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هاي صنعتي در جهان ي روندهاي كالن فعاليتپژوهيندهآ

 )استخراج از گزارش يونيدو(

 
 

 

 

 چکيده

ثیر قرار أگزارش حاضر به موضوع روندهای جهانی که بخش صنعت را در آینده تحت ت

های آینده های این گزارش طی دههبینیخواهد داد پرداخته است. مهمترین پیش

ست از ظهور مراکز بزرگ تولید جهانی در آسیا و آمریکای التین، پیری جمعیت ا عبارت

یافته، افزایش مصرف کاالهای لوکس در اقتصادهای نوظهور و در کشورهای توسعه

های این گزارش باشد. با توجه به یافتهوم و فنون میگذاری عظیم آنها در علسرمایه

 ویژه داشته باشند: عنایتسیاستگذاران در کشور باید به این موارد 

 جهانی شدن نظام تولید و ضرورت کسب جایگاه مناسب در آن.. 1 

 ضرورت توجه به کسب و تعمیق دانش فنی.. 2 

 و اقتصادهای نوظهور. توجه به بازار رو به رشد کشورهای درحال توسعه. 3 

 

 مقدمه

( با همکاری دانشگاه کمبریج و UNIDOسازمان توسعه صنعتی ملل متحد ) 2013در سال 

های گزارش مفصلی را تحت عنوان روندهای نوظهور در فعالیت IFMمؤسسه مدیریت فناوری 
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های فعالیتطور مفصل به تحوالتی که آینده اند که در آن بهمنتشر کرده 1صنعتی جهانی

های مختلفی دهد، پرداخته است. این گزارش بخشصنعتی و روند آن را تحت تأثیر قرار می

های صنعتی در مناطق مختلف جهان و روندهای پژوهی فعالیتدارد که در آن به نوعی آینده

کالن مؤثر بر آن بررسی شده است. گزارش حاضر خالصه و برگرفته شده از بخش دوم این 

باشد که به موضوع روندهای جهانی که بخش صنعت را در آینده تحت تأثیر قرار میمطالعه 

عنوان مثال، جهانی شدن خواهد داد پرداخته شده است. این روندها از هم مستقل نیستند، به

ها اثرگذار است و این نیز به نوبه خود باعث افزایش ارتباطات بین افراد بر سرعت رشد فناوری

طور کند. با توجه به اهمیت این روندها و تأثیرگذاری آنها بهدن را تقویت میشده و جهانی ش

های صنعتی در ایران، در این گزارش و گزارشاتی که در مستقیم و غیرمستقیم بر آینده فعالیت

های مهم این مطالعه به اختصار بیان شده و تالش خواهد شد آینده منتشر خواهد شد، بخش

 رای سیاستگذاری صنعتی در ایران استخراج شود.تا نکات کلیدی آن ب

 

 . جهاني شدن1

ها کنند، بلکه رقابت بین بنگاهجدا از هم فعالیت نمی صورتبهها در دنیای امروز بنگاه

فردی یا در قالب  صورتبهها با یکدیگر )سوی دیگر، بنگاهتشدید شدن است. از درحال

های متقابل دارند تا از این طریق بتوانند کاالها و ها( ارتباطات و همکاریهای بنگاهگروه

ها فراتر صورت رقابتی تولید کنند. این ارتباطات و در هم تنیدگی بین بنگاهخدمات را به

                                                 
1. UNIDO (2013), " Emerging trends in global manufacturing industries", vienna, 2013. 
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ی دارد و انتظار بر از مرزهای جغرافیایی پیامدهای مهمی برای نظام جهانی تولید صنعت

 ینده این ارتباطات تقویت شود. های آطی دهه این است که

 

 سپاريبرون. 1-1

ها راهبردهایی را برای های تولید، بنگاهتر شدن و جهانی شدن نظامبا پیچیده

ای که این سازماندهی گونهکنند بههای ارزش خود اتخاذ میسازماندهی مجدد زنجیره

در نتیجه این تغییرات جدید الگوهای مالکیت و جغرافیای تولید را متفاوت خواهد کرد. 

و خرد شوند. درواقع  1تکههای صنعتی بیش از پیش تکهانتظار بر این است که فعالیت

شوند. مواد های جغرافیایی متعددی تولید میکاالها در طی مراحل متعدد و در مکان

ای مانند قطعات منفصل در مکان شود، کاالهای واسطهمین میأخام از یک محل ت

شوند تا شوند و سپس کاالها به یک مکان جغرافیایی دیگری صادر میدیگری تولید می

هایی حاضر شرکت درحالهای نهایی و مونتاژ بر روی آن صورت بگیرد. در آنجا فرآیند

هرگز در فرآیند تولید کاالی  کنند اما کارکنان آنهاهستند که محصوالتی تولید می

نهایی نقشی ندارند، چراکه مراحل مختلف این محصول در یک جغرافیای پراکنده تولید 

(. از همین رو است که شاهد افزایش روزافزون تجارت Appleهای شود )مانند تلفنمی

ست که این بدان معنا 2.ایمهای گذشته بودهای طی دههجهانی در کاالهای واسطه

                                                 
1. Fragmented 

اهه  ذشته   ارهل    4نشهلن ااانهک  ه   ه   Sturgeon & Kawakami (2010)عنوان مثهل،  . به 2

