
تغییر تکنولوژیکی، تحول ساختاری و رشد اقتصادی



مقدمه

ادیاقتصتوسعهورشدموجبنوآوریوآوریفنچگونهکهدهدتوضیحتواندمیتجربیحقیقتچهار

موجودایهتکنولوژیازاستفادهدرکشوریکهایقابلیتکه،باشدمیاینشاملمورداولین.شوندمی

ازاما.پردازدمیساختاریتغییرطریقازمدتدرازدرآناقتصادیعملکردتعیینبهنوآوریدرنیزو

راینبنابباشد،میسختبسیارتکنولوژیجذبواستفادهبرایجدیدهایقابلیتتوسعهکهآنجا

چندتنها.نداردوجودحتییاوبودهکندبسیارکلیطوربهکشورهابینزندگیاستانداردهایهمگرایی

باالییسطوحارایدیافتهتوسعهثروتمندکشورهای.کردندپیداتغییرنسبیتوسعهبهنسبیفقرازکشور

درجهردوفناوریوعلمدرگذاریسرمایهاززیادیبسیارحجمدلیلوبودهتکنولوژیکیپیچیدگیاز

R)توسعهوتحقیقاول & D)وترنپاییبسیارتکنولوژیکیهایقابلیتدارایفقیرکشورهای.هستند

.باشندمیتوسعهوتحقیقدرکمتریبسیارگذاریسرمایه



مقدمه

کیصادراتیبازارهایدرموجودهایقابلیتبیشتر،یاوگذشتهسال15درکه،استاینحقیقتدومین

نواعادیگر،عبارتبه.استبودهسریعیاآرامرشداحتمالبافقیرکشورهایتشخیصبرایخوبراه

درعملکردابنزدیکیارتباطدارایکنندمیجهانیمرزباسازگاریبهقادرراکشوریککههاییقابلیت

دازد،پرمیدانشانتشارطریقازجبرانبرایهاییفرصتارائهبهشدنجهانی.هستندجهانیبازارهای

.شودنمیمنجررشدبهخودکارطوربهجهانیبازارهایبهوروداما

رشدبرایهوسیلیکعنوانبهالمللیبینصادراتیبازارهایازاستفادهکه،استاینشاملسومحقیقت

نیازباالترتکنولوژیوپیچیدگیباجدیدمحصولبندیدستهدرتغییربرایهاییشرکتبهاقتصادی

بخشدرختلفمبسیارنرخباکهشودمیهدایتتکنولوژیکیتغییراتتوسطعمدتاساختاریتغییر.دارد

.دهدمیرخاقتصاددرمختلفهای



مقدمه

هایخشبازبیشرااقتصادهایبخشازبرخیتکنولوژیکیتغییراتکهاستمعنیبدانجدیدصادراتیبازارهایبهورود

.شوندسریعساختاریتغییرباعثتوانندمیهابخشآنودهدمیقرارتاثیرتحتدیگر

.دانبودهساختاریتغییراتازباالییدرجهمنبعهستند،اخیرهایدههدررشدحالدرکهجهانیبازارهایچهارم،حقیقت

تولیدمسه.استمنطبقالمللیبینسطحدرمعاملهقابلکاالهایافزایشبهرواهمیتباتوسعهحالدرکشورهایدررشد

ابلقالمللیبینسطحدردوهرکهبازار،خدماتوتولید.استیافتهافزایش2001سالازویژهبهخارجینهاییتقاضایبرای

میاهمیتآنبهکهشودمیکشورهاییازکمیتعداددرمنابعبرمبتنیرشدباتولیدشدنجهانیبهمنجرهستند،معامله

.دهند



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

اقتصادداناننابراینبست،دشوارارزیابیبرایاشتغالواقتصادیتولیددر_ساختاریواساسی_تکنولوژیکیتغییرمستقیماثر

افزایشبهمربوطتکنولوژیکیتغییراتازجنبهدوبررسیبهبخشاین.شوندمیمتوسلوریبهرهازمعیارهاییبهمعموال

توسعهحالدراقتصادهایدروریبهرهمختلفهاینقشوساختاری،تغییربهتکنولوژیکیتغییررابطه:پردازدمیوریبهره

.یافتهتوسعهاقتصادهایدرونوظهورو

بهودهافزارزشمعنیبهکهاستکارنیرویوریبهرهنوعترینمرتبطوترینساده.پردازیممیوریبهروهازنوعدوبهما

اهمیتایسرمایهمحصوالتنقشبهکهاست،(TFP)کلیعواملوریبهرهشاملترجامعشکلدیگر.استکارگرهرازای

.(ساختمانتجهیزات،وآالتماشینمثال،عنوانبه)دهدمی



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

ساختاریتغییربرایکلیعواملوریبهره

است،اوتمتفزیادیحدتااقتصادیهایبخشبینآنمیزانکهچرااستساختاریتغییرمهمعواملازتکنولوژیکیتغییر

.استدیگرهایبخشسایرازبیشهابخشازبرخینفعبهکهشودمیاقتصادیرشدموجبنتیجهدر

دوبهشاخصآنتجزیهبا.(1فصلدر9زیرنویس)کردگیریاندازهFinger-Kreininشاخصباتوانمیراساختاریتغییر

درتغییراتبهدیگرمربوطبخشو(استTFP-آوریفنتغییردهندهنشانکه)وریبهرهتغییراتبهمربوطبخشیک-بخش

غییرتازمستقیمنتیجهیکساختاریتغییرازبخشکدامکهکردارزیابیتوانمی–(سرمایهوکار)هادادهازاستفاده

بهرهغییرتگروهیهاینسبتبین(سهامافزودهارزشبا)مهمهایتفاوتبهشاخصتکنولوژیکیبخش.استتکنولوژیکی

.پردازدمیوریبهرهتغییراقتصادینسبتووری



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

غییرتشاخصارزشبین(اندشدهمشخصعقبگردسیرباسیاهخطوطیتوسط)مثبترابطهدهندهنشان2.2و2.1تصاویر

.استترضعیفکلاقتصاددرامابودهقویبسیارتولیددررابطه.باشندمیشاخصTFPبخشسهموساختاری

رشدتسرعدرهاییتفاوتدارند،قرارتصاویرچپسمتپایینیاراستسمتباالیگوشهدرهاارزشازبسیاریکهآنجااز

باالیارزش.باشندمیساختاریتغییردرکنندهتعیینعواملشامل(کشوریکداخلدر)هابخشبینعواملکلوریبهره

آیدمیتبدستکنولوژیکیتغییراتاززیادیسهمتوسطعمدتااست،شدهدادهنشانعمودیمحوردرکهساختاری،تغییرات

اندمدهآدستبهاصلیعاملهایکمکتوسطکهساختاریتغییراتاززیادیمقادیر).استشدهدادهنشانافقیمحوردرکه

(.نیستندزیادخیلیکهدارند،قرارتصاویرازراستسمتپایینقسمتدر



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

شرقیوپایارکشورهایشاملبیشترآوریفنهایپیشرفتازباالییسهموساختاریتغییراتاززیادیمیزانباکشورهایی

دبعدوهردرباالامتیازهایداراینیزکرهجمهوریوفنالندسوئد،.باشندمیچکجمهوریومجارستاناسلواکی،مانند

آندرکههستندشرقیاروپایکشورهایآنها.استچپسمتفوقانیچهارمیکدراستثناچندحاوی2.1شکل.هستند

راکشورهاازربزرگتمراتببهگروهیکهمچنینتصویراین.شودمیسریعنسبتاساختاریتغییربهمنجرعاملهایجنبش

.دهدمینشانکمساختاریتغییروتکنولوژیکیتغییراتازکمیسهمبا

دارایدارندقراردرجه45خطزیرکهنقاطی.استدرجه45خطقرمزخطوقهقراییسیرباخطیسیاهخطتصاویر،ایندر

عواملدرییراتتغسهمکهاستمعنیبدانکههستند،کلشاخصارزشبهنسبتتکنولوژیکیپیشرفتازباالتریسهمیک

چرا،دهدمیرخسریعوریبهرهتغییرباهاییبخشازتولیدعواملشدنجدادلیلبهبیشترامراین.باشدمیمنفیتولید

تکنولوژیکیاتتغییرسهموکلیساختاریتغییرکهافتدمیاتفاقزمانیاغلباین.نداردمطابقتوریبهرهرشدباتقاضاکه

.باشدزیادتصاویردرراستفوقانیچهارمیکدر



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

کارنیرویآوریفنووریبهره

بررسیبهاغلبمحدودجذبقابلیتامادارد،قرارمیزانباالتریندررشدوفناوریسریعتغییربرایپتانسیلتوسعه،پایینسطوحدر

احتمالاامیافته،کاهشپتانسیلاینتوسعه،باالترسطوحدر.ماندمیپایینکلیرشدازاینروپس،(3فصل)پردازدمیآنهاتحقق

.یابدمیافزایش(ببینیدرازیربحث)باالترجذبقابلیت

واتنبرگککنند؟میاستفادهگروهسطحدراقتصادیرشدبرایآوریفنهایپیشرفتازچگونهتوسعهمختلفسطوحباکشورها

ایهپنجرهدرمیانگینارزشارزیابیبهکهکنندمیاعمالمحلیصورتبهمهمرگرسیونهموارسازیروشیک(2015)ورسپاگن

یدیگرمتغیرعلیهیکازپارامتریغیراماصافطرحیکساختبرایدادهمجموعهکلهایمجموعهزیربهمربوطحرکتحالدر

توسعهسطحبرابردر2009تا1995هایسالطولدرکارنیرویوریبهرهوافزودهارزشرشدمیزانتکاملبهآنها.پردازدمی

قبلازتولیدیبخش14همانآنها.کنندمیتوجه1995سالدرسرانه(GDP)داخلیناخالصتولیدسرعتتوسطشدهدادهنشان

پایین،سطحتکنولوژیبه2Aضمیمهدرتعریفبهتوجهبابخش14این.گیرندمیدرنظرراتوسعهسطوحتمامدرکشور73و

.شوندمیتقسیمباال،ومتوسط،



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

پایینسطحآوریفن

خنرکههاییکشوردرامااست،کمتوسعهپایینسطوحدرکارنیرویوریبهرهرشدنرخ،(2.3شکل)پایینتکنولوژیباصنایعدر

رشدحالدرهفشردکاریشیوهباکشورهااینکهدهدمینشانهایافتهترکیب.باشدمیمتغیربسیاراست،باالافزودهارزشرشد

کاریروینوریبهرهرشدازکمترچندهرباشد،میزیادتوسعهپایینسطوحدرهمچنینافزودهارزشرشدمیزانگوناگونی.هستند

.است

سطحازقبلازدرستکهاستزیادافزایشباشکل،S-الگوییکپیروکارنیرویوریبهرهرشدمنحنیتوسعه،باالترسطوحدر

تدریجبهکارنیرویوریبهرهرشدمیزانگوناگونی.شودمیمسطحدوبارهچکجمهوریتوسعهسطحدروشدهشروعچینتوسعه

بصورتزودهافارزشرشدمیزانیابد،میافزایشتوسعهباکارنیرویوریبهرهرشدکهحالیدر.کندمیپیدانزولیسیرتوسعهبا

