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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

 

 مقدمه -1

 یبندرتبه شود،یشناخته م یزن ۵۰۰ یعنوان جهان باکه   (Fortune Global 500)،۵۰۰ یفورچون جهان

ها، انجام آن یانهمحاسبه درآمد سال یقکه از طر ،دهده میئرا ارا ابرشرکت در سراسر جهان ۵۰۰ساالنه از 

فهرست، فقط  ینا ۱۹۸۹تا سال  .شودیفورچون منتشر م موسسهفهرست، ساالنه توسط  ین. اگیردیم

. شدیم یده، نام“۵۰۰گلوبال ”و تحت عنوان  شدیمتحده را شامل م یاالتخارج از ا یصنعت یهاشرکت

 یهاشرکت که به آن ایجاد شد "۵۰۰ گلوبال فورچون"نام هب یگریفهرست د ۱۹۹۰سال  از بنابراین

و  یخدمات مال یهاشرکتشده و منتشر  یتا به حال به فرم کنون ۱۹۹۵از سال  اضافه شدند. یزن یکاییآمر

 .گیرددر بر مییز  ن را یخدمات

 500فورچون جهانی به لیست  نگاه کلی -2

، دهک اول درآمدی مجموعا های درآمدی برای این لیست تعیین کنیمدهد که اگر دهکنشان می ۱نمودار 

و  2۰۱۰میلیارد دالر در سال  7۰۰۰، 2۰۱۵میلیارد دالر در سال  ۹4۰۰، 2۰۱7میلیارد دالر در سال  ۸۰۰۰

 2۰۱۵تا  2۰۰۵ال اند. این نشان دهنده افزایش درآمد از سدرآمد داشته 2۰۰۵میلیارد دالر در سال  ۵4۰۰

  کند.های درآمدی نیز صدق میدهک است. همین منوال برای سایر 2۰۱7و کاهش درآمد در سال 

 

ع درآمد تمامی شایان ذکر است که جمدهد. ها را نشان میشرکت بندیاطالعات کلی رتبه 2 نمودار

میلیارد دالر  277۰۰میلیارد دالر به  ۱67۰۰از ، 2۰۱7تا  2۰۰۵ از سالبندی، های حاضر در رتبهشرکت

 افزایش پیدا کرده است. 
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

افزایش میلیارد دالر  7۹2۸۰ به، 43۰7۰ از، هادر این سال (GWP) با توجه به این که تولید ناخالص جهان

مواجه بوده تغییراتی با به تولید ناخالص جهان شرکت برتر جهان  ۵۰۰است، نسبت مجموع درآمد  یافته

طبق نظر موسسه فورچون  درصد افت پیدا کرده است. ۵حدود  2۰۱7تا  2۰۰۵طوری که از سال به است.

ورچون شرکت ف ۵۰۰است. به هر حال سهم  بودهکاهش رشد اقتصادی جهان  به دلیلاین کاهش سهم 

 جهانی از اقتصاد جهانی در گذر زمان کمتر شده است. 

 500فورچون جهانی حاضر در لیست  نگاه به صنایع -3

بندی طبقه ۱پردازندست بر اساس صنعتی که در آن به فعالیت مییهای حاضر در لشرکتدر این قسمت 

را نشان فعالیت  ها بر اساس صنایع موضوعزیر توزیع شرکتجدول گیرند. شده و مورد بررسی قرار می

دهد. برخی از صنایع در را نشان می 2۰۱7تا  2۰۰۵ها دهد. این جدول تغییرات صنایع مختلف را در سالمی

فروشی اند. صنعت خدمات و خردهحذف شده و برخی صنایع جدید نیز وارد این لیست شدهگذر زمان 

و آمازون را به  2دو شرکت بسیار مطرحی چون آلفابِت 2۰۱۵اینترنتی یکی از این صنایع است که در سال 

 این جدول معرفی کرده است.