 ,Miroudot و  برابر تکه است. همین 10هلی ثلبت اال  حسب قیمتای برجهلن  ا   لالهلی واسط 

Lanz, & Ragoussis, (2009) ،ا صهک ا   55 و  م وسه  به  2007-1995هلی نشلن ااانک    بین سل

 ای بواه است. ا  قللب  لالهلی واسط  OECDارل    لالی  بین  شو هلی عضو سل ملن 
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کننده ان تجارت جهانی بیشتر بر کاالهایی متمرکز شده است که به دست مصرفجری

 شوند. رسند بلکه برای تولید کاالی نهایی در طول زنجیره ارزش جابجا مینهایی نمی

تکه و خرد شده صورت جهانی تکهباور عمومی بر این است که وقتی فرآیند تولید به 

افزوده شوند که ارزشهایی متمرکز میها و بخشتیافته بر فعالیاست، کشورهای توسعه

های کاربر تمرکز کنند و برعکس کشورهای درحال توسعه بر بخشبیشتری خلق می

رسد که این وضعیت در نظر نمیکنند. اما بهافزوده کمتری ایجاد مییابند که ارزشمی

دارند که به میزان  کشورهای درحال توسعه تالش بیشتری زیراآینده تداوم داشته باشد، 

توان در این دید های این امر را میآفرین بپردازند. نشانههای ارزشبیشتری به فعالیت

ای (، طراحی و خدمات حرفهR&Dمحور مانند تحقیق و توسعه )های مهارتکه فعالیت

درواقع برخی از برآوردها  1.سپاری به کشورهای درحال توسعه استبرون درحالنیز 

( مرتبط R&Dهای تحقیق و توسعه )درصد از تمام فعالیت 90دهند که نشان می

دهند که از سال ها نشان میطور بررسیهمین 2.شودحاضر در آسیا انجام می درحال

های آمریکایی در خارج از این کشور شرکت R&Dهای رشد فعالیت 2007تا  1998

این سبب شده است که  3.داخلی آنها بوده است R&Dمیزان  برابر 65/2بیش از 

برای  هاچالش ترینبزرگ ی ازعنوان یکیافته این امر را بهبسیاری از کشورهای توسعه

 های صنعتی خود در آینده ببینند. پذیری فعالیترقابت

 

                                                 
1. OECD, 2007. 

2. ITIF, 2011. 

3   . Ibid. 
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 مناطق جديد توليد جهاني. 2-1

مناطق جغرافیایی جدید در اقتصاد های ارزش جهانی و همگرایی سریع توسعه زنجیره

طور سنتی در بخش جهانی سبب شده است تا فشار رقابتی روزافزونی بر کشورهایی که به

طور خاص، چین، برزیل و هند رشد صادرات صنعتی بسیار صنعت فعال بودند، وارد شود. به

لید صنعتی حاضر تبدیل به کشورهای پیشتاز در تو درحالاند. این کشورها باالیی داشته

، چین در زمینه محصوالت ITافزار و خدمات مرتبط با اند: هند در تولید نرمپذیر شدهرقابت

حاضر  درحالمحور و برزیل در زمینه محصوالت کشاورزی. آمریکای التین صنعتی مهارت

کند. همچنین انتظار بر دنیا بازی می درمین مواد خام و غذا أنقش بسیار مهمی در تولید و ت

 این است که نقش آفریقا در تولید مواد خام در آینده بیشتر شود. 

انداز مناسبی را تواند چشماساس تعداد کانتینر میبررسی جریان تجارت جهانی بر 

به  1980میلیون کانتینر در  5/13از روند تجارت جهانی آشکار نماید. تجارت جهانی از 

افزایش  2010میلیون کانتینر در سال  9/138و  2000میلیون کانتینر در سال  7/68

ـ  آمریکا، آمریکاـ  خطوط اصلی تجارت جهانی را خط اروپا 1980یافته است. در سال 

آسیایی( )خط بیندادند و تجارت بین کشورهای آسیایی آسیا تشکیل میـ  آسیا و اروپا

خط  نتریبزرگآسیایی خط بین 2010ست که در سال ا این درحالی بسیار اندک بود.

تجاری بوده است که حتی از خط اقیانوس آرام نیز تجارت بیشتری در آن صورت گرفته 

برابر بیشتر  9بیش از  2030شود که تجارت بین آسیایی در سال زده میاست. تخمین

  1.اروپا باشدـ  از تجارت خط آمریکا

                                                 
1. Goldman Sachs Investment Research, 2011. 
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از آسیایی تا حدودی ناشی از روند جهانی انتقال صنایع رشد تجارت خط بین 

خطوط  2030حال انتظار بر این است که تا سال اروپا به آسیا بوده است. با این آمریکا و

استرالیا اهمیت بیشتری از قبل ـ  آمریکای التین و آسیاـ  آفریقا، آسیاـ  تجاری آسیا

 پیدا کند. 