درلاشتغاکاهشدادننشانبامتوسططوربهرشدتوسعه،سطوحافزایشباکهاستمعنیبدین.یابدمیتنزلیکنواخت

.یابدمیافزایشافزودهارزشازترسریعوریبهرهکهچراشود،می(تکنولوژی)بیشتروریبهرهموجبکشورهایثروتمندترین

.گیردمیصورتآرامیبهامایابد،میکاهشتوسعهبانیزافزودهارزشرشدتعدد



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

بخش از کل اقتصاد، 9رشد بهره وری عوامل کلی به عنوان یک منبع تغییر ساختاری، صورت جزدیات 

1995-2007



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

2007-1995بخش از تولید، 14رشد بهره وری عوامل کلی به عنوان یک منبع تغییر ساختاری، جزدیات 



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

یین، میزان رشد بهره وری نیروی کار و ارزش در برابر سطح توسعه، بخش های تولیدی با تکنولوژی پا

1995-2009



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

متوسطسطحتکنولوژی

پایینآوریفنباهاییبخشالگویبامشابهالگوباال،بسیاروپاییندرآمدمحدودهازجدا،متوسطسطحآوریفنصنایعدر

این.دباشمیمنفیکارنیرویوریبهرهرشدوهستندترپایینتوسعهکمسطوحبرایرشدمیزاندوهر.(2.4شکل)است

.تاسافزایشحالدرتوسعهباهمراهمسیرهاازبخشاولینبرایکارنیرویوریبهرهوافزودهارزشرشدکهمعناستبدان

کارنیرویوریبهرهرشدمنحنیکهحالیدررسد،میخوداوجبهچینتوسعهسطحازقبلدرستافزودهارزششدمنحنی

بهتوسعهابوبودهباالبسیارتوسعهپایینسطوحدرهمهنوزرشدمیزاندوهرتفاوت.شودمیمسطحسطحآنازپسدرست

این.یابدمیافزایششدتبهآنها،تغییرپذیریورشدمیزاندوهرتوسعه،محدودهپایانباالتریندر.یابدمیکاهشتدریج

رشدابکم،آوریفنباهاییبخشبهتوجهباافزودهارزشرشد.است(ثروتمند)کشورچندتنهانتایجدهندهنشانالگو

.استهمراهباالسطوحدراشتغالکاهشبااما،توسعهپایینسطوحدراشتغال



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

پیشرفتهتکنولوژی

شکل)رسدمیظرنبهمتوسطسطحتکنولوژیباهاییبخشالگویبهشبیهبسیارپیشرفتهتکنولوژیباهاییبخشالگوی

یکدرواست،منفیدرآمدکوتاهبسیارمحدودهیکبرایتنهاکارنیرویوریبهرهرشدتوسعه،ترپایینسطوحدراما.(2.5

ازکمترالبادرآمدباکشورهاییدراشتغالکاهش.رسدمیخوداوجبهآوریفندیگربخشدوبهنسبتباالتربسیارمیزان

.استکمیامتوسطآوریفنباهاییبخش

فرصتصلیاکنندهتعیینعاملعنوانبه(استنزدیکسرانهدرآمدبهدراینجا)توسعهسطحکهدهدمینشانتصویرسهاین

نتایجراینبناب.(پرداختخواهیمآنبهفصلایندربعدا)رسدمینظربهتوسعهتلهبامرتبطگرایشیک،رشدبرایهایی

صنایعرسایبهنسبتخارجیدانشجذبآنتوسطکهاستراهیعنوانبهپایینتکنولوژیباصنایعاهمیتدهندهنشان

پایینسطوحدرباالوریبهرهرشدحتیواست،باالکشورهامیاندرتغییرپذیری:استنشدهمقدرتوسعهاما.استآسان

.استکشورازخارجازفنیدانشجذبقابلیتاهمیتدهندهنشانمجدداو-باشدمیپذیرامکانتوسعه



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

ش های میزان رشد بهره وری نیروی کار و ارزش افزوده در برابر سطح توسعه ، تکنولوژی سطح متوسط بخ

200-1995تولید، 



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

ای نرخ رشد بهره وری نیروی کار و ارزش افزوده در مقابل سطح توسعه، تکنولوژی سطح باال در بخش ه

200-1995تولید، 



فن آوری و نوآوری برای ایجاد بهره وری و رشد اقتصادی: جستجو

دارایهاکشوراین.استباالترتوسعهحالدرکشورهایدرمتوسططوربهصنایعازگروهسههربرایافزودهارزشرشدمیزان

بانایعیصدرحتیتوسعهحالدرکشورهای.باشدمیکمدستمزدشاملویژهبهکههستندرشدوریبهرهجزبههاییمزیت

افزایشبهجرمنامااستپذیرامکانفشردهکاربرمبتنیرشدآندرکهیابندمیراهاییبخشمتوسط،وپیشرفتهآوریفن

مهمبسیاریتکنولوژیکتغییرکهاستدلیلهمینبهوسازد،میممکنراتوسعهباالترسطوحکهشودنمیپایداروریبهره

.باشدمی



هماهنگی فناوری و نوآوری در کار با یکدیگر

تکنولوژیکیتغییربرایافزایشیوجانبههمهوآورین

هایآوریوفنزیستیعلوموموادانرژی،مانندعلمیتحقیقاتازایگستردههایبخشاساسبرجدیدهایآوریفن

هایآوریفنچنین.استتکنولوژیکهایپیشرفتهاینمونهازوبودهگسترشحالدرسرعتبهکههستنداطالعاتی

کنممکهکنندهمختلاقتصادیجدیدآوریفن.باشندمیجهانیاقتصادرشدبعدیموجتشدیددرحالاحتماالجدیدی

مستقل،لیهنقوسایلپیشرفته،رباتیکابری،تکنولوژیهمراه،تلفناینترنتشاملاستسالدربزرگاثریکدارایاست

دارایهاآوریفناین.(2013دیگرانومانیکا)باشدمیپذیرتجدیدهایانرژیوپیشرفتهموادبعدی،3چاپانرژی،ذخیره

دراقتصادیهایفعالیتازدالرهاتریلیونوکارگرانازنفرمیلیونصدهاکننده،مصرفمیلیاردهابرتاثیربرایپتانسیل

.باشندمیمختلفصنایع
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کهدهدمینشانراآنچیزیازبخشیتنهااست،شدهدادهشرح2.1جعبهدرکهآوریفناصلیهایپیشرفتانواعحال،اینبا

توانندمیجهدرباالتریندراصلیهاینوآوری.کندمیشناساییتکنولوژیکیتغییراتونوآوریعنوانبهمعموالاقتصادیادبیات

اثریکدارایمهباکههستندهایینوآوریازایدستهکهبرد،نام"تکنولوژیک،انقالب"نامبهشومپیترکهشوندآنچیزیبهمنجر

آوریفن"وانعنبااوقاتگاهینیزهاییآوریفنچنیناین.باشندمیاقتصاددرکلیبطوریاوصنایعازوسیعیطیفدرگسترده

توسطارکوکسبانجامروشوخانوارزندگیوگذاشتهتاثیرکلاقتصادبرکهآورییفنمعنیبهشوند،میبردهنام"هدفجامع

تغییراتبرآنهافزایندهاثر.کنندمیهدایترااقتصادیرشدهمچنینتدریجیهاینوآوری.سازندمیدگرگونراهاشرکت

اقتصادیمنافعتحققواقع،در.(2006فاجربرگ)باشداصلیهاینوآوریازبیشترحتیاستممکنبلندمدتاجتماعیواقتصادی

شرایطردنوآوریوخالقیتچنیناین.استتدریجیهایپیشرفتازبسیاریمستلزممعمولطوربهرادیکالهاینوآوریازحاصل

.(2006روزنبرگ،)استجریاندرهزینهکاهشوفنیتوسعهطوالنیفرایندیکطریقازوشدهواردجهانبهابتداییبسیار
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برایوقتی.تندهسآنازهایینمونهکامپیوتروهمراهتلفنتلویزیون،مانندامروزیگستردهبسیارالکترونیکیدستگاههایازبرخی

جامعهاعضایزاکمیبسیارتعدادکهداشتندباالییبسیارتولیدهایهزینهوبودمحدودآنهاتجاریکاربردشدند،معرفیباراولین

.بودافزایشیگستردههاینوآوریازسرییکشاملآنهاگستردهانتشاربعدها.کنندپرداختراهزینهآنتوانستندمی

خارجیآوریفنتقلیدوجذببهاست،توسعهحالدرکشورهایبرایویژهبهخاصتوجهسزاوارکهتدریجینوآوریاینازنوعیک

قابلتالشمستلزماغلبواستنوآورییکشاملتعریفبرحسبجدیدمحیطیکدرفرایندیامحصولیکمعرفی.پردازدمی

یشرفتهپاقتصادهایازجریانحالدرهایآوریفناقتباسوتقلیدواقع،در.باشدمیمحلیبافتباآنتطبیققابلیتوتوجه

میفنیهاییتقابلخواستارانطباقیچنین.استتوسعهحالدراقتصادهایدرپیشرفتواقتصادیرشداصلیمنابعازیکیصنعتی

.باشد
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اقتباسوتقلیدبرایفنیهایقابلیت

فنتناسبواجتماعیهایقابلیتعنوانبااوکهاستهاییشرطپیشدارایآوریفنپیشرفتکهشدمتذکر(1986)آبرامویز

ابیارزییکشاملآوریفنهماهنگیهستند،کشوریکداخلدرعواملیجملهازاجتماعیهایقابلیتکهحالیدراما.نامیدآوری

.(1996دیویدوآبرامویز)استسرمایهشدتومقیاسکننده،مصرفهایاولویتبازارها،منابع،تطبیقدرکشوردوبینمرتبط

عنوانبهواامااست،دشوارکاریملیشناختیفنتالشارزیابی.کردتاکیدملیسطحوشرکتدرهاقابلیتنقشبر(1992)الل

ضروریفناوریوارداتکهشدمتذکرهمچنیناو.کرداشارهفنیپرسنلواختراعاتثبتتوسعه،وتحقیقمخارجبهنمایندهیک

.آورنددستبهنوآورانهروندازرایادگیریمنافعبتوانندنیزکشورهاکهشودانجامراهیچنیندربایدامااست،



هماهنگی فناوری و نوآوری در کار با یکدیگر

نوآوری های اصلی موجب ایجاد تغییر اخالل گر می شوند-2.1جعبه 

بههزینهدشدیکاهشازحاصلسودافزایشباآن.شودمیزندگیاستانداردهایوتولیدفراینددرمخربتغییراتموجباصلینوآورییک

ارزانقیمتبااحتیربهواستزندگیکیفیتبهبودموجبکهاستکنندگانمصرفنفعبهصورتیدرفناوریاین.استکنندگانتولیدنفع

اقتصادهایامنظکسبباتوانمیراآنهاشوند،میعرضهانبوهبصورتباالتکنولوژیبرمبتنیکاالهایکههنگامی.باشدمیدسترسدر

.دهدتغییرراجوامعواقتصادتواندمیتکنولوژییکچگونهکهدهدمینشانبخارقدرت.کردتولیدمقیاسکالن

