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 های راهبردیضرورت ترجمه گزارش

هزاران اندیشکده، مؤسسه مطالعات دهند. جهان امروز نیز دربرگیرنده نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می

ای هاند و با انتشار گزارشگران راهبردی را در خود گرد آوردههای فکری است که کارشناسان و تحلیلراهبردی و اتاق

گذارند. نزدیک به هفت هزار اندیشکده در ها و جوامع تأثیر میراهبردی بر افکار سیاستمداران، بخش خصوصی، رسانه

زیست تا اقتصاد، روابط ای از دانش راهبردی درباره موضوعات مختلفی از محیطرد که مجموعه گستردهجهان وجود دا

ه را نیز کوشند تا برآوردهای خود از آیندچنین میکنند. این مؤسسات همالملل، و مسائل نظامی و امنیتی را منتشر میبین

 هاست.ترین اقدامات آنپژوهی یکی از مهمارائه کنند و آینده

 های تفکر راهبردیها و مؤسسات مطالعات راهبردی در جهان یکی از ضرورتآگاهی یافتن از موضوعات مدنظر اندیشکده

ناخت هایی که متضمن تأمین منافع ملی باشد به شهای ایرانی برای ارائه تحلیلگران و استراتژیستدر ایران است. تحلیل

ت شناختی نیز گاه حائز اهمیچنین به لحاظ روشها همگونه گزارشهستند. این های خارجی نیازمندهای اندیشکدهگزارش

ثر های راهبردی مؤهای راهبردی و حتی گاه شیوه نگارش گزارششناسی پژوهشهستند. پوشیده نیست که هنوز روش

 هایی دارد.های ایرانی کاستینیز در میان بسیاری از اندیشکده

رانی یابی مدیچنین جهت اطالعگران کشور، و هما هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلهای استراتژیک بمرکز بررسی

های راهبردی هستند، نسبت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی گیریکه در معرض مسائل و تصمیم

ن های کوتاهی را به ابتدای ایهای استراتژیک اگرچه پیشگفتارکند. مرکز بررسیای از متون راهبردی اقدام میمجموعه

ها گران این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید، اما مندرجات این گزارشافزاید و تالش دارد تا قرائت تحلیلها میگزارش

های استراتژیک نیستند. امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نماید. های مرکز بررسیالزاماً بیانگر دیدگاه

چنین دریافت نظرات مخاطبان این مجموعه درباره مندرجات های استراتژیک از هرگونه نقد و نظر و همکز بررسیمر

ها به جامعه را که ترجمه و ارائه آن توانند متون راهبردیچنین میگران همکند. کارشناسان و تحلیلها استقبال میگزارش

 است به این مرکز پیشنهاد کنند. گران راهبردی کشور مناسبکارشناسان و تحلیل

 

 الدین آشناحسام                                                                                             

 های استراتژیکسرپرست مرکز بررسی                                                                             
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 پیشگفتار

 تغییر خواهد کرد؟ 0202جهانی تا سال  انداز بلندمدت: چگونه نظم اقتصادچشم

های سیاسی اساسی توأم با شوک جمهور ترامپو انتخاب رئیس 1پس از سالی که به واسطه رأی به برگزیت

بینی امری متهورانه است، چه برسد به پیش، خود 2112اقتصادی سا  ر خصوص دورنمای بود، اظهار نظر د

 .2151در مورد سا  

گاه بلندمدت در مورد دورنمای اقتصاد جهانی، ورای کنم که داشتن دیدبا این وجود، من همچنان فکر می

تند، با اهمیت ی هسبینایِ اقتصاد و سیاست که در واقع به سختی قابل پیشمدت و دورههای کوتاهفراز و نشیب

ادین ینهای باست. رویکرد ما در این گزارش، که مبتنی بر یک رویکرد مدلسازی موشکافانه است، روی محرک

وری که به نوبه از شناختی و بهروههای جمعیتویژگیها عبارتند از رکز است. این محرکرشد متم

 . یابدالمللی انتشار میتجارت بین گذاری وهای تکنولوژیک حاصل آمده و از طریق سرمایهپیشرفت

های نوزدهم و بیستم است که طی آن این کشور نمونه بارز کارکرد این نیروها، پیشرفت آمریکا طی قرن

های کشور و تعداد جمهورر رئیسهای خارجی، سه مرتبه تروهای متعدد با قدرتبه رغم جنگ داخلی، جنگ

 ه بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شد.های اقتصادی و مالی، بتنابهی بحرانم

با قدرت به  2های جهانی و رکود بزرگهمین نیروها کمک کردند تا رشد اقتصاد جهانی پس از جنگ

های پس از جنگ به رکوردهای جدیدی دست پیدا کند. با نگاه به آینده، به مقادیر قبلی بازگشته و در دهه

های غالب در قرن بیست و یکم تبدیل خواهند کرد. به قدرت رسد این نیروها اقتصادهای نوظهور رانظر می

ای قابل توجه از سایر کشورها خواهد بزرگترین اقتصاد جهان با فاصله، چین 2151کنیم که در بینی میپیش

تواند ایاالت متحده را پس زده و اندکی باالتر از آن در جایگاه دوم قرار گیرد و بود، در حالی که هند می

( از تولید ناخالص داخلی EU27کشور اروپایی ) 22ی نیز در رتبه چهارم قرار خواهد داشت. سهم اندونز

درصد کاهش یابد. همچنین ما اعتقاد داریم که اندازه اقتصاد جهان از  11تر از تواند به سطحی پایینجهان می

 یت در این دوره است.بیش از دو برابر خواهد شد، که بسیار فراتر از رشد جمع 2151اکنون تا سا  

های سیاسی و انداز بلندمدت، که در آن مسائلی ورای نوسانات و چرخهمعتقدم که این نوع از چشم

ن و صاحبان کسب و کارها در اگذارشوند، به خصوص برای سیاستمدت در نظر گرفته میاقتصادی کوتاه

ایر ، تغییر اقلیم، حمل و نقل، مسکن و سهای بهداشتی، انرژیهایی نظیر مستمری بازنشستگان، مراقبتحوزه

 های زیرساختی، مفید است.گذاریانواع سرمایه

 ناگذارسیاست رویپیشِهای چالش

                                                           
1 Brexit 
2 Great Depression 
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ساختاری  توانند تغییراتهای سیاسی نظیر برگزیت و ترامپ را نادیده بگیریم، چرا که میالبته نباید شوک

شدن، فریبانه نسبت به جهانیواکنش عوامتوان به ارد آن میترین موعمیقی را به جای بگذارند که از جمله مهم

اتوماسیون و اثرات مالحظه شدة این روندها بر افزایش نابرابری درآمد و تضعیف پیوندهای اجتماعی، اشاره 

 داشت.

ه کد و چنانندهیافته و حتی فراتر از آن قرار میهای حقیقی را در مقابل جهان توسعهاین روندها چالش

. ها وجود نداردبرای مواجهه با این نگرانی 1ایرهقایم، هیچ گلوله ناین گزارش به آن پرداخته 4ر بخش د

هایی مشخص به وسیله دولت در راستای افزایش کیفیت آموزش و ها مستلزم تالشمقابله با این چالش

مالی هدفمند است. این امر های های موجود، به وسیله سیاستعدالتیپرورش و در عین حا  پرداختن به بی

تری مقاومت کرده و به مسائل بلندمدت 2گراییهمچنین مستلزم رهبریِ سیاسی است که در مقابل ندای حمایت

 مانند تغییر اقلیم و کاهش جهانی فقر بپردازد.

 هایی برای کسب و کارهافرصت

مدت، هم در اقتصادهای کوتاه نیز نیاز به نگرشی ورای نوسانات اقتصادی کسب و کارتجارت و از منظر 

ها هایی اتخاذ گردد که در آنپیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور وجود داشته و الزم است استراتژی

 د.نپذیری و شکیبایی در توازن باشانعطاف

این گزارش بحث شده است، این امر مستلزم تمرکزی مشخص روی شناسایی  5همانگونه که در بخش 

پذیر بود تا از تالطمات سیاسی و های اصلی است، هم زمان که باید به اندازه کافی انعطافو ایجاد قابلیت

های اخیر هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حا  توسعه مدتی نظیر آنچه در سا اقتصادی کوتاه

 ایم، به سالمت عبور کرد.مالحظه کرده

و  بیایندها برها بتوانند از پس این چالشها و کسب و کاربه طور کلی، من همچنان در مورد اینکه دولت

ایم به طور مداوم افزایش دهند، بینی کردهکه ما در این گزارش پیشسطح استانداردهای زندگی را چنان

 خوشبین هستم.

 ورسجان هاکس

 اقتصاددان ارشد، پی دابلیو سی، انگلستان

                                                           
1 silver bullet  

نجا افتد. در ایها، گلوله ساخته شده از نقره، تنها سالحی است که در مقابل جادوگر، انسان تبدیل شده به گرگ و سایر هیوالها کارگر میدر افسانه

 هایِ ذکر شده است. موجود راه حل مشخص و نهایی برای مواجهه با نگرانیوجود گلوله نقره به معنای عدمعدم

2 Protectionism 

 سیرمعنوان یک ه صنایع و اقتصاد داخلى ب از هاى گمرکى به منظور حمایتدفاع و حمایت از تعرفه است که در آنحمایت از تولیدات داخلى مکتب 

 آید. ممیشمار ه جهت توسعه اقتصادى ب
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، کشورهای نوظهور نقش غالب را در میان 2202در سال 

 GDPاقتصاد بزرگ جهان خواهند داشت )بر اساس  12

at PPP) 

ر توانند بزرگترین صعود دویتنام، فیلیپین و نیجریه می
را به خود  2202بندی اقتصادهای جهان تا سال رتبه

 اختصاص دهند

 یوسته جایگاه خود را به نفعایاالت متحده و اروپا به طور پ
 دهندچین و هند از دست می

تغییر  E7قدرت اقتصاد جهان به سمت اقتصادهای 
 یابدمی

 2202تا  2212( از pppسهم از تولید ناخالص داخلی جهان )
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 0202خالصه: جهان در سال  -5

 ای کلیدیهیافته

تواند بیش از دو برابر شود، و این با فرض وجود می 2151کنیم که اندازه اقتصاد جهان تا سا  بینی میپیش .1

بود گرایی( و ننشینی بلندمدت و پایدار به سمت حمایتهای وسیع مشوق رشد )شامل عدم عقبسیاست

 هرگونه فاجعه تهدیدکننده تمدن جهانی است.

 E7، اقتصادهای 2151کان موتورهای رشد اقتصاد جهانی خواهند بود. تا سا  بازارهای نوظهور کما .2

درصد برسانند.  51درصد فعلی به تقریباً  35توانند سهم خود را از تولید ناخالص داخلی جهان از حدود می

ترین ، بزرگ2151درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان در سا   21تواند با سهمی حدود چین می

ولید اساس تهای دوم و چهارم را کسب کنند )بردنیا باشد و هند و اندونزی نیز به ترتیب جایگاه اقتصاد

 ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید(.

بر  2151تواند تا سا  مکزیک می-توانند در کانون توجه باشند تعدادی دیگر از بازارهای نوظهور نیز می .3

تر باشد و شش کشور از هفت اقتصاد بزرگ دنیا در ستان و آلمان بزرگاساس برابری قدرت خرید از انگل

 توانند از بازارهای نوظهور باشند.آن زمان، می

تواند به می 2151کشور عضو اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی جهان تا سا   22، سهم این بیندر  .4

 یابد.میدرصد، یعنی حتی کمتر از هند، کاهش  11کمتر از 

ان باشند. ترین رشد در جهکنیم که ویتنام، هند و بنگالدش در این دوره، اقتصادهایی با سریعبینی میشپی .5

تواند از میانگین رشد کشورهای عضو اتحادیه رشد انگلستان پس از تصویب خروج آن از اتحادیه اروپا می

 لهستان باشد. ر اروپا مربوط بهترین رشد اقتصادی دکنیم که سریعبینی میاروپا پیشی بگیرد، گرچه پیش

ر اما اقتصادهای نوظهو ،اقتصادهای توسعه یافته امروزی همچنان درآمدهای باالتر از میانگین خواهند داشت .6

های عظیمی را برای تواند فرصتتالش نمایند. این می 2151باید برای از بین بردن این شکاف تا سا  

گذاری بلندمدت در این بازارها را دارند. اما این مستلزم کسب و کارهایی ایجاد کند که قصد سرمایه

هایی است که اخیراً در اقتصادهایی مانند برزیل، نیجریه و ترکیه بردباری برای سالم بیرون رفتن از طوفان

های اقتصادی ایم، کشورهایی که بر مبنای تحلیل ما، تمام آنها هنوز هم دارای پتانسیلشاهد آن بوده

 ای هستند.ابل مالحظهبلندمدت ق

های بازارهای نوظهور باید اصالحات ساختاری را برای بهبود ثبات برای تحقق این پتانسیل رشد، دولت .2

اقتصاد کالن انجام دهند، اقتصادهای خود را تنوع بخشیده و از وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی 

 نمایند. تری را ایجادبرهانند، و نهادهای سیاسی و حقوقی اثربخش
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 رویکرد ما -1-1

سانی رکنیم که به روزخود را ارائه می های رشد اقتصادی بلندمدتبینیدر این گزارش، ما جدیدترین پیش

 بینیبزرگ دنیا پیشاقتصاد  32را برای  2151آید. ما تولید ناخالص داخلی تا سا  ما به حساب می 2115نتایج 

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند. امید  85 کنیم که مجموعاً در حا  حاضر حدودمی

های گذاریگذاران در اقصی نقاط جهان، کسب و کارهایی که سرمایهداریم که این تحلیل مورد توجه سیاست

، دمدت رشدهای بلنبینیین اقتصادی قرار گیرد. این پیشکنند، دانشگاهیان، دانشجویان و مفسربلندمدت می

 های پی دابلیو سی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.ها و گزارشبینینین در دیگر پیشهمچ

روشی  ند کهکمنتج از ادبیات دانشگاهی استفاده می ،تحلیل ما از یک مد  رشد اقتصادی بلندمدت قوی

گذاری ثابت، سطوح آموزشی و پیشرفت جمعیت شناسی، سرمایهینی شده در بدقیق در روندهای پیش

شد های وسیع مشوق ررود. ما سیاستمدت به شمار میهای رشد احتمالی بلندبرآورد نرخکنولوژیکی برای ت

)اما نه کامل( و نبود هرگونه فاجعه عمده تهدیدکننده تمدن )به عنوان مثا ، جنگ اتمی، برخورد شهاب سنگ( 

آورده  Aشناسی ما در ضمیمه کنیم. جزئیات فنی کامل در مورد روش فرض می 2151را در طو  دوره تا 

 شده است.

ت اقتصادی و سیاسی است. ادعا مدهای کوتاههدف ما شناسایی روندهای بلندمدت با استفاده از چرخه

داشته باشیم و آشکار  2151های دقیقی از تولید ناخالص داخلی در سا  گوییتوانیم پیشکنیم که مینمی

صادی توان شکل تغییرات قدرت اقتاما معتقدیم که می ،ممکن نیستاست که نگریستن به این آینده دور نیز 

 های بلندمدت رشد را نیز در نظربینیرا در طو  این دوره ردیابی نمود. ما همچنین اثر فروض دیگر بر پیش

 این گزارش(. 4-2داریم )در بخش 

 سازی، این موارد را نیز داریم:های مدلبینیبرای تکمیل پیش

 ر مورد پنج بازار نوظهور )چین، نیجریه، کلمبیا، ترکیه و لهستان( از اقتصاددانان ارشد هایی دگزارش

 پی دابلیو سی یا همکاران در این کشورها؛

 و استاد مایکل  2، استاد برانکو میالنوویچ1استاد ماروین زونیس-هایی با دانشگاهیان پیشرو مصاحبه

ما، چالش نابرابری درآمد، نیاز به اصالحات  هایِینیبها حو  پیشدر مورد نااطمینانی -3جاکوبایدس

 و کاربرد تحلیل ما برای استراتژی کسب و کار؛ و

 هایی از تعدادی تحلیل موردی پی دابلیو سی برای استخراج پیامدهای روندهای اقتصادی خالصه

 کنیم.بینی میجهانی بلندمدتی که برای سیاست عمومی و کسب و کار پیش

 

                                                           
1 Marvin Zonis 
2 Branko Milanovic 
3 Michael Jacobides 
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 2202های تولید ناخالص داخلی تا سال یبینپیش -1-2

رشد اقتصادی جهان توسط اقتصادهای بازارهای نوظهور ایجاد خواهد شده که به تدریج در طول زمان 

 دهندسهم خود از تولید ناخالص داخلی جهان را افزایش می

با نرخ  2151تا  2116های دو برابر شود و بین سا  2142کنیم که اندازه اقتصاد جهان تا سا  بینی میپیش

 درصد رشد نماید. 6/2میانگین ساالنه 

ای انتظار داریم که عمده این رشد به واسطه بازارهای نوظهور و کشورهای در حا  توسعه باشد، به گونه

شامل برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه با میانگین نرخ ساالنه تقریباً  E7که اقتصادهای 

شامل کانادا، فرانسه، آلمان،  G7در حالی که کشورهای پیشرفته  ،سا  آینده رشد کنند 34در طو  درصد  5/3

 درصد رشد خواهند نمود. 6/1ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایاالت متحده تنها با نرخ 

تغییرات در قدرت اقتصادی جهان از سمت اقتصادهای پیشرفته پایدار، به خصوص در اروپا، به سمت 

نشان داده  1ادهای نوظهور در آسیا و دیگر نقاط را کماکان شاهد خواهیم بود. همان طور که در شکل اقتص

در حالی که  ،درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل دهد 51قریب به  2151تواند تا سا  می E7شده، 

 یابد.درصد کاهش می 21به اندکی بیش از  G7سهم 
 2202تا  2212ها از تولید ناخالص داخلی جهان از سال ه در سهمبینی شدپیش . تغییرات1شکل 

 
Sources: IMF for 2016 estimate, PwC projections for 2050 

 

در واقع، در حا  حاضر هم چین بر حسب برابری قدرت خرید از ایاالت متحده پیشی گرفته و بزرگترین 

ا  بینی شده که تا سکنون در جایگاه سوم قرار دارد و پیشدر حالی که هند هم ا ،آیداقتصاد جهان به شمار می

فرانسه دیگر جزء  2151از لحاظ برابری قدرت خرید از ایاالت متحد پیشی بگیرد. بر این مبنا، تا سا   2141

تواند در حالی که اندونزی می ،ده اقتصاد بزرگ دنیا نخواهد بود و انگلستان به جایگاه دهم سقوط خواهد کرد

، 2151های ما، تا سا  بینیاساس پیش(. بر2د )نگاه کنید به شکل ت یاببه جایگاه چهارم دس 2151ا  تا س

 د از میان کشورهای نوظهورتواننمی ر حسب برابری قدرت خرید،ب ،شش کشور از هفت اقتصاد بزرگ دنیا

 فعلی، باشند.
 