دهد در آینده ها نیز وجود دارد که نشان میبینیدر این راستا برخی از پیش 

 رافیایی جدید اهمیت بیشتری خواهند یافت:مناطق جغ

ها در زمینه رشد کشورهای عضو بریکس )برزیل، روسیه، هند و چین( بینیپیشـ  

سهمی به میالدی  2050-2040 هایسالدهد که این کشورها در فاصله نشان می

  1.از تولید ناخالص جهانی دست خواهند یافت 7Gمعادل سهم کشورهای 

اقتصاد جهان خواهد  ترینبزرگ 2020اگر روند فعلی تداوم یابد، چین در سال ـ  

کننده منابع وارد ترینبزرگشود که چین تبدیل به نی مییبشد. تا آن زمان پیش

 . طبیعی جهان شود

المللی آن سریع خود را حفظ کند و نفوذ بین شود هند رشد نسبتاًبینی میپیشـ  

شود که اندازه اقتصاد این کشور تا بینی مینیز رو به افزایش خواهد بود. همچنین پیش

  2.به اقتصاد ایاالت متحده برسد و از اقتصاد ژاپن پیشی بگیرد 2050سال 

ایران  کشورهایی مانند اندونزی، شود که قدرت سیاسی و اقتصادیبینی میپیشـ  

  3.و ترکیه افزایش یابد

های مونتاژ عنوان کارخانهسنتی مناطق نوظهور اقتصادی در جهان به طوربهاگرچه  

                                                 
1. United States Intelligence National Council, 2008. 

2  . Ibid. 

3. Ibid. 
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گذاری سنگینی دهد که این کشورها سرمایهشوند اما روند جهانی نشان میتصور می

دهند. در نتیجه انتظار بر این است صنعتی انجام می یبرای افزایش دانش فنی و ارتقا

کنندگان و رقبای عنوان عرضهطور روزافزون نقش مهمتری را بهکه این کشورها به

حاضر  درحالمقیاس . در آسیا صنایع بزرگجهانی کشورهای صنعتی قدیمی بازی کنند

که در ایالت  Hon Haiگروه صنعتی  بازیگران اصلی زنجیره جهانی ارزش هستند. مثالً

 Foxconnگذاری شده است به همراه شرکت تابعه خود موسوم به تایوان چین پایه

  Foxconn حاضر درحالکارخانه تولید محصوالت الکترونیکی جهان است.  ترینبزرگ

 1.کنددرصد محصوالت الکترونیکی جهان را تولید می 50

صنعتی در ن بازیگر اصلی تولید انتظار بر این است که چین نقش فعلی خود به عنوا 

تر است که این توسعه صنایع پیشرفته درحالد. این کشور آسیا و جهان را حفظ کن

چین  حالاینشود. با های خارجی انجام میسیاست از طریق جذب و تقلید از فناوری

های تولیدی داخلی نوآوری داخلی و افزایش توانمندی یافزایش تالش برای ارتقا درحال

 و بومی نیز هست.  

 

 تغييرات جمعيتي. 2

های صنعتی را تغییر خواهد داد. آینده فعالیت ،های پیش روتغییرات جمعیتی در دهه

وجود خواهد آمد، بر هتغییراتی که در اندازه، ترکیب و توانمندی آموزشی نیروی کار ب

 ثیرگذار خواهد بود. أذیری صنایع تپکیفیت رقابت

                                                 
1. Future Manufacturing Council, 2011. 
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 پيري جمعيت. 1-2

ویژه برای کشورهای هپیری جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر جوان پیامدهای جدی ب

 توسعه یافته خواهد داشت. برخی از نتایج این روند برای اقتصاد جهانی عبارتند از:

دلیل روند کار بهدر بسیاری از کشورها، عرضه نیروی كاهش عرضه نيروي كار: ـ  

شود که عنوان مثال، برآورد میپیری و بازنشستگی جمعیت کاهش خواهد یافت. به

به حداکثر خود  2012سال( در اروپا در سال  64تا  15جمعیت در سن کار )بین 

رسیده باشد و بعد از آن سال روند کاهش این بخش از جمعیت آغاز شده باشد. 

افزایش مشارکت نیروی کار غلبه کرده و روند کند اما  همچنین اثر پیری جمعیت بر اثر

 1.مداوم کاهش عرضه نیروی کار در اتحادیه اروپا آغاز شده است

بخش صنعت در بسیاری از کشورها با افزایش شکاف  افزايش شکاف مهارتي:ـ  

مهارتی روبرو است که ناشی از بازنشسته شدن تعداد زیادی از افراد باتجربه در هر سال 

باشد. این وضعیت تجربه میعدم امکان جبران آن از طریق استخدام افراد جوان و بی و

های آموزشی و آموزش ها و همچنین سیاستبر راهبردهای جذب نیروی کار شرکت

 حین کار اثرگذار خواهد بود. 

