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 مقدمه

های اقتصاد طي گذشت زمان دچار تغییر و تحول كمي و كیفي كه همانند ساير بخش ای از فعالیت هاستو مجموعه های اقتصاد كشورخدمات يكي از بخش
طور مستمر ها به خود و همچنین سهم آن در تولید ناخالص داخلي، اشتغال و توسعه بهافزوده و اختصاص منابع و فعالیتشده است. سهم آن در ايجاد ارزش

 و چشمگیر رو به افزايش بوده است. 

 ماتمعرفی بخش خد

بخشي بندی سهشود. اين خوشه( تقسیم ميسوم( و خدمات))دوم(، تولیدی)اول، به سه بخش مرتبط با موادخام3های اقتصادی طبق تئوری سه بخشفعالیت
هايي اشاره دارد كه در اواسط قرن بیستم توسعه يافته است. بخش موادخام به فعالیت 6فوراستیه جینو  5كالین كالرک ،4توسط دانشمنداني همچون آلن فیشر

 .بندی كردتوان جز اين دسته طبقهگردند. به عنوان نمونه، مشاغلي همچون استخراج مواد معدني و كشاورزی را ميها مواد خام استحصال ميبه موجب آن

ها زيرمجموعه بخش تولیدی قرار گردند. اين دسته از فعالیتمنجر مي 7دسته ديگر از مشاغل، مشاغلي هستند كه به محصولي قابل مشاهده و ملموس
بخش خدمات  را زيرمجموعه اين بخش قرار داد.سازی، تولید پالستیک و داروسازی اتومبیل مانند ایكارخانه اتتوان تولیدگیرند. به طور غیر رسمي ميمي

گويند كه به تولید ارزش از طريق محصوالت غیرقابل مشاهده يا ناملموس ميهايي شود، مجموعه فعالیترا كه از آن به عنوان بخش سوم اقتصاد نیز تعبیر مي
 چند .دهداطالعاتي را پوشش مي هایونقل، خدمات شهری و خدمات وابسته به فناوریها از جمله حملشود. بخش خدمات بخش وسیعي از فعالیتمنجر مي

 :كند. اين ويژگیها عبارتند ازمحصوالت فیزيكي )خروجیهای بخش تولید( تفكیک مي كنند كه آنها را از كاالها وويژگي در مورد خدمات ذكر مي

خدمت از ذی نفــع آن -3خدمات قابلیت ذخیره شدن ندارند؛ -2رسد؛در خدمت يک تجربه يا محصول نامشهود و غیرفیزيكي ارائه شده و به فروش مي1 -
خدمت به عنوان يک محصول  -5بین ارائه خدمت و مصرف آن، فاصله زماني وجود ندارد؛ -4ستد جديد واقع شود؛ و تواند مورد دادجدايي پذير نبوده و نمي

 .از فرآيند آن قابل تمیز نیست

 تعريف جهان فرا8 "منطق چیرگي خدمات"با معرفي پارادايم جديدی به نام  2۰۰4در سال فراتر از تعريف كالسیک آن است. ولي تعريف جديد از خدمات 

ها پیش با رشد اقتصاد خدماتي در كه پردازندگان اين نظريه هستند از سال1۰و رابرت لوش 9صنعتي از خدمات تغییر كرد. اين تغییر به گفته خود استفان وارگو
ها، فرآيندها و عملكردها فعالیتها از طريق كارگیری قابلیتخدمت، به"كند: چنین تعريف مي، خدمت را اين"منطق چیرگي خدمات"گیری بوده است. حال شكل

صورت مشاركتي بین يابد بلكه ارزش در استفاده از محصوالت و خدمات بهدر اين ديدگاه، ارزش، در محصوالت تجسم نمي".برای سود خود يا ديگری است

ای برای توزيع گسترده خدمت تعريف و محصوالت مادی وسیلهشده كند. خدمات، پايه تبادالت شناختهكننده به وجود آمده و معنا پیدا ميكننده و استفادهارائه
ها بود در اقتصادهای برتر دنیا نقش كلیدی پیداكرده بود، خدمات كه سالهای اقتصادی مربوط به بخش شوند، خدمتي برای رفع يک نیاز. سهم فعالیتمي