 ؟کرد خواهد یرتغی چگونه 0202 سال تا جهانی اقتصاد نظم ؛ بلندمدت اندازچشم                                               

12 

 

 رابری قدرت خرید(بینی شده تولید ناخالص داخلی )بر حسب ببندی پیش. رتبه2شکل 

 
Sources: IMF for 2016 estimates (updated for Turkey due to recent major statistical revisions), PwC projections for 2030 and 2050 

 

دی جهان ا، چنین تغییرات بنیادی را در قدرت اقتص1با مشاهده تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ ارز بازار

تر میانگین قیمت در اقتصادهای نوظهور است. اما چین باز هم تیم و این نشان دهنده سطوح پایینشاهد نیس

جایگاه سومین اقتصاد  2151به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و اندونزی تا سا   2131تا قبل از 

یرات قابل توجهی در قدرت کند، لذا هر معیاری که استفاده کنیم باز هم تغیبزرگ جهان را از آن خود می

 اقتصادی به نفع آسیا وجود دارد.

 شاهد تعدادی از بازارهای نوظهور جدید در کانون توجه خواهیم بود
                                                           

تر، ایینها در کشورهای با درآمد پدهد که سطوح قیمتبر مبنای برابر قدرت خرید و بر مبنای نرخ ارز بازار نشان می تفاوت بین تولید ناخالص داخلی 1

ست که ارزش کاالها و خدمات تولیدی آنها منتج به برآوردهای کمتری از تولید ا ها در اقتصادهای پیشرفته است، این بدین معناکمتر از سطوح قیمت

 گردد.یناخالص داخلی م
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 ،تر از انگلستان و فرانسه باشند، اقتصادهای نوظهوری مانند مکزیک و اندونزی احتماالً بزرگ2151تا سا  

 لیا و کانادا )بر مبنای برابری قدرت خرید( پیشی بگیرند. از لحاظتوانند از ایتادر حالی که پاکستان و مصر می

ای که تجربه کنند به گونه 2151ترین رشد را در طو  دوره تا توانند سریعرشد، ویتنام، هند و بنگالدش می

ا ربینی میانگین نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی ، پیش3درصد باشد. شکل  5میانگین رشد ساالنه آنها 

دهد. کل رشد تولید ناخالص داخلی نشان می ،کشوری که ما مدلسازی کردیم 32سا  آینده برای تمام  34طی 

نیز بدین صورت تفکیک شده که چه میزان منتسب به رشد جمعیت و چه اندازه به دلیل رشد سرانه تولید 

 ناخالص داخلی واقعی است.
 2212-2202د ناخالص داخلی واقعی، بینی میانگین نرخ رشد ساالنه تولی. پیش3شکل 

  Source: PwC analysis 
 

، جایگاه خود 2151ترین رشد را در اقتصاد آفریقا داشته باشد و تا سا  نیجریه این پتانسیل را دارد که سریع

ل یانستواند این پتارتقا دهد. اما نیجریه تنها در صورتی می 14به  22بندی تولید ناخالص داخلی از را در رتبه

خود  یهارا محقق کند که اقتصاد خود را تنوع بخشیده و از وابستگی به نفت برهاند و نهادها و زیرساخت

ده که بینی شدهند، و پیشهای عظیمی را از خود نشان میرا تقویت نماید. کلمبیا و لهستان نیز پتانسیل

شود ینی میبوپا داشته باشند )گرچه پیشترین رشد را در مناطق خود به ترتیب در آمریکای التین و ارسریع

 تر رشد نماید(.تری از اروپا سریعحوزه وسیع نسبت بهکه ترکیه 

دهد، رشد در بسیاری از اقتصادهای نوظهور با پشتیبانی رشد نسبتاً سریع نشان می 3همان طور که شکل 

این حا  این نیاز دارد که با جمعیت، تقویت تقاضای داخلی و اندازه نیروی کار صورت خواهد گرفت. با 

گذاری در آموزش و بهبود مبانی اقتصاد کالن تکمیل شود تا اطمینان حاصل گردد که شغل کافی برای سرمایه

 تعداد در حا  رشد جوانان در این کشورها وجود دارد.
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اقتصادهای ، 0202اقتصادهای پیشرفته امروزی کماکان میانگین درآمد باالتری خواهند داشت اما تا سال 

 نوظهور باید تالش بیشتری برای از بین بردن این شکاف به خرج دهند

باز هم باالتر  2151بندی تولید ناخالص داخلی سرانه در سا  در رتبه G7به جز ایتالیا، تمام کشورهای عضو 

انه تا سا  نشان داده شده، چین به یک رتبه می 1قرار خواهند داشت. همانطور که در نقشه  E7از کشورهای 

ماند. سیر تولید ناخالص داخلی سرانه هند بندی باقی میاما هند در نزدیکی انتهای رتبه ،یابددست می 2151

سا  آینده به طور قابل توجهی متفاوت از پیشرفت کلی تولید ناخالص داخلی آن است و این  34در طو  

حرک مهم برای رشد تولید ناخالص داخلی تواند یک مدهد که در حالی که رشد زیاد جمعیت مینشان می

 تواند تقویت سطوح میانگین درآمدی را نیز با چالش مواجه کند. اما همچنین می ،باشد
 2202بینی تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در سال . پیش1نقشه 

 
Source: PwC analysis 

د ناخالص داخلی سرانه ایاالت متحده ، تولی2116با این حا  این کشاف در حا  بسته شدن است. در سا  

ها کمتر شده و این شکاف 2151بینی شده که تا سا  پیش حدود چهار برابر چین و تقریباً نه برابر هند بود.

 مدت است.به حدود دو برابر چین و سه برابر هند برسد و این نشانگر همگرایی درآمد بلند

، تعدیل قابل توجهی در 0202ای که پس از سال گونه اقتصاد جهان در طول زمان کندتر خواهد شد به

 های رشد وجود خواهد داشتنرخ

درصد  5/3به طور میانگین حدود  2121سا  آینده تا سا   4کنیم که رشد اقتصادی جهان طی می بینیپیش

یتاً در درصد برسد و نها5/2درصد کاهش پیدا کند، در دهه بعدی آن به  2/2به  2121-2131باشد، در دوره 

درصد باشد. این بدین دلیل رخ خواهد داد که بسیاری از کشورهای پیشرفته،  4/2تنها  2151تا  2141دوره بین 

نوظهور  هایهای رشد بازارکنند. در همین حا ، نرخکاهش قابل توجه در جمعیت فعا  خود را تجربه می
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های رشد به در مورد سیر نرخ 1یقات دانشگاهیکند، که این با تحقنیز با بلوغ این اقتصادها تعدیل پیدا می

 مدت سازگار است. در بلند« تعدیل به سوی میانگین»سمت 

مدت ای نوظهور در طو  زمان و در درازنشان داده شده است که بزرگترین اقتصاده 4در شکل  موضوع این

شوند. هند و نیجریه میدرصدی همگرا  2های رشد حدود در راستای اقتصادهای پیشرفته عمده به سمت نرخ

دو استثنای عمده در این مورد هستند، زیرا سطوح باالی میانگین درآمد ابتدایی آنها گستره بیشتری را برای 

 د ماند.ت بیشتری در سطوح باال باقی خواهکند و لذا رشد آنها برای مدرشد ایجاد می
 تررشد برای اقتصادهای بزرگ مقادیربینی . پیش4شکل 

 
Source: PwC analysis 

 مدت پایدارگذاران در دستیابی به رشد بلندهای سیاستچالش -1-3

های بازارهای نوظهور باید اصالحات ساختاری را برای بهبود برای تحقق این پتانسیل اقتصادی، دولت

 مبانی و نهادهای اقتصاد کالن انجام دهند

ه و رشد دادها را آندهای نوظهور باید طی دهه آینده نماید که اقتصاهایی را تشریح میپتانسیلاین گزارش، 

زش، های پایدار و اثربخشی را در آموگذاریبه نتیجه برسانند. اما برای تحقق این پتانسیل، آنها باید سرمایه

های اخیر، اهمیت زیرساخت و فناوری انجام دهند. شرایط ناسازگار جهانی و سقوط قیمت نفت طی سا 

پایدار دو چندان کرده است. زیربنای همه اینها، توسعه نهادهای  مدتِرا برای رشدِ بلند نوعاقتصادهای مت

سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی برای ایجاد انگیزه نوآوری و کارآفرینی و خلق اقتصادهای امن و قابل 

 اطمینان برای انجام کسب و کار است.

های در برابر رشد اقتصادی پررونق مواجه خواهد بود. توسعه هاییبا نگاهی به آینده، اقتصاد جهانی با چالش

روی کار است که نیای نگرانهست آیندهساختاری، مانند افزایش سن جمعیت و تغییرات اقلیمی، مستلزم سیا

سازد از این پس سهمی اجتماعی در زندگی داشته باشد و همچنین توسعه پایدار را نیز ترویج را قادر می

                                                           
 http://www.nber.org/papers/w20573( در اینجا: 2114توسط پریچت و سامرز ) انجام شده به عنوان مثا ، نگاه کنید به تحلیل 1
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رشد تجارت جهانی، افزایش نابرابری و باال رفتن نااطمینانی جهانی، باعث تشدید نیاز به  نماید. تنز 

 از صنایع ایجاد ایهایی را برای هر یک از افراد در تنوع گستردهشوند که فرصتاقتصادهای متنوعی می

 نماید.می

 بُرد در بازارهای نوظهور -هایی برای کسب و کار فرصت -1-4

تیجه ها در نگردد. این فرصتهای بسیاری برای کسب و کار میی نوظهور باعث ایجاد فرصتتوسعه بازارها

ه به طور ک-بازارهای جهانی و ثروتمندتر شدن مردم آنها  ها بهپیوستن آنورود این اقتصادها به صنایع جدید، 

طور که کشورهای نوظهور آیند. همان به وجود می -تر از مردم کشورهای پیشرفته خواهند بودمیانگین جوان

دهند، ثبات اجتماعی خود را تقویت نموده و بنیادهای اقتصاد کالن خود را قدرت نهادهای خود را توسعه می

داد گذاری و استعکار و زندگی تبدیل شده و سرمایه برای انجام کسب و یترجذاب هایبخشند، به مکانمی

 کنند. بیشتری را به خود جلب می

های ها به راهبرداین اقتصادها به سرعت در حا  دگرگونی و غالباً ناپایدار هستند، لذا شرکتبا این حا  

عملیاتی پویا و منعطف برای موفقیت در این کشورها نیاز دارند. کسب و کارها باید آماده تطبیق برند و جایگاه 

ار حیاتی بسی ،کنندگان محلیصرفبازار خود با ترجیحات غالباً متفاوت محلی باشند. درک عمیق از بازار و م

 خواهد بود و غالباً همکاری با شرکای محلی را در بر خواهد داشت. 

در  3در برزیل و جنرا  موتورز 2در هند، والمارت 1کالگهای متعدد )مانند مشتمل بر نمونه این گزارش

های خوب در ترکیب رویه ها غلبه نموده و نهایتاًچین( از مواردی است که چگونه کسب و کارها بر چالش

 اند.کننده، موفق بودههای مصرفخود با تطبیقی منعطف با کسب و کار محلی و محیط

مدت که های اقتصادی و سیاسی کوتاهکسب و کارها همچنین باید به اندازه کافی صبور باشند تا از طوفان

ما برند. ابد، جان سالم به در ندهدر مسیر حرکت این اقتصادهای نوظهور به سمت بلوغ رخ می ناگزیر گاه

کنند که شکست در اشتغا  با این بازارها به معنای از دست دادن قسمت اعداد در گزارش ما مشخص می

 شاهد باشیم. 2151از حاال تا سا  عمده رشد اقتصادی است که انتظار داریم در اقتصاد جهان 

 

  

                                                           
1 Kellogg 
2 Walmart 
3 General Motors 
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 مقدمه -0

 2202در سال های ما در خصوص جهان سابقه گزارش -2-1

هایی برای رشد احتمالی بینیمنتشر شد که شامل پیش 2116ما در مارس « 2151جهان در سا  »اولین گزارش 

بود. مد  اولیه ما این موارد را پوشش  2151اقتصاد پیشرو در طو  دوره تا  12تولید ناخالص داخلی برای 

 داد:می

 11  اقتصاد پیشرفته دنیا: گروهG7 کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن( استرالیا، )ایاالت متحده ،

 اسپانیا و کره جنوبی؛ و 

 2  اقتصاد بزرگ نوظهور که مجموعاً به عنوانE7  ،مورد اشاره قرار گرفته )چین، هند، برزیل، اندونزی

 مکزیک، روسیه و ترکیه(.

های خود را به روز نمودیم. در بینی، پیش2115 و فوریه 2113، ژانویه 2111، ژانویه 2118متعاقباً در مارس 

کشورهای بیشتری به مد  ما اضافه شدند تا اینکه هم اکنون شامل کشورهای زیر  2115هر نسخه تا سا  

 است:

  آرژانتین، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، برای تکمیل پوششG20؛ 

 هلند، به عنوان یک کشور پیشرفته اروپایی مهم؛ 

  مالزی، به عنوان دو کشور با اندازه متوسط و رشد سریع؛ ولهستان و 

 .بنگالدش، کلمبیا، مصر، ایران، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ویتنام به عنوان بازارهای نوظهور نسبتاً بزرگ 

دهد که روی هم رفته حدود کشور را پوشش می 32ما در حا  حاضر  2151بدین سان، مد  جهان در سا  

دارد که این گروه از کشورها باید دهند. تحلیل ما بیان میرصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل مید 85

باشند. با توجه به  2151اقتصاد بزرگ جهان در سا   25این پتانسیل باال را داشته باشند که حداقل شامل 

ورها توانیم بگوییم که این کشنمیبینی بلندمدتی وجود دارد، های قابل توجهی که حو  هر پیشنااطمینانی

 خواهند بود. 2151اقتصاد بزرگ دنیا در سا   32لزوماً 

 های رشد تاریخی بازارهای نوظهور چه بوده است؟محرک -2-2

طی چند دهه اخیر، شاهد آغاز تغییرات عمده در قدرت اقتصادی جهانی به سمت بسیاری از بازارهای نوظهور 

، میانگین رشد ساالنه کشورهای نوظهور و در حا  توسعه، بر اساس تعریف 2111ایم. از سا  پیشرو بوده

درصدی کشورهای  8/1درصد بوده و این به طور چشمگیری باالتر از میانگین  8/5صندوق بین المللی پو ، 

های رشد ای در مورد محرکتحلیل اضافه «2151جهان در سا  » پیشرفته است. برای این نسخه از گزارشِ

 1.سا  گذشته انجام دادیم 15تصادهای نوظهور و در حا  توسعه در اق

                                                           
صاد در کسب و کار پی دابلیو سی توسط هانا آدینو تحت        1 ا چه چیزی رشد بازارهای نوظهور ر »عنوان این ابتدائاً به عنوان یک موضوع در وبالگ اقت

 منتشر شد:« کند؟تحریک می
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ما از یک مد  رشد اقتصادی قوی بر مبنای بررسی ادبیات دانشگاهی استفاده کردیم که طی آن، سرانه 

گذاری، بدهی دولت و سطوح آموزش به عنوان متغیرهای توضیحی ، سرمایهابتداییولید ناخالص داخلی ت

اولیه را به عنوان درصدی از  هایکااللید ناخالص داخلی واقعی بودند. سپس صادرات اصلی برای رشد تو

 تولید ناخالص داخلی اضافه نمودیم، زیرا این یک بخش کلیدی برای بسیاری از بازارهای نوظهور است.

