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Extras
Conţinutul, caracteristicile şi sfera de cuprindere a serviciilor
Conceptul de serviciu.
Deﬁniţia noţiunii de serviciu este considerată o problemă de mare diﬁcultate datorată următoarelor motive
:
relativa noutate a domeniului,
atenţia redusă acordată domeniului de către teoria economică până nu de mult,
eterogenitatea activităţilor pe care le include.
În accepţiunea teoriei economice
noţiune de serviciu acoperă un domeniu restrâns delimitat de sensul de utilitate.
În acest context serviciile sunt deﬁnite ca activităţi utile nemateriale (care se consumă o dată cu
producerea lor) destinate satisfacerii nevoilor societăţii.
În lucrările O.N.U.
acest sector cuprinde toate activităţile economice, altele decât agricultura, inclusiv silvicultura şi pescuitul,
industria extractivă, construcţiile şi serviciile publice de distribuţie a apei, gazului, curentului electric etc..
În această accepţie sectorul servicii este similar cu sistemul terţiar al economiei naţionale.
După conţinut şi utilitate
După capacitatea de producţie
SERVICIILE ŞI SECTORUL TERŢIAR
Colin Clark în 1940
Alan Fisher în 1926
Jean Fourastier în 1954
Sectorul primar: agricultura, vânătoarea, pescuitul şi industria extractivă, componentă care după
accepţiuni mai recente este inclusă în sectorul secundar.
Sectorul secundar: acesta este alcătuit din activitatea industriei prelucrătoare (după unele opinii şi
construcţiile).

Sectorul terţiar: care are toate celelalte activităţi desfăşurate în economie, sector corespunzător sferei
serviciilor.
- Sectorul cuaternar – inteligenţă şi IT
Comportamentul economic ce diferenţiază sectoarele este caracterizat după:
nivelul şi dinamica productivităţii muncii (criteriul de bază al clasiﬁcării);
nivelul progresului tehnic, în special prin receptivitatea faţă de acesta.
Astfel, se consideră:
În sectorul primar nivelul şi creşterea productivităţii muncii se situează la cote medii;
În sectorul secundar se situează la cote ridicate;
În sectorul terţiar se situează la cote modeste.
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