                                                           
کنند. بنابراین، روش ای بوده و در صنایع متنوعی فعالیت میهای خوشهجهانی به صورت شرکت ۵۰۰های حاضر در لیست فورچون اغلب شرکت ۱

از درآمد کل شرکت( مدنظر  ها )بر اساس سهم فعالیتها به این صورت است که فعالیت اصلی شرکتفورچون در انتخاب گروه صنعتی برای این شرکت

 گیرد. قرار می
 به آلفابت تغییر داده است.  2۰۱۵باشد. در حقیقت گوگل نام خود را در سال آلفابت شرکت مادر تخصصی گوگل می 2

2017 2015 2010 2005

باالترین درآمد 486 486 408 288

درآمد متوسط 55 62 46 34

پایین ترین درآمد 22 24 17 12

درآمد کل 27708 31224 23085 16798
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

 2017و  2015، 2010، 2005. سال های ه فعالیتعت حوزها بر اساس صنتوزیع تعداد شرکت: 1جدول 

 صنعت ردیف
2005 2017 

درصد  تعداد
 از کل

مجموع درآمد 
 (د دالریار)میل

درصد 
درصد  تعداد از کل

 از کل
مجموع درآمد 

 (د دالرلیار)می
درصد 
 از کل

 10.8 ↓ 2995 10.6 ↑ 53 11.2 1885 9.8 49 یمهب 1

 10.3 ↓ 2862 10.4 ↓ 52 10.5 1761 11.4 57 یها و موسسات اعتباربانک 2

 7.2 ↑ 2005 7.8 ↑ 39 6.6 1113 7.2 36 یدنیو آشام ییگروه محصوالت غذا 3

 9.6 ↓ 2648 6.6 - 33 10.2 1717 6.6 33 و قطعات خودرو یهنقل یطوسا 4

 8.8 ↓ 2449 5.6 ↓ 28 11.8 1980 6.0 30 نفت یشگاهپاال 5

 4.9 ↓ 1350 4 ↓ 20 5.1 857 4.8 24 یخرده فروش 6

 4.4 ↓ 1212 3.6 ↓ 18 5.0 832 4.6 23 ارتباطات راه دور 7

 2.6 ↑ 734 3.6 ↑ 18 1.4 238 1.4 7 نفت خام یدمعدن و تول 8

 2.6 ↑ 733 3.2 ↑ 16 1.3 210 2.0 10 یخدمات بازرگان 9

 3.3 ↓ 909 3 ↓ 15 3.5 593 4.8 24 های برق، گاز، ...()شبکه یساتتاس 10

 3.3 ↓ 925 3 ↓ 15 4.6 776 4.0 20 یکیالکتر یزاتو تجه یکالکترون 11

 2.4 ↑ 658 2.8 ↑ 14 2.0 342 2.4 12 یو دفاع ییهوا یعصنا 12

 2.8 ↑ 781 2.8 ↑ 14 1.7 284 1.8 9 یعمده فروش 13

 1.9 - 518 2.6 ↑ 13 1.9 327 2.4 12 یصنعت داروساز 14

 1.8 ↑ 502 2.4 - 12 1.6 276 2.4 12 یفلزات اساس 15

را به صورت بهتری  ۵۰۰تغییرات درآمدی اشاره شده در صنایع حاضر در لیست فورچون جهانی  3نمودار 

 دهد. نشان می

 

0

2

4

6

8

10

12

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

صد
در

الر
 د

رد
لیا

می

(2005)مجموع درآمد  (2017)مجموع درآمد 

(2005)درصد از کل درآمد   (2017)درصد از کل درآمد 

 2017 تا 2005 بازه در عیصنا درآمد مجموع راتییتغ سهیمقا. 3نمودار 



 

  

 گروه مشاوران مديريت  و مطالعات راهبردي تدبير

TADBIR CONSULTING GROUP (TCG) 

  

حه 
صف

5 

 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

 

 بر حسب صنعت 500های حاضر در فورچون جهانی تغییرات رتبه و تعداد شرکت.  4نمودار 

 2۰۱7و  2۰۰۵های های حاضر در هر صنعت را در بین سالتغییرات متوسط رتبه و تعداد شرکت 4نمودار 

ها در صفحه دهد و موقعیت آنها حجم صنعت )درآمد کل صنعت( را نشان میاندازه کره دهد.نشان می

صنعت اول  ۱2با توجه به این نمودار که  های حاضر در هر صنعت است.متوسط رتبه و تعداد شرکت تابعی از

را در بر دارد، برخی از صنایع در گذر زمان شاهد تغییرات شدیدی در متوسط رتبه یا  ۵۰۰فورچون جهانی 