ر ری اثدهد، ما دریافتیم که تمام متغیرهای در نظر گرفته شده، از نظر آمانشان می 1همان طور که جدو  

 114درصد از تفاوت در رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در  41معناداری بر رشد داشته و حدود 

)برای جزئیات بیشتر در مورد این  1کندرا توجیه می 2115تا  2111اقتصاد نوظهور و در حا  توسعه در سا  

 مراجعه نمایید(. Aنتایج به ضمیمه 
تولید ناخالص داخلی سرانه در بازارهای نوظهور  رشدهای جی ما در مورد محرک: نتایج تحلیل اقتصادسن1جدول 

 2222-2210در دوره 
این متغیر چه اثری بر   متغیر 

 رشد اقتصادی دارد؟

آیا اثر متغیر به لحاظ 

 دار است؟آماری معنی

 دارقویاً معنی منفی 2222تولید ناخالص داخلی سرانه ابتدایی در سال 

 دارقویاً معنی مثبت GDP (10-2222)گذاری به صورت درصدی از ایهمیانگین سرم

 دارقویاً معنی مثبت (1990-2222، درصد )دبیرستاننویسی متوسط نام

 دارقویاً معنی منفی GDP (10-2222)متوسط بدهی به صورت درصدی از 

 دارمعنی مثبت GDP (10-2222)متوسط صادرات کاالهای اولیه به صورت درصدی از 
Source: PwC analysis based on data from IMF, World Bank, UNCTAD 

 های اصلی ما به شرح زیر است:یافته

 ما یک رابطه منفی معنادار بین سطوح میانگین درآمد ابتدایی یک تولید ناخالص داخلی سرانه ابتدایی :

ه موضوع بازتاب این واقعیت است ک اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه متعاقب آن یافتیم؛ این

ا برای های بیشتری ردر شرایط مساوی بودن سایر موارد، سطح ابتدایی پایین توسعه اقتصادی، فرصت

 کند.های آنها ایجاد میکشورهای با درآمدهای باالتر با استفاده از فناوری و ایده فراگیری از

 ه یک واحد درصد افزایشای کتصادی است به گونه: این عامل تعیین کننده اصلی رشد اقگذاریسرمایه 

واحد درصد افزایش در میانگین ساالنه رشد تولید ناخالص  15/1گذاری، به طور میانگین، با در سرمایه

یدی های کلدر حوزه هاتواند با پشتیبانی از توسعه زیرساختگذاری میداخلی سرانه همراه است. سرمایه

وری پیشرفت تکنولوژیکی و ارتقای بهرهباعث افزایش رشد اقتصادی، تقویت مانند انرژی و حمل و نقل 

 گردد.

 واحد درصد افزایش در رشد تولید  15/1: یک واحد درصد افزایش در ثبت نام مدارس متوسطه با آموزش

 یاگذاری است اما مزایناخالص داخلی سرانه واقعی همراه است. در حالی که اثر این متغیر کمتر از سرمایه

                                                           
 http://pwc.blogs.com/economics_in_business/2016/11/what-drives-emerging-markets-growth.html 

  های مقطعی ساده از این نوع است.این یک برازش خوب برای رگرسیون 1
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ی التحصیالن بهترای که فارغتر زمانی انباشته خواهد شد به گونهمدتهای بلندناشی از آموزش در دوره

 شوند.وارد نیروی کار می

 ما شاهد یک رابطه منفی بین بدهی دولت و رشد هستیم اما اثر آن در مقایسه با دیگر بدهی دولت :

 های مالی و پولیها را در برابر بحرانتواند دولتمتغیرهای این مد ، کمتر است. سطوح باالی بدهی می

ها، استقراض سنگین خارجی را نیز در بر داشته باشند که در به خصوص اگر این بحران ،پذیر نمایدآسیب

 ثباتی بیشتر اقتصاد کالن، تورم باالتر و رشد بلندمدت کُندتر را به همراه خواهد داشت.این صورت بی

 15 رها دهای کاالها برای اکثر سا های بسیار با سطوح باالی قیمتای زیاد و سا : تقاضصادرات کاالها 

سا  گذشته، اثر مثبتی بر رشد در بازارهای نوظهور داشت اما میزان و اهمیت این اثر، نسبتاً کم بود و 

های ارهای اخیر باعث معکوس شدن اثر سودمند صادرات کاالها بر رشد بازهای نفت در سا سقوط قیمت

 کنیم.نوظهور شده است. بنابراین، ما این عامل را در مد  بلندمدت خود وارد نمی

 «2151گزارش جهان در سا  » نسخه از شود که ما در ایناین نتایج باعث استحکام رویکرد مدلسازی می

گذاری ثابت سرمایهوری، د سطوح ابتدایی بهرهایم، و پشتیبانی آماری را برای متغیرهای اصلی مانناتخاذ کرده

 کند.فراهم می ،ایمبینی رشد اقتصادی بلندمدت مورد استفاده قرار دادهو آموزش، که برای پیش

 رویکرد مدلسازی ما -2-3

انداز اقتصادی چشم»ها، از بینیبه عنوان نقطه آغاز پیش 2116ما برای برآورد تولید ناخالص داخلی در سا  

المللی پو  استفاده کردیم. سپس مد  اقتصادی بلندمدت خود را به صندوق بینمربوط (« 2116)اکتبر  1جهان

تر روند رشد که از مدت. این برآوردهای بلندبکار بردیم 2151های رشد تا سا  برای برآورد روند نرخ

 آیند:اند، به واسطه این متغیرهای کلیدی به وجود میتر استخراج شدهمدتروندهای گردشی کوتاه

  ان ملل(؛های جمعیتی سازمبینیکار بالقوه )بر مبنای آخرین پیش در جمعیت فعا  و در نتیجه، نیرویرشد 

  افزایش در سرمایه انسانی، که ما در اینجا از میانگین سطوح آموزشی در کل جمعیت بزرگسا  استفاده

 کنیم؛می

 الک؛ وگذاری ثابت خالص از استهم سرمایه فیزیکی در نتیجه سرمایهرشد در حج 

 کشورهای  تر بهرشد بازدهی کل عوامل ناشی از پیشرفت تکنولوژیکی و رسیدن کشورهای با درآمد پایین

 ها و فرآیندهای آنها.با درآمد باالتر با بکارگیری فناوری

مد  اقتصادسنجی ما در مورد موتورهای رشد بازارهای نوظهور که در بخش  مد  ما به طور وسیعی با نتایج

گذاری و آموزش را به عنوان دو عامل تعیین کننده رشد ث قرار گرفت، سازگار است و سرمایهبح مورد 2-2

ر ها دگیرد. بدهی دولت یکی از متغیرهایی است که برای اطالع رسانی در مورد داوریاقتصادی در نظر می

 اده قرار گرفت. وری کل عوامل برای اقتصادهای نوظهور مورد استفهای برتری جویانه بهرهخصوص نرخ

                                                           
1 World Economic Outlook 
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تری نسبت به اقتصادهای پیشرفته فعلی اقتصادهای نوظهور در اکثر این معیارها دارای رشد بالقوه قوی

مشوق  هایبر این فرض استوار است که آنها همچنان سیاست موضوع ، گرچه باید تأکید نمود که اینهستند

 ها در واقع رشد تولید ناخالصبینیا  شوند، پیشهایی دنبچنین سیاسترشد را ادامه دهند. از این نظر، اگر 

در مورد آنچه که واقعاً اتفاق خواهد افتاد، و این نکته را نیز باید در  گوییپیشآینده هستند و نه  بالقوهداخلی 

 ها را دنبا  کنند. توانند در عمل این سیاستمدت نمیداشت که تمام این کشورها در بلندنظر 

وجه مدت از رشد وجود دارند، لذا باید تهای بلندبینیهای بسیار دیگری نیز حو  این پیشالبته نااطمینانی

ها را در بیشتری به روندها به جای اعداد دقیق ذکر شده در این گزارش معطوف داشت. ما این نااطمینانی

 کنیم. این گزارش بررسی می 4-3تحلیل سناریو در بخش 

به آن دست  E7به اقتصادهای  G7درت اقتصادی جهان از اقتصادهای نتایج وسیعی که ما در تغییر ق

ها قوی باشد، مشروط به اینکه هیچ شوک فاجعه آمیزی )مانند جنگ یابیم باید نسبت به این نااطمینانیمی

سعه که کل فرآیند تو بروز ننمایداتمی جهانی، برخورد شهاب سنگ، تغییرات اقلیمی جهانی شدید و غیره( 

 جهان را از مسیر خود خارج کند. اقتصادی

 ایم.گزارش آورده Aلی را در ضمیمه صجزئیات بیشتری در مورد مد  و فروض ا

 ما چه تغییراتی رخ داده است؟ 2210از زمان گزارش فوریه  -2-4

 ایم:ایجاد کرده 2115ما دو تغییر عمده را در مد  خود از سا  

است و  2116، سا  2114در حا  حاضر، سا  پایه به جای های تاریخی را به روز کردیم و تمام داده .1

فروض تفصیلی  1های جمعیتی سازمان ملل نیز استفاده کردیم.بینیهمچنین از آخرین به روز رسانی پیش

اند تا روندهای واقعی در طو  دو دهه ما در مورد روندهای آینده متغیرهای ورودی اصلی بازبینی شده

 رشناسان پی دابلیو سی و دیگر کارشناسان خارجی را منعکس نمایند.گذشته و آخرین نظرات کا

درصد در سا   5/1درصد به  2وری نیروی کار در روند مفروض ایاالت متحده را از ما نرخ رشد بهره .2

تواند کاهش دادیم، و این بازتاب شواهدی است که رشد بالقوه در ایاالت متحده کاهش یافته است. این می

ری افزایش کساملی شامل جمعیت در حا  افزایش سن، عدم تغییر در پیشرفت آموزشی، و به واسطه عو

 3این عوامل همچنین با مفهوم رکود مزمن 2یاالت متحده و ایجاد بی ثباتی مالی باشد.ا خانوارها و دولت

 سادیکگذاری باعث انداز و کاهش گرایش به سرمایهدر ارتباط هستند که طی آن، افزایش گرایش به پس

 .شودمدت میتقاضا و جلوگیری از رشد در بلند

                                                           
1 https://esa.un.org/unpd/wpp/ 

سازند و توسط پروفسور رابرت گردن ارایه شده وری در ایاالت متحده را متزلز  میبرای بحث بیشتر در خصوص شش جریان مخالف که رشد بهره 2

 است، لینک زیر را مالحظه کنید:

http://www.cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight63.pdf 
3 secular stagnation 
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گزارش دادیم )و در  2115علیرغم این تغییرات، باز هم داستان تغییر قدرت اقتصادی جهانی که ما در فوریه 

بینی شده ماند. پیش( پرقدرت باقی می2116 مربوط به دوره 2151های قبلی جهان در سا  واقع در گزارش

های جهان ترین اقتصادبندی ما از بزرگپیشرو، به طور پیوسته در رتبه گر بازارهای نوظهورِکه چین، هند و دی

نعکس های در دسترس را مهای دقیق تغییر یافته تا آخرین دادهبینیارتقا یابند. اما پیش 2151ا سا  ت ةدر دور

 نماید.

 ساختار این گزارش -2-0

 ساختار بقیه این گزارش به شرح زیر است:

 های رشد و نمای کلی نتایج اصلی مد  ما را با تمرکز بر سطوح تولید ناخالص داخلی، نرخ 3خش ب

دهد. این بخش همچنین شامل سه سناریو نشان می 2151بینی شده تا سا  روندهای میانگین درآمد پیش

ی باقی صلهای سناریو ابینیهایی است که حو  پیشکاهشی جایگزین برای در نظر گرفتن نااطمینانی

گیرد. تحلیل کمی در مورد بحث قرار می 1ماروین زونیس پروفسورماند، که جلوتر در یک مصاحبه با می

ه، کلمبیا و ریاین بخش، با نظرات اقتصاددانان ارشد پی دابلیو سی و کارشناسان کسب و کار در چین، نیج

 .گرددمدت اقتصادهایشان، تکمیل میانداز بلندترکیه در مورد چشم

  گذاران در جستجو برای دستیابی به رشد کند که سیاستدر مورد پنج چالش اصلی بحث می 4بخش

شوند: تنز  رشد تجارت جهانی، تغییرات جمعیت شناختی، تغییرات اقلیمی، بلندمدت با آنها مواجه می

 لهستان در مورد های جهانی. این بحث، نظرات اقتصاددان ارشد ما درافزایش نابرابری و رشد نااطمینانی

ای انداز بلندمدت از روندهای جمعیت شناختی و دیگر عوامل، و همچنین مصاحبهنحوه تأثیرپذیری چشم

گیرد. ، کارشناس پیشرو در مسائل روندهای جهانی نابرابری درآمدی، را در بر می2با استاد بانکو میالنویچ

ادی و یافته و باثبات برای توسعه اقتص سعهاین بخش گسترده همچنین نقش بنیادی نهادهای به خوبی تو

است که هر دو این  3ای با استاد مایکل جاکوبایدسنماید، و شامل مصاحبهاجتماعی پایدار را بررسی می

نماید که با جزئیات بیشتر در بخش موضوعات و برخی از پیامدهای راهبرد کسب و کاری را بحث می

 دهیم.بعدی مدنظر قرار می

  د بازارهای های رشتوانند بیشترین استفاده را از فرصتکند که چگونه کسب و کارها میسی میبرر 0بخش

و تجربه عملی  4نوظهور داشته باشند، و متکی به تحقیقات اخیر توسط مرکز بازارهای رشد پی دابلیو سی

ت ای متفاوت فعالیه، واحد مشاوره استراتژی پی دابلیو سی، است. این بخش، شیوه5و بینش استراتژی اَند

و مدیریت کسب و کارها در بازارهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته را بررسی نموده و با کمک 

                                                           
1 Marvin Zonis 
2 Branko Milanovic 
3 Michael Jacobides 
4 PwC Growth Markets Centre 
5 Strategy& 
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توانند راهبردهای منعطف اما پایدار را اتخاذ کند که چگونه کسب و کارها میسه مطالعه موردی بحث می

 نند.ترین شیوه این بازارها را هدایت کاثربخش ای که بتوانند در مسیر توسعه و بلوغ خود بابه گونه ،کنند

  ضمیمهA و  2151بینی تولید ناخالص داخلی تا سا  جزئیات فنی کامل در مورد رویکرد ما به پیش

 کند.همچنین نتایج تحلیل اقتصادسنجی در مورد موتورهای رشد تولید ناخالص داخلی تاریخی را ارائه می

  ضمیمهB :های ما با استفاده از تولید ناخالص داخلی به نرخ ارز بازار بینیپیش تر ازشامل نتایج جزئی

 است.
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 0202های رشد جهانی تا سال بینیپیش -9

 های اصلییافته

، به سبقت خود از کشورهای 2151و  2116درصد بین سا   5/3با میانگین ساالنه  E7رشد در کشورهای  .1

G7 های در حالی که رشد کشور ،ادامه خواهد دادG7  درصد در  6/1حدود به طور متوسط در این دوره

 سا  خواهد بود. 

هم رود که سدهد. انتظار میهای آسیایی از دست میاروپا به طور پیوسته فرصت خود را نسبت به غو  .2

 9درصد به  15اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی جهان )بر حسب برابری قدرت خرید( از حدود 

درصد افزایش پیدا کند. سهم  15درصد و سهم هند به  21دا کند در حالی که سهم چین به درصد تنز  پی

 کاهش خواهد یافت. 2151درصد تا سا   12ایاالت متحده از تولید ناخالص داخلی جهان نیز احتماالً به 

ص تولید ناخالتواند بر ایاالت متحده غلبه کرده و دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر ، هند می2151تا سا   .3

تواند جایگاه چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا داخلی جهان بر حسب برابری قدرت خرید باشد، و اندونزی می

توانند از بازارهای نوظهور ، می2151را از آن خود نماید. شش کشور از هفت اقتصاد بزرگ دنیا در سا  

 فعلی باشند.