تولیدرایندفدراساسیتحولتواندمیکهپردازندمیاصلیهایآوریفنبالقوهاثرتحلیلوتجزیهوشناساییبه(2013)دیگرانومانیکا

اقتصادیلیعمتاثیردهندهنشانوپرداختهتعریفیکارائهبهکرده،اشارههاآوریفنبهجعبهجدول.کندایجادآیندهجوامعزندگینحوهو

سالتاوسعهتحالدرکشورهایبرایاقتصادیپتانسیلبیشترینباهاییآوریفن.باشدمیتوسعهحالدرکشورهایدرخصوصبهخود،

.باشندمیابریمحاسباتووسایلهمهاینترنتهمراه،تلفناینترنتشامل2025



هماهنگی فناوری و نوآوری در کار با یکدیگر

اثر اقتصادیتعریففناوری

.ترکیبی از دستگاه های محاسباتی تلفن همراه ، اتصال بی سیم با سرعت باال، و برنامه های کاربردیاینترنت تلفن همراه
تریلیون دالر  در سال در کشورهای در حال 5.4تریلیون دالر تا 1.85.   2025تریلیون دالر در هر سال تا 10.8تریلیون دالر تا 3.7

.توسعه

خودکارسازی دانش
.تریلیون دالر در سال در کشورهای در حال توسعه1.3تریلیون دالر تا  1. 2025تریلیون دالر در هر سال تا 6.7تا تریلیوندالر 5.2.استفاده از کامپیوتر برای انجام کارهایی که بر تجزیه و تحلیل پیچیده، قضاوت دقیق و حل خالق مسائل تکیه می کنند

ن که این امکان را ایجاد می کند که آ_ از جاده تا پیاده رو_استفاده از حس گرها، محرک ها و فناوری ارتباطی داده ها در اشیاء فیزیکی اینترنت اشیاء

.اشیاء ردیابی، هماهنگ و یا در یک شبکه داده و یا اینترنت کنترل شوند

تریلیون دالر در هر سال در کشورهای در حال 1.86تریلیون دالر تا 8.1. 2025تریلیون دالر در هر سال تا 6.2تریلیون دالر تا 2.7

.توسعه

ه و این موجب چرخه کامل معماری کامپیوتر، امکان دسترسی به شبکه تا یک مجموعه منابع مشترک کامپیوتر مانند سرورها، محل ذخیرابر

.برنامه های کاربردی شود که می توانند در زمان نیاز مورد استفاده قرار گیرند

تریلیون دالر در هر سال در کشورهای در 4.34تریلیون دالر تا 1.19. 2025تریلیون دالر در هر سال تا 6.2تریلیون دالر تا 1.7

.حال توسعه

ها هستند و رباتیک پیشرفته بیشتر دارای مهارت تحرک، انعطاف پذیری و سازگاری و همچنین توانایی یادگیری از انسان و تعامل با انسانرباتیک  پیشرفته

.دامنه خود را تا حد زیادی از برنامه های کاربردی گسترش می دهند

تریلیون دالر در سال در کشورهای در حال 0.9تریلیون دالر تا 0.3.  2025تریلیون دالر در هر سال تا 4.5تریلیون دالر تا 1.7

.توسعه

وسایل نقلیه مستقل و کمی مستقل
.یک وسیله مستقل وسیله ای است که می تواند با دخالت کم و یا بدون دخالت انسان هدایت شود

تریلیون دالر در هر سال در کشورهای 0.38تریلیون دالر تا 0.04.  2025تریلیون دالر در هر سال تا سال 1.9تریلیون دالر تا 0.2

.در حال توسعه

هایی با نسل بعدی ژنومیک را می توان به عنوان ترکیبی از فناوریهای پیشرفته نسل بعدی ، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، و فن آورینسل بعدی ژنومیک

.است DNAتوانایی تغییر موجوداتی شرح داد که شامل هر دو روش نوترکیب و سنتز

تریلیون دالر در هر سال در کشورهای در 0.32تریلیون دالر تا 0.14.  2025تریلیون دالر در هر سال تا 1.6تریلیون دالر تا 0.7

.حال توسعه

د، و به تامین سیستم های ذخیره انرژی، برق را به یک نوع تبدیل می کند که می تواند ذخیره شده برای استفاده های بعدی به برق تبدیل شوذخیره انرژی

.انرژی با توجه به تقاضا بپردازد

تریلیون دالر در هر سال در کشورهای در 0.25تریلیون دالر تا 0.03. 2025تریلیون دالر در هر سال تا 0.63تا تریلیون دالر0.09

.حال توسعه

یه نسبت فرآیندهای داخلی به ساخت اشیاء الیه به ال. بعدی  متعلق به یک گروه از فنون شناخته شده به عنوان تولید داخلی می باشد3چاپ بعدی3چاپ 

.به ساخت از طریق قالب ریزی و سازه و یا تکنیک های کاهنده می پردازند

تریلیون دالر در هر سال در 0.2تریلیون دالر تا 0.09.  2025تریلیون دالر در هر سال  تا سال 0.55تا تریلیون دالر0.23

.کشورهای در حال توسعه

می تواند به عنوان ( مقیاس تقریبا مولکولی)نانومتر 100هر گونه استفاده از مواد و یا دستکاری آن با ویژگی هایی در مقیاس کمتر از مواد پیشرفته

.فناوری نانو به حساب آید

تریلیون دالر در هر سال در کشورهای 0.05تریلیون دالر تا 0.015.  2025تریلیون دالر در هر سال تا 0.50تریلیون دالر تا 0.15

.در حال توسعه

اکتشاف و بازیابی نفت و گاز
.وندذخایر نفت و گاز غیر متعارف به عنوان ذخایری تعریف می شوند که نمی توانند با استفاده از روش های حفاری معمولی استخراج ش

تریلیون دالر در هر سال در 0.092تریلیون دالر تا 0.018.  2025تریلیون دالر در هر سال تا 0.46تریلیون دالر تا 0.09

.کشورهای در حال توسعه

تریلیون دالر در هر سال در کشورهای در 0.21تریلیون دالر تا 0.12.  2025تریلیون دالر در هر سال تا 0.27تریلیون دالر تا 0.16انرژی تجدید پذیر

.حال توسعه

گیرد که روند ایجاد قابلیت مستلزم تعادل است و باید ترکیبی از عوامل اقتصادی و انگیزه های بین قابلیت های شرکت و ملی را در نظر ب

.توسعه را تحت تاثیر قرار می دهند
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نقشهردتوانمیرادانشچهاگر.شوندنمیمنتشرجهانسراسردربالفاصلهوآزادانهونیستندعمومیکاالهایآوریفنونوآوری

.(1994جانسونوالندوال)استگرفتهشکلافراددرواستضمنیآنبیشترحالاینباکرد،مدونهادستورالعملیاوکلیهای

کاتز،)استیافتهتوسعهبهترمراحلطولدرو.(2013لی)استیادگیریمستلزمواست؛شدهتقلیدناقصبطورفنیدانشبنابراین،

.(1980؛کیم1995

توسعهقابلیتوفنیدانشالمللیبینانتشارتوسطکهاستاقتصادیتوسعهچگونگیازفراگیردیدگاهیکفناوریشکافنظریه

باما.کنندمیتسهیلراتصویبواتخاذکهپردازندمینهادهاییودانشآناتخاذبهکهکندمیپیداتشدیداقتصادیفعاالنتوسط

وتجارتملهجازاقتصادی،عواملسایرباآنارتباطچگونگیودانشانتشاربررسیبهتکنولوژیکیهایقابلیتدرآنازاستفاده

راتوجهیقابلاهمیتGVCsکهپردازیممیزمانیدرو1995سالازاساسا،(GVCs)جهانیارزشهایزنجیرهدرمشارکت

کندمیدریافت
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یکدرنوآوریتفسیربهو.استهمراهتوسعهحالدراقتصادهایدرفنیدانشکاربردباکهداردتاکیدساختاریتغییربرنظریهاین

بازاریابی،سازمانینوآوریباهمراهاغلبشناختیفننوآوریچنین.پردازدمی"پیچیده"شناختیفندانشبهاشارهبادقیق،معنای

ایهشاخصنبوددلیلبهما.استنوآوریشناختیفنهایبخشرویبرتاکیداینجااما.باشدمیاجتماعینوآوریحتییاو

وریهرهببررسیبهعمدهطوربهخود،عالقهموردبخشیجزئیاتبهتوجهباوشدهآزمایشگستردهکشوریکبرایخاصنوآوری

.پردازیممینوآوریوآوریفن

کهداردتمرکزفنیدانشبرنظریهاین.شدگذاریبنیان(1991)ورسپاگنو(1987)فاجربرگ،(1986)آبرامویتزتوسطنظریهاین

R)توسعهوتحقیقتوسط & D)ررسیببهنظریهاین.شودمیتولیددولتیعواملوهاشرکتسیستماتیکگذاریسرمایهدیگرو

ایجادابهمهازباالتروجدیدخدماتومحصوالتایجادوری،بهرهافزایشدلیلبهتوسعهاصلیموتورعنوانبهشناختیفندانش

.پردازدمیآنبهاقتصادیجانبیاثرات
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رادانشیریفراگقابلیتآنهااگرکهشوداستفادهاقتصادیعواملتوسطایگستردهطوربهتواندمیشد،ایجاددانشاینکهازپس

برایاصلیروشیکوریبهرهافزایشبرمبتنیفنیدانشازگستردهاستفادهکهآنجااز.نیستندآنتوسعهدنبالبهباشند،داشته

موضوعاینحتوضیبهکشورهاازبسیاریدردانشآنفقدانبنابرایناست،اقتصادینردبانازرفتنباالدرتوسعهحالدرکشورهای

.(1فصل)استشدهدیدهزندگیاستانداردهایالمللیبینتوزیعدرکمبسیارهمگراییچراکهپردازدمی

شاملندهستتوسعهپایینسطحازخارجوپردازندمیتکنولوژیجذبوپذیرشبهکههاییاقتصادازهایینمونهترینشناخته

پیشینه.استآوردهرویبازسازیبرایخارجیهایآوریفنبههمچنینژاپنکهحالیدر،(2.2جعبه)باشندمیآسیاییببرچهار

میارجیخدانشیادگیریبهعمدااماتدریجبهآنهاچگونهکهدهدمینشاناست،شدهاستنادخوبیبهکهجنگازپساقتصادی

چرادند،شپذیررقابتجهانیسطحدرودادهتوسعهراجدیدتولیدیهایبخشکاملطوربهدانش،اینازاستفادهباآنها.پردازند

شورهایکدرخصوصبهکشورهاازبسیاریحال،اینبا.اندشدهتبدیلتولیدیومدرناقتصادبهکشاورزیعمدتاجوامعازآنهاکه

.اندماندهتوسعهپایینسطحدرکهنیستندمسیراینازپیرویبهقادرالتینامریکایوسیاهآفریقا
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گردیوهادانشگاهسیاسی،نظامآموزش،ها،زیرساختدرقبلیمهمهایگذاریسرمایهبهالمللیبیندانشجذبهایقابلیت

درجهلزممستوهستندهزینهپرهاییگذاریسرمایهچنین.دارندبستگی«نهادها»گستردهمفهومیکدر-تحقیقاتیموسسات