 اند. ها شدهتعداد شرکت
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

 500فورچون جهانی حاضر در لیست های مبدا شرکتی نگاه به کشورها -4

، مورد دارند ۵۰۰فورچون جهانی  فهرست درهایی که اساس تعداد شرکتتوزیع کشورها بر بخشدر این 

 دهد.می، نشان هاوزیع مذکور را به تفکیک کشور میزبان مقرر اصلی شرکتجدول زیر تگیرد. بررسی قرار می

است.  ، متحول شده۵۰۰فورچون جهانی  فهرستدر  طی این دوره ترکیب حضور کشورهااین جدول  طبق

شرکت  ۱32آمریکایی در لیست حضور داشت که این تعداد به  شرکت ۱76، 2۰۰۵به عنوان مثال در سال 

حضور  2۰۰۵شرکت چینی در لیست سال  ۱6 تنها همچنین است.ه کاهش پیدا کرد 2۰۱7در سال 

برخی کشورها نیز در گذر زمان از فته است. ارتقا یا 2۰۱7شرکت در سال  ۱۰۹اند که این رقم به داشته

 اند.لیست حذف شده یا به آن اضافه شده

 مختلف یسالها در کشورها سهم راتییتغ سهم سهیمقا. 2جدول 

 2017 2015 2010 2005 کشور 2017 2015 2010 2005 کشور

 2 2 2 1 سنگاپور ۱32 128 140 176 یکاآمر

 ۱ 2 0 0 یاندونز ۱۰۹ 98 46 16 ینچ

 ۱ 2 5 3 یکبلژ ۵۱ 54 71 81 ژاپن

 ۱ 1 1 1 یلندتا 2۹ 31 39 39 فرانسه

 ۱ 1 1 0 ونزوئال 2۹ 28 37 37 آلمان

 ۱ 1 1 2 انگلستان/هلند 23 28 29 35 انگلستان

 ۱ 1 0 0 امارات ۱۵ 17 10 11 یکره جنوب

 ۱ 1 2 2 دانمارک ۱4 13 13 14 هلند

 ۱ 1 1 1 لوکزامبورگ ۱4 12 15 11 یسسوئ

 ۱ 1 1 1 یمالز ۱۱ 11 11 13 کانادا

 ۱ 1 1 1 عربستان ۹ 8 10 8 یااسپان

 ۱ 1 1 2 نروژ ۸ 9 11 8 یتالیاا

 ۱ 0 1 3 فنالند 7 8 8 9 یااسترال

 ۱ 1 1 1 یهترک 7 7 7 3 یلبرز

 ۰ 1 3 0 یشاتر 7 7 8 5 هند

 ۰ 1 0 0 یاکلمب 6 8 8 2 یوانتا

 ۰ 1 0 0 یلیش 4 5 6 3 یهروس

 ۰ 0 0 1 /هلندیکبلژ 4 2 2 1 یرلندا

 ۰ 1 1 0 لهستان 3 3 5 7 سوئد

      2 3 2 2 یکمکز

 

دهد. ( زیر سهم کشورهای مختلف از شرکتهای حاضر در لیست فورچون را نشان میDoughnutنمودار دونات )

شود مشاهده میباشد. می 2۰۱7و حلقه آخر برای سال  2۰۰۵به طوری که حلقه اول )داخلی( برای سال 

که سهم کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان و در کل تمام کشور توسعه یافته حاضر در فهرست 

 کاهش یافته و درعوض سهم کشورهایی چون چین، هند و برزیل در گذر زمان افزایش پیداکرده است. 
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

 

 . مقایسه سهم تغییرات سهم کشورها در سالهای مختلف5نمودار 

دهد. جهانی را نشان می ۵۰ فورچونهای حاضر در لیست های جهان از شرکتسهم قارهنیز  6نمودار 

 3۸قاره آمریکای شمالی )آمریکا و کانادا( با در اختیار داشتن  2۰۰۵شود، در سال طور که مشاهده میهمان

 های حاضر در لیست، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بودند. درصد از شرکت
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آمریکای التین: آمریکا 1% 2% 3% 3%