های بخش در کنار دیگر چالش هاي رفاهي و نظام بهداشتي:افزايش هزينهـ  

بر  و افزایش جمعیت در سن بازنشستگی هش نیروی کار در سن کارصنعت، ترکیب کا

این به معنای  2.های رفاهی و بهداشتی برخی از کشورها فشار وارد خواهد کردنظام

کار و پرداخت مالیات است. در افزایش بار کفالت و کاهش جمعیتی است که قادر به

                                                 
1. DG Enterprise and Industry, 2010. 

2. DG Enterprise and Industry, 2010. 
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های مین هزینهأبرای ت نتیجه جمعیت در سن کار مجبور به پرداخت مالیات بیشتر

 ست. درمانی و بهداشتی مربوط به آنهاهای تر بازنشستگان و هزینهبخش بزرگ

 

 تغيير الگوهاي تقاضاي جهاني .2-2

در سطح جهانی انتظار بر این است که ظهور طبقه متوسط و باالتر در کشورهای درحال 

 130بیش از  2015تا سال  شود کهبرآورد می شدت تمرکز بازار را تغییر دهد.هتوسعه ب

میلیون نفر از جمعیت در کشورهای برزیل، چین، هند،  460میلیون خانوار معادل 

اندونزی، مکزیک، روسیه، آفریقای جنوبی و ترکیه از گروه فقرا خارج شده و به طبقه 

های آینده طبقه متوسط آسیایی به اندازه کافی بزرگ در دهه 1.متوسط پیوسته باشند

ود که بتواند یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دنیا باشد. درواقع انتظار بر این است خواهد ب

انداز در کشورهای آسیایی کاهش یافته و عدم تعادل فعلی بین کشورهای که پس

مازاد تجاری در آسیا نمود یافته  صورتبهآمریکا را که  آسیایی و کشورهای اروپایی و

وضوع سبب تغییر در ترکیب تقاضا شده و در نتیجه این م 2.است تا حدودی جبران کند

 زنجیره عرضه فعلی را تغییر خواهد داد. 

 

 شهرنشيني. 3

در سطح جهانی افزایش مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و کاهش رشد 

 2010جمعیت در مناطق روستایی سبب افزایش میزان شهرنشینی خواهد شد. در سال 

                                                 
1. BCG, 2010. 

2. OECD, 2010. 
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شود در سال بینی میکنند و پیشجمعیت جهان در شهرها زندگی میبیش از نیمی از 

رشد سریع جمعیت در شهرهای آفریقا و آسیا  1.درصد برسد 72این رقم به  2050

در  نفر میلیارد 36/1شود که جمعیت شهری آسیا از بینی میچشمگیرتر خواهد بود. پیش

 294ر آفریقا نیز این رقم از برسد و د 2030میلیارد نفر در سال  64/2به  2010سال 

میلیون نفر افزایش یابد. در آمریکای التین نیز رقم جمعیت شهری از  742به  نفر میلیون

 2.خواهد رسید 2030میلیون نفر در سال  600به بیش از  2010در  نفر میلیون 394

 32050بيني سال و پيش 2010، 1950هاي سهم جمعيت شهرنشين دنيا در سال .1شکل 

 
 

                                                 
1. United Nations, 2011). 

2   . Ibid. 

3. Ibid. 

5

31

38

10

15

1

(.ميليون نفر700جمعيت شهرنشين )ميالدي 1950سال 

افريقا

آسيا

اروپا

آمريکاي التين و حوزه 

درياي كارائيب
آمريکاي شمالي
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(.ميليارد نفر3/5جمعيت شهرنشين )ميالدي 2010سال 

افريقا

آسيا

اروپا

آمريکاي التين و حوزه  

درياي كارائيب

(.ميليارد نفر6/3جمعيت شهرنشين )ميالدي 2050سال 

افريقا

آسيا

اروپا

آمريکاي التين و حوزه درياي 

كارائيب

آمريکاي شمالي

اقيانوسيه
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ای خواهد شد های جدی و پیچیدهاین فرآیند سریع شهرنشینی سبب بروز چالش 

نقل و کاهش کیفیت محیط زیست. وجمله کمبود مسکن، ازدحام در بخش حملاز

بر این، این روند نیازمند اقداماتی برای ایجاد شغل در نزدیکی شهرهایی است که عالوه

ها باید قادر باشند در محیط شهری ست که کارخانهمعنایت متراکم دارند. این بدان جمع

 های آینده ناشی از افزایش جمعیت شهری عبارتند از:یا نزدیکی آن فعالیت کنند. چالش

نقل شهری بر سایر وتراکم و ازدحام حمل نقل:ونياز به تحول در حملـ  

فقر و  های آلوده شهرهای بزرگ و تمرکزهای زندگی شهری مانند حومهچالش

تر خواهد های اجتماعی اضافه شده و زندگی شهری را بیش از پیش مشکلمحرومیت

نقل سبز همراه است که نیازمند وکرد. افزایش شهرنشینی با افزایش تقاضا برای حمل

 لذا نیاز به توسعه این صنایع در آینده بیشتر خواهد شد. 1.نوآوری در این زمینه است

تغییرات اجتماعی و جمعیتی سبب افزایش  صنعت: نياز به تحول در بخشـ  

های استاندارد و مقرون به ، ساخت خانهحالاینتقاضا برای بخش مسکن خواهند شد. با 

های های جدید )مانند خانهکارگیری روشصرفه در مناطق شهری بسیار مشکل است. به

له ئبرای این مس حل مناسبیاز پیش ساخته( و استفاده از مصالح ساختمانی جدید راه

های مقرون به صرفه و در عین حال استاندارد مناسب تواند برای عرضه خانهاست که می

ای که گونهبر این، نیاز به سکونت پایدار جمعیت شهری رو به رشد بهباشد. عالوه

های محیطی را نیز در نظر گرفته باشد تقاضا برای محصوالت و فناوریمالحظات زیست

                                                 
1. Future Manufacturing Council, 2011. 
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 1.سیسات زیرساختی را افزایش خواهد دادأها و تتمانسبز در ساخ

