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فهرست افزایشها و کاهشهای سرمایه بزرگترین شرکت های
جهان آنقدر گویا روند یک دهه اخیر اقتصاد در جهان را نشان
میدهد ،که نیاز به شرح و تفسیر بیشتری نباشد؛ دنیا به سمتی
میرود که برنده های اقتصادی در آن ،کسانی هستند که کارهای
خدماتی و تکنولوژیکی انجام میدهند

درسی از صنعت برق برای اقتصاد

توسعه کسب و کار
با صادرات خدمات نفتی

صنعت نفت ایران علی رغم تاریخچه ١١٠ساله خود هنوز
با مرزهای فناوری و دانش فاصله دارد .این موضوع روی
سـ ــهم نفت از صادرات خدمات فنی و مهندسـ ــی نیز اثر
یادداشت
گذاشـ ــته است .اما برنامه صنعت نفت کاهش فاصله با
مرزهای دانش و تکنولوژی و همینطور افزایش صادرات
خدمـ ــات فنی و مهندسـ ــی صنعت در کنـ ــار محصوالت
بـ ــا ارزشتر در نتیجـ ــه پاالیش نفـ ــت و فرآوردههای آن و
توسعه صنعت پتروشـ ــیمی در پایین دسـ ــت آن است.
مهدی احمدی
پژوهشـ ــگاه صنعت نفـ ــت که سـ ــال  1338تحت عنوان
مروست
مرکز خدمات آزمایشگاهی صنعت نفت راهاندازی شد،
رئیس توسعه کسب و کار
پژوهشگاه صنعت نفت
اکنـ ــون به ایـ ــن اهداف توجهـ ــی ویـ ــژه دارد و برای تحقق
آنها در تالش اسـ ــت.در این راستا عالوه بر خودکفایی در
بسیاری از تجهیزات ،مواد و بخشهای مورد نیاز صنعت برنامههایی برای صادرات
توانمندیها نیز وجود دارد .یکی از دستاوردهایی که در این زمینه داشتهایم ،صادرات
اولین لیسانس فرآیندی داخلی به خارج از کشور با ارائه دانش فنی و طراحی پایه 9
واحد فرآیندی پاالیشگاه الفروقلوس سوریه است .از آنجا که محافظت از داراییهای
معنـ ــوی بهعنـ ــوان یکی از ارکان توسـ ــعه کسـ ــب و کار در تجارت بینالملل اسـ ــت،
پژوهشـ ــگاه با ثبت  152پتنت داخلی و  135پتنت خارجی از دسـ ــتاوردهای خود در
مقیاس داخلی و بینالمللی محافظت میکند .کارآمدی و اثربخشی سازمانهای
پژوهش و فناوری و خدمات آنها در عرصه صنعت و کسب و کار ملی و بینالمللی
عـ ــاوه بر متأثر بودن از عوامل متعدد ،در گرو بازارگرایی بهعنوان یک عامل مهم و
راهبردی اسـ ــت .یکی از ویژگیهای سـ ــازمانهای پژوهش و فناوری پیشرو و کارآمد