شکافاتصالردمهمیبسیارنقش-نوآوریوصنعتیهایسیاستویژهبه-اقتصادیاستراتژی.باشندمیدولتیظرفیتازباالیی

که)انندممیعقبیابرسند(بعید)جهانیاقتصادیمرزبهتوانندمیکشورهاآیاکهکندمیتعییناین.کندمیایفافناوری

چنینهمشودمیهدایتاقتصادیهایسیاستتوسطکهقابلیتساختار.(بودتوسعهحالدرکشورهایاززیادیشمارسرنوشت

اما.انددهششناخته"گراتوسعههایدولت"عنوانبهگیرندمیبهرهتوسعهبرایمسیرآنازکهکشورهایی.استکنندهتعیین

شروعکممبنایوپایهیکازکشوریککهاستدشواربسیارزمانییافتهتوسعهدولتیکبهشدنتبدیلیاهاتواناییاینتوسعه

دستیابیدهد،مینشانبعدیبخشکههمانطورحال،اینبا.شودتبدیلیافتهتوسعهکمترتلهیکبهتواندمیراحتیبهکهکند،

.نیستممکنغیرهدفآنبه



هماهنگی فناوری و نوآوری در کار با یکدیگر

تحول ساختاری جمهوری کره: ببر از النه خود جست می زند-2.2جعبه 

یکبرطبیعیمنابعفقدانباکشوراین.شدتبدیلسال50درپویابسیارشناختیفنصنعتیاقتصادوباالدرآمدباکشوریکبهکرهجمهوری

ایهظرفیتودولتهدایتبرمبتنیتحقیقیکایجادطریقازآوریفنوعلمباالیظرفیت.استشدهمتمرکزآوریفنرشدالگوی

(بودرپذیامکانهاشرکتزیادآمیختگیدرهمتوسطتوسعهوتحقیقدرهاشرکتگرفتهصورتهایتالشطریقازهمچنینوآموزشی،

2009(OECD.بودتوسعهتوجهمرکزپیشرفتهتکنولوژیباصادراتهمچونتولید.

اریگذسرمایهتحصیلکرده،کارنیرویشناختی،فنیادگیریتوسط1970و1960هایدهه:دهدمیقراربررسیموردرامرحلهسهکشوراین

مشخص(2013دیگرانوگوپتا)شناختیفنتوافقاتوخارجیتکنولوژیاقتباسعالوهبهتقلید،(FDI)انتخابیمحدودهباخارجیمستقیم

،1990دهه.(2011چانگ،)شدندترسختوترپیچیدههاصنعتکهشدمشخصهمانطورتکنولوژیکینیازهایافزایشبا1980دهه.شد

هایرکتشبرایدولتگستردهپشتیبانیخصوصی،ودولتیبخشتوسطتوسعهوتحقیقزیادهایگذاریسرمایهبامقارننوآوریمرحله

.(2011چانگ،)بودتکنولوژیکیمهمنهادهایاندازیراهوارتباطات،واطالعاتفناوریو(SMEs(متوسطوکوچکنوآورانه

Rهایهزینهافزایشازفراتردولت & D،برایمالیاتیهایمشوقR & D(مالیمستقیمحمایتازانتقال)یارانهوR & DبرایSMEsدر

Rردداخلیناخالصهزینهافزایشبهکهبودندسیاستابزارهایموثرترینازبرخیشاملمالیاتیهایمشوق.کردندارائهنوآوریمرحله & D

یارانه.(2011چانگ،)کردندمیکمک2013سالدردرصد4.1تا1991سالدردرصد1.7ازداخلیناخالصتولیدازسهمیکعنوانبه

:کردکمکرگبزهایشرکتبهرسیدنتاافزودهارزشدرترقیوپیشرویبرایمتوسطوکوچکشرکتهایبهباراولینبرایتوسعهوتحقیق

.(2012SMBA)بودنددرصد49.2دارایبزرگهایشرکتوافزودهارزشازدرصد50.8مسئولمتوسطوکوچکهایشرکت،2000در
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مدتبلنداقتصادیرشدوصادراتتکنولوژیکی،هایقابلیت

کهلدلیاینبهاستدشوارتوسعهحالدرکشورهایبرایشودمیتوسعهجهشحفظبهمنجرکهساختاریتحولبهدستیابی

کشورهایی.ستااجتماعیواقتصادیفعاالنازبسیاریتوسطهماهنگتالشوتوجهقابلمنابعمستلزمدستیابیبرایقابلیتایجاد

چیزییتقابلکههستنددلیلاینبههاقابلیتازباالییسطوحدارایعمومادارندقرارتوسعهازباالییسطوحدرحاضرحالدرکه

میارائههاتقابلیحفظورشدبرایمنابعیآنهابهتوسعهکهاستایندیگردلیلهمچنینوساختهتوسعهبهقادرراآنهاکهاست

.(2008سرهولکوفاجربرگ)گذارندمیتاثیریکدیگربرمتقابالتوسعهسطوحوهاقابلیتدیگر،عبارتبه.دهد

وعهتوسگوناگونسطوحدرمتعددالزاماتآنها،میانهایادغامدلیلبهاغلبآنهاگیریاندازهاماهستند،وجهیچندهاقابلیت

دادهمجموعهیکدراصلیهایمولفهتحلیلاز(2008)سرهولکوفاجربرگ.استناکافینیازموردنامشهودسازمانیقوتنقاط

قاالتمواختراعاتثبتخارجی،مستقیمگذاریسرمایهتجارت،مانندهاییشاخصدرشدهطرحهایقابلیتتعیینبرایبزرگ

.نندکمیاستفادهنظارتیمحیطوبانکداریفساد،ارتباطات،واطالعاتتکنولوژیازاستفادهتحصیلی،پیشرفتعلمی،
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پاگنورسوفاجربرگشاخصبهشبیهبسیارفنیهایقابلیتبرایترکیبیشاخصیکارائهبه(2015)ورسپاگنوکالتنبرگ

برای(جدیکامالنهالبته)مشابهرابطهیکارائهبههمچنینآنها.(2.6شکل)شودمیروزرسانیبهاخیرهایدادهبااماپرداخته،

Rشامل:پردازندمیفنیهایقابلیتبهمربوطواحدشاخصیک & Dایجاد2.7شکلدرکهداخلیناخالصتولیددرشدهانجام

ازاستفادهجبموکهاستسیستماتیککشففرآینددهندهنشانپیشرفتهتکنولوژیدراخیراقداماتهایگذاریسرمایه.استشده

.استپذیرامکانقابلیت،محدودتعریفبهتوجهباالمللیبینهایمقایسه.شودمیمهندسیوعلومهایروش

ایینپسطحدرکشوریککهاستپیچیدهزمانیتوسعهحالدرهایقابلیتاینکهدلیلبهکه،دهدمینشان2.7و2.6تصاویر

سطوحبایکشورهای.باشدمیتوسعهتلهیکدهندهنشاناستمواجهآنباکشوراینکهفناوریشکافبنابرایندارد،قرارتوسعه

شدنپذیرترقابوخارجیهایآوریفنجذبدرآنهابهکهبپردازندهاییقابلیتتوسعهبهدام،اینازگریزبرایبایدتوسعهپایین

.دهدمینشانرارونداین2.8شکل.کنندمیکمکالمللیبینبازارهایدر
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پاگنورسوفاجربرگشاخصبهشبیهبسیارفنیهایقابلیتبرایترکیبیشاخصیکارائهبه(2015)ورسپاگنوکالتنبرگ

برای(جدیکامالنهالبته)مشابهرابطهیکارائهبههمچنینآنها.(2.6شکل)شودمیروزرسانیبهاخیرهایدادهبااماپرداخته،

Rشامل:پردازندمیفنیهایقابلیتبهمربوطواحدشاخصیک & Dایجاد2.7شکلدرکهداخلیناخالصتولیددرشدهانجام

ازاستفادهجبموکهاستسیستماتیککشففرآینددهندهنشانپیشرفتهتکنولوژیدراخیراقداماتهایگذاریسرمایه.استشده

.استپذیرامکانقابلیت،محدودتعریفبهتوجهباالمللیبینهایمقایسه.شودمیمهندسیوعلومهایروش

ایینپسطحدرکشوریککهاستپیچیدهزمانیتوسعهحالدرهایقابلیتاینکهدلیلبهکه،دهدمینشان2.7و2.6تصاویر

سطوحبایکشورهای.باشدمیتوسعهتلهیکدهندهنشاناستمواجهآنباکشوراینکهفناوریشکافبنابرایندارد،قرارتوسعه

شدنپذیرترقابوخارجیهایآوریفنجذبدرآنهابهکهبپردازندهاییقابلیتتوسعهبهدام،اینازگریزبرایبایدتوسعهپایین

.دهدمینشانرارونداین2.8شکل.کنندمیکمکالمللیبینبازارهایدر
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خاصالگویکهدهدمینشانکهشودمیکشورهاصادراتعملکردوهاقابلیتمورددراخیرمقاالتازاستفادهموجباین

کهمحصوالتی.باشدمیضروریکمتوسعهدامازفراربرایاستآنچیزیمورددراطالعاتیشاملفعلیتوسعهحالدرکشورهای

،"پنهان"ابلیتقازبازتابیشوند،میتولیدباالهایقابلیتباکشورهایدرتنهارواینازوبودهپیچیدهتولیدفرآیندهایمستلزم

.باشندمییادگیریقابلواجتماعیتکنولوژیکی،هایقابلیتازمتشکل



هماهنگی فناوری و نوآوری در کار با یکدیگر

2013شاخص سیستم نوآوری و قابلیت های نهادی در مقابل تولید ناخالص داخلی سرانه، 
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، و تولید ناخالص داخلی سرانه، 2011، (به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی)مخارج تحقیق و توسعه 

2013
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پاگنورسوکالتنبرگتوسطشدهساختهتجاریهایقابلیتنهفتهشاخصاماپردازدمی1فصلدر1.2شکلبازتولیدبه2.8شکل

یدهدوضوحبهنقطهاندازه.استکشورهردهندهنشانکهشودمیدادهنشاناینقطهاندازهباشکلدرکهافزاید،میرا(2015)

10،000حدوداتباال،هایقابلیتباکشورهای:باشدمیتوسعهپایینسطوحدررشدنرخدرزیادتغییرپذیریبهمربوطکهشودمی

قابلیتبایکشورهایبهنسبت(عمودیمحوردر)رشدباالینرخبهبخشیدنتحققبرایزیادبسیارتمایلدارایافقی،محوردردالر

.هستندپایین

دادهنمایش1998سالبرایرابطهاین.کشدمیتصویربهراسرانهداخلیناخالصتولیدبارابطهدرتجاریقابلیتشاخص2.9شکل

کمتریشدتدارایحدودیتاارتباطاین.کردمرتبط1998سالازپسرشدبهتوانمیراقابلیتشاخصکهطوریبهاستشده

Rبهنسبت & D شاخص.باشدمیباالهمهنوزاما،(کنیدمشاهدهرا2.6شکل)استترکیبیهایقابلیتشاخصیاو(2.7شکل)

توسطاریتجقابلیتکهدلیلاینبهگیردمیقرارتاثیرتحتچینوهندبهمربوطشاخصهمچوناندازهتوسطحدودیتاتجارت