 دلیل رشد شهرنشینی و دربه نياز به تسهيالت محيط زيستي براي شهرها:ـ  

های جدی از روزافزون با چالش طوربهعین حال کاهش کیفیت محیط زیست، شهرها 

روبرو  هاله دفع زبالهئو مس امیدنی، آلودگی هوا، آلودگی صوتیقبیل کیفیت آب آش

نقل عمومی وهستند. بنابراین نیاز به وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست و حمل

ها نیز باید طوری ساخته شوند که یابد. همچنین ساختمانمتناسب با آن افزایش می

های ناشی از سیستم گرمایشی و سرمایشی آنها کاهش یابد. این روندها نشان آلودگی

 ها افزایش خواهد یافت. ع مرتبط با این فعالیتدهد که تقاضا برای صنایمی

 

 سرعت گرفتن چرخه عمر محصوالت. 4

زمان در محیط صنعت امروز عاملی بسیار حیاتی است. برای حفظ جایگاه در بازار باید 

های فنی های ارزش کارآمدتر، پیشرفتطور پیوسته و سریع نوآوری انجام شود. زنجیرهبه

تر های عمر محصوالت کوتاهاند چرخهتغییریافته تقاضا سبب شدهتر و الگوهای سریع

 شوند. این پدیده ناشی از عوامل زیر بوده است:

کنندگان و با تغییر نگرش مصرف هاي فني:افزايش سرعت و فراگيري نوآوري 

های جدید در دسترس تعداد بیشتری از محصوالت و فناوری ،شدن تجارتجهانی

)شکل  یابدمییرد و زمان دسترسی به این تعداد از کاربران نیز کاهش گکاربران قرار می

سال طول کشید تا  70دهند که حدود (. به عنوان مثال، برخی برآوردها نشان می2

                                                 
1 .Ibid. 
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سال  15تا  12درصد از جمعیت ایاالت متحده آمریکا عرضه شود اما تنها  80تلفن به 

 1.م از جمعیت آمریکا عرضه شودهای هوشمند به همان سهزمان الزم بود تا تلفن

 

 2هاي مختلفميليون مشتري در فناوري 10مقايسه زمان صرف شده براي عرضه به  .2شکل 

 
 

گذاری در افزایش سرمایه توسعه سريع علوم و فنون جديد مهندسي:ـ  

های صنعتی از های فنی و مهندسی سبب شده است که طیفی از رشتهتعدادی از رشته

)داروسازی و بیوفناوری،  3باالتر R&Dصنعت با شدت  5ثیر بپذیرند. أاین موضوع ت

ای، صنایع تجهیزات و خدمات افزار و خدمات رایانهای، نرمافزارها و تجهیزات رایانهسخت

                                                 
1. Dediu (2012) 

2. Yim, 2011. 

 بلتک. هلی احقیق و اوسع  ب  فروش م نسبت هزین  R&Dمنظو  ا  تک  . 3
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درصد دارند  6باالتر از  R&Dطور متوسط شدت که به 1(پزشکی و کاالهای تفریحی

درصد از  36 را در ایاالت متحده آمریکا و تقریباً R&Dهای درصد از هزینه 70بیش از 

 2.دهندخود اختصاص میرا در اتحادیه اروپا و ژاپن به R&Dهای کل هزینه

 

 
 