در بازارهای جهانی ،برخورداری از شایسـ ــتگیهای بازارگرایی و توجه و تأکید آنها به
خواستههای بازار و مشتریان بوده است.
پژوهشگاه صنعت نفت بهمنظور حضور رقابتی و قدرتمند در عرصه فناوری ملی
و بینالمللـ ــی ،بایسـ ــتی از شایسـ ــتگی بازارگرایی جهت تحقق اهـ ــداف مورد نظر و
حمایت فناورانه الزم و کافی از صنایع برای رقابت پذیر نمودن آنها برخوردار شود.
از اینرو پژوهشـ ــگاه بازآفرینی مدل کسب و کار خود را با هدف حصول به بازارگرایی
در دسـ ــتور کار قرار داده است .تدوین مدل کسـ ــب و کار با توجه به نیازهای داخلی و
بینالمللی ،هدفمندی تولید خدمات و محصوالت ،تنوعپذیری طیف مشـ ــتریان،
توسعه روشهای بازاریابی ،استانداردسـ ــازی قیمتگذاری محصوالت و خدمات،
توسعه روشهای علمی نیازسنجی مشتریان ،جایگاه برند سازی ،شعاع عملیاتی
ارائه خدمات و محصوالت ،استانداردسـ ــازی خدمات پس از فروش و تنوع بخشـ ــی
به منابع درآمدی ،جزئی از فعالیتهای جدید دربهبود تصویر سازمانی و اثرگذاری
بیشتر در صنعت نفت کشور است.
لذا با توجه به قابلیتهای موجود در ارائه خدمات دانشی و فنی به صنایع در داخل
و خارج کشـ ــور ،همچنین تأثیرگذاری ارائه خدمات دانش فنی در خارج از کشـ ــور در
رشـ ــد فعالیتهای این مرکز ،طرح اسـ ــتفاده از شـ ــرکتهای ثالث بـ ــرای بازاریابی
خدمات و محصوالت پژوهشـ ــگاه در خارج از کشـ ــور به تازگی در پژوهشگاه صنعت
نفت مصوب شده است .در این طرح از طریق فراخوانی که بزودی منتشر میشود،
شـ ــرکتهای توانمند فعال در بازاریابی بینالمللی میتواننـ ــد بازاریابی خدمات و
محصوالت پژوهشگاه در خارج از کشور را به انجام برسانند .امیدواریم از این طریق
بتوانیم تفسـ ــیری جدید از اقتصاد مقاومتی را با ارزآوری و ایجاد اشـ ــتغال در بخش
خصوصی از طریق صادرات محصوالت دانش بنیان ارائه کنیم .ناگفته نماند در کنار
پژوهشگاه سایر بخشهای صنعت نفت از دولتیها تا بخشهای خصوصی همگی
در این مسیر در حال حرکتند .اگرچه در سالهای گذشته موفقیتهای کسب شده در
زمینه دانش فنی و صادرات آن چندان چشمگیر نبودهاند اما اهداف بزرگی برای این
بخش ترسیم شده است که امیدواریم محقق شود.