 ره شد. های اقتصادی چیشدن اين نظريه اقتصادی، قدرتش بر ديگر بخشبعد از مطرح

                                                           
 و دانشجوی دكترای اقتصاد كارشناس دفتر حساب های اقتصادی 1

 و كارشناس ارشد اقتصاد مدير كل دفتر حساب های اقتصادی 2
3 ysector theor-Three                                                                        

4 Allan Fisher 

5 Collin Clark 

6 Jean Fourastie 

7 tangible 

8 dominant logic-service 

9 Stephen L. Vargo 

10 Robert F. Lusch 



قتصاد كشورها خدمات چه از نظر سهم در معامالت بین المللي و چه از نظر نقشي كه در فرآيند و تسهیل توسعه پیدا كرده به تدريج به بخش اصلي و موثر ا
ارت جهاني آن ه ای برای بخش خدمات و تج، ضروری ديدند كه موافقتنامه ويژ  11GATTتبديل شده است در نتیجه چنین جايگاهي كشور های عضو

  .معروف شد  12GATSبه وجود آمد و به نام 1995 تنظیم كنند كه از سال 

 موافقت اين باشد برمبنایيم خدمات تجارت تدريجي آزادسازی و گذاری سرمايه تجارت شرايط بهبود خدمات تجارت عمومي نامه اصلي موافقت هدف

 نقل، و حمل مخابرات، ،)بیمه و بانک( مالي شامل خدمات توانمي آنها مهمترين از كه اندهشد تقسیم بخش زير 155 و بخش 12 به خدمات نامه

خدمات به ويژه در عصر حاضر، نقش مهمي را در بین المللي كردن اقتصاد و بازارها  .برد نام را ای حرفه خدمات و بازرگاني خدمات گردشگری، ساختمان،
يری مثل خدمات داشته است و تسهیالت فراواني در تمامي فعالیت های اقتصادی اعم از زيربنايي مثل حمل و نقل، ارتباطات، خدمات مالي و افزايش رقابت پذ

مچنین در حفظ ه. ايفا كرده است ( R&D )  مثل خدمات مشاور ه ای، امكان سنجي و تحقیق و توسعهحرفه ای، كاهش ريسک و افزايش سرمايه گذاری 
 .بسیار مؤثر بوده استو نگاهداری و اعتالی كیفیت كار مثل خدمات مالي، مهندسي، اداری، انبارداری و يا توسعه و افزايش تولید و بازار مثل تبلیغات و توزيع 

و اين  -شودقالب صنعتي ياد مينكه از آن به ا-كه انتقال از اقتصاد كشاورزی به اقتصاد صنعتي طي روندی انقالبي رخ داد  معتقد است 13ويكتور فیوكس

دا در گیری است و اين روند ابتتری در حال شكلاز دوره صنعتي به دوره خدمات به صورت آرام آغاز شد. حال آن كه دوران انتقالاتفاق از كشور انگلستان 

رسد، اما عواقبي را اين روند اگرچه انقالبي به نظر نمي . يافته ديگر هم پس از آن به وضوح قابل مشاهده استكشور آمريكا آغاز شده و در كشورهای توسعه

ها به عنوان عامل اصلي رشد بخش وری بین بخش خدمات و ديگر بخشبه دلیل تفاوت در بهره وی .از لحاظ اقتصادی و اجتماعي برای جوامع در بر دارد

 .آفريني اشاره داردخدمات از نظر اشتغال

ي در ابتدای قرن بیستم اعتقاد راسخي مبني بر همبستگي مثبت میان پیشرفت صنعت كنداشاره ميمبادله جهاني در خدمات  در كتاب 14بردفورد جنسون       

ند و در اذهان گرفتدر نظر ميرا يكي ” يافتهكشورهای توسعه“و ” كشورهای صنعتي“گذاران دو عبارت با توسعه وجود داشت به طوری كه بسیاری از سیاست

بسیاری از لذا . افتاده با حقوق پايین هستند پامشاغلي پیش ،افتاده بود كه مشاغل تولیدی مشاغلي سطح باال و در نقطه مقابل، مشاغل خدماتي بسیاری جا

بخش اما تولیدی اشاره داشتند نه رشد بخش خدمات.  به رشد بخش د و در آمارهادانستنگذران افتخار را در رشد بخش تولیدی ميسیاستمداران و سیاست