درصدی دست یابند.  5نده به میانگین رشد ساالنه حدود سا  آی 34توانند طی ویتنام، هند و بنگالدش می .4

رشد  تواند بهنیجریه هم در صورتی که به اقتصاد خود تنوع بخشیده و اصالحاتی در آن اعما  نماید می

 درصدی برسد. 4ساالنه حدود 

حیطی م های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وبا توجه به اینکه رشد اقتصادی در معرض بسیاری از نااطمینانی .5

های رشد را تحلیل نموده و سه سناریو کاهشی احتمالی را ارائه قرار دارد، ما همچنین برخی از ریسک

 دهیم.می

 اندازه نسبی اقتصادهای پیشرو -3-1

 E7به  G7تغییر قدرت اقتصادی جهان از  -3-1-1

عد، این اقتصادهای سا  ب 25بود.  G7درصد  35از لحاظ برابری قدرت خرید  E7، اندازه 1991در سا  

 G7دو برابر  2141تواند تا سا  می E7سا  بعدی، اندازه  25پیشی گرفته بودند. با نگاه به  G7نوظهور از 

 شود و این نشان از تغییری چشمگیر در قدرت اقتصادی جهان دارد.

د خدمات تولیهای ارز برابری قدرت خرید، معیاری برای کاالها و تولید ناخالص داخلی برای مبنای نرخ

های سطوح قیمت در بین کشورها است. همان طور که شده در یک اقتصاد مفروض، پس از اصالح تفاوت

 تِکنیم، سرعنشان داده شده، زمانی که به تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ ارز بازار نگاه می 5در شکل 

 2116تفوق یابد و در سا   G7وانسته بر هنوز نت E7های ارز بازار، اندکی کمتر است. بر حسب نرخ ،تغییر

ر در تبود و این نشانگر میانگین سطوح قیمت بسیار پایینبر مبنای نرخ ارز بازار  G7نصف  E7اندازه 



 ؟کرد خواهد یرتغی چگونه 0202 سال تا جهانی اقتصاد نظم ؛ بلندمدت اندازچشم                                               

24 

 

اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته است. در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری 

پیشی گرفته  G7از  2131تا سا  )برحسب نرخ ارز بازار آزاد(  E7ندازه کنیم که ابینی میقدرت خرید، پیش

برسد. تفاوت بین این دو معیار از تولید ناخالص داخلی، با  G7به اندازه یک و نیم برابر  2151و تا سا  

 تشریح شده است. Bو  Aجزئیات بیشتر در زیر و در ضمایم 
 2202و  2212، سال E7و  G7. اندازه نسبی اقتصادهای 0شکل 

 
Sources: IMF for 2016 estimates, PwC projections for 2050 

های رشد تولید ناخالص کماکان نیروی محرکه رشد اقتصادی جهانی باقی خواهند ماند و نرخ E7اقتصادهای 

های گذارند. رشد باید با نرخبه نمایش می 2151و  2116های درصد ساالنه را بین سا  5/3داخلی حدود 

ادامه پیدا کند، و از آنجا به تدریج تا سا   ،2121تا سا  شاهد آن بودیم درصد که در دهه اخیر  5نسبتاً باالی 

و دیگر اقتصادها، با جزئیات  E7بینی شده برای های رشد پیشیابد. نرخدرصد کاهش می 3به حدود  2151

 مورد بحث قرار گرفته است. 2-3بیشتر در بخش 

های با نرخ G7کنیم که اقتصادهای بینی مینشان داده شده، پیش 6سه، همان طور که در شکل در مقام مقای

این نرخ رشد اندکی  رشد نمایند. 2151تا  2116درصد در دوره  6/1تر ساالنه حدود میانگین بسیار پایین

بازتاب این واقعیت ای بینی کرده بودیم و این تا اندازهپیش 2115کمتر از چیزی است که در گزارش سا  

ارزیابی  دلیلبینی شده بود، اما عمدتاً به ای قوی نبوده که پیشاست که بازیابی در دو سا  پیش به اندازه

با توجه به اینکه ایاالت متحده  بحث شد. 4-2وری ایاالت متحده است که در بخش مجدد روند رشد بهره

دتر در این کشور به معنای رشد کندتر در سایر کشورها وری محدوپیشانی تکنولوژیک مد  ما است، رشد بهره

 خواهد بود.

با نگاه به تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز بازار، تا حد زیادی بدون تغییر باقی  G7مسیر رشد 

بر مبنای تولید ناخالص داخلی  E7بینی سیر رشد متفاوتی را برای اقتصادهای پیش 2خواهد ماند. اما شکل 

ا های مبینیاساس پیشپیشی نگرفته اما بر G7هنوز از  E7دهد. بر این مبنا، نرخ ارز بازار نشان میبر حسب 

 به این مهم دست خواهد یافت. 2131تا سا  



 ؟کرد خواهد یرتغی چگونه 0202 سال تا جهانی اقتصاد نظم ؛ بلندمدت اندازچشم                                               

25 

 

 بر حسب برابری قدرت خرید G7و  E7. مسیرهای رشد اقتصادهای 2شکل 

 
Source: PwC analysis 

 های ارز بازارحسب نرخ بر G7و  E7. مسیرهای رشد اقتصادهای 7شکل 

 
Source: PwC analysis 

 تر از مبنای نرخ ارز بازار هستندبازارهای نوظهور بر حسب برابری قدرت خرید بسیار بزرگ

همان طور که ذکر شد، تفاوت بین برآوردهای بر حسب برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار بیانگر این 

زمانی که  ،است G7تر از سطوح هنوز بسیار پایین E7شورهای واقعیت است که میانگین سطوح قیمت در ک

شوند. در بلندمدت و با توسعه بازارهای نوظهور، سطوح قیمت با استفاده از نرخ ارز جاری بازار مقایسه می

قویت نرخ ارز از ت یآنها به سمت سطوح قیمتی کشورهای پیشرفته افزایش خواهد یافت و این به دلیل ترکیب

قتصادها مدت ارزش پو  حقیقی در این اهای باالتر باعث تقویت بلندتا تورم قیمتی باالتر است. قیمی اسمی و

شود و این نهایتاً منجر به همگرایی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار می

های باال همچون ژاپن در دههگردد. ما در گذشته نیز شاهد این همگرایی در اقتصادهای با سرعت رشد می

 بودیم. 1991تا  1921های در دهه و کره جنوبی 1981تا  1961
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رد های گذشته برآوایم که بر مبنای دادهما این اثر را از طریق یک معادله اقتصادسنجی وارد مد  خود کرده

 ناخالص داخلی بر حسب شده بود. در مد  ما، تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ ارز بازار به سمت تولید

ها اما این یک فرآیند بسیار تدریجی است و همگرایی کامل سطوح قیمت ،شودبرابری قدرت خرید نزدیک می

بر حسب  E7در اکثر بازارهای نوظهور کامل نخواهد شد. در حا  حاضر، تولید ناخالص داخلی  2151تا سا  

اخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید است )هر درصد تولید ن 45نرخ ارز بازار از لحاظ ارزش حدود 

بر حسب نرخ ارز بازار حدود سه چهارم  E7، تولید ناخالص داخلی 2151دو بر حسب دالر آمریکا(. تا سا  

های نرخ ارز واقعی، نااطمینانی بینیارزش آن بر حسب برابری قدرت خرید خواهد شد. با این حا ، این پیش

ادامه این بخش تمرکز خود را بر تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید  باالیی دارد، لذا در

 Bداریم. نتایج ما برای تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ ارز بازار با جزئیات بیشتر در ضمیمه معطوف می

 مورد بحث قرار گرفته است.

 0202بینی شده در قدرت جهانی تا سال تغییرات پیش -3-1-0

ها در حا  حاضر سهم مشابهی از تولید ناخالص داخلی جهان دارند و این سهم E7و  G7های اقتصادی وهگر

به حدود  G7درصد بر حسب برابری قدرت خرید هستند. در چند دهه آینده، سهم  32درصد و  31به ترتیب 

به  2151را تا سا   سهم خود E7کند در حالی که درصد از تولید ناخالص داخلی جهان کاهش پیدا می 21

های دهد و تغییرات در قدرت جهانی که در دههدرصد از تولید ناخالص داخلی جهان افزایش می 51حدود 

نشان داده  2ادامه خواهد یافت و این موضوع در نقشه  ،اخیر از سمت اروپا به سمت آسیا شاهد آن بودیم

 شده است.
 2202برابری قدرت خرید در سال  تولید ناخالص داخلی بر حسب بینیپیش. 2نقشه 

 
Source: PwC analysis 

 توانند دو اقتصاد بزرگ جهان باشند، چین و هند می0202تا سال 

این تغییر قدرت اقتصادی جهانی به سمت اقتصادهای نوظهور بیشتر ناشی از چین و هند است. چین در حا  

از ایاالت متحده پیشی  2114که در سا   ستاحاضر بر حسب برابری قدرت خرید بزرگترین اقتصاد دنیا 
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یست، نای نرخ ارز بازار نگرفته است. چین هنوز بزرگترین اقتصاد جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر مب

از ایاالت متحده سبقت گرفته و جایگاه او  را از  2131کنیم که چین بتواند تا قبل از سا  بینی میاما پیش

(. این مشروط به فروض ما در مورد درجه همگرایی نرخ ارز 8)نگاه کنید به شکل  کسب کند نیز این لحاظ

مواجه ی نیز هایبازار با نرخ ارز بر مبنای برابری قدرت خرید چین است، که البته محتمل است اما با نااطمینانی

 .است
 مسیرهای رشد تولید ناخالص داخلی چین و ایاالت متحده بینیپیش. 8شکل 

 
Source: PwC analysis 

 

درصد است و این  18سهم فعلی چین از تولید ناخالص داخلی جهان بر حسب برابری قدرت خرید تقریباً 

بینی شده که این رقم در (. پیش11است )نگاه کنید به شکل  درصدی ایاالت متحده 16کمی بیشتر از سهم 

درصد کاهش  21به  2151ریج تا سا  درصدی برسد و پس از آن به تد 21به اوج خود با سهم  2131سا  

ارائه  1در کادر  1توسط اقتصاددان ارشد آالن ژانگ ،های ما به چینپیدا کند. جزئیات بیشتر در مورد دیدگاه

بینی شده که سهم ایاالت متحده از تولید ناخالص داخلی جهان به تدریج اما به شده است. در مقایسه، پیش

 کاهش پیدا کند. 2151سا   درصد در 12طور پیوسته تا زیر 
  

                                                           
1 Allan Zhang 
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. تولید ناخالص داخلی نسبی بر مبنای برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار به عنوان درصدی از سطوح 9شکل 

 2202ایاالت متحده در سال 

 
Source: PwC analysis 

 ختصاصبه خود ادرصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر حسب برابری قدرت خرید را  2هند در حا  حاضر 

 8افزایش یابد.  2151درصد تا سا   15کنیم که این سهم به طور پیوسته تا بیش از بینی میدهد، اما پیشمی

مدلسازی انجام  هر کشوری است که ما در مورد آن واحد درصد، یک افزایش چشمگیر است که باالتر از

از نظر تولید ناخالص داخلی بر  2141 دهد که هند این پتانسیل را دارد که تا سا دادیم. مد  ما نشان می

مبنای برابری قدرت خرید از ایاالت متحده به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا پیشی بگیرد. با نگاه به تولید 

 ،یردبندی از ایاالت متحده سبقت بگناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز بازار، بعید است که هند بتواند در رتبه

نشان داده شده، تفاوت نسبتاً زیادی بین تولید ناخالص داخلی هند بر مبنای نیز  9ل زیرا همان طور که در شک

ماند و این بدین دلیل است که سطوح قیمت باقی می 2151برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار حتی در سا  

طوح نسبتاً س تر از سطوح قیمتی در اقتصادهای پیشرفته است. بازتاب این موضوع درهند هنوز بسیار پایین

 گیرد.بیشتر مورد بحث قرار می 3-3پایین درآمد سرانه هند آشکار است و در بخش 

 دهدهای آسیایی از دست میاروپا به طور پیوسته فرصت خود را نسبت به غول

تولید ناخالص داخلی جهان خواهد شد، به  ازتر شدن چین و هند همچنین باعث کاهش سهم اروپا قوی

 بینیباشد. در نتیجه، پیش 1کشور عضو اتحادیه اروپا 22تر از هند بزرگ 2135بینی شده تا سا  یشای که پگونه

 15گردیده که سهم اتحادیه اروپا از اقتصاد جهان )بر مبنای برابری قدرت خرید( به طور پیوسته از تقریباً 

بندی این تغییرات با انتنز  پیدا کند. در حالی که دقت و زم 2151درصد تا سا   9درصد فعلی به 

 اما جهت کلی تغییر مشخص است. ،های قابل توجهی همراه استنااطمینانی
  

                                                           
ن داریم کشور عضو اتحادیه اروپا به جز انگلستان اشاره دارد، زیرا فرض بر ای 22در این گزارش به « اتحادیه اروپا»مگر اینکه خالف این بیان شود،  1

 بینی ما است.از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این در واقع در اوایل دوره پیش 2121که انگلستان تا قبل از سا  
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 از تولید ناخالص داخلی جهان بر حسب برابری قدرت خرید 1«چهار قدرت بزرگ». سهم اقتصادهای 12شکل 

 
Source: PwC analysis 

 

 مدت چیناندازهای رشد اقتصادی بلند. چشم1کادر 

به سمت اقتصادِ متمایل به مصرف و  -گذاریو سرمایه-ر حا  گذر از اقتصاد مبتنی بر صادرات چین د

 خدمات است. 

گذاری ثابت به عنوان موتور محرک اصلی رشد اقتصادی چین در زمان حاضر باقی با این وجود، سرمایه

تریلیون  2/5تریلیون یوآن ) 38گذاری ثابت به طور یکنواخت به رکورد جدید ، سرمایه2115ماند. در سا  می

درصد از کل تولید ناخالص داخلی بود که به لطف فشار قوی  51دالر آمریکا( افزایش یافت و این حدود 

 ،رو نیز ادامه دارد های پیشِگذاری زیرساختی محقق شده بود. این روند احتماالً در سا دولت برای سرمایه

، خوشه شهری 2جادهکمربند و امات جدید دولت، همچون طرح زیرا شهرنشینی رو به افزایش است و اقد

گسترش ،5المللیو طرح همکاری صنعتی بین 4، کمربند اقتصادی رود یانگ تسه3هبی -تیانجین  -پکن 

گذاری نیز ابزاری قوی برای کمک به حفظ یک میانگین ساالنه نرخ رشد تولید ناخالص اند. سرمایهیافته

ی برای دستیابی به هدف دو برابرسازی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص درصد 5/6داخلی در حدود 

 ( مطابق برنامه پنج ساله سیزدهم است.2111)نسبت به سا   2121داخلی سرانه تا سا  

د و سطوح ِیابتقلیل میشوند: بازده نهایی گذاری دوچندان میروی سرمایه های پیشِبا پیشروی به جلو، چالش

در . ، کاهش خواهد یافتدهدگذاری را تشکیل میدرصد کل سرمایه 61ری خصوصی که بیش از گذاسرمایه

درصدی بخش  25درصد در مقابل نرخ  5/2گذاری خصوصی با نرخ تنها ، سرمایه2116نه ماهه او  سا  

                                                           
1 Big 4 
2 Belt and Road 

 این طرح در واقع طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم است که هدف از آن، اتصا  آسیا به اروپا و آفریقا است.
3 Beijing-Tianjin-Hebei city cluster 
4 Yangtze River Economic Belt  
5 International Industrial Capacity Cooperation 
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های ایهبود. دولت باید اطمینان حاصل کند که سرم 1دولتی رشد نمود و این به دلیل فقدان اطمینان تجاری

 جریان خواهند یافت. 2«های زامبیبنگاه»های مولد و نه آتی به سمت پروژه

یابد و واردات نیز در درصد کاهش می 5/2در این ضمن، صادرات رمق خود را از دست داده و سا  به سا  

آینده  رود کل صادرات و واردات دردرصد کاهش یافته است. انتظار می 2/8حدود  2116نه ماهه او  سا  

 نزدیک به دلیل رشد کندتر اقتصاد جهانی و کسادی تقاضا، کاهش یابد.