آمریکای شمالی: آمریکا 38% 30% 28% 28%

اروپا 35% 35% 28% 28%

آسیا 25% 31% 40% 40%

آسیا اروپا آمریکای شمالی: آمریکا آمریکای التین: آمریکا اقیانوسیه

 500 یجهان فورچون در هاشرکت تعداد از جهان یهاقاره سهم. 6نمودار 
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

ن تغییر با گذر زما ترکیبدرصد در رتبه سوم. این  2۵درصد در رتبه دوم قرار داشت و آسیا با  3۵اروپا با 

های درصد از شرکت 4۰داشتند  اختیار، قاره آسیا با در 2۰۱7بندی سال طوری که در رتبهکرده است به

 2۸های آمریکای شمالی و اروپا به حاضر در لیست، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم قاره

نیست و نبوده و تی در لیست حاضر درصد کاهش پیدا کرده است. شایان ذکر است از قاره آفریقا هیچ شرک

کشور استرالیا را نشان  نمایدة، صرفا های نیوزیلند و پاپوا گینه نودلیل عدم حضور شرکتبه  نوسیهاقیقاره ا

 دهد. می

 GDPبرای برخی از کشورها، با  ۵۰۰فورچون جهانی های حاضر در لیست مجموع درآمد شرکت 7نمودار در 

های وجود شرکتنسبی اهمیت  ر است که این مقایسه صرفاها مورد مقایسه قرار گرفته است. شایان ذکآن

ها چنین سهمی در تولید دهد و الزاما به این معنی نیست که این شرکتبزرگ در یک کشور را نشان می

المللی های بین، فعالیتفورچونهای حاضر در لیست ناخالص داخلی این کشورها دارند. چرا که غالب شرکت

 نموداراین شود. ها در تولید ناخالص داخلی کشور مبدا لحاظ نمینیز دارند و در نتیجه قسمتی از درآمد آن

این کشور  GDPدرصد از  66درآمدی معادل با  2۰۱7فرانسوی حاضر در لیست  هایدهد که شرکتنشان می

این کشور  GDPدرصد  4۹درآمدی معادل  2۰۱7ت شرکت حاضر در لیس 6اند. در تایوان نیز داشته

 اند. داشته

 

 2017 سال یبرا مبدا کشور یداخل ناخالص دیتول با ستیل در حاضر یهاشرکت درآمد مجموع سهیمقا. 7نمودار 
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

های حاضر در از لحاظ تعداد شرکت ۵۰۰تغییرات کشورهای برتر در لیست فورچون جهانی  ۸ نموداردر 

با توجه به این نمودار، تعداد  مقایسه شده است.  2۰۱7و  2۰۰۵های ها در ساللیست و متوسط رتبه شرکت

ی که برای کشور چین ها( کمتر شده است در حالهای متعلق به کشورهای توسعه یافته )اندازه دایرهشرکت

دهد این است که با وجود کاهش تعداد چند برابر شده است. نکته مهمی که این نمودار نشان می اندازه دایره

و کانادا کمتر شده است. این امر به دلیل تعلق برای کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن ها، متوسط رتبه شرکت

 اند، و درطوری که در گذر زمان رتبه خود را از دست ندادههای تراز اول لیست به این کشورها است به شرکت

تر ختم شده است. در این میان، های ضعیفهای این کشورها صرفا به حذف شرکتواقع کاهش تعداد شرکت

های چینی نیز کاهش یافته است، این امر نشان دهنده صعود شرکت ، هند، برزیل و روسیهمتوسط رتبه برای چین

افزایش متوسط رتبه برای کشورهایی چون آلمان، فرانسه، هلند و سوئیس نشان  فورچون است. بندیدر رتبه

های اند و با صعود شرکتهای متوسطی در رتبه بندی بودهدهنده این است که این کشورها صاحب شرکت

 ها بدتر شده است. رتبه این شرکت ، هندی، برزیلی و روسیچینی
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

 ها تر دادهتحلیل عمیق -5

ها تغییر کرده، ، هم رتبه شرکت2۰۱7تا  2۰۰۵به دلیل تغییرات محیط اقتصاد جهانی، در بازه زمانی بین 

ها توزیع درآمدی شرکت ها بر اساس کشور مبدا.ها و هم تعداد شرکتهم ترکیب صنایع، هم درآمد شرکت

های مطرح ورود شرکتاین خود به دلیل افزایش رقابت و همچنین تر شده است. در گذر زمان متعادل

های حاضر در لیست، در از لحاظ تعداد شرکت ،صنایعاز برخی آسیایی و البته چینی به این لیست است. 