عکس :رویترز

صنعت برق یکی از صنایع پیشرو کشور محسوب میشود
که با داشـ ــتن یکـ ــی از بزرگترین و کارآمدترین شـ ــبکهها
یادداشت
در جایگاه چهاردهم دنیا ایسـ ــتاده اسـ ــت .پیشرفت این
صنعت سـ ــال هاسـ ــت که با تکنولوژیهـ ــای برتر جهان
همراه بوده و در بخشهای مختلـ ــف از تولید تا انتقال و
توزیع دسـ ــتاوردها و موفقیتهایی بهدنبال داشته است.
در اقتصاد کشـ ــور هم صنعت برق همواره نقش مثبتی
داشـ ــته اسـ ــت .بهطوری که آمارها نشـ ــان میدهد سهم
محمود فتوحی
قابل توجهی از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران،
فیروزآبادی
رئیس دانشگاه
مربوط به این بخش است .امروز ما سازنده اکثر تجهیزات
صنعتی شریف
مورد اسـ ــتفاده در صنعت برق هسـ ــتیم و با تحوالت در
سـ ــازهها ،تجهیزات و سیسـ ــتمهای بهرهبـ ــرداری دنیا همراهیـ ــم .حتی در صنعت
نیروگاهی که یکی از پیچیدهترین صنایع دنیاست و تخصصهای متعددی از جمله
مهندسی مکانیک ،مهندسی برق ،مهندسی شیمی و ابزار دقیق را میطلبد ،موفق
عمل کردهایم و حرفی برای گفتن داریم .مفهوم این عبارات خودکفایی اسـ ــت .نه
تنها خودکفا شدهایم بلکه در دنیا میتوانیم وارد عرصه رقابت شویم .به طوری که
حتی در مناقصات بینالمللی میبینیم که ایران در رقابت سـ ــالم شرکت میکند و
برنده پروژههای ساخت نیروگاه میشود .همینطور در کنتورسازی بویژه کنتورهای
هوشمند ،وضعیت ایران قابل قبول است و توانسته موفق عمل کند .در مورد ساخت
تجهیزات دیگر مورد نیاز صنعت نیز امروز بیش از  95درصد به خودکفایی دسـ ــت
یافتهایم و حتی صادرات به کشـ ــورهای دیگر داشـ ــتهایم .از اینرو است که صنعت
برق را پیشـ ــرو در کشور مینامم .اما باید ریشههای موفقیت را بررسی کرد و به سایر
صنایع نیز تعمیم داد .یکی از علل دستیابی صنعت برق به خودکفایی ،راهگشایی
تولیدات آن به بازارهای صادراتی و پیشرو شدن در اقتصاد به رابطهای که با دانشگاه
دارد ،بازمی گردد .ارتباط سـ ــازندهای میان صنعت برق و دانشـ ــگاه وجود دارد .چه
دانشـ ــگاه و چه صنعت هر دو اعتقاد دارند که به یکدیگر نیازمندند و به هم اعتماد
دارند .میان صنعت برق و دانشگاه برای حل مشکالت ارتباط دوسویهای وجود دارد
که باعث شده با کمک هم در مسیر توسعه قدم بردارند .از اینرو در برخی از موارد
امروز صنعت برق ایران روی مرزهای تکنولوژی ایسـ ــتاده اسـ ــت و تالش میکند تا
همراه با پیشرفت تکنولوژی مورد نیاز صنعت جلو رود .برخالف اغلب صنایع کشور
که دانشگاه جدا از صنعت افتاده است.
عامـ ــل دیگر موفقیت این صنعت به نیروی انسـ ــانی مشـ ــغول در آن بـ ــاز میگردد
که صنعت برق چه حوزه سـ ــتادی و چه در شـ ــرکتهای برق منطقه و توزیع افرادی
مشغول به کارند که جزء قویترین فارغالتحصیالن در زمینههای مهندسی بودهاند.
یعنی شایسـ ــته سـ ــاالری به جای رابطه و رانت .لذا این دو موضـ ــوع را عوامل مهم و
مؤثر در پیشـ ــرفت صنعت برق میدانم .صنایع دیگر نیز میتوانند با الگو گرفتن از
صنعت برق مسـ ــیر حرکت خود را اصالح کنند و به روی ریلهای توسعه بازگردند.
البتـ ــه هنوز در خیلی از موارد بـ ــا ایده آلهای صنعت و برنامهها فاصله وجود دارد
و باید برای موفقیت یک صنعت توانمند کشـ ــور گامهای بلندتری برداشت .در این
برهه از زمان اعتقاد دارم که باید برای توسـ ــعه سـ ــاخت در صنعت برق و صادرات
خدمات فنی و مهندسی این بخش با جدیت بیشتری حرکت کنیم .باید از نقاط قوت
کشـ ــور حتی در دوره تحریم بهره ببریم .معرفی صنایع و شرکتهایی که در ساخت
تجهیزات صنعت برق کشور سهم اساسی دارند ،از جمله کتورسازان ،نیروگاه سازان و
فعالیتهای بخش توزیع و انتقال به کشورهای دیگر و بخصوص کشورهای همسایه
میتواندمسیرهایجدیدیرادرزمینهسودآوریاینصنعتبرایکشوربگشاید.یکی
از کارهایی که دولت میتواند انجام دهد ،فعال کردن سازندگان ایرانی در کشورهای
همسایه نظیر عراق و حتی سوریه است .این کشورها نیاز مبرم به تأسیسات برقی از
جملهشبکههایبرقدارند.البتهاخباریدراینبارهبهگوشمیرسدکهآرزومیکنیم
برنامهها به خوبی پیش رود و قراردادهایی برای توسعه همکاری های بینالمللی در
زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق شکل گیرد.