.دارندبیشترتنوعوپذیریتغییربهتمایلبزرگترکشورهایوشودمیارزیابیپذیریتغییر
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راهتنها.باشندمیتکنولوژیشکافنظریهتوسطشدهبینیپیشتوسعهوفناوریبینبلندمدترابطهدهندهنشانشکلدرروابط

اجربرگف)استتاثیرگذارآوریفنبهشدنتبدیل(مثالبراینفتبهمتصلمنابعذخایرازجدا)مدتدرازدرزیادتوسعهایجاد

فنیهاییتقابلوکنندصرفآوریفندربیشتریمنابعبایدآنهاشوند،میترنزدیکآوریفنمرزبهکشورهاکههنگامی.(1987

.دهندافزایشسرعتبهخودبالقوهرشدحفظبرایراخود

فرض.استبلندمدترابطهکردنپیداازترسختنظربهیابندمیارتقاءتوسعهمراتبسلسلهدرکشورهاآیاکهامراینتوضیح

دانشازمنبعیابکهدارندسریعرشدبرایباالپتانسیلبهتمایلفقیرکشورهایکهاستاینتکنولوژیشکافنظریهایناساسی

آنرکدبهتمایلکهدهدمینشانشواهدحال،اینبا.استدسترسدرآنهابرداریبهرهبرایکهاستشدهدادهنشانجهانیفنی

هایقابلیتدهد؟میتوضیحراچیزیچهواریانسآن.(1.1شکل)استمتفاوتفقیرترکشورهایگروهدرزیادیحدتاپتانسیل

.(کنیدمراجعه3فصلو2.8شکلبه)دانشهاینفوذیجذب
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2013-1998تولید ناخالص داخلی سرانه و متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مشروط بر قابلیت، 
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1998قابلیت تجاری نهفته و تولید ناخالص داخلی سرانه، 



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

ساختاریرشدوتغییرشدن،جهانی

اقتصادیآثاردرآنهاشناختوهستند،جدیدنسبتاآنها.اندداشتهنفوذونظارتتوسعهوتجارتسربربحثبرGVCs،21قرندر

شرکتکه:استاصلیایدهدوازناشیباالانتظاراتاین.بودهمراهتوسعهدرآنهامثبتاثراتمورددرباالییانتظاراتبامدیریتیو

بهGVCsوندارند؛خودشانکهیابنددسترسیبازارهاییبهاستممکن،GVCیکدرحضورباتوسعهحالدرکشورهایازهایی

موریسون،.پردازندمیتوسعهحالدرکشورهایدرموجودهایشرکتبهپیشرفتهکشورازتکنولوژیانتقالبرایهاییفرصتارائه

رینوآوویادگیریافزایشوآوریفندانشکسبدرالمللیبینارتباطاتچگونهکهدهندمینشان(2008)رابلوتیوپیتروبلی

.باشندمیمهمبسیار

المللینبیمتفرقهوپراکندهتولیدفرآیندهایدرواسطهخدماتوکاالهاآندرکههستندتولیدازجهانیشکلیکGVCsاساسا،

انجهسراسردرمختلفهایمکاندرآنهااجزایآن،جایبهشوند؛نمیتولیدواحدمحلیکدردیگرمحصوالت.شوندمیمعامله

برایدجدیهایآوریفنازاستفادهکاهشموجبالمللیبینبصورتکارنیرویتخصصومداومبندیتقسیم.شوندمیتولید

.شوندمیفنیهایقابلیتتوسعهوشناختیفنیادگیریبهمنجروشدهتولیدات



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

آورندمیپدیدراشدنجهانیبازارخدماتوتولید

ازیکی.گیریممینظردر2011تا1995هایسالطولدررشدوساختاریتغییراتدرراشدنجهانینقشحاضرحالدرما

ازادهاستفافزایشبهتوجهبامحلی،اقتصادبهارزشافزودنموجبصادراتتمامکهاستاینشدنجهانیمهمبسیارهایجنبه

زنیارزشزنجیرهبهکرد،میمنتقلراواسطهدادهکهخارجیشرکتاین.شوندنمیکشورازخارجازواسطهخدماتیاوهاداده

ناخالصتولیدجهانیسهمارزیابیبه(سبزخط)داخلیناخالصتولیددرتجارتافزودهارزشسهم،2.10شکلدر.کندمیکمک

شاملآن.کندمیتامینراخارجیکشورهایدر(مصرفوگذاریسرمایه)نهاییتقاضایکهپردازدمی(افزودهارزش)داخلی

غیرهایجریانتمامو(شوندمیمنتقلآلمانبهژاپندرشدهتولیدخودروهایمثال،عنوانبه)نهاییمحصوالتدرمستقیمتجارت

درراخودروکهشودمیدادهتحویلژاپنیخودروسازانبهچینفوالدمثال،برای)باشدمیGVCsبامرتبطافزودهارزشمستقیم

(قرمزخط)جهانیداخلیناخالصتولیدازسهمیکعنوانبهناخالصتجارت_دیگرشاخص.(رسانندمیفروشبهژاپنداخلیبازار

هافزودارزشدارایتجارتهمهکهدلیلاینبه.شودمیگرفتهنظردرنهاییواسطهوکاالهاجملهازصادرات،ناخالصارزشدر_

.(2.4جعبه)داردقرارتجارتشاخصافزودهارزشازباالترسطحدرشاخصاینازینرونیست،



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

ازافزودهارزشتجارت.بوددرصد30حدود2011سالدروجهانیGDPازدرصد20حدوددرناخالصتجارت،1995سالدر

و،2001سالازپستوسعهدرمشخصرشدیک:استناپیوستگیدوشاملرونداین)یافتافزایشدرصد20بهدرصد15حدود

.اخلیدتقاضایبرایداخلیافزودهارزشجملهاز–است"داخلیصرفا"جهانیاقتصادازتوجهیقابلبخشبنابراین،.(2009بحران

همباهستند،تولیدتابعشدتبهکهبازارخدماتبودند؟2001سالازافزودهارزشوناخالصتجارتافزایشمسئولهابخشکدام

جدول)بودمحصوالتتولیدبراینهاییتقاضایبهمربوط(درصد48)افزایشازنیمیتقریبا.باشندمیچهارمسهحدودمسئول

2.1).

برایتقاضابهمنجرتولیدیمحصوالتبرایتقاضا.باشدمیشدهحاصلتقاضایینتیجهدرتولیدوتقاضاهایدیدگاهبیناختالف

واقعردکهاستشدهکسبتقاضایچنینشاملسازیجهانیظهوربخشبزرگترینواقع،در.شودمیبالعکسومنابع،وخدمات

عنوانبهمشابهگستردهبخشدر(یافتهافزایشنقطه4.8از)نقطه1.9تنها.باشدمیجهانیارزشهایزنجیرهافزایشدهندهنشان

دماتختولیدشاملآمدهبدستتقاضایدردستهبزرگترین.باشدمیتقاضاازناشی(نقطه2.9)مابقی.دهدمیرخنهاییتقاضای

.استتقاضاتولیدبرایبازار



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

پر کردن شکاف فناوری به نوع زنجیره ارزش بستگی دارد-2.3جعبه 
GVCsبهکهکشوربهمربوطهایشرکتتوسعهطریقازیادگیریونوآوریپرورشدرGVCsنقشساختنروشنهدفباگزارش،اینبرایراایمطالعه(2015)رابلوتیوجولیانیمارچی،د

ازخارجوداخلدریادگیریاشکالوپرداختهنوآوریتولیدبهآندرGVCsکهایرتبه،GVCحکومتحالتمانندموضوعاتیدرموردیمطالعاتازشواهدیآنها.دادندانجامپیوندند،می

GVCsکنندمیآوریجمعرا.

(داردوجودمورد50ازمورد9درتنهااما)دهدمیقرارتوجهمرکزدرتکنولوژیانتقالدرGVCsکهنوعیک.اندبردهپیارزشزنجیرهدرنوآورانازالگوییکهننوعسهبهنویسندگان

درکنندگانشرکتبیندرروروتعاملمانندکنند،میدریافتباالامتیازGVCدرفشردهیادگیریهایکانالازاستفادهونوآوریدرهاشرکتآندرکهاستGVCنوآوراناصلیگروهشامل

اتخاذهبکردنوادارو،(شودمیمحدودوظایفازناچیزمحدودهیکبهمعموال)محلیهایشرکتمستقیمدانشانتقالزنجیره،دراصلیشرکتتوسطمحلیکارنیرویآموزشای،زنجیره

.[(2012]استشدهدادهشرحسایرینوکافاگیتوسطکهاستبرزیلدرGVCقهوهشاملگروهاینگویایموردیک).کیفیتالمللیبیناستانداردهای

قیممستطوربهکهافتدمیاتفاقهاییکانالدرعمدتایادگیریامااست،مهموزیادنوآوریمورد،ایندر.باشدمیمستقلنوآورانشامل(مورد50ازمورد14)استتررایجکهالگویدومین

دیگر.توسعهوتحقیق_شوندنمیمحدودمطمئنااما_جملهازخارجی،وشرکتدرونیادگیریهایمکانیزمازعبارتنددستهایندرمهمیادگیریمکانیسم.نیستندمرتبطارزشزنجیرهبه

بای،محلگروهدرنیزیادگیری.هستندادغامومشترکگذاریسرمایهمجوز،صدورطریقازفناوریبهدستیابیوماهرافراداستخدامحالدردستهایندرمهمیادگیریهایمکانیسم

نجیرهزازخارجاز)ایدمیدستبهخریدارانوکنندگانتامینازو(معکوسمهندسیطریقازجملهاز)رقباازیادگیریو.گیردمیصورتشرکتهابینکوتاهفاصلهونزدیکتعامالت

.(2013اشمیتوبرگرلنا،)استگروهاینازاینمونهچینبادیتوربینصنعتتوسعه.(ارزش

نمیگستردهاستفادهیادگیریهایمکانیسمازونداشتهنوآوریاغلب(غیراصلی)هاشرکتارزش،هایزنجیرهایندر.(مورد50ازمورد27)استضعیفنوآورانازمتشکلدستهبزرگترین

میدریافتخریدارانازفنیهایکمکمحلیهایشرکت.(2010وامیوکاپلینسکی)کرداشارهماداگاسکاروکنیادرپوشاکصنایعبهتوانمیگروهایندرمتعددمواردمیاندر.کنند

.شودنمیفرآیندنوآورییاوبسیارمحصولایجادموجبآناماکنند،

کهدهدمینشانفناوریوکنندنمیاستفادهدانشممتازمنبعیکعنوانبهآنازنیزهستندGVCsچندیایکازبخشیکهزمانیحتیهمیشهتوسعهحالدرکشورهایدرهاشرکتآن

GVCsعمومیت.نیستمهمهمیشهتوسعهترغیبیاوآوریفنموجودشکافدرGVCsهایسیاستبهوماندمیباقیسنگیتوسعهبهنوآوریجادهکهدهدمینشانضعیفنوآورانبا

.(کنیدمراجعه6و3فصلبهبیشتراطالعاتکسببرای)استنیازآنکردنهمواربرایدولت



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

بخشازهاییقسمتعنوانبههمایعمدهنقشنیزبازارخدماتاما.کندمیایفاشدنجهانیافزایشدرمهمینقشتولیدبنابراین