برخی از صنایع نیز در گذر زمان حذف شده و برخی صنایع جدید نیز اند. گذر زمان تغییراتی را نشان داده

 اند. وارد این لیست شده

های متعلق به کشورهای در حال توسعه به شدت جای ثبات ترکیب صنایع بیشتر به این دلیل بود که شرکت

ود در همان در حقیقت رقیبان خو اند. های متعلق به کشورهای توسعه یافته را در این لیست گرفتهشرکت

های تعداد بانکان مثال و به این ترتیب ترکیب کل صنایع حفظ شده است. به عنو اندصنعت را کنار زده

ها و موسسات اعتباری چین در همین و تعداد بانک اهش یافته استک 3به  ۹آلمانی در این بازه زمانی از 

کشورهای در حال  دهد.در مورد سایر صنایع نیز چنین اتفاقی رخ میافزایش یافته است.  ۱۱به  4بازه از 

ی، فلزات اساسی، معدن و تولید نفت خام قدرت توسعه بیشتر در صنایعی چون انرژی، ساخت مهندس

، وسایط نقلیه و پاالیش نفتاند. در عوض کشورهای توسعه یافته قدرت خود را در صنایعی چون بیمه، گرفته

اند. البته با این که در صنایعی چون بانک و موسسات اعتباری و پاالیش نفت، قطعات خودرو حفظ کرده

گر توسعه نشان در حالقدرتمند هستند، ولی افزایش سهم کشورهای  کشورهای توسعه یافته همچنان

 روندی به سوی برابری در این صنایع است. 

در حال تغییر بود.  ۵۰۰فورچون جهانی های حاضر در لیست در طی این بازه سهم کشورها از تعداد شرکت

یافت و در عوض ذر زمان کاهش میاین تغییر بیشتر به این صورت بود که سهم کشورهای توسعه یافته در گ

این خود نشان دهنده افزایش قدرت اقتصادهای نوظهور کرد. توسعه افزایش پیدا می در حالسهم کشورهای 

های حاضر در لیست با تولید ناخالص همچنین در قسمتی از این گزارش، مجموع درآمد شرکتجهانی است. 

های فرانسوی حاضر در لیست سال فت. مجموع درآمد شرکتها مورد مقایسه قرار گرداخلی کشور مبدا آن

این کشور بود. این خود نشان دهنده این است که در یک کشور خاص تا چه  GDPدرصد  ۸4معادل  2۰۱۵

 اند مهم باشد. توها میاندازه بزرگی شرکت

ذر زمان گدر  ۵۰۰فورچون جهانی های حاضر در لیست تعداد شرکت لحاظ از یافته کشورهای توسعهسهم 

در آمریکا به صنعت بیمه، محصوالت غذایی، خرده فروشی، ای دیگر است. کاهش یافته است وضع به گونه

در ژاپن ها و موسسات اعتباری و عمده فروشی بهای بیشتری نسبت به سایر صنایع داده شده است. بانک

صنعت وسایط در آلمان نیز تر بودند. مهم صنعت وسایط نقلیه، بیمه، تجهیزات الکترونیک و خدمات بازرگانی

نقلیه مهمترین صنعت کشور و صنعت بیمه و بانکداری نیز صنایع مهم آن، در این لیست حضور داشت. 

توسعه بیشتر تمایل به ورود به بحث انرژی، پاالیش نفت، معدن،  در حالتوان استدالل کرد که کشورهای می

الی که کشورهای توسعه یافته به بحث بیمه و بانکداری در کنار صنایع و تولید فلزات اساسی داشتند. در ح

 اند. منحصر به فرد خود، عالقه خاصی داشته
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

 یک نگاه راهبردیارائه  -6

های بزرگ جهانی در گذر زمان در این گزارش مشاهده شد که سهم کشورهای در حال توسعه از شرکت

دست پیدا کند. البته با  تواند به چنین مهمیایران نیز می دهد کهمیافزایش یافته است. در واقع این نشان 

 22در حدود  2۰۱7در سال  ۵۰۰فورچون جهانی لیست  گزارش شده دردرآمد  ترینپایینتوجه به این که 