درصد از  8/52به  2116در مقابل، بخش خدمات رشد قوی خود را حفظ نموده و در سه ماهه سوم سا  

تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است، در حالی که مصرف به قوت خود باقی مانده و سهم خود از 

درصد رسانده است. انتظار  21درصد افزایش نسبت به سا  قبل، به  13ید ناخالص داخلی را با رشد تول

درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و طبقه متوسط چین  21خدمات به حدود  2131رود تا سا  می

 د.را ایجاد نماین ترین بازار در دنیاری، یعنی بزرگتریلیون دال 6بتوانند بازار مصرف 

، به ندماگذاری مستقیم خارجی باقی میترین مقاصد برای سرمایهدر این اثنا، چین به عنوان یکی از جذاب

 2115میلیارد دالر در سا   136به  2111میلیارد دالر در سا   111گذاری از طوری که حجم این نوع سرمایه

زشمند برای پرورش صنایع مدرن چین های مدیریتی ارها و مهارترسیده و این باعث فراهم شدن فناوری

ری های چینی بیشتر و بیشتکند، شرکتگردد. همان طور که چین به سمت باالی زنجیره ارزش حرکت میمی

ی چین در گذارکنند. سرمایهارجی تمایل پیدا میای بازار خها و شبکهبه سمت کسب مستقیم برندها، فناوری

را  چین امر جهش پیدا کرد و این 2115میلیارد دالر در سا   151به  2111میلیارد دالر در سا   25از  ،خارج

ه گذاری دوسویهای سرمایهگاه کنید(. این جریانگذار خالص جهانی تبدیل نمود )به نمودار نبه یک سرمایه

 OECDدرصد میانگین سطوح کشورهای  21وری چین کمک خواهد کرد که در حا  حاضر تنها به بهبود بهره

 نماید.و بدین سان، نیروی محرک بیشتری را برای رشد اقتصادی آتی فراهم میاست 

 مدت چین است. بر اساس اطالعات دفتر ملیی، چالشی شدید در برابر رشد بلندبا این حا ، تغییرات جمعیت

ت کاهش یافته است و جمعی 2112سا  چین برای سه سا  متوالی از سا   59تا  16، جمعیت فعا  بین 3آمار

درصد از کل جمعیت  16میلیون نفر رسیده است که حدود  222به  2115سا  این کشور در سا   61باالی 

میلیون نفر کاهش پیدا کند، زمانی که  211به  2151بینی شده که کل نیروی کار تا سا  شود. پیشرا شامل می

دیرتر از آنی اتخاذ شده که  «دو فرزندی»دارند. سیاست  قرار سا  سن 65یک سوم کل جمعیت چین باالی 

بتواند تغییر چندانی در این روند ایجاد نماید. جامعه در حا  پیر شدن و جمعیت فعا  کاهنده باعث افزایش 

                                                           
1 Business confidence 
2 zombie enterprises 

مک بانکها یبانی دولت و کهای سنگین هستند که ادامه حیات آنها منوط به پشتهایی با بدهیهای زامبی معروفند، شرکتها که به بنگاهاین نوع از بنگاه

 است.
3 National Bureau of Statistics 
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تواند باعث آسیب به رقابت پذیری و سرزندگی اقتصادی چین های نیروی کار شده و میچشمگیر هزینه

 بر فناوری جبران شود. وری مبتنیمگر اینکه با عواید قوی بهره ،شود
 گذاری چین در خارجگذاری مستقیم خارجی چین در مقابل سرمایه. سرمایه11شکل 

 
         Source: China National Bureau of Statistics 

ریسک است. اعتقاد بر این است که کل بدهی اصلی نیز یکی دیگر از عوامل  1های بدافزایش سطح بدهی

با سرعت در )اوراق قرضه غیردولتی(  2هاتولید ناخالص داخلی باشد، بدهی شرکت درصد 281چین حدود 

درصد تولید ناخالص داخلی است که باالترین سطح در میان اقتصادهای عمده جهان  161حا  افزایش به 

است، اما  2116درصد در سا   2است. مطالبات معوق بخش بانکی، گرچه بر اساس آمار رسمی کمتر از 

 المللی سنجیده شوند.س استاندارهای حسابداری بیناگر بر اسا ،اند بسیار بیشتر از این باشدتومی

ور از مدت و حفظ کشاساسی در پرورش پتانسیل رشد بلنداصالحات ساختاری طرف تقاضا در چین نقشی 

ر، خلق محیط های کسب و کاکند. کارامد ساختن مقررات، کاهش هزینهایفا می 3سقوط به دام درآمد متوسط

نوآورانه و توسعه صنایع راهبردی و بخش خدمات، ابزارهای مهم در سرزندگی بخش خصوصی و تقویت 

های مسکونی برای جلوگیری از حباب مسکن مد  ژاپنی، حیاتی است. رشد است. کاهش موجودی دارایی

خواهد  مدتخلی کوتاهبر رشد تولید ناخالص داکاهش ظرفیت مازاد صنعتی اثری غیرمستقیم و زنجیروار 

 داشت.

های زیادی برای رشد دارد. فرایند شهرنشینی چین هنوز در مراحل نسبتاً با نگاه به جلو، چین هنوز پتانسیل

ابتدایی قرار دارد و بخش خدمات آن فضای زیادی برای رسیدن به اقتصادهایی مانند ایاالت متحده از لحاظ 

به خصوص در ارتباط با خدمات تولیدکننده همچون خدمات کیفیت، کارکشتگی و دامنه کسب و کار، 

                                                           
1 bad debt باالیی بوده و محل هزینه کردن آنها دارای نرخ بهره شود، که دارایگفته می حساب دریافتنی در هاییبدهی به امور مالی و حسابداری در 

 پدیا(ویکی)م منبع:  های اعتباریکارت نباشد، مانند بدهی به ارزش افزوده
2 corporate debt 
3 middle-income trap 
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تواند های دولتی اگر به درستی انجام شود میپشتیبانی، اطالعاتی، مالی و تجاری، دارد. اصالحات در بنگاه

 ها دالر ایجاد نماید.های کسب و کار جدیدی را به ارزش تریلیونانحصارها را متالشی نموده و فرصت

اجازه دادن به نیروهای بازار برای »د زیادی بستگی به این دارد که دولت چگونه اصل موفقیت چین تا ح

را کند. تا اج ،را که توسط هجدهمین کنگره حزب تصویب شده« ایفای نقش تعیین کننده در تخصیص منابع

ق کند تا طبز به جلو حرکت میکند چین نیزمانی که دستور کار اصالحات به سمت جلو پیشرفت می

ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود، گرچه ممکن است با نرخ کمتری به بزرگ 2131های ما قبل از سا  بینییشپ

 های اخیر رشد نماید.های دههنسبت به نرخ بلندمدتدر 

 1آالن ژانگ

 اقتصاددان ارشد، پی دابلیو سی چین/ هنگ کنگ
E: allan.zhang@cn.pwc.com 

 

 هارمین اقتصاد بزرگ دنیا باشدچ 0202تواند تا سال اندونزی می

با نگاه به ورای سه کشور برتر، ما شاهد جنبشی قابل توجه از حرکت رو به باالی اقتصادهای نوظهور به 

ها و سقوط متناظر اقتصادهای پیشرفته امروزی هستیم. به غیر از ترکیه، بندیسمت ده اقتصاد برتر در رتبه

های ای که اندونزی، برزیل، روسیه و مکزیک جایگاهارند به گونهجایگاه او  تسلط د 2بر  E7اقتصادهای 

بندی تولید ناخالص دهد که چگونه رتبهنشان می 2دو  کنند. جکسب می 2151چهارم تا هفتم را در سا  

 کند.تغییر می 2151و  2131تا  2116داخلی بر حسب برابری قدرت خرید از سا  

ومین و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در طو  زمان است )نگاه جالب، افزایش شکاف بین س تغییریک 

تر از ژاپن چهارمین درصد بزرگ 125، سومین اقتصاد بزرگ دنیا )هند( حدود 2116(. در سا  12کنید به شکل 

درصد بین ایاالت متحده )سومین  325تواند به حدود ، این شکاف می2151اقتصاد بزرگ دنیا بود. در سا  

 ( و اندونزی )چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا( افزایش یابد.اقتصاد بزرگ

 
  

                                                           
1 Allan Zhang 18 کند و مفسر مجرب در حوزه اقتصاد چین است.سا  در پی دابلیو سی چین و انگلستان فعالیت می 
 



 ؟کرد خواهد یرتغی چگونه 0202 سال تا جهانی اقتصاد نظم ؛ بلندمدت اندازچشم                                               

33 

 

بندی اقتصادها بر مبنای تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید )میلیارد دالر بینی رتبه. پیش2جدول 

 (2212ثابت سال 

 
Sources: IMF for 2016 estimates, PwC projections for 2030 and 2050 

به بازنگری شده و  IMFانجام شده است، توسط  این کشورهای پیاپی که توسط دفتر آمارهای ملی سطه بازنگریاترکیه به و GDPکه باید توجه داشت 

 .افزایش یافته استشکل قابل توجهی 
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 . افزایش شکاف بین سومین و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان12شکل 

 
Source: PwC analysis 

عث تقویت تولید ناخالص داخلی در نیجریه و پاکستان گردد اما تنها در تواند بارشد سریع جمعیت می

 صورتی که برای افراد جوان در این کشورها بتوان شغل ایجاد نمود

سا  آینده، نیجریه، ویتنام و پاکستان باشند. نیجریه که  35ها طی کنندهترین حرکتبینی شده که بزرگپیش

تواند به جایگاه چهاردهم ارتقا پیدا کند، گرچه در رتبه بندی دارد می در حا  حاضر جایگاه بیست و دوم را

ها بستگی دارد، همان طور که در کادر این به متنوع سازی اقتصاد و پرداختن به ضعف در نهادها و زیرساخت

واند از رتبه تام به جایگاه بیستم برسد و پاکستان میتواند از جایگاه سیگیرد. ویتنام میمورد بحث قرار می 2

شامل  ،بیست و چهارم به رتبه شانزدهم ارتقا پیدا کند. دیگر بازارهای نوظهوری که عملکرد قدرتمندی دارند

پله ارتقا به  هکند، و فیلیپین که با نُشود که جایگاهش از سی و یکم به بیست و سوم تغییر میبنگالدش می

 رسد.می 2151جایگاه نوزدهم در سا  

به انتفاع از رشد قوی جمعیت تمایل دارند؛ با این حا ، پیشرفت آنها به  ،رهای نوظهورتمام این کشو

توانایی ایجاد مشاغل کافی برای جوانان در کشورشان بستگی دارد. اگر آنها نتوانند این کار را انجام دهند، این 

 پتانسیله عنوان های ما باید ببینیتواند سبب بی ثباتی سیاسی شود. بنابراین برای تمام این کشورها، پیشمی

، با موضوع ینامرتبط با رشد و نه تضمین تحقق این پتانسیل در نظر گرفته شوند. پیامدهای سیاست عمومی 

 گیرد.مورد بحث قرار می 4جزئیات بیشتر در بخش 
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تر ریعدت سمدت ناشی از خروج از اتحادیه اروپا، در بلندمتواند علیرغم عقب ماندگی میانمیانگلستان 

 از اکثر کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا رشد نماید

، در مقایسه با دیگر 1مدت خروج از اتحادیه اروپا بر رشد این کشورانگلستان علیرغم اثر کاهشی میان

بندی تولید ناخالص داخلی به خوبی حفظ کند و تنها با تواند جایگاه خود را در رتبهکشورهای پیشرفته می

برسد )بر حسب برابری قدرت  2151به جایگاه دهم در سا   2116نزو ، از جایگاه نهم در سا  یک پله 

تر جمعیت فعا  این کشور است، گرچه این منوط به خرید(. جایگاه انگلستان به واسطه سهم نسبتاً بزرگ

 است. گشودگی این کشور به روی افراد مستعد از اقصی نقاط دنیا پس از خروج از اتحادیه اروپا

های نهم و یازدهم تنز  پیدا کرده و ژاپن نیز توانند به ترتیب به جایگاهدر مقایسه، آلمان و فرانسه می

کند. در این کشورها، به جایگاه هشتم سقوط می 2151احتماالً از فهرست پنج اقتصاد برتر خارج شده و تا سا  

سبت بلکه عملکرد آنها به ن ،ر چشمگیری افت کندچنین نیست که بنیادهای اقتصادی آنها در طو  زمان به طو

تجربه کرده  G7. ایتالیا بیشترین تنز  جایگاه را در کشورهای تر خواهد بودضعیفبازارهای نوظهور خاص، 

 در حا  پیر شدن و رشد کُند زیرا جمعیتِ ،کندو با نه پله سقوط به جایگاه بیست و یکم تنز  پیدا می

ای که بسیاری از اقتصادهای نوظهور با رشد سریع از این کشور پیشی به گونه ؛کنندیکار خود را م وریبهره

 گیرند.می

 بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعیپیش -3-2

سا  آینده، اقتصادهای در حا  توسعه و نوظهور هستند، و  34ترین رشد طی اقتصاد بزرگ با سریع 15تمام 

نوب شرق آسیا هستند. این کشور از جنوب و ج 9 در این بین ه شده،نشان داد 3همان طور که در نقشه 

ایین ، سطوح ابتدایی پشرایطبا تئوری همگرایی اقتصادی است که در شرایط یکسان بودن سایر  راستاهم

 کند.رسیدن به کشورهای با درآمد باالتر فراهم میبرای های بیشتری را توسعه اقتصادی، فرصت

کر شد، رشد قوی جمعیت موتور محرک اصلی برای رشد کل تولید ناخالص داخلی همان طور که قبالً ذ

در بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای در حا  توسعه امروزی است که باعث تقویت نیروی کار بالقوه 

 دهد که رشد در جمعیت فعا  بسیاری از بازارهاینشان می 13گردد. شکل و بازارهای مصرف داخلی آنها می

نوظهور از جمله نیجریه، پاکستان و اندونزی، از رشد در کل جمعیت پیشی خواهد گرفت. در مقابل، در 

کاهش  2151بسیاری از کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، ایتالیا و آلمان، اندازه جمعیت آنها عمالً تا سا  

                                                           
ن بر رشد تولید ناخالص داخلی ای المللی پو  در مورد اثر خروج انگلستان از اتحادیه اروپامدت صندوق بینهای میانبینیاساس آخرین پیشما بر 1

در خصوص  CBIهای قبلی ما در گزارشی برای بینیدهد. اینها بسیار شبیه پیشرخ می 2121کشور، فرض بر این داریم که این اثر در طو  دوره تا 

ما به دنبا  برآورد اثرات واگیر اقتصادی المللی پو  به روزتر هستند. های صندوق بینبینیاست، گرچه پیش 2116خروج از اتحادیه اروپا در مارس 

تاً اندک است، بخروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر دیگر اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا نیستیم، زیرا اکثر مطالعات حاکی از این است که این اثرات نس

انند های سیاسی ممدت است، به خصوص در ارتباط با توسعههای ما برای این کشورها در کوتاه و میانبینیگرچه این یک ریسک کاهنده برای پیش

 انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه.
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میانگین رشد  G7قتصادهای خواهد یافت. این انقباض عمدتاً دلیل کاهش در جمعیت فعا  است؛ در میان ا

 درصد در سا  خواهد بود. -3/1 میزانمنفی و به  2151تا  2116جمعیت فعا  در طو  دوره 
 2212-2202. میانگین نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی، 3نقشه 

 
Source: PwC analysis 

 
 2212-2202. میانگین رشد ساالنه کل جمعیت در برابر جمعیت فعال، 13شکل 

 
Source: PwC analysis 

مدت، حصو  اطمینان از مولد بودن نیروی کار برای دستیابی بازارهای نوظهور به رشد اقتصادی پایدار بلند

 بینی رشد تولید ناخالص داخلیدر حا  رشد آنها حائز اهمیت است. برای ارزیابی بهتر این موضوع، ما پیش

 نیز نشان داده شده است: 14ایم که در شکل هواقعی را به دو مؤلفه زیر تفکیک کرد

 میانگین رشد جمعیت؛ و .1

 وری نیروی کار دارد.میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، که ارتباط نزدیکی با رشد بهره .2
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 (2212-2202)های میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بر حسب برابری قدرت خرید . تفکیک مؤلفه14شکل 

 
Source: PwC analysis 

ها انسیلق این پتاما تحق -اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور باالترین پتانسیل رشد را دارند 

 گذاری و اصالحات پایدار استمنوط به سرمایه

طی دوره  ،میانگین رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی برای هر یک از کشورها در مد  ما 14شکل 

 ها بدین شرح است:بینیدهد. خصوصیات قابل توجه این پیشنشان میرا  2151تا  2116

 درصد، اقتصادهای با  5این پتانسیل را دارند که با میانگین رشد ساالنه حدود  ویتنام، هند و بنگالدش

باشند. این کشورها از رشد سریع جمیعت جوان و فعا  خود بهره  2151و  2116ترین رشد بین سریع

دهد، رشد در این نشان می 14نمایند. اما همان طور که شکل قاضا و تولید داخلی را تقویت میبرده و ت

است که  آن کشورها عمدتاً به واسطه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی است و این بیانگر

تند. برای سوری نیروی کار واقعی هگذاری ثابت و پیشرفت تکنولوژیکی دارای مزایای فزاینده بهرهسرمایه

ار، ها را محقق نمایند، رشد باید با پشتیبانی اصالحات اقتصادی پایداینکه این کشورها بتوانند این پتانسیل

باشد تا اطمینان حاصل شود  همراه تر آموزش همگانیتقویت بنیادهای اقتصاد کالن، نهادها و از همه مهم

ان که گردد، آنچنه رشد اقتصادی بلندمدت میکه رشد سریع جمعیت فعا  آنها به طور اثربخشی منجر ب

 مورد بحث قرار گرفته است. 4در بخش 

  ترین رشد را در کشورهای آفریقایی خواهد داشت، و با نرخ های مد  ما سریعبینیاساس پیشبرنیجریه

ت درصد رشد خواهد نمود. با این حا ، این رشد عمدتاً به واسطه رشد جمعیت اس 2/4میانگین ساالنه 

ترین رشد کل درصد افزایش یابد و این سریع 3/2به طور میانگین ساالنه  2151بینی شده تا سا  که پیش

بینی گزارش ما که پیش 2115کشور تحت پوشش این گزارش است. بر خالف نسخه  32جمعیت در تمام 

اضر در حا  حترین رشد را در بین کشورهای تحت پوشش مد  داشته باشد، کرده بودیم نیجریه سریع

انتظار داریم که نیجریه از لحاظ سرعت رشد در جایگاه ششم باشد. این بازتاب کسادی اقتصاد نیجریه در 
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 2به طور میانگین ساالنه  2121های نفت است. نیجریه تا سا  سا  اخیر در نتیجه سقوط قیمت 2طو  

درصد در  5/4د با میانگین تقریباً کند و سپس سرعت رشد افزایش پیدا کرده تا به اوج خودرصد رشد می

برسد. نیجریه نیز به همراه آفریقای جنوبی، یکی از معدود کشورهایی  2151تا  2141های بین سا  ،سا 

است که شاهد شتاب قابل توجه میانگین رشد ساالنه در طو  چند دهه آینده خواهد بود. برای پشتیبانی 

ع تر ایجاد کند که صادرات آن را تنواقتصاد با مبنای گسترده مدت، نیجریه باید یکاز رشد پایدار بلند

گیرد. های تقاضا قرار نمیهای جهانی یا شوکبخشد تا اطمینان ایجاد کند که رشد تحت تأثیر منفی قیمت

ی وری پشتیبانمدت بهرهدر کنار این، نیجریه باید نهادها و زیرساخت خود را توسعه داده و از رشد بلند

 مراجعه کنید(. 2رای بحث بیشتر در این موضوع، به کادر نماید )ب

  های ما سریع ترین رشد را در کشورهای بزرگ آمریکای التین که مشمو  گزارش بینیبر اساس پیشکلمبیا

ما هستند خواهد داشت، و این اندکی بیشتر از مکزیک و بسیار جلوتر از برزیل و آرژانتین خواهد بود. 