«خدمات» در اقتصاد جهان چه جایگاهی دارد؟

برندههای اقتصاد

روند یک دهه اخیر شرکتهای جهان نشان میدهد که خدمات و تکنولوژی
برندههای اقتصاد رقابتی جهانی هستند
ریحانه یاسینی
خبرنگار

 ۵۰۰میلیـــارد دالر؛ عددی اســـت که گردش مالی بزرگترین شـــرکت جهان را نشـــان
میدهد .این شرکت نه نفتی است ،نه صنعتی و نه حتی تکنولوژیک ،تنها کار آن توزیع
کاالها و ارائه خدمات اســـت .والمارت شـــرکتی امریکایی اســـت که از مجموعهای از
فروشگاههای زنجیرهای تشکیل شده و بزرگ ترین مجموعه فروشگاههای زنجیرهای در
جهان است .این شرکت توانسته است که بیشترین گردش مالی را در سال  ۲۰۱۸داشته
باشد و باالتر از شرکتهای نفتی بایستد .بعد از والمارت امریکایی ،سه شرکت چینی در
ن هم رویال داچ
حوزه نفت و برق بیشترین گردش مالی را در جهان داشتهاند و بعد از آ 
شل هلند در جایگاه پنجم قرار میگیرد.
رتبهبنـــدی بزرگتریـــن شـــرکتهای
جهـــان براســـاس شـــاخصهای مختلفـــی
انجـــام میشـــود ،رتبهبندیای که براســـاس
گردش مالی صورت گرفتـــه ،وال مارت را در
جایگاه نخست قرار داده است اما رتبهبندی
دیگری براســـاس ارزش بازار ،رتبـــه اول را به
شـــرکت «اپل» میدهد و در رتبههای بعدی
از آن هـــم هیچ خبری از شـــرکتهای نفتی
نیســـت .بازار اپل در ســـال  ،۲۰۱۸نزدیک به
 ۹۲۷میلیارد دالر ارزش داشـــته اســـت .بعد
از آن آمـــازون با  ۷۷۸میلیـــارد دالر و الفابت
و مایکروســـافت بـــا  ۷۶۶و  ۷۵۱میلیارد دالر
ارزش بازار قرار دارند .جایگاههای بعدی هم
به فیسبوک و علیبابا میرسد .شرکتهایی

که تمام آنها خدماتی و تکنولوژیکی هستند.
بررسی وضعیت کشورها هم نشان میدهد
کشـــورهایی که بخش خدمات آن گستردهتر
اســـت ،در جهان جایگاه اقتصـــادی باالتری
دارد .بیـــش از  ۸۰درصـــد تولیـــد ناخالـــص
داخلـــی امریکا را خدمات تشـــکیل میدهد
و ســـهم صنعت در آن نزدیک به  ۱۹درصد
است .هندوستان و ترکیه که در سالهای اخیر
به اقتصاد نوظهور تبدیل شـــدهاند ،خدمات
نزدیک بـــه  ۶۱.۵درصد از کل تولید ناخالص
داخلیشان را تشـــکیل میدهد و در فرانسه
نیز ســـهم این بخش  ۷۸درصد اســـت .تنها
چین مورد نقضی برای این روند به حســـاب
میآید که خدمات در آن  ۵۲.۲درصد سهم