، بزرگترین شرکت ایران از لحاظ درآمد مدیریت صنعتیمیلیارد دالر بود و این که طبق گزارش سازمان 

درآمد داشت، بایستی سرعت رشد میلیارد دالر  ۸( در حدود 2۰۱6) ۱3۹۵در سال ( ایران بانک ملی)

بیشتر  ۵۰۰فورچون جهانی های ایرانی نسبت به سرعت رشد حداقل درآمد ورود به لیست درآمدهای شرکت

ر با سال براب ۱3۸۹های اخیر بنا به هر دلیلی این نرخ رشد منفی بوده است. در سال البته در سالبشود. 

دالر  میلیارد ۱2.۵های برتر ایرانی، درآمدی در حدود بزرگترین شرکت ایرانی حاضر در لیست شرکت 2۰۱۰

میلیارد دالر  ۹.۵( درآمد بزرگترین شرکت ایران رقم 2۰۱۵) ۱3۹4سال، در سال  ۵داشته است. با گذشت 

ود نشان این خ ارد دالر داشته است.میلی ۸بزرگترین شرکت ایرانی درآمدی در حدود  ۱3۹۵و در سال  بود.

باشد. این در حالی است که نرخ رشد درآمد پانصدمین شرکت رصدی مید ۸.۵دهنده یک نرخ رشد منفی 

  درصد بوده است. 6قریب به مثبت ، 2۰۱7تا سال  2۰۱۰ال ساز  ۵۰۰فورچون جهانی حاضر در لیست 

 ۵۰۰فورچون جهانی حال توسعه با یک سری صنایع خاص وارد لیست  طور که بیان شد کشورهای در همان

باشد، به طوری که همانند کشورهای یک عالمت گذاران اقتصاد ایران تواند برای سیاستاین خود می. اندشده

، توجه خود را به صنایع چون انرژی، ساخت مهندسی، ۵۰۰فورچون جهانی در حال توسعه حاضر در لیست 

ی، معدن و تولید نفت خام مبذول دارند. البته این به معنای افزایش وابستگی اقتصاد به منابع فلزات اساس

توانند با سرازیر کردن المللی میهای بینزیرزمینی نیست، در واقع این صنایع با قدرت گرفتن در عرصه

در واقع با توجه به این که  درآمد و منابع مالی فراوان به اقتصاد کشور، محور توسعه سایر صنایع نیز باشند.

اند، شایسته است به صنایع مطرح شده، زودتر از سایر صنایع در کشورهای در حال توسعه، قدرت گرفته

 شود. نقش این صنایع در پیشرفت اقتصادی کشورها توجه بیشتری 

میلیارد  ۱۵7شده ایران برابر با  اثباتیر نفتی ذخا  2۰۱۵در سال  (BP, 2016)بق گزارش بریتیش پترولیوم ط

درصد از ذخایر  ۱۰بشکه بوده است. از این لحاظ ایران رتبه سوم جهانی را دارا بوده و در حقیقت نزدیک به 

 ۱۱۱نفتی جهان را در اختیار دارد. در مورد ذخایر گاز طبیعی نیز طبق گزارش این مرجع، ایران دارای 

. ذخایر گاز طبیعی باشد، که از این لحاظ رتبه اول در جهان مییر گاز طبیعی استمکعب ذخا مترتریلیون 

تواند یک بستر بسیار مناسبی این سطح از ذخایر میباشد. درصد از ذخایر کل جهان می ۱۸ایران در حدود 

زوده چندانی های نفتی در ایران ایجاد کند. البته صرفا تولید نفت و گاز خام ارزش افکترا برای پرورش شر

های ای فعالیتقهای ایرانی فعال در عرصه پاالیش نفت بتوانند با ارتنخواهد داشت. مهم این است که شرکت

در صنایع معدنی نیز ایران دارای یک پتانسیل  کنند. خود ارزش افزوده بیشتری را برای اقتصاد کشور ایجاد

 صنایعگذاران بایستی همانند سایر کشورهای در حال توسعه به تولیدات سیاستعظیمی برای توسعه است. 

