ( .)31آیندهي تکنولوژي .احد عليقليران؛ تهرران ،انتشرارات وزارت امرور خارجره (کتراب
جمهور).
 .1جهانگرد ،اسفندیار (" .)3111تحليل پدیدهي صنعتیشدن خدمات اقتصاد ایران (تحليلی بر مبناي مردل
افراز شدهي داده-ستانده)".مجلهي برنامه و بودجه( 9و .11-341 :) 1
 .1دهقان شورکند،حسي  .سعادتی ميلآغاردان ،فرشريد .علری اصرغرپور مروزیرجی ،حسري  .اسرفندیاري
کلوک  ،مجتبی .و پهلوانی ،مرتضی ( " .)31شناسایيبخشهاي کليردي اقتصراد ایرران" .سرومي همرایش
کاربرد تکنيکهاي داده – ستانده در برنامهریزي اقتصادي و اجتماعی ایران 3 ،اسفند ماه

 ،31دانشکده

اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبایی.
 .رزاقی ،ابراهيم (.)3119گزیدهي اقتصاد ایران ،انتشارات اميرکبير ،راپ اول.
 .3زاهررردي مازنررردرانی ،محمّررردجرررواد (" .)31 1ضررررورت کرررارکردي توسرررعه اشرررتغال در بخرررش
کشاورزي".اقتصاد کشاورزي و توسعه(.03-1 :)09
 .34سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور (.)31 1مبانی نرري و مستندات برنامره رهرار توسرعه ،معاونرت
امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه ،دفتر کالن اقتصادي ،جلد اول.
 .33عطوان ،مهدي (".)31 1محاسبه پيوندهاي پسي و پيشي فعّاليت اقتصرادي در ایرران (برر اسراس روش
حذف فرضی)".فصلنامه حسابهاي اقتصاد ایران( ). 1-01 :
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 .3کاتوزیان ،محمدعلی (  .)311اقتصاد سياسی ایران ،از مشروطيت تا پایان سلسرله پهلروي ،نشرر مرکرز،
راپ رهاردهم.
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