دارد و بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی
آن را تولید صنعتی با  ۳۹.۵درصد تشـــکیل
میدهد.درتولیدداخلیافغانستان،خدمات
نزدیک به ۵۶درصد سهم دارد و در ایران هم
سهم این بخش ۵۴.۳ ،درصد است.
رونـــد معنادار یـــک دهه اخیر بـــزرگ ترین
کمپانیهایجهان
مؤسســـه تحقیقاتـــی پیدبلیـــو ســـی با
همـــکاری بلومبرگ پژوهشـــی دربـــاره ۱۰۰
شرکت برتر جهان در سال  ۲۰۱۸انجام داده
که کنکاش در آن نکتههای جالبی را نشـــان
میدهـــد .این پژوهش در یک دســـتهبندی،
به ایـــن پرداخته اســـت که طی یـــک دهه از
سال  ۲۰۰۹تا  ،۲۰۱۸کدام شرکتها بیشترین
میـــزان افزایـــش را در ســـرمایه بازارشـــان
داشتهاند .شـــرکت «نتفلیکس» امریکا که
در صنعت خدمات مشتری کار میکند ،طی
یک دهه توانست ه است که سرمایه بازار خود
را  ۴هـــزار و  ۱۶۷درصد افزایش دهد .بعد از
این شـــرکت امریکایی هم شرکت تنسنت
چینـــی قـــرار دارد .تن ســـنت ،یک هلدینگ
اینترنتـــی چینی اســـت ،کـــه در زمینـــه ارائه
خدمات شـــبکههای اجتماعی ،رســـانههای
گروهی ،پورتالهای وب ،تجارت الکترونیک،

شرکتهاییکهطیسال ۲۰۰۹تا ۲۰۱۸بیشترینمیزانافزایشنسبیسرمایهرادرجهانداشتهاند
(تنهایکموردصنعتیبوئینگدرمیانآنهاوجودداردوبقیهشرکتهایموفقدرحوزهخدماتوتکنولوژیفعالبودهاند
شرکت

کشور

نتفلیکس

امریکا

تنسنت

چین

نسبت سرمایه بازار
 2018به 2009
صنعت
(درصد)
۴۱۶۷
خدمات مصرفی
تکنولوژی

هلدینگ بوئینگ

امریکا

خدمات مصرفی

آمازون

امریکا

خدمات مصرفی

۲۱۶۱

آفریقای جنوبی

خدمات مصرفی

۱۴۲۹

امریکا

تکنولوژی

۸۶۴

NVIDIA
داو پو

ناسپرس

سیتیگروپ
آدوب
اپل

کیچو موتای

امریکا
امریکا

امریکا
امریکا

امریکا

خدمات مالی

چین

امریکا

الفابت

امریکا

ویزا

تایوان

هانی ول

هوم دپات

خدمات مالی
تکنولوژی

مسترکارت
یونایتد هلث
گروپ
بوئینگ
بانک امریکا

مواد اولیه

امریکا

امریکا

امریکا

خدمات مالی

۵۹۸

خدمات مالی

۴۸۶

صنعتی

۴۴۰

تایوان

تکنولوژی

امریکا

خدمات مصرفی

امریکا

140

5

148

8

31
7

173

14

106

۸۰۵

خدمات درمانی

496

107

۱۱۳۶

۷۲۸

13

701

۱۷۵۰

کاالهای مصرفی

تکنولوژی

100

3

2700

۷۵۶

صنعتی

128

3

3715
۳۲۳۳

تکنولوژی

سرمایه بازار ۲۰۱۸
(به میلیارد دالر)

سرمایه بازار ۲۰۰۹
(به میلیارد دالر)

11

94

851

16

137

۷۳۶

184

22

۶۴۲

193

26

۵۵۴

719

110

207

42

246

۴۶۴

220

39

۴۱۵

206

40

20

108

م شرکت

کشور

صنعت

پتروچاینا

چین

نفت و گاز

نسبت سرمایه بازار
 2018به 2009
(درصد)
-۷۵

212

مواد اولیه

-۷

111

اگزون موبیل

بی اچ پی بیلیتون

امریکا

استرالیا

سرمایه ۲۰۱۸
(به میلیارد دالر)

287
118

316

نعت
تکنولوژی

337

تغییر
تعداد شرکتها در
سرمایه بازار ۲۰۱۸
میان  ۱۰۰شرکت
میزان سرمایه
(به میلیارد دالر)
برتر جهان در ۲۰۱۸از  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۸
4.806