 کند.مدت کلمبیا و چگونگی تحقق آنها ارائه میرا در مورد پتانسیل رشد بلندتری بحث بیش 3کادر 

  ترین رشد در میان کشورهای اروپایی در این گزارش ظاهر به عنوان کشورهای با سریعترکیه و لهستان

 نشوند و این بازتابی از سطوح ابتدایی درآمد پایین و پتانسیل دستیابی به درآمدهای باالتر و همچنیمی

در مورد پتانسیل رشد اقتصادی  4. کادر استتر، نسبت به روسیه در ارزیابی ما، بنیادهای اقتصادی مطلوب

کند که ترکیه در راه دستیابی به این رشد با آنها های جمعیت شناختی بحث میپایدار و همچنین چالش

 شود. مواجه می

 درصد دست یابد  3د میانگین ساالنه حدود به رش چین، 2151طی دوره پیش رو تا سا   ،بینی شدهپیش

ریع های رشد ستر از نرخکه این رقم، باالتر از رشد تمام کشورهای پیشرفته در مد  ما و بسیار پایین

 6/9، که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه چین حدود 1981از سا   در این کشور مشاهده شده

درصد باقی بماند و به تدریج طی  6ن تا پایان این دهه در حدود درصد بود، است. انتظار داریم رشد چی

برسد )نگاه  2151تا  2141درصدی در دوره بین  2رو کاهش یافته تا به میانگین حدود  های پیشِدهه

های رشد بلندمدت کشورهای پیشرفته امروزی است. این تعدیل ( و این همگرایی با نرخ15کنید به شکل 

ه دهد )همان طور کاز اقتصاد صادرات محور به سمت اقتصاد مبتنی بر مصرف رخ می همگام با گذر چین

های شده که رشد جمعیت چین به طور میانگین بین سا  بینیپیشمورد بحث قرار گرفت(.  1قبالً در کادر 

منفی باشد و این به خاطر سیاست تک فرزندی طی سه دهه اخیر است. همان طور که سن  2151تا  2116

یابد، احتماالً شاهد جابجایی برخی مشاغل جمعیت چین باال رفته و هزینه نیروی کار افزایش می

زی تر مانند ویتنام، بنگالدش و اندونهای چند ملیتی جهانی از چین به سمت اقتصادهای نسبتاً ارزانشرکت

تقاضای داخلی نیز باعث  های نیروی کار، تداوم رشد درآمد واقعی وخواهیم بود. عالوه بر افزایش هزینه

گردند و این به معنای تضعیف مزیت رقابتی صادرات چین در برابر رقبای ها به سمت باال میفشار قیمت
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های غربی به منظور فروش غربی است. اما جذابیت چین در عین حا  به عنوان بازاری داخلی برای شرکت

 شود.بیشتر می ،کاالها و خدمات و انجام کسب و کار

 رشد اقتصادهای عمده منتخب در مقایسه با جهان بینیپیش. 10کل ش

 
Source: PwC analysis 

تر از اقتصادهای بسیار پایین 2151و  2116شده که میانگین رشد اقتصادهای پیشرفته بین سا   بینیپیش

 5/1 خیر یعنی حدودهای ساالنه تقریباً هم راستای رشد اقتصادهای پیشرفته طی دهه انوظهور باشد، اما نرخ

 درصد باقی خواهد ماند.  2تا 

د شده که رش بینیپیشنشان داده شده، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته،  14همان طور که در شکل 

به  های جمعیتیجمعیت پایین و در برخی موارد )مانند ژاپن و ایتالیا( منفی باشد. در این کشورها، توسعه

وری ال رفتن سن جمعیت باعث کاهش بهرهای که باکند، به گونهقتصادی عمل میعنوان یک مانع برای رشد ا

مورد  4گردد. چالش حفظ سرعت رشد علیرغم افزایش سن جمعیت، در بخش و اتالف مخارج دولت می

 بحث قرار گرفته است.

ان به انگلستاد مدت ناشی از خروج از اتحادیه اروپا، اقتصکه علیرغم عقب ماندگی میانشده  بینیپیش

داشته باشد و میانگین رشد  2151در کل دوره تا سا   G7ترین رشد را در میان کشورهای طور میانگین سریع

(. این عمدتاً به دلیل عوامل جمعیتی است اما اقتصاد 3درصد باشد )نگاه کنید به جدو   9/1ساالنه آن حدود 

تان در توسعه مدت انگلسا این حا  این امر به موفقیت بلند. بنسبتاً منعطف انگلستان نیز در این میان نقش دارد

ف تر بستگی دارد تا بدین سان بتواند تضعیبا اقتصاد نوظهور با رشد سریع گذاریسرمایهروابط تجاری و 

 1.با اتحادیه اروپا پس از خروج از آن را جبران نماید گذاریسرمایهاحتمالی روابط تجاری و 

 
 

                                                           
زارش ای در گچشم انداز تجارت انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا با جزئیات بیشتر توسط مشاور اقتصادی ارشد ما اندرو سنتس در مقاله 1

 http://www.pwc.co.uk/ukeoمورد بحث و بررسی قرار گرفته است:  2116نوامبر « انداز اقتصادی انگلستانچشم»
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 ها از رشد فراگیر پشتیبانی نمایدتواند با استفاده از آننیجریه می . پنج راهی که2کادر 

به دلیل شوک  2114نیجریه در دهه اخیر شاهد بهبود عملکرد اجتماعی و اقتصادی بوده اما از اواسط سا  

ای خطوط لوله در منطقه دلت بهای نفت و همچنین کاهش شدید تولید نفت به دلیل تخریمعکوس به قیمت

های اخیر رسماً به اقتصاد این کشور برای اولین بار در سا  2116با موانعی روبرو شده است. در سا   ،1نیجر

های کلیدی طی سه فصل به شدت منقبض شدند. کمبود ارز ای که بخشسمت رکود پیش رفت به گونه

ه نیز منجر ب های حکومتی توسط بانک مرکزیباال مانع رشد تولید و خدمات شد و کنتر  مخارجی و تور

 های پورتفوی خارجی گردید.مستقیم خارجی و جریان گذاریسرمایهکاهش 

میلیون بشکه در روز از  2/1برای کاهش تولید به اندازه  OPECدر حالی که اجماع حاصله توسط اعضای 

 قتصادی، اما موفقیت اای به نیجریه کمک کندهای نفت تا اندازهتواند با افزایش قیمتمی 2112ژانویه 

. تواند طی چند دهه آینده به اقتصاد خود تنوع ببخشدمدت این کشور به این بستگی دارد که تا چه حد میبلند

به چهاردهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل  2151تواند تا سا  های بلندمدت ما، نیجریه میبینیپیشبر اساس 

درصد در  4هد رشد میانگین ساالنه حدود سازی اقتصاد، شاشود و با فرض موفقیت این کشور در متنوع

ربه افزایش ای که نیجریه آمادگی تجبه گونه ،ثیر تغییرات جمعیتی استأبلندمدت باشد. رشد بیشتر تحت ت

، متعاقب بینیپیشدارد. این  2151و  2116های زیاد هم در کل جمعیت و هم در جمعیت فعا  را بین سا 

های پایین نفت را نیز است که تعدیالت ناشی از اثر قیمت 2121سا   درصد تا 2رشد متوسط ساالنه حدود 

 گیرد.در نظر می

 ،ستای برای تغییر مثبت ابالقوه است، اما این قسمت، نقطه عطفهای سختی مواجه گرچه نیجریه با انتخاب

دار دست یابد. پایپذیری را بررسی کند تا بتواند به رشد فراگیر و توسعه یرا دولت مجبور است منشأ آسیبز

 اینها عبارتند از:

ای گونه به ،برداقتصاد نیجریه در مقایسه با همتایان خود بهره کمتری از مالیات می: آوری مالیاتبهبود جمع

درصد باشد که این یعنی نیجریه از لحاظ  8که برآورده شده که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی آن تنها 

دومین کشور در آفریقا و چهارمین کشور در جهان است. به غیر از درآمدهای نفت و  پایین بودن این نسبت،

گردد که این خود پتانسیلی درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می 3های مالیات تنها به اندازه گاز، وصولی

صدی از تولید ناخالص در 18کند. اگر این نسبت بتواند به میانگین چشمگیر برای افزایش درآمدها را فراهم می

 114تواند درآمدهای مالیاتی خود را به حدود داخلی در اقتصادهای آفریقای زیر صحرا برسد، نیجریه می

است. درآمدهای  2113میلیارد دالر افزایش دهد و این معاد  کل تولید ناخالص داخلی مراکش در سا  

متر کند تا منابعی با نرخ بهره کمالی را ترغیب میمالیاتی باالتر باعث کاهش استقراض دولت شده و نهادهای 

 گردد.را پیشنهاد نمایند و نهایتاً این منجر به تقویت اقتصاد واقعی می

                                                           
1 Niger-Delta 
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مزایای بالقوه نیجریه برای رشد آتی شامل بازار مصرف بزرگ، موقعیت جغرافیایی استراتژیک  :تنوع اقتصادی

ها، کارآفرین آن است. اولین گام در مهار این فرصت به عنوان یک هاب برای آفریقا، و جمعیت جوان و

شاورزی های کهای سنجیده برای بهبود فعالیت ارزش آفرین در اقتصاد غیرنفتی به خصوص در بخشتالش

عالوه ادغام رو به عقب ه و خدمات است. ارتباط با فراوری کشاورزی و دیگر خدمات همچون لجستیک، ب

تواند درآمدهای کشاورزی را افزایش دهد، اشتغا  ایجاد نماید، امنیت ا، میهنهاده ههای عرضبه سمت بخش

غذایی داخلی را بهبود بخشیده و جانشینی واردات را تعمیق نماید. نیجریه با داشتن جمعیت عظیم شهری و 

جتماعی و ا جوان، پتانسیل رشد سریع اقتصاد دیجیتا  را دارد و با استفاده از تکنولوژی، پیامدهای بهبودیافته

 1اقتصادی ایجاد نماید.

انی و در سرمایه انس گذاریسرمایهفساد اثر منفی بلندمدتی بر رشد دارد، و این عمدتاً از طریق کاهش  :فساد

سرمایه فیزیکی است. اگر نیجریه فساد را کاهش دهد، فرصت قابل توجهی برای تقویت سطوح تولید ناخالص 

بی مدت کاهش یافته و به سطوح تقریثا  اگر فساد در نیجریه بتواند در بلندکند. به عنوان مداخلی فراهم می

افزایش  2131میلیارد دالر در سا   511کنیم که تولید ناخالص داخلی ساالنه به در مالزی برسد، برآورد می

 2ند.کهای سنجیده برای کاهش فساد، موتور محرک تنوع بخشی دولت نیجریه را تکمیل مییابد. تالش

گردد پتانسیل رشد اقتصادی نیجریه می ماندنفضای کسب و کار ضعیف باعث عقب : کاهش موانع کسب و کار

را  169بانک جهانی، نیجریه رتبه  2112دهد. در شاخص سهولت کسب و کار و سرعت توسعه را کاهش می

« رگکشورهای بز»ر میان تر از نیجر، ماداگاسکار و سیرالئون است. دکشور کسب کرد که پایین 191از میان 

کشور را در  22از  25میلیون نفر است، نیجریه رتبه  51که تعریف ما از آنها، کشورهای با جمعیت بیش از 

بندی دارد و تنها از بنگالدش و جمهوری دموکراتیک کنگو جلوتر است. به غیر از حمایت از این دسته

هبود ها دارد و به خصوص باید بر بینی را در بقیه شاخصگذاران خرد و کسب اعتبار، نیجریه رتبه پایسرمایه

آوری مالیات و بهبود تجارت فرامرزی برای استفاده از آن به عنوان هاب تأمین برق، ساده سازی فرایند جمع

 غرب آفریقا، تمرکز نماید.

ها دارای مهارت میلیونی است اما اکثر آن 21نیجریه دارای مزیت نیروی کار : وری نیروی کارافزایش بهره

های ضروری برای پیشروی همراه با اقتصادی در حا  گذر مانند نیجریه، نیستند. تجهیز کارکنان به مهارت

دالر در ساعت است که این نرخ در  24/3وری کارکنان در نیجریه تنها بهرهامری گریزناپذیر است. میانگین 

بهبود  3دالر در ساعت ترکیه بسیار پایین است. 34/92دالر در ساعت آفریقای جنوبی و  68/19مقایسه با 

                                                           
 نیجریه: نگاهی ورای نفت، پی دابلیو سی: 1

 http://www.pwc.com/ng/en/publications/nigeria-looking-beyond-oil-report.html 
 اثر فساد بر اقتصاد نیجریه، پی دابلیو سی:  2

http://www.pwc.com/ng/en/publications/impact-of-corruptionon-nigerias-economy.html 
3 OECD (2116دفتر ملی آمار ،)(، تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار )شاخص 

 http://www.nigerianstat.gov.ng/download/432 
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ا کیفیت و های ببرای حصو  اطمینان از قابلیت دسترسی گسترده به آموزش گذاریسرمایهوری، مستلزم بهره

های اصلی مانند تولید و خدمات ای مرتبط به منظور بهبود فعالیت ارزش آفرین در بخشهای حرفهآموزش

 است.