.کنندمیایفاشدهحاصلتقاضایدلیلبهنیزوترمبادلهقابلخدمات

2011-2001همگرایی،وشدنجهانی

نبیمعلولیوعلترابطهچهاگرباشد،میسرانهداخلیناخالصتولیدهمگراییجذبباهمزمان2001سالازشدنجهانیظهور

کهریسیماتکهکنیممیاستفادهطوریبهکشورها،بخشهشتیگستردهجغرافیاییبندیگروهیکازما.نیستمشخصآنها

گروههمانباتوانمیرا(ادامهدر2.2جدول)شودمیتولیدمنبعوتقاضامنبعتوسطجهانیداخلیناخالصتولیدتجزیهموجب

.(کندیمبزرگکنترلیغیرقابلحدراتاماتریسکشورها،برایحتییاوبیشتر،هایگروهبرایکاراینانجام)دادارائهکشورها



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

ایهسالطولدرکشوربخشهربرایراسرانهداخلیناخالصتولیدوجهانیداخلیناخالصتولیدسهامرشدمیزان2.11شکل

نیستهاییهدادبامقایسهقابلداخلیناخالصتولیددادهبنابرایناست،فعلیدالربهتحلیلوتجزیه.دهدمینشان2011تا2001

محاسباتتمامنمایشباجهانیتورمبرایرادادهاینماچهاگر.شودمیاستفادهسرانهداخلیناخالصتولیدبرایمعمولطوربهکه

درقعیوارونددهندهنشانهمیشهنتایجحالاینباکنیم،میاصالحجهانیداخلیناخالصتولیدسهمگرفتننظردرودالربه

.(سیاهخط)شودمیگنجاندهنیزرشدمیزانآننتیجهدرونبودهدورهاینطیدرسرانهواقعیداخلیناخالصتولید

سالدردرصد9.7تا2001سالدردرصد4.2ازخودجهانیداخلیناخالصتولیدسهمافزایشباچینرود،میانتظارکههمانطور

میقراردوماهجایگدرراحزبآنکهشودمیبرابردوتقریباکمونیستیپساجهانیسهم.استکنندهپیشرفتترینسریع،2011

میزاندارایوهستند،پیشرفتحالدرسرعتبهنیزسرانهداخلیناخالصتولیددرکههستندآنهاییواقعدرکشورهااین.دهد

آنهاسهمرایبموردینیزاینوهستند،ترآهستههمگراییدهندهنشانکشورهادیگرهایگروه.باشندمیساختاریتغییرازباالیی

نسبتاکهسرانهرشدازایبهداخلیناخالصتولیدباهند.(کنیدمراجعه2.11شکلبه)باشدمیجهانیداخلیناخالصتولیداز

آهستهرشدالتینامریکای.استکندتریافزایشدارایجهانیداخلیناخالصتولیدازآنسهماماباشد،میاستثنایکاستسریع

.یابدمیکاهشدرصد20حدودیافتهتوسعهگروه.داردای



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

درآمد ناخالص و ارزش افزوده تجارت به عنوان یک سهمی از تولید ناخالص داخلی، در سراسر جهان، 

1995-2011



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

حسابداری اقتصاد کالن از پراکندگی تولید-2.4جعبه 

قعیتمووتولیدموقعیتدرجهانیداخلیناخالصتولیدبندیتقسیمموجبتواندمیخروجی-ورودیجداولازاستفادهباGVCsتاثیرتحلیلوتجزیه

.کندمیاستفادهجنوبوشمالکشور،دوازمتشکلجهانیاقتصادباسادهمثالیکاززیرنمودار.شود(ارقامجدول)ماتریسفرمیکدرتقاضا

در.کندمیملعکهکنیممیبندیبخشتقاضامکاناساسبرراکشوریکداخلیناخالصتولیداینصورتدرببینیم،ردیفیکنمودارایندراگر

بههشدصادرافزودهارزشعالوهبهشمالمحلیبازاربرایشدهتولیدافزودهارزشازمتشکلشمالیمناطقدرداخلیناخالصتولیدروش،این

درکلنهاییاضایتقباجنوبیمناطقبرایستوناین.کندمیتقسیمتولیدمنبعتوسطمحلیکدرراکلتقاضایستونیک.باشدمیجنوبیمناطق

.کندمیتقسیمکشورداخلدرشدهایجادافزودهارزشوشمالازافزودهارزشوارداتبینراآنوشدهارزیابیجنوب

ازاستفادهباوشمالبهمتعلقمجوزیکازاستفادهبا،جنوبدرپادآییککنیدفرض.باشدمیزیربصورتپاد،آییکمثالبهتوجهباماتریس

مورد،نایدر.شودمیارائهشمالدرنهاییکنندهمصرفیکبهپادآی.شودمیمونتاژشمالدرشدهتولید(سیلیکونیهایتراشه)قطعاتبرخی

هاشرکتافزودهارزشدهندهنشانجنوببهمربوطسلولستون،ایندر.بودخواهدپادآی(فروشقیمت)ارزششمالبرایتقاضاستونمجموع

دریردرگشمالیهایشرکتتمامافزودهارزشارائهبهشمالبهمربوطسلول.استکردهمونتاژرادستگاهکهبودخواهدجنوبدر(سودودستمزد)

مینظردرارکشوردومیانمستقیمغیرپیوندهایهمهروشاین.استگرفتهشکلسیلیکونیهایتراشهتولیددرومجوزدرکهپردازدمیدانشی

.گیرد



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

2011-2001ظهور جهانی شدن، توسط بخش، -2.1جدول 

.افزایش یافته است2011تا 2001درصد در طول 4.8ارزش افزوده معامله شده که توسط مقادیر 

درصد به دلیل تقاضای نهایی در بخش های تولیدی هستند2.2درصد توسط بخش خدمات بازار تولید شده است1.9

درصد به دلیل تقاضای نهایی در بخش های دیگر هستند1.3درصد توسط بخش های تولید ایجاد می شود1.8

درصد به دلیل تقاضای نهایی در بخش های خدمات بازار هستند1.1درصد توسط بخش های منابع ایجاد می شود0.9

درصد به دلیل تقاضای نهایی در بخش منابع هستند0.2درصد توسط بخش های دیگر تولید می شوند0.2

درصد در گروه گسترده مشابه از بخش ها ایجاد شده اند که در آن تقاضای نهایی رخ می دهد1.9

درصد مربوط به تقاضا برای خدمات بازار است که از تقاضای نهایی در بخش های تولیدی حاصل می شود0.7

درصد شامل تقاضا برای منابع به دست آمده از تقاضای نهایی در بخش های تولیدی است0.5

کسب می شود" دیگر"درصد از جمله تقاضا برای تولید است که از تقاضای نهایی در بخش های 0.5

حاصل می شود" دیگر"درصد شامل تقاضا برای خدمات بازار است که از تقاضای نهایی در بخش های 0.5

(امتیاز در ترکیب هر بخش0.25کوچکتر از )درصد شامل دیگر تقاضای حاصل شده است 0.8



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

شور و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی، و تولید ناخالص داخلی در رشد سرانه، در قسمت های مختلف ک

2011-2001با منشاء تقاضا، 



یایجاد قابلیت های تکنولوژیکی در تجارت جهانی و زنجیره های ارزش جهان

داخلی؟تقاضاییاونهاییتقاضای

میخارجیقاضایتبهتوجهبادیگربخشوداخلیتقاضایبهتوجهبابخشیکبهکلرشدنرختقسیمدهندهنشاننیزتصویراین

خارجیاضایتقکهکندنمیاشارهنقشیبهاینجادراستفادهموردسادهتجزیهاما.استبخشبزرگترینهمیشهداخلیبخش.باشد

اثراتارایدصادراتیبازارهایدربودنرقابتیبارشدحصول:استارتباطدرصادراترشدبااین.کندمیایفاداخلیرشدتسریعدر

لدلیبهیاودهدمیرخکارگرانتوسطآمدهدستبهدرآمدازخارجکهاستهایهزینهدلیلبهداخلیرشدبرمستقیمغیر

.شودگرفتهکمدستنبایدرشد"خارجی"بخشنقشبنابراین،.باشدمیگذاریسرمایه

پیشرفت،کهمعنیاینبهافتد،میاتفاقسرعتبهسرانهدرآمددرنیزرشدآندرکههستندموردیدوپساکمونیستجهانوچین

اینهبکمترخیلیمسئلهکشور،دیگرهایگروهدر.استباالساختاریتغییرودهد،میرخزندگیاستانداردهایجهانیمرزبا

قابلیخارجرشددارایکمونیستپساجبههوچین.استسریعنسبتانیزجمعیترشدکهدلیلاینبهحدودیتااست،صورت

(رشدکلازدرصد29)کشورهادیگروآسیاگروهدرخارجیتقاضایبرمبتنیرشدسهمنسبی،شرایطدر.هستندایمالحظه

.(درصد17)باشدمیمیزانکمترینسیاهآفریقایکشورهایدرومیزانباالترین



برقراری روابط 

جانبه؟دوروابط

کشورهایجناحمیانجانبهدوروابطبهکردننگاهبا2001سالازراسازیجهانیظهورتحلیلوتجزیهجزئیاتحاضرحالدرما

هایدیدگاهکهاستعمومیماتریسدر2011تا2001هایسالطولدرتغییراتایندهندهنشان2.2جدول)دهیممیگسترش

.(دهدمیارائهراجانبهدو

لیدتوشاملآناستثنای.شودمیمشخصآنهاازیکیجزبههاسلولهمهدرشدهدادهنشانمثبتمقادیرباسازیجهانیظهور

.ابدیمیکاهشنقطهنیمحدودکهاست،کشورهاازگروههماندرخارجیبازارهایبراییافتهتوسعهکشورهایدرداخلیناخالص

برایافتهیتوسعهکشورهایدرداخلیناخالصتولید.استارتباطدرچینبارود،میانتظارکههمانطورجدول،درمقادیربزرگترین

مربوطردیف.تاسیافتهتوسعهکشورهایدرتقاضابرایچیندرشدهانجامداخلیناخالصتولیدازبیشترکمیچیننهاییتقاضای

شرکتدنشجهانیدرشدتبهکشورهااینکهاستایندهندهنشانکهکند،میجذبراباالمقادیرنیزیافتهتوسعهکشورهایبه

التینیکایآمربهمربوطسلول.هستندگروهخوددرنیزومنطقهآندرباالمقادیرداراینیزکمونیستیپستکشورهای.کنندمی

.باشدمیباالمقادیرشاملهمچنین



برقراری روابط 

باراچینیافتهتوسعهجهانودارند،4.8افزایشکلازنیمیازبیشکمیچینویافتهتوسعهجهان،(هاردیف)تولیدسمتدر

.دگیرنمیقرارهاردیفمجموعدربعدیرتبهدرآسیاییکشورهایدیگروپساکمونیستجهان.دهدمیقرارراسدر0.4حدود

کهسیاهیآفریقاکشورهای.داردحضورکمتربسیارشدنجهانیدرهنداینکهگرفتننظردربااست،بزرگچینوهندبینتضاد

.رندبمیتولیدهایشبکهشدنجهانیازرااستفادهحداقلهستند،شروعبرایجهانیداخلیناخالصتولیدازکمیسهمدارای