                                                 
1. Leisure Goods 

2. European Commission, 2009. 
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 كنندگانتغيير عادات مصرف .5

انتظار بر این است که رشد اقتصادی و افزایش درآمد در اقتصادهای نوظهور و سایر 

افزایش تقاضا برای محصوالت مصرفی و سایر محصوالت مناطق جهان در آینده منجر به 

عنوان مثال، آموزش در میان شهروندان این کشورها اولویت باالیی پیدا کرده شود. به

در بازار مسکن این کشورها نیز مالکیت شخصی رو به گسترش است. نه تنها  1.است

آنها نیز به  جمعیت شهرنشین این کشورها رو به رشد است، بلکه درآمد شهروندان

تریلیون دالر به  21تقاضای طبقه متوسط جهانی از  2030کند. تا سال سرعت رشد می

بازارهای  (.1د آن از آسیا خواهد بود )جدولدرص 80کند که تریلیون دالر رشد می 56

 نوظهور همچنین تقاضای بالقوه زیادی نیز برای کاالهای لوکس ایجاد خواهند کرد. مثالً

واسطه رشد سریع تعداد خانوارهای میلیونر های آینده چین بهود طی سالرانتظار می

بازار فروش محصوالت و کاالهای لوکس جهان  ترینبزرگساکن در این کشور تبدیل به 

کنندگان در اقتصادهای نوظهور که بر این، ترجیحات بسیاری از مصرفعالوه 2.شود

کند. این برندهای جهانی گرایش پیدا میدرآمد کمتری دارند با افزایش درآمد به سمت 

افزوده باالیی موضوع یک فرصت برای صنایعی است که خدمات و محصوالت با ارزش

ـ های آینده درصد بیشتری از جمعیت اقتصادهای نوظهور طی سال زیراکنند، تولید می

جزء بازار هدف آنها محسوب ـ  دلیل فقر ترجیحاتی به این محصوالت نداشتندبه که قبالً

 خواهند شد. 

                                                 
1. BCG (2010). 

2 .Ibid. 
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 مخارج طبقه متوسط در مناطق جغرافيايي جهان  .1جدول 

 1(2005سال  PPPاساس شاخص )ميليون دالر تعديل شده بر
 جغرافیایی منطقه

 آمریکای شمالی 

 درصد 

 اروپا 

 درصد 

 آمریکای جنوبی و مرکزی 

 درصد 

 آسیا و اقیانوسیه 

 درصد 

 جنوب صحرای آفریقا 

 درصد 

 خاورمیانه و شمال آفریقا 

 درصد 

 جهان 

 درصد 

 

 هاي صنعتي روند سياست. 6

پذیر اولویت بسیاری دهند که ایجاد یک بخش صنعت رقابتمطالعات بسیاری نشان می

در  ها به دخالترود تمایل دولترو انتظار میایناز کشورها در آینده خواهد بود. از

در یافته افزایش یابد. درحال توسعه و هم کشورهای توسعه هم در کشورهای ،اقتصاد

های شغلی و کسری یافته افزایش نگرانی درباره از دست دادن فرصتکشورهای توسعه

                                                 
1. OECD, 2010. 
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گذاری جهت های بلندمدتی را برای سرمایهها برنامهتجاری باعث شده است که دولت

مین مالی أها بیشتر بر تحمایت از بخش صنعت طراحی کنند که تمرکز این برنامه

ی در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن نیز های تحقیق و توسعه است. حتبرنامه

پذیری کارشناسان دولتی زیادی هستند که نیاز به دخالت دولت برای حفظ رقابت

کنند. اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه نیز استفاده صنعت در آینده را تجویز می

ا استفاده کارآفرینی ب یهای دولتی و همچنین ارتقاشرکت 1،های ذخیره ثروتاز صندوق

حتی کشورهای  3.اندرا در دستور کار خود قرار داده 2«داری دولتیسرمایه»از الگوی 

دنبال متنوع کردن اقتصاد خود از طریق ایجاد نفتی ثروتمند حاشیه خلیج فارس نیز به

های عظیم دولتی در گذاریپذیر هستند. با توجه به سرمایهیک بخش صنعت رقابت

عنوان بازیگران جهانی جدید توانند بهدر اقتصادهای نوظهور می هابخش صنعت، شرکت

ظهور کنند و روابط حاکم بر بازار جهانی را بر هم بزنند. تعدادی از کشورهای صنعتی و 

های فناوری گذاری عظیم در زمینه ایجاد قابلیتهای سرمایهاقتصادهای نوظهور برنامه

 4:د زیر اشاره کردرتوان به موال میعنوان مثااند. بهبرای خود تعریف کرده

میلیارد یورو  1انه آن یدر آمریکا که بودجه سال 5برنامه اقدامات نانوفناوری ملی 

 است. 

                                                 
1. SWFs 

2. State Capitalism. 

3. US Intelligence National Council, 2008. 

4. High Level Group on Key Enabling Technologies, 2010. 

5. National Nanotechnology Initiative 
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میلیارد  6/2انه آن یکه بودجه سال 1کارهای کوچکوبرنامه تحقیقات نوآورانه کسب 

 دالر در نظر گرفته شده است.

 50میلیارد دالر که به تنهایی  5با بودجه  2برنامه حمایت از تحقیقات نانو روسیه 

 شود. درصد از بودجه توسعه فناوری نانو در این کشور را شامل می

  .میلیارد یورو 10گذاری طرح بزرگ توسعه فناوری در چین با سرمایه 16 

 .2009میلیون یورو بودجه در سال  150با  3های صنعتی ژاپنبرنامه خوشه 

های راهبردی فرانسه با تمرکز بر بیوفناوری و گذاریهبرنامه توسعه سرمای 

 میلیارد دالر.  35نانوفناوری با مجموع بودجه بالغ بر 

 