15

کاالهای مصرفی

2827

17

خدمات درمانی

2230

خدمات مالی

خدمات مصرفی

سرمایه ۲۰۰۹
(به میلیارد دالر)

خبرگزاریهای جهان تبدیل شـــده است .در
سال  ،۲۰۱۶خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده
بود که ارزش بازار ســـهام روســـیه در آن سال
با  234میلیـــارد دالر کاهش به  531میلیارد
دالر رسیده و با در نظر گرفتن اینکه ارزش کل
سهام شرکت اپل با  147میلیارد دالر افزایش
به 652میلیار دالر رسیده ،میتوان گفت که با
فروشهمهسهامشرکتاپلنهتنهامیتوان
تمام ســـهام همه شرکتهای حاضر در بازار
مالیروسیهراخرید،بلکهباباقیماندهپولنیز
میتوان برای هر فرد روس یک تلفن همراه
آیفون 6خریداری کرد.
حاال اپل به جایی رســـیده اســـت که برای
مقایســـه آن بـــا دیگـــر اقتصادها ،نیـــازی به
مقایسهکلارزشآننیست.بلکهتنهافروش
تلفنهای همراه آن دو برابر درآمدهای نفتی
ایران اســـت .در ســـال  ،۲۰۱۸بررسی فروش
جهانی تلفـــن همراه آیفون نشـــان میدهد
درآمد کسب شده این شرکت بیش از ارزش
صادرات نفت ایران طی سالهای اخیر بوده
است .بر اساس تحلیلی از احسان سلطانی،
پژوهشگر اقتصادی ،مقایســـه میزان درآمد
ایران از فروش نفت با درآمد شـــرکت اپل از
فروش گوشـــی آیفون در  10ســـال اخیر نشان
میدهد کـــه درآمد فروش گوشـــی آیفون در
ســـال  ۲۰۱۸بیش از  ۱۳۰میلیارد دالر بوده در
حالی کـــه درآمد نفت کشـــور اندکی بیش از
۶۰میلیاردرسیدهاست.

صنایعیکهدرمیان ۱۰۰شرکتبرترجهان
بیشترین سرمایه را در سال ۲۰۱۸در مقایسه با ۲۰۰۹داشتهاند
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نفت و گاز

درصد افزایش سرمایه بازار در رتبه پانزدهم
ی اســـت
قرار گرفته اســـت .اما جالبتر زمان 
که شـــرکتهایی با بیشـــترین میزان کاهش
سرمایهبررسیمیشوند.
«پتروچاینـــا» ،شـــرکت نفـــت چینی که
تحت مدیریت شرکت ملی نفت چین اداره
میشـــود و بزرگترین تولیدکننده نفت خام
در چین به حســـاب میآید ،بیشترین میزان
کاهش سرمایه بازار را در جهان طی یک دهه
گذشته داشته است .سرمایه بازار این شرکت
در این مدت ۷۵ ،درصد کمتر شـــده اســـت.
بعد از آن هم شرکت «اگزان موبیل» امریکا
قـــرار دارد که دومین شـــرکت نفتـــی بزرگ
جهان اســـت .ســـرمایه بازار این شرکت هم
طی ســـال  ۲۰۰۹تا  ۲۱ ،۲۰۱۸درصد کم شده
است .در رده سوم هم یک شرکت استرالیایی
قرار گرفته است«.بیاچپی بیلیتون» شرکت
اســـتخراج معـــادن بریتانیایی-اســـترالیایی
اســـت ،که بهعنـــوان بـــزرگ ترین شـــرکت
معادن و فلزات جهان شناخته میشود .این
شرکت در زمینه استخراج سنگ آهن و زغال
سنگ ،تولید و فروش آلومینیم ،فوالد ،منگنز
و اورانیـــم ،المـــاس ،طال و نقـــره ،همچنین
عرضه فرآوردههای نفتی فعالیت میکند و
ســـرمایه آن طی یک دهه  ۷درصد کم شده
است.
فهرست افزایشها و کاهشهای سرمایه
آنقـــدر گویا روند یـــک دهه اخیـــر اقتصاد در
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307