های این گزارش یک محور توسعه برای معدنی توجه خاصی داشته باشند. چرا که این صنایع بنا به یافته

 باشد. سایر صنایع اقتصاد یک کشور می
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 یستحاضر در ل یعها و صناشرکت ییراتروند تغ یلیتحل یبررس

 2005- 2017: بازه زمانی  500 جهانی فورچون

چین به صنعت بانکداری نیز توجه  کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای درحال توسعه قوی مانند

نسبت به سایر صنایع از قدرت نسبی باالیی برخوردار است. به اند. صنعت بانکداری کشور خاصی داشته

شرکت  ۱۰۰بیمه در بین  رکتبانک و ش 2۵های برتر ایرانی، از شرکت ۱3۹۵بندی سال طوری که در رتبه

البته باشد. جود پتانسیلی برای ارتقای صنعت بانکداری کشور میاند. این امر به معنی واول ایران قرار داشته

های تکلیفی دولت در وضعیت خوبی ها و سیاستمشکالت ناشی از تحریمصنعت بانکداری کشور به دلیل 

 قرار ندارد. 

به تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدا خود، نشان از قدرت  ۵۰۰های فورچون نسبت درآمد شرکت

این  GDPدرصد  ۸4های فرانسوی معادل شرکتاثیر گذاری آن کشور بر اقتصاد جهانی است. اقتصادی و ت

این کشور درآمده  GDPدرصد  6۰شرکت تایوانی حاضر در این لیست معادل  ۸اند. کشور درآمد داشته

شرکت  ۸تایوان در این  GDPدرصد از  6۰طور که ذکر شده این امر به این معنی نیست که اند. همانداشته

 GDPها در شود، بلکه به دلیل فعالیت در عرصه جهانی قسمتی از درآمدهای این شرکتخالصه می

شود. این خود نوعی قدرت تاثیر گذاری بر اقتصاد سایر کشورها را برای تایوان به کشورهای دیگر وارد می

 3۰تر ایران درآمدی معادل شرکت بر ۱۰۰آورد. حال با توجه به گزارش سازمان مدیریت صنعتی، ارمغان می

اند. در مقایسه با تایوان این ارقام تفاوت بسیار فاحشی را در قدرت تاثیرگذاری ایران داشته GDPدرصد 

برای افزایش نفوذ اقتصادی ایران در عرصه جهانی بایستی چند شرکت بسیار د. ندهاقتصادی را نشان می

های فعال در زمینه کشف، استخراج و شرکتپردازند، داشت. المللی نیز به فعالیت میبزرگ که در عرصه بین

د تواننپاالیش نفت، بنا به تجربه دیگر کشورهای در حال توسعه، بهترین گزینه برای انجام این مهم می

 باشند. 

شی اینترنتی با ورود دو صنعت خرده فروباشد. موضوع دیگر ورود و خروج صنایع به داخل لیست فورچون می

شرکت برتر جهان مطرح شد. این امر نه تنها  ۵۰۰شرکت مطرح آلفابت و آمازون به داخل لیست، در جمع 

های مبتنی بر اینترنت جلب لیتامی فعاتمتوجه را به دهد بلکه بحث خرده فروشی اینترنتی را مهم جلوه می

های اینترنت، تواند با بهبود زیرساختکند. در همین راستا، به عنوان یک کشور در حال توسعه، ایران میمی

، هموار کند. در واقع ۵۰۰فورچون جهانی های مطرح ایرانی، نه لزوما در سطح عرصه را برای ظهور شرکت

 های نوپای ایرانی باشد. جوالن شرکت برای ایعرصهک تواند یاینترنت می

تولید و پاالیش  صنایعگذاری در ایران بهترین صنایع برای سرمایهکه توان چنین خالصه کرد در کل، می

باشند. با توجه به جمعیت جوان نفت، تولید فلزات اساسی، بانکداری و بیمه و خدمات مبتنی بر اینترنت می

های فنی و مهندسی، و همچنین ذخایر عظیم کشور، یالت دانشگاهی در رشتهاین کشور و نرخ باالی تحص

هایی  برای در واقع بایستی سیاستهای ایرانی در سطح جهان وجود دارد. شرکت رشدپتانسیل برای 

های ایرانی در به طوری که در آینده شاهد حضور شرکتهای نسبی ایران تدوین گردد، برداری از مزیتبهره

  جهانی باشیم. ۵۰۰ورچون لیست ف