توسعه كشورهای نزديک به هشتاد درصد از میزان ارزش افزوده  2۰17يافته داشته و در سال های اخیر رشد چشمگیری را در كشورهای توسعهخدمات در دهه

 را به خود اختصاص داده است.يافته 

 درصد-سهم بخش خدمات از كل ارزش افزوده كشور-1جدول

 2۰17 2۰1۰ 2۰۰5 كشور

  7۰/6 ژاپن
 

71/3  
 

72/4 

  76/6 فرانسه
 

78/6 78/8 

  77/3 انگلستان
 

79/2 79/9 

  78/8 77/5 متحده امريكااياالت 
 

79/3 

  http://data.un.org/en/iso/my.html منبع:

شان را مديون بخش اعظمي از میزان اشتغال توسعه يافته كه كشورهایبه طوری را برعهده دارد. ای توجهبخش خدمات قسمت قابلاز نظر اشتغال زايي نیز 
 بخش خدمات هستند. 

                                                           
رسماً كار خود را اغاز كرد و تمام كشورهای  1995است. اين سازمان از ابتدای  بوده رهای اساسي مورد توجه گات، جايگزيني سازمان تجارت جهاني به جای گاتوالبته يكي از مح 11

 سازمان بپیوندند.اين عضو گات ملزم شدند كه در يک دوره انتقالي دوساله به 
12 General Agreement on Trade of Services 

13 victor fuchs 

14 J. Bradford Jensen 



 درصد-سهم شاغالن بخش خدمات از كل شاغالن كشور-2جدول

 2۰17 2۰1۰ 2۰۰5 كشور

 71/2 7۰/۰ 67/8 آلمان

 78/4 77/6 75/2 كانادا

 7۰/3 68/5 65/3 كره جنوبي

 76/1 74/4 73/5 سويیس

 http://data.un.org/en/iso/my.html منبع:

، نه تنها سهم ارزش افزوده بخش خدماتش نسبت به اين كشور در مسیر خدماتي شدن، 2۰17در سال  مورد توجه است. بسیار روند خدماتي شدن چین 
 .صنعت افزايش يافته است كه شاغالن در اين بخش نیز حدود دوبرابر شاغالن بخش صنعتي هستند

 درصد- يع ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعت و خدمات در چینتوز -3جدول
 2۰17 2۰1۰ 2۰۰5 شاخص

 41/1 46/6 47/2 سهم صنعت از ارزش افزوده

 23/9 24/۰ 21/8 سهم شاغالن صنعت

 49/7 43/6 4۰/9 سهم خدمات از ارزش افزوده

 49/1 41/9 35/6 سهم شاغالن خدمات

  http://data.un.org/en/iso/my.html منبع:

 عواملي در رشد بخش خدمات موثر بوده اند كه مهمترين آن ها عبارتند از:

 .مهارت به سمت نیروهای بامهارتتغییر نیروی كار مورد نیاز از نیروهای كم -2ت.تغییر در ساختار نیازها از محصوالت به سمت خدما 1-

 .هاخدمات و ديگر بخشوری بین بخش تفاوت در بهره-3

 اگر وضعیت بخش های اقتصادی را در كل جهان مورد بررسي قرار دهیم مشاهده مي شود كه روند خدماتي شدن سرعت گرفته است.

 

 درصد-سهم اشتغال در سطح جهاني در بخش های مختلف اقتصادی-4جدول

 2۰17 2۰1۰ 2۰۰5 جهان

 28/8 32/4 36/۰ سهم اشتغال بخش كشاورزی

 21/5 21/3 2۰/5 سهم اشتغال بخش صنعت

 49/7 46/3 43/5 سهم اشتغال بخش خدمات

  http://data.un.org/en/iso/my.html منبع:

 بخش تولیدی در كشور ايران هنوز سهم بزرگي از اقتصاد را در اختیار دارد و روند تغییر آن نیز بسیار پرنوسان است.