-۲۱

آنتـــی ویروسهـــا ،مرورگـــر وب ،بازیهـــای
چندنفـــره آنالیـــن و خدمـــات ارزش افزوده
مخابرات فعالیت میکند .این شـــرکت طی
یک دهه ،ســـرمایه بـــازارش را  ۳هزار و ۱۷۵
درصـــد افزایش داده اســـت .بعـــد از آن هم
هلدینگ بوکینگ به معنـــای هلدینگ رزرو
امریکا قرار دارد ،شرکتی که در حوزه خدمات
مســـافرتی فعالیت میکند و رهبـــری برای
شـــرکتهای جهان در حوزه سفر آنالین به
ت هم توانسته است
حساب میآید .این شرک 
که طی یک دهه ،سرمایه بازار خود را  ۳هزار
و  ۲۳۳درصد افزایش دهـــد .بعد از آن هم
شرکت  Nvidiaامریکایی قرار دارد که شرکتی
بزرگ در حـــوزه بازیهای امریکایی اســـت.
شـــرکت فروش آنالین آمازون هـــم در رتبه
پنجم قرار دارد .ســـرمایه بازار این دو شرکت
به ترتیب  ۲۷۰۰و  ۲۱۶۱درصد طی یک دهه
افزایش یافته اســـت .تا جایگاه بیســـتم این
ردهبندی ،تمام شـــرکتها ماننـــد «آدوب»
و «اپـــل» در رتبههای نهم و دهـــم در حوزه
خدماتی و تکنولوژیکی فعال هســـتند ،تنها
شرکت حملونقل هوایی «بوئینگ» در رتبه
چهاردهم جای دارد که بعد از آن هم «بانک
امریکا» که کار آن خدمات مالی است با ۵۹۸

جهـــان را نشـــان میدهد ،که نیاز به شـــرح و
تفسیر بیشتری نباشد؛ دنیا به سمتی میرود
که برندههای اقتصادی در آن ،کسانی هستند
کـــه کارهای خدماتـــی و تکنولوژیکـــی انجام
میدهند.
درآمدفروشآیفون
دوبرابردرآمدنفتیایران
بخش بزرگی از سرمایه جهان در صنایع
بزرگی چون پتروشیمی ،خودروسازی و حمل
ونقل جابه جا میشـــود .در سال  ۲۰۱۵برای
اولین بار مرکز پژوهشـــی وال اســـتریت طی
پژوهشی نشـــان داد که شرکتهای فعال در
عرصه فناوری اطالعات نســـبت بـــه رقبای
خود در دیگر صنایع بیشترین ارزش مالی را
دارند و محصوالت آنها نیز ســـطح گســـترده
تری از بازار جهانی را پوشـــش میدهد .اپل،
گوگل،مایکروسافت،آمازونوفیسبوکپنج
شرکتی هستند که به گفته وال استریت ارزش
مجموع ســـرمایههای آنها سه ســـال پیش،
بیش از 2/2تریلیون دالر محاسبه میشد.
شرکتهای خدماتی و تکنولوژیکی آنقدر
بزرگ شـــدهاند که چند سالی است مقایسه
آنها با درآمدهای نفتی کشورهای دیگر یا کل
درآمد یک کشـــور به چیزی شبیه یک مد در

نفت و گاز

صنعتی
خدمات مخابراتی
و ارتباطاتی
مواد اولیه

4421
2507

1416
965

٪۴۳۳

23

222٪

11

٪۳۹۹

14
7
8

٪۱۵۷

٪۱۵۲
٪۱۴

٪۲۰۱

604

3

٪۴۸

259

2

٪۱۰۶
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