ای که تعداد به گونه ،، بیش از نیمی از رشد جمعیت جهانی در آفریقا رخ خواهد داد2151بین االن و سا  

برابر جمعیت اروپا است. برآورد شده  3رسد و این بیش از میلیارد نفر می 4/2به  2151آفریقاییان در سا  

درصد جمعیت  65میلیون نفر باشد که این معاد   411حدود  2151که جمعیت نیجریه به تنهایی در سا  

شود که نیجریه به سومین کشور پرجمعیت جهان تبدیل شود. بنابراین، چالش و این باعث می استاروپا 

در حالی که کشور از اقتصاد مبتنی  ،های آینده، حفظ سرعت رشد تولید در راستای رشد جمعیت استسا 

 کند.بر نفت به سمت اقتصاد غیرنفتی گذر می

 نوین دکتر اندرو اس. پروفسور

 و اقتصاددان ارشد، پی دابلیو سی نیجریه FSمسئول مشاوره  –همکار 
E: andrew.x.nevin@ng.pwc.com 

 

 انداز رشد پایدار در کلمبیا. چشم3کادر 

کلمبیا مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحت تأثیر منفی عملکرد نسبتاً ضعیف اقتصاد جهانی طی چند سا  

 2115درصد در سا   1/3به  2114درصد در سا   4/4نرخ رشد اقتصادی کلمبیا از اخیر بوده است. بنابراین، 

کاهش قیمت نفت و کاالها از میانه  1درصد باشد. 2/2حدود  2116شده که در سا   بینیپیشکاهش یافت و 

 نیز بر اقتصاد کلمبیا همانند دیگر کشورهای آمریکای التین تأثیرگذار بوده است. 2114سا  

به اندازه اکثر دیگر کشورهای  این کاهشاما عمق  ،در کلمبیا وجود داشته عی کاهش سرعت رشدنواگرچه 

ند و انتظار مابنابراین ذکر این نکته حائز اهمیت است که اقتصاد کلمبیا باثبات باقی می 2.منطقه نبوده است

 بینییشپالمللی پو  صندوق بین های متعادلی توسعه یابد. به عنوان مثا رود که طی چند سا  آینده با نرخمی

 درصد باشد. 8/3حدود  2118درصد و در سا   2/2برابر  2112کند که رشد اقتصاد کلمبیا در سا  می

 9/19های اخیر به واسطه صنعت خدمات مالی )که سهم آن از تولید ناخالص داخلی از رشد کلمبیا در سا 

( و بخش خدمات اجتماعی 3افزایش یافته 2116م سا  در سه ماهه سو درصد 6/21به  2114درصد در سا  

ثابت مانده( بوده است. بخش نفت و گاز  2114درصدی آن از تولید ناخالص داخلی از سا   4/15)که سهم 

درصد در  2/2گرچه سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از  است،نیز کماکان در رشد اقتصادی سهیم 

 کاهش یافته است. 2116اهه سوم سا  درصد در سه م 6/6به  2114سا  

                                                           
 2116انداز اقتصادی جهان، اکتبر المللی پو ، پایگاه داده چشمصندوق بین 1

 برزیل رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. 2116و  2115به عنوان مثا  در سا   2
 ، برای این و دیگر آمارهای ملی اشاره شده در این کادر.2116دپارتمان ملی آمار کلمبیا، نوامبر  3
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ق تر اقتصاد کلمبیا از طریای در توسعه بلندمدتسا  گذشته، بخش زیرساخت و ساختمان سهم عمده 2طی 

 های نسل چهارم و ساخت مسکن اجتماعی داشت.توسعه جاده

 2/6روزی )اهای کسب و کار کشدولت کلمبیا نیز به منظور گسترش رشد اقتصادی بلندمدت، فعاالنه بخش

درصد از تولید ناخالص داخلی در سا   11( و تولید صنعتی )2115درصد از تولید ناخالص داخلی در سا  

 ( را ترغیب نموده است. 2115

 اند شامل موارد زیر است:های دیگری که به ایجاد محیط باثبات برای اقتصاد کمک کردهجنبه

 رود دست یافت و انتظار می 2116درصد در سا   5/8خیر با های اترین نرخ بیکاری در سا دولت به پایین

 که کماکان این نرخ تک رقمی باقی بماند.

 های های اخیر به دلیل کاهش قیمتو کاهش ارزش پزو کلمبیا در سا  1در نتیجه تغییرات اقلیمی ا  نینو

ن حا ، اینها عوامل افزایش یافت. با ای 2115-16های درصد در سا  2تا  6نفت، نرخ تورم به حدود 

درصد  4تا  2مدت نرخ تورم را به محدوده هدف رود که بانک مرکزی در بلندموقت هستند و انتظار می

 کاهش دهد.

  درصد تولید ناخالص  3/5به  2114درصد تولید ناخالص داخلی در سا   2/1کسری تراز تجاری نیز از

قیمت نفت و دیگر کاالها و رشد ضعیف جهانی  افزایش یافت و این به دلیل کاهش 2115داخلی در سا  

نموده که با از بین رفتن این عوامل، این تراز نیز تعدیل خواهد  بینیپیشالمللی پو  بود، اما صندوق بین

 شد.

تا چریکی  1951تاریخ کلمبیا از نیمه قرن بیستم مملو از خشونت بوده که از رویارویی سیاسی در اوایل دهه 

های قاچاق مواد مخدر و گروه تبهکاری سازمان یافته، تغییر مونیستی و جنگ در مقابل گروههای کشدن گروه

یک توافق  2116های فارک، در اواخر سا  سا  از نزاع مسلحانه با چریک 51و تحو  داشته است. پس از 

قتصادی ا تواند باعث توسعه بیشتر اجتماعی وصلح مورد تصویب کنگره قرار گرفت. این توافق صلح می

 مندی اقتصادی را در مناطق تحت تأثیر نزاع، بهبود بخشد.کلمبیا شده و کیفیت زندگی و بهره

شود که تغییرات مهمی را در الزم االجرا می 2112عالوه بر این، یک اصالحات عمده مالیاتی از او  ژانویه 

کاهش کسری بخش عمومی و کاهش  کند. هدف این اصالحات مالیاتی،نظام مالیاتی و خود اقتصاد ایجاد می

 بار مالیاتی کسب و کارها از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده و گسترش مبنای مالیاتی است. 

هایی ا چالشام ،کندد میامدت کلمبیا ایجفراوانی را برای رشد قوی و بلند هایهای مثبت، فرصتاین پیشرفت

رای بدر آموزش، سالمت و زیرساخت و اشتغالزایی  گذاریسرمایهرا نیز برای کشور به همراه دارد که مستلزم 

 تحقق کامل این پتانسیل است.

                                                           
ی جوی و دماهای باال منجر به ها، کمبود ریزش2116و  2115یک پدیده اقلیمی مکرر که شامل افزایش دمای اقیانوس آرام است. در سا   1

 های آنها گردید.خشکسالی شدید شد که باعث کاهش تولید محصوالت کشاورزی و افزایش قیمت
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 1گوستاوو فرناندو دریزپیل

 همکار ارشد، پی دابلیو سی کلمبیا
E: gustavo.f.dreispiel@co.pwc.com 
 

 . سِیر ترکیه به سوی بالندگی4کادر 

ت به آن دس پس ازن سا  با کودتای نافرجام و عواقب سالی پرچالش برای ترکیه بود زیرا در ای 2116سا  

های امنیتی و موضوعات ژئوپلتیک هنوز هم در رأس امور ترکیه گریبان بوده است. عالوه بر این، ریسک

 است.

 گردیده که این نهایتاً منجر گذاریسرمایههای مرتبط با این عوامل باعث کاهش میل به مصرف و نااطمینانی

بر حسب تطبیق تقویمی و  2116درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم  2/1به سا   به انقباض سا 

، میانگین نرخ رشد 2116ماهه او  سا   9درصدی فصل به فصل بر حسب تطبیق فصلی گردید. در  2/2افت 

 تر از نرخ بالقوه بلندمدت این کشور است.درصد بود که این رقم پایین 4/2ساالنه تنها 

نده به کنها باعث افزایش تورم قیمت مصرفورم، کاهش شدید ارزش لیر ترکیه و افزایش مالیاتاز لحاظ ت

، تراز 2116های نفت در سا  گردید، و علیرغم میانگین نسبتاً پایین قیمت 2116درصد در انتهای سا   5/8

مالی همچون  هایها به دلیل کاهش درآمدهای گردشگری اندکی بدتر شد. با این حا ، شاخصپرداخت

 کماکان نسبتاً خوب بودند )بهتر از ،های بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلیبودجه دولت مرکزی و نسبت

 اتحادیه اروپا(. 2معیار ماستریخ

هایی که ترکیه با آنها مواجه شده، این کشور نام نویسی خودکار را در نظام بازنشستگی خود علیرغم چالش

تواند به نفع را بنیان نهاد که می 3صویب نموده و یک صندوق ثروت ملی ترکیه( ت2112)از او  ژانویه 

مدت و بلندمدت داز، تزار خارجی و غیره( در میانهای اصلی اقتصاد کالن این کشور )مانند پس انشاخص

 باشد.

اری گردید. تهای سیاسی در دو سا  اخیر بود که مانع پیشرفت در اصالحات ساخبداقبالی ترکیه، تسلط برنامه

ترکیه دو انتخابات عمده، یک انتخابات ریاست جمهوری و یک انتخابات محلی و یک همه پرسی، در طو  

، یک همه پرسی دیگر در خصوص تغییر قانون 2112برگزار نمود. در نیمه او  سا   2115و  2114های سا 

 اساسی برگزار خواهد شد.

                                                           
1 Gustavo Fernando Dreispiel     ستاد سابق دانشگاه با سا  تجربه در پی دابلیو سی در آرژانتین، ایاالت متحده و کلمبیا است. رییس فعلی     36ا

 های مصرف کننده، تولیدات صنعتی و انرژی.یا، عضو کمیته شبکه اجرایی آمریکای التین و کارشناس بخشپی دابلیو سی کلمب

2 Maastricht criteria 
3 Turkish sovereign wealth fund 
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برنامه تحو  اساسی در  25بات اقتصادی از طریق گنجاندن ترکیه قصد خود را برای حصو  اطمینان از ث

نشان داده است. با این حا ، شرایط جهانی و آسیب  2118تا  2114های دهمین برنامه توسعه خود برای سا 

 ها شده است.مانع اجرایی شدن کامل این برنامه ،پذیری داخلی

دت خود فائق آید و توجه خود را بر اصالحات در تمام مهای سیاسی کوتاهاما اگر ترکیه بتواند بر نااطمینانی

مدت زیادی را با توجه به ویژگی های کسب و کار بلندتواند فرصتهای مورد نیاز متمرکز کند، میعرصه

جمعیتی مطلوب و جایگاه ژئوپلتیک خود ایجاد نماید. بر اساس برآوردهای ما، ترکیه پتانسیل این را دارد که 

ترین رشد در میان کشورهای سریع-درصد رشد نماید  3ه به طور میانگین ساالنه حدود سا  آیند 34طی 

درصد است. با  6/1تنها  G7این در حالی است که میانگین کشورهای  -اروپایی مورد مطالعه در این گزارش

بری قدرت به دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر حسب برا 2131شده که این کشور تا سا   بینیپیشاین حا  

به جایگاه  2151تواند تا سا  خرید تبدیل شود و اگر اعما  اصالحات ساختاری چشمگیر را مدیریت کند می

در بین کشورهای  2151تواند جایگاه دوم خود را در سا  یازدهم دست یابد. در این مورد، ترکیه همچنین می

E7  خرید حفظ نماید.از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب برابری قدرت 

کنیم، با حرکت اقتصادهای نوظهور به سمت بالندگی و بلوغ، گاه همان طور که ما در این گزارش تأکید می

در این اقتصادها رخ خواهد داد. این در مورد ترکیه نیز صادق است  ، به ناچارهای اقتصادی و سیاسیطوفان

دست  مدت بهتواند در بلنداید قابل توجهی میشند، عوگذاران صبور بااما اگر کسب و کارها و دیگر سرمایه

 آید.

 بشار ییلدروم

 اقتصاددان ارشد، پی دابلیو سی ترکیه
E: basar.yildirim@tr.pwc.com 

 

  

mailto:basar.yildirim@tr.pwc.com
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 (2212-2202های میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ). تفکیک مؤلفه3جدول 

 
Source: PwC analysis 
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 سطوح درآمد نسبی -3-3

با نگاه به رشد در تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید، شاهد حرکت چشمگیر به سمت 

د رش نخواهیم بود. اما در نظر داشتن این نکته نیز حائز اهمیت است که ای 2151اقتصادهای نوظهور در سا  

اعث بهبود استانداردهای زندگی مردم گردد. با مالحظه تولید ناخالص داخلی تواند باقتصادی تا چه حد می

ه کنیم، بسرانه بر حسب برابری قدرت خرید، چنین افزایش قابل توجه بازارهای نوظهور را مشاهده نمی

ا آشکار است، در اروپ 2در مقایسه با نقشه  4طوری که تولید ناخالص داخلی سرانه، همان گونه که در نقشه 

 و آمریکای شمالی نسبتاً باالتر است.
 )بر حسب برابری قدرت خرید( 2202تولید ناخالص داخلی سرانه در سال  بینیپیش. 4نقشه 

 
Source: PwC analysis 

مدت، شکاف اما در بلند ،تر باقی خواهد ماندپایین E7در کشورهای  0202سطوح میانگین درآمد در سال 

 واهد شدکمتر خ G7آن با کشورهای 

بندی رتبه G7و  E7تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید را برای اقتصادهای  16شکل 

همتراز روسیه باشد، تمام کشورهای  2151کنیم به طور کلی در سا  می بینیپیشکند. به جز ایتالیا، که می

G7  کماکان باالتر از کشورهایE7   الت متحده در جایگاه او  کشورهای خواهند بود. ایا 2151در ساG7 

های باال را ماند. آلمان، کانادا و انگلستان نیز جایگاهباقی می 2151بندی درآمد میانگین در سا  از لحاظ رتبه

 در اختیار دارند.

، کل یتولید ناخالص داخل در مقایسه باتولید ناخالص داخلی سرانه بندی رتبهترین تفاوت در برجسته

ظر تولید از نتبدیل شدن به دومین اقتصاد بزرگ دنیا، هند  وغلبه بر ایاالت متحده  به جایند است. هکشور 

کند و در انتهای کسب می 2151را در سا   ام28جایگاه  ،ناخالص داخلی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید

 بر این مبنا دارد. E7تصادهای گیرد. به طور مشابه، چین جایگاهی میانه را در میان اققرار می E7کشورهای 
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 E7و  G7تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید برای اقتصادهای  .12شکل 

 
Source: PwC analysis 

، تولید ناخالص 2116اما شکاف درآمدی چین و هند با کشورهای برتر در حا  کم شدن است. در سا  

، 2151شده تا سا   بینیپیشبرابر هند بود.  9رابر اندازه آن برای چین و ب 4داخلی سرانه ایاالت متحده تقریباً 

ن نشانگر همگرایی درآمدی برابر هند برسد که ای 3برابر چین و حدود  2ها کم شده و به حدود این شکاف

 مدت است.در بلند

احالص داخلی در حالی که رشد جمعیت عامل اصلی رشد تولید ن ،دهدبا این وجود تحلیل ما نشان می

کننده نیز بر رشد درآمد میانگین داشته باشد. این در  ای اثرات منفی جبرانتواند تا اندازهکل خواهد بود، می

ا در کافی ر گذاریسرمایهدهد که به عنوان مثا  یک اقتصاد به دلیل وفور نیروی کار ارزان، صورتی رخ می

ولید ناخالص داخلی سرانه به طور کلی یک معیار برتر برای سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی انجام ندهد. ت

این  1تواند از رشد اقتصادیِ بیشتر منتفع شود.دارد که هر فرد چگونه میتوسعه اقتصادی است که بیان می

محور است که به دنبا  این هستند که چگونه قدرت کنندهمعیار مورد عالقه خاص کسب و کارهای مصرف

در حالی که راهبردهای رشد و گسترش خود را در نظر  ،کندر طو  زمان توسعه پیدا میخانوارها د خرید

 دارند.

 رشد مقابلهای در ریسک -3-4

. های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی بسیاری استهای بلندمدتی تابع نااطمینانیبینیپیشنین چانجام 

ه های رو بحائز اهمیت است. ما در اینجا بر ریسک طور در نظر داشتن برخی سناریوهای جایگزین نیزهمین

یی تواند عوامل رو به باالمد  ما را تعدیل نماید، گرچه میاصلی ایم که ممکن است نتایج پایین تمرکز کرده

ر های فنی جدید و عمده دایم )به عنوان مثا ، پیشرفتنیز وجود داشته باشد که ما در اینجا مدنظر قرار نداده

 همانند کاری که نیروی ،تواند انقالبی در استفاده از انرژی ایجاد کنندای که میمانند گداخت هسته ایعرصه

 بخار یا برق در گذشته انجام دادند(. 