 گذاري در ايرانبندي و نکات كليدي براي سياستمعج. 7

 خالصه گزارش. 1-7

های ست. یکی از جنبههای صنعتی، جهانی شدن اقتصادهامهمترین روند آتی در فعالیت

های سپاری فعالیتشدن که در آینده نیز تداوم خواهد یافت، افزایش برونجهانی 

صنعتی و سازماندهی جدید الگوهای مالکیت و جغرافیای تولید خواهد بود. در نتیجه 

و خرد  4تکههای صنعتی بیش از پیش تکهاین تغییرات انتظار بر این است که فعالیت

کاالهایی متمرکز  تجارت جهانی بیشتر برست که جریان خواهند شد. این بدان معنا

                                                 
1. Small Business Innovation Research 

2. RusNano  

3. High Level Group on Key Enabling Technologies 

4. Fragmented 
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رسند بلکه برای تولید کاالی نهایی در کننده نهایی نمیدست مصرفخواهد شد که به

 شوند. طول زنجیره ارزش جابجا می

هایی بخشها و یافته بر فعالیتباور عمومی بر این است که کشورهای توسعه 

کنند و برعکس کشورهای درحال میافزوده بیشتری خلق شوند که ارزشمتمرکز می

کنند. اما افزوده کمتری ایجاد مییابند که ارزشهای کاربر تمرکز میتوسعه بر بخش

کشورهای درحال  زیرارسد که این وضعیت در آینده تداوم داشته باشد، نظر نمیبه

 ند.آفرین بپردازهای ارزشتوسعه تالش بیشتری دارند که به میزان بیشتری به فعالیت

های ارزش جهانی و همگرایی سریع یکی از نمودهای جهانی شدن توسعه زنجیره 

مناطق جغرافیایی جدید در اقتصاد جهانی است که سبب شده است تا فشار رقابتی 

طور طور سنتی در بخش صنعت فعال بودند، وارد شود. بهروزافزونی بر کشورهایی که به

نعتی بسیار باالیی خواهند داشت. اگرچه خاص، چین، برزیل و هند رشد صادرات ص

های مونتاژ تصور عنوان کارخانهطور سنتی مناطق نوظهور اقتصادی در جهان بهبه

گذاری سنگینی برای دهد که این کشورها سرمایهشوند اما روند جهانی نشان میمی

ت که این دهند. در نتیجه انتظار بر این اسصنعتی انجام می یافزایش دانش فنی و ارتقا

کنندگان و رقبای جهانی عنوان عرضهطور روزافزون نقش مهمتری را بهکشورها به

 بازی کنند. ،کشورهای صنعتی قدیمی

ثیرگذار بر صنعت در جهان تغییرات جمعیتی است که در أیکی از روندهای کالن ت 

کیب و های صنعتی را تغییر خواهد داد و اندازه، ترآینده فعالیت ،های پیش رودهه

ثیرگذار أپذیری صنایع تتوانمندی آموزشی نیروی کار را تغییر داده و بر کیفیت رقابت
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طور خاص پیری جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر جوان پیامدهای جدی خواهد بود. به

یافته خواهد داشت. این پیامدها به شکل کاهش عرضه ویژه برای کشورهای توسعههب

های بهداشتی جمعیت پیر مهارتی و افزایش بار هزینهنیروی کار، افزایش شکاف 

 کشورهای صنعتی بر نیروی کار شاغل ظاهر خواهد شد. 

صورت تغییر ترکیب تقاضای جهانی یکی دیگر از پیامدهای تغییرات جمعیتی به 

نمود پیدا خواهد کرد. در سطح جهانی انتظار بر این است که ظهور طبقه متوسط و 

های آینده در دهه شدت تمرکز بازار را تغییر دهد.درحال توسعه به باالتر در کشورهای

طبقه متوسط آسیایی به اندازه کافی بزرگ خواهد بود که بتواند یکی از بازیگران اصلی 

انداز در کشورهای آسیایی کاهش و مصرف اقتصاد دنیا باشد. انتظار بر این است که پس

ن موضوع سبب تغییر در ترکیب تقاضا شده و در کاالهای لوکس در آسیا افزایش یابد. ای

 نتیجه زنجیره عرضه فعلی را تغییر خواهد داد. 

یکی از روندهای آینده که بر بخش صنعت اثرگذار خواهند بود، افزایش شهرنشینی  

ای خواهد شد های جدی و پیچیدهاست. فرآیند سریع شهرنشینی سبب بروز چالش

نقل و کاهش کیفیت محیط زیست. ور بخش حملجمله کمبود مسکن، ازدحام داز

بر این، این روند نیازمند اقداماتی برای ایجاد شغل در نزدیکی شهرهایی است که عالوه

ها باید قادر باشند در محیط شهری ست که کارخانهیت متراکم دارند. این بدان معناجمع

 یا نزدیکی آن فعالیت کنند.