.گیرندیمبردرراکلازایعمدهبخشچینویافتهتوسعهکشورهای.است،متفاوتخیلینهاماحدودیتا(هاستون)تقاضابخش

.استدرستچینبرایآنمعکوس.دربردارندتقاضاکلبهنسبتراتولیدکلازبیشتریسهمیافتهتوسعهجهان



برقراری روابط 

مقادیر )2011تا 2001ظهور جهانی شدن، توسط گروه های کشور، عرضه و تقاضا، سال های -2.2جدول 

(براساس درصد



برقراری روابط 

دیگر؟هایبخشیاوبازارخدماتوتولید

عنوانبهآنهااماهستند،2.1جدولدراعدادمشابهاعداد.پردازدمیشدنجهانیظهورازبخشیکلیتفکیکارائهبه2.12شکل

منابع،دردرصد19تولید؛دردرصد37بازار،خدماتدر٪40شدن،جهانیظهوربراساس.(تولیدتوسط)اندشدهبیانبخشیسهام

شورهایکبنابراینگیرد،میصورتتولیددرسازیجهانیازبزرگیبخشکهازآنجا.استشدهتولیددیگرهایبخشدردرصد4و

آلکورتا)ندهستتولیدهایفرآیندهایدروتجهیزاتازاستفادهدراساسیتغییراتدستخوشاحتماالالمللیبینتجارتدردرگیر

شود؟میمقایسه2.2جدولدرماتریسهایسلول(داخلی)سطحدرحتییاوکشور،سطحدرتوزیعباچگونهتوزیعآن.(1994

کلجمع)دهدمیارائهداخلیناخالصتولیدبرایکشورگروههردرراکلجمعکهاستشدهدادهنشان2.13شکلدرهادادهاین

.(ردیف



برقراری روابط 

خدمات،ازبیشتریسهمداراییافتهتوسعهکشورهای.استجهانیمجموعازمتفاوتبسیارکشورها،گستردههایگروهآندرتوزیع

میانگینازباالتردرصد7تنهاامادارد،راتولیدازبزرگیسهمچینرود،میانتظارکههمانطور.باشندمیتولیدنهومنابعبهایبه

نیزتیپساکمونیسجهان.باشدمیبازارخدماتازکوچکترنسبتسهمومنابعدربیشتریسهمدارایهمچنینچین.استجهانی

هستند؛یجهانمتوسطعنوانبهتولیدسهمهماندارایآسیاییکشورهایدیگر.باشدمیچیناندازهبهتولید،ازبزرگیسهمدارای

راتولیدزاتریپایینبسیارسهم(سیاهآفریقایکشورهایوآفریقا،شمالومیانهشرقالتین،امریکایهند،)دیگرهایجناحهمه

.هستنددارا

سهملید،توبرعالوهآسیایی،کشورهایدیگردر.استبزرگنیزآنمنابعسهمامااست،بازارخدماتاززیادینسبتاسهمدارایهند

منابعهمهزابیشتر)هستندمنابعسهمباالتریندارایآفریقاشمالومیانهشرقرود،میانتظارکههمانطور.استبزرگنیزمنابع

سهامارایدهمچنیندومگروهدو.باشندمیمنابعدرباالییرتبهداراینیزسیاهآفریقایکشورهایوالتینامریکایاما،(خامنفت

.(نیستجهانیمتوسطازباالتربسیارچندهر)هستندبازارخدماتدربزرگنسبتا



برقراری روابط 

شودمیسازیجهانیافزایشموجبروابط

سازیانیجهظهورازبزرگتریبخشمسئولکهپردازیممیمواردیبرتمرکزباجانبه،دوروابطازکمیتعدادبررسیبههمچنینما

کههمانطورهستند،مقادیرافزایشدرصد4.8ازبیشترکمیمسئول(ماتریسدرقطرازخارجهایسلول)جانبهدوروابط.هستند

.یابدمیکاهش2011-2001هایسالطولدرجهانیداخلیناخالصتولیدازسهمیکعنوانبهیافتهتوسعهمللبهمربوطسلول

دلیلصادیاقتروابطآن.هستندمهمبسیارکمیلحاظازشوندمییافتهتوسعهکشورهایشاملکهآنهاییجانبه،دوروابطمیاندر

جهانیافزایشازچهارمیکتنهاشامل"جنوببهجنوب"روابطکهمعنیاینبه_¬¬استشدنجهانیدرافزایشازدرصد75

.استشدن



برقراری روابط 

2011تا 2001ظهور جهانی شدن، توسط بخش های تولید، 



برقراری روابط 

رشد ارزش افزوده برای بازارهای خارجی، توسط بخش و گروه کشور، 

2001-2011



برقراری روابط 

سلطهتحت،(امتیاز4.8از1.7)سازیجهانیافزایشسومیکازبیشکمیمسئول(بالعکسو)چینبایافتهتوسعهکشورهایابطه

چیندرتقاضابراییافتهتوسعهکشورهایتوسطشدهایجادداخلیناخالصتولیدواقع،در.(2.14شکل)استجهتدوهردرتولید،

ورد،مدوهردرچندهردهد،میانجامدیگرجهتدررابطهدرکهاستچیزیآنبهنسبتتولیدازبیشتریسهمیکازمتشکل

.هستندآنکسعبهنسبتیافتهتوسعهکشورهایتقاضایبرایچینتولیددربزرگتریبخشمنابع.داردراسهمبیشترینتولید

کشورهاگروهدواین.(2.15شکل)استشدهیافتپساکمونیستجهانویافتهتوسعهکشورهایبینارتباطبرایساختارهمان

ازاربخدماتپیروکهاست،جهتدوهردرسهمبزرگتریندارایمجدداتولید.هستندکلتغییراتازدرصد10ازبیشکمیمسئول

ازتقاضادرعمنابافزودهارزشسهم.استدیگرجهتازبزرگتریافتهتوسعهکشوردرداخلیناخالصتولیددرتولیدسهموباشدمی

جهانکه،ددهمینشانمورددواین.استآنعکسبهنسبتپساکمونیستیهایکشورازبزرگتربسیاریافتهتوسعهکشورهای

.استترمتوازنمراتببهتولیددرتجارتاماکند،میواردجهاندیگرمناطقازرامنابعیعمدهطوربهویژه،شرایطدریافتهتوسعه



برقراری روابط 

منابعوت،اسکمسیاهآفریقایکشورهایدرتولیدسهم.دهدمینشانراجانبهدوهایسلولسایرازبیشترانتخابیک2.16شکل

بهوودهببرابردوتولیدسهمچین،بهمربوطمورددر.استمتفاوتیافتهتوسعهبازارهایوچینبازارهایبینامااست،بزرگآن

.آیدمیدستبهمنابعبهایبهکهاستتفاوتیکاست،اینیافتهتوسعهبازارهایموردبزرگی

موردشترینبی.استمغرضانهمنابعبهنسبتشدتبهچین،تقاضایصورتدروکمنسبتاسازیجهانیبرحسبکلیطوربههند

.استچینتقاضایبرایکمونیستیهایکشوردرداخلیناخالصتولیدبهمربوط2.16شکلدرچهارمصفحهشاملزیادتولید

جهانمختلفهایبخشگرفتننظردرباواقعدر2011تا2001هایسالطولدرسازیجهانیافزایشکهدهدمینشاننتایج

هایقشنبازارخدماتوتولید.استبودهساختاریتغییراتفرآیندیکدارایکنند،میمشخصراگستردهمختلفهایبخشکه

درمنابعربمبتنیرشد:هستندجهاننقاطازبرخیدرمهمیبسیارنقشدارایمنابعاماکنند،میایفاجهانیسطحدرایبرجسته

جهتدوهردرچینویافتهتوسعهکشورهایاقتصادیروابط.استمهمآفریقاشمالومیانهشرقوهندسیاه،آفریقایکشورهای

.استتاثیرگذاروفشردهبسیار



برقراری روابط 

ته، چین و کشورهای توسعه یاف_ رشد ارزش افزوده برای بازارهای خارجی، توسط بخش ها، روابط دو طرفه 

2001-2011



برقراری روابط 

پساکمونیست و  کشورهای _ رشد ارزش افزوده برای بازارهای خارجی، توسط بخش ها، روابط دوجانبه

2011-2001توسعه یافته، 



برقراری روابط 

ایمنطقهبعد

GVCsوایمنطقهتولیدارتباطات

افزایشیدارامناطقبینتولیددرکشورسراسردرتولیدهایشبکهگسترشقبلی،بخشدربحثموردسازیجهانیفرآینددر

منطقههرفزودهاارزشایجادچگونگیبررسیطریقازایمنطقهتولیدارتباطاتتکاملدهندهنشانبخشاین.استمتقابلوابستگی

.استخروجیتولیدبرایدیگرمناطقازورودیدریافتمیزانوتولیدهایفعالیتطریقاز

ازدهببرایافزودهارزشآندرکهاستجاییدهندهنشان_جهانیتولیدسیستمدرکندارتباطاتدهندهنشان2.18و2.17تصاویر

شمالجملهازمنطقهسهکهدهدمینشانهاحباب.است2011و1990هایسالدر_استآننتیجهدرمنطقههردرتولید

اینتوسطدرصد1990،80سالدر:دهندمیاختصاصخودبهراجهانتولیدبازدهغالبسهامآسیاشرقواروپاغربامریکا،

حالیدراست،یافتهکاهشاروپاغربوامریکاشمالتولیدسهاممدت،اینطولدر.شدتولیددرصد2011،73سالدرومناطق

.کرددریافتامتیازدرصد3آسیاشرقبرایتولیدسهمکه



برقراری روابط 

افزودهارزشازباالتریسهمداشتنبهمایل(آسیاشرقواروپاغربامریکا،شمال)یافتهتوسعهکشورهایازمناطقیعمده،طوربه

10حدوددرتنها.(استشدهدادهنشانآنهاهایحبابدرباالتراعداددرکههمانطور)هستندخودتولیدبازدهبرایایمنطقهدرون

حاصلدیگرمناطقازایواسطههاینهادهوارداتاز2011سالدردرصد15و1990سالدرآنهاتولیدکلافزودهارزشازدرصد

یگردمناطقازکهبودافزودهارزشازباالتریسهامدارایآسیا،شرقجنوبوآفریقاویژهبهتوسعه،حالدرمناطقمقابل،در.شد

رقشبهمتمایلایمنطقهلحاظازتوسعه،حالدرمناطقمیاندرآسیاجنوبوجنوبیامریکاتولیدیمحصول.شدمیحاصل

ازیاریبساما.شودمیحاصلدیگرمناطقواسطههایدادهوارداتازآنهاافزودهارزشکوچکترسهاماینکهگرفتننظردرباهستند،

اعدادشکاهدرکههمانطور)پرداختندمدتایندرجهانیتولیدهایشبکهدرادغامافزایشبهتوسعهحالدرویافتهتوسعهمناطق

.(شودمیدیدههاحبابدر



برقراری روابط 

مناطقبهایواسطههایدادهتامینموجبکهدارند،اروپاغربباعقببهروتولیدارتباطاتتوسعهحالدرمناطقازبسیاری