 



 درصد– اقتصادی از محصول ناخالص داخلي به قیمت های جاری در ايرانسهم ارزش افزوده بخش های  -5جدول

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 139۰ سال

 8/3 8/8 9/6 8/4 7/4 6/4 5/7 كشاورزیبخش 

 41/8 39/9 38/5 46/4 51/3 51/5 48/4 صنعت بخش

 49/4 5۰/5 51/5 45/2 41/2 41/7 45/5 خدمات بخش

 مركز آمار ايران، دفتر حسابهای اقتصادی  منبع: 

 

به روند توسعه اشتغال در اقتصاد يک كشور با گذر  بخش بندی خوددر  كالین كالرک. 15ستنیبخش بندی كالرک  منطبق باتغییرات در بخش تولیدی ايران 
بندی كالرک مشخص است كه بخش دوم يا بخش تولیدی ابتدا شاهد يک پیشرفت )اما رو به كند شدن( است كه پس از مدتي در بخش. زمان پرداخته است
های فراواني در بخش تولیدی بوده است. طبق اين شدن گذارد. اما كشور ايران شاهد باال و پايینرو به كاهش مي” زدايي شدنصنعتي“و با عبور از نقطه 

دهد كه سهم بخش تولیدی با پیشرفت فناوری رو به كاهش رفته و اين سهم بخش خدمات است كه در اين وند يک كشور توسعه يافته نشان ميمدل، ر
 .شودرود و به رشد اقتصادی منجر ميشرايط رو به فزوني مي

 

 رک برای سهم اشتغال يک كشور در گذر زمان)بر اساس پیشرفت فناوری(مدل بخش بندی كال                                                              

محور از توان بخش خدمات را در بخش سوم اقتصاد خالصه نكرد بلكه بخش چهارمي را نیز اضافه كرد كه بخشي دانشبرخي از اقتصاددانان معتقدند كه مي
شود. اگر به خش اطالعات، برپايه دانش و تحويل اطالعات و رسانه و توسعه و تحقیق مياقتصاد است و شامل خدماتي در زمینه فناوری اطالعات، تولید و پ

 شوند.گیرند در دوره پساصنعتي متولد ميشود، مشاغلي كه در بخش چهارم قرار ميگفته ” پساصنعتي“زدايي شدن، اقتصاد اقتصاد پس از صنعتي

 درصد–سهم شاغالن بخش های اقتصادی در ايران -6جدول

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 139۰ سال

 6/17 18 18 17/9 18/4 19/4 18/6 كشاورزی بخش

 32 31/9 32/5 33/8 34/3 33/4 33/4 صنعت بخش

 5۰/4 5۰/1 49/4 48/3 47/4 47/2 48 خدمات بخش
 مركز آمار ايران، دفتر حسابهای اقتصادی  منبع:

 

                                                           
15 Colin Clark  

 



 نتیجه گیری

اخیر به خود اختصاص داده كه در عصر حاضر برخي از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی  هایدههبخش خدمات اقتصاد جايگاه مناسبي در 
از داليل ديگر اهمیت بخش خدمات در اقتصاد جهاني ارتباط خدمات با فرآيند تولید، توسعه اقتصادی و ايجاد فرصت  .كشورهای توسعه يافته نیز ياد مي كنند

زايي در كشورهای مختلف را برعهده ای از میزان اشتغالتوجهقسمت قابلو  در سال های اخیر خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلي .های شغلي است
در ايران نیز در راستا و با توجه به روند خدماتي شدن جهاني الزم است توجه بیشتری به اين بخش داشته باشند تا هم زمینه های اشتغال  سیاستگذاران .دارد

 در اين بخش اشاره كرد؛ كه الزمه آن: رفع ناكارايي هاكه از آن جمله مي توان به  بیشتری فراهم گردد و هم منجر به رشد اقتصادی گردد

  ،بخشاين  در گرفته صورت های فعالیت كردلعم به مربوط اطالعات آوری عجم منظور به مناسب آماری جامع نظام اندازی راه و ايجاد -

  ،وری بهره بهبود و بخشي اثر افزايش و فرآيند سرعت افزايش منظور به موجود مقررات و قوانین در اصالحات و ازنگریب -

 هسرماي جذب برای تالش و خصوصي بخش های سرمايه خصوصاً آن های بخش زير و خدمات بخش توسعه برای نیاز مورد های گذاری مايهسر انجام -
  ،الزم های زيرساخت اصالح و بهبود تكمیل، طريق از خارجي های

  ،خدماتي واحدهای ارشد مديران آموزش و كشور خدماتي های فعالیت مديريت وضعیت بهبود -
 مي باشد.
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