ا در سطح جهانی تغییر خواهد داد، سرعت از دیگر روندهایی که بخش صنعت ر 

ها برای حفظ جایگاه در بازار باید یافتن چرخه عمر محصوالت است. در نتیجه بنگاه
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های های ارزش کارآمدتر، پیشرفتطور پیوسته و سریع نوآوری انجام دهند. زنجیرهبه

صوالت های عمر محشوند چرخهتر و الگوهای تغییریافته تقاضا سبب میفنی سریع

 تر خواهد کرد.های آینده مشکلتر شوند. این موضوع رقابت را در دههکوتاه

ثیر قرار خواهد داد، تغییر در عادات أتحول دیگری که بخش صنعت را تحت ت 

مصرفی بخش بزرگی از جمعیت جهان است. انتظار بر این است که رشد اقتصادی و 

اطق جهان در آینده منجر به افزایش افزایش درآمد در اقتصادهای نوظهور و سایر من

های آینده رود طی سالتقاضا برای محصوالت مصرفی و سایر محصوالت شود. انتظار می

واسطه رشد سریع تعداد خانوارهای میلیونر ساکن در این کشور تبدیل به چین به

 بر این، ترجیحاتبازار فروش محصوالت و کاالهای لوکس جهان شود. عالوه ترینبزرگ

کنندگان در اقتصادهای نوظهور که درآمد کمتری دارند با افزایش بسیاری از مصرف

کند. این موضوع یک فرصت برای درآمد به سمت برندهای جهانی گرایش پیدا می

 کنند. افزوده باالیی تولید میاست که خدمات و محصوالت با ارزش صنایعی

یافته و درحال توسعه توسعهگذاری عظیم کشورهای در نهایت توجه و سرمایه 

های گیری سیاستهای جدید و تغییر جهتویژه اقتصادهای نوظهور در فناوریهب

صنعتی سبب تشدید رقابت در عرصه تکنولوژی جهانی خواهد شد. ایجاد یک بخش 

اولویت بسیاری از کشورها در آینده خواهد بود. در کشورهای  ،پذیرصنعت رقابت

های شغلی و کسری تجاری باعث نگرانی درباره از دست دادن فرصتیافته افزایش توسعه

گذاری جهت حمایت از بخش های بلندمدتی را برای سرمایهها برنامهشده است که دولت

های تحقیق و مین مالی برنامهأها بیشتر بر تصنعت طراحی کنند که تمرکز این برنامه
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یه نیز این موضوع را در دستور کار توسعه است. اقتصادهای نوظهور مانند چین و روس

دنبال متنوع اند. حتی کشورهای نفتی ثروتمند حاشیه خلیج فارس نیز بهخود قرار داده

پذیر هستند. با توجه به کردن اقتصاد خود از طریق ایجاد یک بخش صنعت رقابت

ها در اقتصادهای نوظهور های عظیم دولتی در بخش صنعت، شرکتگذاریسرمایه

عنوان بازیگران جهانی جدید ظهور کنند و روابط حاکم بر بازار جهانی را بر وانند بهتمی

 هم بزنند. 

 

 گذاري در ايران. نکات كليدي براي سياست2-7

این گزارش نکات مهمی را درباره تغییرات کالن در سطح جهان که بر بخش صنعت 

به نکات مهمی درباره  توانثیرگذار هستند بیان کرد. با توجه به این موارد میأت

 د. پژوهانه اشاره کربا نگاهی آیندهگذاری صنعتی سیاست

طور که جهانی شدن نظام تولید و ضرورت کسب جایگاه مناسب در آن. همان. 1 

دارد، زنجیره ارزش جهانی درحال تکه تکه شدن و خرد شدن است این گزارش اعالم می

باشد. در این نظام جهانی رقابت دن میتر شو به بیان دیگر به سرعت درحال تخصصی

دنبال زند. بنابراین الزم است تا سیاستگذاران کشور بهشدید حرف اول و آخر را می

ها و بخش صنعت داخلی بتوانند سهم و جایگاه اساس آن بنگاههایی باشند که برسیاست

 ای در نظام تولید جهانی برای خود کسب کنند. شایسته

طور که بیان شد، کشورهای به کسب و تعمیق دانش فنی. همانضرورت توجه . 2 

ها و دانش روز گذاری قابل توجهی در کسب و تعمیق فناوریدرحال توسعه سرمایه
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خواهند داشت. این موضوع به حدی جدی است که باعث به چالش کشیدن کشورهای 

ت. این موضوع صنعتی و توسعه یافته شده است و جایگاه آنها را به خطر انداخته اس

های پیشرو در کشور و رفع گذاری در دانش و فناوریضرورت توجه جدی به سرمایه

کند. ضعیف بودن پیوند بین صنعت و دانشگاه در سازی آنها را گوشزد میموانع تجاری

ایران گرچه معضلی ساختاری و طوالنی است، اما به هر حال حفظ جایگاه بخش صنعت 

 کند. رورت حل این معضل را بیش از پیش گوشزد میدر نظام تولید جهانی ض

توجه به بازار رو به رشد کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور. پیام . 3 

های آینده در میان اقتصادهای های جدید اقتصادی در دههمهم این گزارش ظهور قدرت

های بزرگ جهان عنوان کارخانهنوظهور است. بنابراین گرچه این کشورها تاکنون به

های جدیدی گیری قطباند، اما افزایش ثروت در میان آنها سبب شکلمطرح بوده

های تواند فرصتعنوان بازار مصرف در این کشورها شده است که توجه به آن میبه

توجهی یا افول بازارهای مناسبی برای صنایع کشور فراهم کند. این موضوع به معنای بی

است که نباید از بازارهای جدید ای شمالی نیست، بلکه به این معنریکسنتی در اروپا و آم

 برای کسب سهم از بازار جهانی غافل شد. 
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