امریکاالشممقابل،در.کندمیدریافتاروپاغربازافزودهارزشازتوجهیقابلسهامآسیادورنسبتامناطقحتی.شودمیمختلف

ترتیب،هبدوهرکههستندآسیاشرقجنوبومرکزیامریکاجملهازنزدیکجغرافیاییلحاظازمنطقهیکتنهادارایآسیاشرقو

گذشتهسال20طولدرتوسعهحالدرمنطقهدواین.هستندآسیاشرقوامریکاشمالسهامافزودهارزشبهوابستهشدتبه

.پرداختندخودمناطقدرشدهایجادارزشسهمافزایشبهودادهکاهششمالدرتولیداصلیمراکزبهراخودوابستگی



برقراری روابط 

2011-2001توسعه ارزش افزوده برای بازارهای خارجی، توسط بخش و روابط دو جانبه انتخاب شده، 



برقراری روابط 

دربیشترمشارکتوصنعتیتولیدسازیجهانیکهدهدمینشان2.3جدولو2.18و2.17تصاویربینمقایسهیکنهایت،در

.ودشنمیتبدیلجهاندرمنطقهیکمحصوالتسهامافزایشبهوآوریفنتوسعهبهخودکارطوربهجهانیتولیدهایشبکه

منظوربهمساعدشرایطایجادبرایآگاهانهتالشبهپایدار،رشدبرایGVCsکاروجهانیتولیدارتباطاتایجادبرایکشورها

.(پردازدمیجزئیاتدرمربوطههایسیاستمورددربحثبه3فصل).دارندنیازآوریفنیادگیری

مناطقزاحاصلافزودهارزششاملکهکندمیتولیدراخودتولیدیمحصوالتکلمنطقههرچگونهکهدادنشانقبلیتصویردو

ارزشمنطقههرچگونهکهکنندمیترسیمآنها.دهدمینشانرامناطقجلوبهروارتباطات2.20و2.19تصاویر.استمختلف

دتولیبرایافزودهارزشخواه،دهندمینشانمقصدتوسطرامنطقهآنافزودهارزشآنها.کندمیایجادراخودتولیداتافزوده

ارزشنباالبردبرایتوسعهحالدرکشورهایکههاییراه.آیدبدستمناطقدیگربهواسطهصادراتبراییاومنطقهدرصنعتی

ارزشازتوجهیقابلسهام،2011سالدرمثال،عنوانبه.هستندترمتنوععقببهروارتباطاتبامقایسهدرکنند،میاستفادهخود

حاصلیاآسشرقومیانهشرقوآفریقاشمالامریکا،شمالاروپا،بهواسطهکاالهایصادراتازسیاهآفریقایکشورهایتولیدافزوده

.داشتندواسطهصادراتبرایمنطقهسهبهشدیدوابستگینیزمرکزیآسیایومیانهشرقوآفریقاشمال.شد



برقراری روابط 

بهبتنسواسطهکاالهایصادراتازحاصلافزودهارزشسهمافزایشبهزیادیحدتاخود،افزودهارزشبرایتقاضاتنوعباهمراهآنها

ازحاصلافزودهارزشسهماقیانوسیهوآفریقاکشورهای.پرداختندمنطقهدرشدهفروختهمحصوالتتولیدبرایافزودهارزش

یشبسهماینافزایشبهاروپاشرقومرکزیآسیایجنوبی،آسیای.دادندافزایشدورهایندرامتیازدرصد16باراواسطهصادرات

.پرداختنددرصد10از

طوربهگذشتهسال20طولدرتجارت،توسطآمدهبدستافزودهارزشوواسطهکاالهایدرجهانیتجارتازآسیاشرقاهمیت

ارزشسهم.شدایجادمنطقهآنتوسطجهانیتولیدافزودهارزشازچهارمیک،2011سالدر.استیافتهافزایشتوجهیقابل

سالدررتبهدومینبهاروپاغربپسوبود،1990سالدرامریکاشمالازپسبزرگیلحاظازسهمسومسنبابرابرآنافزوده

آسیاشرقبهزیادوابستگیدچارمنطقههفتاین،برعالوه.(استشدهدادهنشانهاحباباندازهتوسطهمانطورکه)رسید2011

.شدندمنطقهآنبهواسطهصادراتطریقازآنهاافزودهارزشتولیدبرای



برقراری روابط 

تامین،زنجیرهادغاموGVCsوتولیدهایشبکهدرخودمشارکتافزایشبهجهاندرصنعتیتولیدکهدهدمینشانهانقشه

تولیددردیگرمناطقازحاصلافزودهارزشازراخودسهمآفریقاچهاگر.پرداختآسیاشرقواروپاغربامریکا،شمالتوسط

قمناطدیگربهواسطهصادراتازخودکلیافزودهارزشدرسهماینو(عقببهروتولیدپیوندهای)دادافزایشخودمحصوالت

آن.تاسشدنصنعتیحالدرسرعتبهمنطقهآنکهنگرفتنظردرادغامآنحالاینبا،(جلوبهروتولیدپیوندهای)شدحاصل

ترینپایینازیکیکهپرداخت2011تا1990سالازدرصد0.13صرفاباخودجهانیتولیدافزودهارزشسهمافزایشبهمنطقه

.پردازدمیبیشترباجزئیاتGVCsدرآفریقاکشورهایمشارکتبررسیبهبعدبخش.استتوسعهحالدرمناطقدرافزایشمیزان



برقراری روابط 

GVCsدرآفریقاحضور

-فاستر.باشدمیانسانیتوسعههایچالشبزرگترینوسیاره،ایندرزندگیاستانداردهایباالتریندارایکلیطوربهسیاهآفریقای

تجارتدرویژهبهاستمناطقسایرازکمترکلیطوربهآفریقاتجارتحجمکهکردنداعالم(2015)واستررکوآلیکگرگور،مک

کمGVCsدرپایینمشارکت.دارددخالتباالدستتولیددرویژهبه،GVCsدرشدتبهآفریقاصادراتحال،اینبا.واسطهکاالهای

.دهندمیقراردستپایینGVCsدرراخودفردیبصورتکشورهاازبرخیچندهراست،

کمافزودهزشاربااولیهتولیدباآفریقادرامااست،باالافزودهارزشهایفعالیتشاملمعموالتولیداتوهاساختهدرباالدستتولید

ورهایکشواسطهصادراتبراولیهمحصوالتصادرات.استارتباطدررسانیروزبهویادگیریبرایکمشانسگرفتننظردربا

.(2.21شکل)داردنفوذارتقاءبرایمنفیپیامدهایباآفریقایی،

تکنولوژیباتولید.(متوسططوربهدرصد25)دارندراGVCباالدستمشارکتازدرصد30تا20ایجادبهتمایلاولیههایبخش

مشارکتدرعمدهسهمکهدهدمینشانرقماین.کندمیارائهرادرصد9.5ودرصد10متوسططوربهپیشرفتهوپایینسطح

.شودمیحاصل(درصد27.5)پیشرفتهتکنولوژیو(درصد28)پایینسطحآوریفنباخدماتیازGVCباالدست



برقراری روابط 

1990که ارزش افزوده برای محصوالت تولیدی در هر منطقه از آن حاصل می شود، -پیوندهای رو به عقب



برقراری روابط 

2011که ارزش افزوده برای محصوالت تولیدی در هر منطقه از آن حاصل می شود، -پیوندهای رو به عقب



برقراری روابط 

(درصد)، و سود یا زیان 2011و 1990سهام محصوالت تولیدی در کل جهان، 



برقراری روابط 

1990مناطق چگونه به تولید ارزش افزوده می پردازند، _ پیوندهای روبه جلو



برقراری روابط 

2011مناطق چگونه به تولید ارزش افزوده می پردازند ، _ پیوندهای روبه جلو



برقراری روابط 

2010دخالت زنجیره ارزش جهانی باالدست ، کشورهای آفریقایی، توسط بخش ها، 



برقراری روابط 

دیگرازکمترآفریقادرکلیطوربه(استشدهگرفتهنظردرGVCsدرارتقاءمیزانکسببرای)محصولکشفوصادراتپیچیدگی

متقیباراخودمحصوالتآفریقاییکشورهایواست،ارتقاءدرهاییپیشرفتدارایهمهنوزآفریقا.استتوسعهحالدرمناطق

هابخشزاایگستردهطیفسراسردراقتصادیارتقاءچنین.پردازندمیبازارسهمحفظبهکهحالیدرکنندمیصادرباالترهای

.بودشدهمشاهدهتولیدیصنایعدیگرونقل،وحملآالت،ماشینوبرقدرویژهبه

بهرهاکشوازبرخیحالاینبا،(باالدستتولیددرخصوصبه)استمحدودکلیبطورآفریقابرایارتقاءوGVCمشارکتچهاگر

میعملتولیداتدیگرو(2.5جعبه)موتورینقلیهوسایلبرایمونتاژمرکزوقطبعنوانبهوشدهگیریجهتدستپایینتولید

منطقهدررفتهپیشتکنولوژیبامحصوالتصادراتسهامباالترینازبرخیواجزاءوقطعاتباالینسبتاصادراتازکشورهااین.کنند

.دهندمیخبررسانیروزبهوفناوریودانشنفوذبرایخودشانسبردنباالبارا



برقراری روابط 

صنعت خودرو_ توسعه زنجیره ارزش جهانی با تکنولوژی پیشرفته در مراکش-2.5جعبه 

یکودرشعاملیککهکندمیپیرویخودروتولیدمانندجدید،صنایعترویجبرایسازگاربخشیهایاستراتژیازمراکشدولت

صنعت"عنوانبهخودروبخش،2015-2009صنعتیظهوربرایملیپیماندر.(2015کستلومنصور)استنوآوریازحیاتیمنطقه

جغرافیایینزدیکیدلیلبه،ارزشزنجیرهاینازمراکش.(2013اوهامانوموسیبنالهارونی،)شدگرفتهنظردر"رقابتیمزیت

میهبهرزیادیحدتاسیاسیثباتوخوبهایزیرساختماهر،کارنیرویمالی،هایانگیزهکار،پایینهایهزینهاروپا،بهمراکش

.شدایجادخودروصنعتبرایاقتصادیویژهمنطقهدو.برد

Societeساختهایماشینطریقازیدکیقطعاتوخودروتولیدحالدر،2012سالدرمراکش Marocaine deدارایکهبود

دررنویوروییمیلیارد1جدیدکارخانهو.باشدمیصادراتازاعظمیبخشاینواستسالدرخودرودستگاه90000تولیدظرفیت

.کندایجادرامستقیمغیرمشاغلازبسیاریومستقیمشغل6000کرده،مونتاژسالیکدررانقلیهوسایل400.000تواندمیطنجه

میرقابتمحلیتولیددرآنطریقازکهپردازدمیقطعه100حدودانتخابازقبلخودروقطعه600ازبیشپتانسیلارزیابیبهمراکش

.(2012سایرینوفاین)کند

ارزش.(2015متحدمللسازمان)بود2009سالدرنفر7690برابردوتقریباکهکرداستخدام2011سالدرنفر14466بخشاین

2012سالدردالرمیلیون151به2000سالدردالرمیلیون27ازآنهاموتوروموتورینقلیهوسایلبرایجانبیلوازموقطعاتصادرات

.یافتافزایش