                                                           
 مورد بحث قرار گرفته است. 4 کند، همان طور که در بخشگرچه برای نمای کامل در اینجا باید به این نگاه کنیم که چگونه توزیع کل درآمد تغییر می 1
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ظر اند که در سناریوی قبلی در نایم که هر یک بر مبنای فروضی ساخته شدهما سه سناریو در نظر گرفته

 ه ریسک رو به پایین احتمالی ایجاد شود: ای مرکب از سگرفته شده تا مجموعه

  5/1واحد درصد کاهش یافته و از  5/1نیروی کار ایاالت متحده  وریبهره: رشد ساالنه 1سناریو 

رسد که نشان دهنده کاهش سرعت جهانی پیشرفت تکنولوژیکی در ساختار درصد می 1درصد به 

 باشد؛مد  ما می

  یابد و رشد ساالنه به نصف کاهش می 1کل عوامل ریوبهره: سرعت همگرایی سطوح 0سناریو

 یابد؛ وواحد درصد کاهش می 5/1نیروی کار ایاالت متحده  وریبهره

  سرعت همگرایی گردد، به تولید ناخالص داخلی یک چهارم می گذاریسرمایههای نسبت: 3سناریو

نیروی کار ایاالت متحده  یوربهرهیابد و رشد ساالنه به نصف کاهش میکل عوامل  وریبهرهسطوح 

 یابد.واحد درصد کاهش می 5/1

 تواند باعث سقوط رشد به زیر پتانسیلی گردد که مدل ما نشان داده استها میای از ریسکطیف گسترده

های های همگرایی و نسبتنیروی کار ایاالت متحده، نرخ وریبهرهاین سناریوها، ساختار مد  ما )

ل توانیم تحلیل حساسیت و تحلیهای اصلی مد  ما هستند که میناخالص داخلی، داده به تولید گذاریسرمایه

ها سکتری از ریکنند اما همچنین به طور غیر مستقیم اثر طیف گستردهسناریو را انجام دهیم( را منعکس می

 دهند، به عنوان مثا :را نیز نشان می

 ای نوظهور را منحرف کند و نرخ رسیدن به مراتب در بازاره گذاریسرمایهتواند بی ثباتی سیاسی می

مورد بحث قرار گرفته  2-4تر در بخش را کاهش دهد. نقش نهادها و ثبات دولت به طور گسترده 2باالتر

 کند.در مورد دیگر خطرات احتمالی در مسیر به سمت رونق بحث می 5در حالی که کادر 

 د به عنوان یک نیروی مخالف در برخی از کشورهای در توانبالیای طبیعی و تداوم تغییرات اقلیمی می

 را با تأخیر مواجه نماید. وریبهرهحا  توسعه عمل نموده، زیرساخت و کشاورزی را تحلیل برده و رشد 

 دهد که:تحلیل سناریو ما نشان می

  ی کل جهان های رشد میانگین ساالنه براشده که نرخ بینیپیش( 3)سناریو سناریو  ترینبه کاهش رودر

تر در مقایسه درصد کوچک 22حدود  2151واحد درصد کاهش یابد و اندازه اقتصاد جهان در سا   25/1

 (. 12با سناریو اصلی باشد )نگاه کنید به شکل 

 

 

 
                                                           

وری کل عوامل، نسبت تولیدی است که نمی تواند به دلیل عوامل اصلی تولید، سرمایه، و نیروی کار در نظر گرفته شود. همینطور این رشد رشد بهره 1

 های تکنولوژیک است.یاقیمانده نشان دهنده پیشرفت

2 up-rate of catch  ه یافتگی غرب استنیل به توسعو به معنای رسیدن. 
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 مختلفتولید ناخالص داخلی جهان بر حسب برابری قدرت خرید تحت سناریوهای  بینیپیش. 17کل ش

 
Source: PwC analysis 

 میانگین رشد ساالنه کشورهای 3اریو در سن ،E7   درصد  4/2با یک واحد درصد کاهش به  2151تا سا

رسد. جهت تغییر درصد می 1واحد درصد کاهش به  6/1با  G7در حالی که رشد کشورهای  ،رسدمی

، تا یابد؛ به عنوان مثا کاهش می 2151اما سرعت این مسیرها تا سا   ،سناریو اصلی ادامه خواهد داشت

از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید دیگر دو  E7اندازه اقتصادهای  2151سا  

سا  دیگر به هند برای تفوق بر  8تواند ، این می3نخواهد بود. بر اساس سناریو  G7برابر اقتصادهای 

این مورد رو به کاهش، تا رود که در ایاالت متحده از لحاظ برابری قدرت خرید زمان دهد و انتظار نمی

 بتواند بر اتحادیه اروپا غلبه نماید. 2151سا  

 و جهان بر اساس سناریو رو به کاهش G7 ،E7. نرخ رشد میانگین ساالنه 18شکل 

 
Source: PwC analysis 

  رشد اقتصادهایE7 تر است، در حالی که کل عوامل حساس وریبهرههای همگرایی به کاهش سرعت

زیرا این  ،نیروی کار ایاالت متحده است وریبهرهبه دلیل کاهش در  G7کاهش در نرخ رشد غالب این 

د به تر هستند )نگاه کنیتر در حا  حاضر هم به مرزهای فناوری ایاالت متحده نزدیکاقتصادهای پیشرفته

 (.18شکل 
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 گفتگویی با استاد ماروین زونیس -. مخاطرات در مسیر شکوفایی 0کادر 

های اقتصادهای بزرگ جهان در اندازبینانه به چشمهای اصلی در این گزارش، رویکردی خوشنیبیپیش

دهد، این پیامد نسبتاً مساعد در مدت دارند. با این حا  همان طور که سناریوی جایگزین ما نشان میبلند

ها را یلپتانس سطح جهانی تضمین نشده و ممکن است کشورهایی باشند که به دالیل مختلف نتوانند این

ای از گفتگو با استاد ماروین زونیس از دانشگاه شیکاگو در خصوص محقق نمایند. در این کادر، ما خالصه

 کنیم:سه مورد از مهمترین این مخاطرات را ارائه می

 اتکای مفرط به رشد جمعیت باال برای رشد تولید ناخالص داخلی -

 1نفرین )بالقوه( منابع طبیعی -

 های نوین دارندو فناوری گذاریسرمایهتری نسبت به تجارت، یی که دید بستههاایدئولوژی -

 . اتکای مفرط به رشد جمعیت باال1

از  مندیشده که برخی از کشورها به دلیل بهره بینیپیشنشان داده شد،  14و  13های همان طور که در شکل

خالص داخلی نسبتاً باالیی در طو  دوره تا سا  های رشد تولید ناهای رشد جمعیت فعا  نسبتاً باال، نرخنرخ

داشته باشند. این به خصوص در مورد نیجریه، پاکستان، مصر و فیلیپین و )با درجه نسبتاً کمتری(  2151

 عربستان سعودی صادق است.

است اما در عمل به شدت به در دسترس  2«مزیت جمعیت شناختی»در مد  ما، رشد باالی جمعیت فعا  یک 

ه شوند. این به نوبرو وارد نیروی کار می پیشِ هایِمشاغل مولد برای جوانانی بستگی دارد که در دهه بودن

های بخش خصوصی بتوانند رشد کرده و این خود مستلزم ایجاد محیط نهادی درستی است که در آن، شرکت

ته است(. اگر این اتفاق این گزارش مورد بحث قرار گرف 2-4مشاغل را خلق نمایند )همان طور که در بخش 

گردد، در این صورت می 3منجر به ایجاد خیل عظیمی از )به خصوص( جوانان بیکار یا نیمه بیکار ،نیافتد

های اجتماعی و سیاسی مانند آنهایی شود که به عنوان تواند عاملی برای آشوبدهد که این میتاریخ نشان می

 های اخیر شاهد آن بودیم.در سا  قاهای از خاورمیانه و شما  آفریمثا  در بخش

 . نفرین بالقوه منابع طبیعی0

ین، به اما ا ،تواند ثروت را برای کشور به ارمغان بیاوردبها میمنابع طبیعی همچون نفت، گاز و فلزات گران

ی به درست هچنانچ ،تواند به یک مصیبت تبدیل شودخصوص اگر در اوایل فرایند توسعه اقتصادی رخ دهد، می

تواند تحت تسلط عده اندکی از هایی میکه چنین ثروت دهدروی میبدین دلیل  امر مدیریت نشود. این

بسیاری از  -مقامات اقتصادهای در حا  توسعه درآید و به طور گسترده در میان جمعیت توزیع نگردد 

امات ه عمدتاً به واسطه اقدبرند کهای زیادی از این مصیبت رنج میکشورهای آفریقایی و آمریکای التین سا 

                                                           
1 curse of natural resources 
2 demographic dividend 
3 underemployed 
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ات، شده از مقام شود که یک گروه استثنا. غالباً یک چرخه جایی شروع میاست های استعماری اروپاییقدرت

ای از گرفتن تکه -کشند صاحبان قدرت را برای کسب درآمدهای منابع طبیعی برای خودشان به چالش می

ادی های رشد اقتصثباتی، شانسشود. بیقایی خوانده میهمان طور که در بسیاری از کشورهای آفری« کیک»

 دهد.را کاهش می

تواند وجود های عمده ثروت، اثرات اقتصادی معکوس دیگری نیز میعالوه بر هدایت به سمت نابرابری

 داشته باشد همچون:

ای سب تکهن کها برای کارآفرینی ثروت آفرین، در مقابل مانور نفوذ سیاسی به منظور گرفتکاهش انگیزه -

 بزرگ از کیک منابع طبیعی؛

برای  2114های کاالها، همان طور که در نیمه سا  آسیب پذیر کردن اقتصادها در برابر نوسانات قیمت -

 بسیاری از صادرکنندگان کاال شاهد بودیم؛ و

  .خیلی باال رود ،صادرات محصوالت تولیدی، اگر نرخ ارز در نتیجه کشف منابع طبیعی 1برون رانی -

تمام این نکات بدین معنی است که تنوع بخشی فراتر از منابع طبیعی، الزمه اصلی برای رشد بلندمدت پایدار 

در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه ما به خصوص نیجریه، عربستان سعودی، روسیه، برزیل و آفریقای 

 مراجعه کنید. 2جنوبی است. برای بحث بیشتر در مورد نیجریه به کادر 

 شوندو فناوری می گذاریسرمایهر تجارت، اهایی که مانع گذ. ایدئولوژی3

ثری تواند نقش مؤبرخی اوقات می« صنایع نوپا»دارد که در حالی که حمایت از تاریخ اقتصاد مؤکداً بیان می

وی س تر بستگی به میزان معقولی از گشودگی بهاما پیشرفت بلندمدت ،در مراحل اولیه توسعه ایفا نماید

های نوین در آن سوی مرزها ها و ایدهالمللی به عنوان راهی برای گسترش فناوریبین گذاریسرمایهتجارت و 

گردد که یک ویژگی اصلی مد  رشد کل عوامل می وریبهرهدر  دستیابی به رشددارد. این باعث ایجاد امکان 

 بلندمدت مورد استفاده در این مطالعه است.

اما  ،های سیاسی و مذهبی ممکن است از چنین رشدی پشتیبانی نمایندوسیعی از رژیم در حالی که گستره

 در موردتواند برای شکوفایی بلندمدت مضر باشد، چه های خاص میدهد که ایدئولوژیتاریخ نشان می

های ههای کمونیستی شوروی سابق و چین در ده، رژیم19و  16های های انزواطلب چین و ژاپن بین قرنرژیم

 .در مورد کره شمالی امروزییا  1921و  1961

تباد   المللی وکنیم که تمام آنها در برابر فعالیت اقتصادی بیندر مورد کشورهای مورد مطالعه ما، فرض می

های سیاسی و مذهبی قدرت وجود دارد اگر رژیم پایینیاما ریسک رو به  ،ها گشودگی دارندها و فناوریایده

 4به سمت این نوع از گشودگی اقتصادی ببندند. همان طور که در بخش را  که درها ،گیرندرا در دست ب

                                                           
1 Crowding out 
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گیرد، این در مورد پس زنی در برابر جهانی شدن که اخیراً در برخی از اقتصادهای پیشرفته مورد بحث قرار می

 و نوظهور شاهد آن هستیم نیز صادق است.

ورس جان هاکس و استاد بازنشسته مدرسه بازرگانی دانشگاه شیکاگو این کادر بر مبنای بحث بین ماروین زونیس 

 اقتصاددان ارشد پی دابلیو سی انگلستان است.
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 دستیابی به رشد پایدار –هایی برای سیاست گذاران چالش -4

 های کلیدییافته

ا تحقق این مقابل توجه اقتصادهای نوظهور است، ا بلندمدتهای ما بیانگر پتانسیل اقتصادی بینیپیش .1

 ذاریگسرمایهکه کسب و کارها،  استها های مشوق رشد توسط دولتها مستلزم اعما  سیاستپتانسیل

 و استعدادها را جذب نمایند.

گذاران باید به دنبا  احیای رشد راکد تجارت جهانی باشند، در بازارهای جهانی وارد شوند، سیاست .2

 کت سیا  کاالها، خدمات و افراد در سراسر دنیا پشتیبانی نمایند.های مناسب را تسهیم نمایند و از حررویه

ها باید اطمینان حاصل کنند که منافع حاصل در مواجهه با نابرابری فزاینده در بسیاری از اقتصادها، دولت .3

ر العمگردد. در عمل، آنها باید از آموزش و تعلیم مادامتری در کل جامعه تقسیم میاز رشد به طور گسترده

 برای خلق نیروهای کار پویا پشتیبانی نموده و اثرات افزایش سن جمعیت را کاهش دهند.

متمرکز  تبلندمدهای خود را بر مهار تغییرات اقلیمی و تطبیق رشد با پایداری محیطی ها باید تالشدولت .4

 نمایند.

وی عتماد باشند که بنیادهای قزیربنای تمام این اقدامات سیاستی باید نهادهای قوی، قابل اطمینان و مورد ا .5

نمایند. در این راه، اقتصادهای نوظهور اقتصاد کالن را توسعه داده و اصالحات ساختاری را اجرا می

 کنند.لق میخ بلندمدتهای درست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای پشتیبانی از نوآوری و رشد انگیزه

 ادی کشورهای خود را محقق نمایند؟توانند پتانسیل اقتصها چگونه میدولت -4-1

دهد که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حا  توسعه امروزی دارای پتانسیل های ما نشان میبینیپیش

رشد  تواندهایی مواجه هستند که میها با چالشقابل توجهی هستند. با این وجود، دولت بلندمدتاقتصادی 

بلکه همچنین در اقتصادهای  ،ای نوظهور و کشورهای در حا  توسعهپایدار بلندمدت را نه تنها در بازاره

اما ما  ،های بالقوه را پوشش دهدپیشرفته تهدید نماید. این فراتر از حیطه این مطالعه است که تمام این چالش

 رسند:تر به نظر میکنیم که در حا  حاضر با اولویتموضوع تمرکز می 5اینجا بر 

 چگونگی احیای جهانی شدن؛رشد کُند تجارت جهانی : 

 تغییرات جمعیت شناختی: چگونگی توانمندسازی جمعیتِ در حا  پیر شدن؛ 

 تغییرات اقلیمی: چگونگی تطبیق رشد با پایداری؛ 

 نابرابری فزاینده: چگونگی تسهیم منافع رشد؛ و 

 .نابرابری فزاینده جهانی: چگونگی خلق اقتصادهای پویا و متنوع 

ند توانها چگونه میکند که دولتین موضوعات را به نوبت مدنظر قرار داده و بحث میاین بخش هر یک از ا

پایدار رسیدگی کنند و از تحقیقات قبلی پی دابلیو سی و  بلندمدتها برای رسیدن به رشد به این چالش

 کند.تجارب عملی و همچنین مطالعات کارشناسان دیگر استفاده می
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دازهای انن در مورد چگونگی تأثیرپذیری چشماقتصاددان ارشد خود در لهستا یک یادداشت از 6ما در کادر 

ریزی دولت برای مواجهه با این چالش، رشد بلندمدت این کشور از فشارهای جمعیتی و چگونگی برنامه

 دییک مصاحبه با استاد برانکو میالنویچ در مورد روندهای نابرابری درآم 2ایم. همچنین در کادر ارائه کرده

 ایم و این موضوعی است که وی از کارشناسان پیشرو آن در جهان است.و اقدامات الزم در مورد آن آورده

کنیم که نهادهای اقتصادی، سیاسی و تر در مورد نقش حیاتی صحبت میبه طور کلی 2-4سپس در بخش 

موضوعی است که در مصاحبه ما  ها ایفا نمایند. این همچنینتوانند در برخورد با این چالشاجتماعی بهتر می

 ایم.به آن پرداخته 8با استاد مایکل جاکوبایدس در کادر 

 رشد کُند تجارت جهانی: چگونگی احیای جهانی شدن -4-1-1

-19ترین نرخ از زمان بحران مالی درصد رشد نمود و این پایین 2تجارت جهانی تنها حدود  2116در سا  

جهان رشد نمود. اما از زمان  یاقتصاد رشد برابر 2تا  5/1های رت با نرخبود. برای چندین دهه، تجا 2118

درصد( عمالً کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی )ساالنه حدود  3بحران مالی، رشد تجارت )ساالنه حدود 

 (.19درصد( بوده است )نگاه کنید به شکل  2/3
 داخلی جهانی ص. رشد کُند تجارت جهان نسبت به رشد تولید ناخال19شکل 

 
Source: IMF 

 گذاریسرمایهای که میل ضعیف به مصرف و به گونه ،اندای در این مورد داشتهعوامل گردشی نقش عمده

ث باع ییاروپا اغلب کشورهایهنوز هم از زمان بحران مالی ادامه دارند. کسادی در چین و بازیابی ضعیف در 

د. اما عوامل ساختاری نیز در این میان وجود دارند که بیان انهای اخیر شدهکاهش تقاضای جهانی در سا 

تر ادامه یابد. اینها شامل گذر دارند که رشد تجارت جهانی ممکن است در یک خط سیر جدید و پایینمی

های نگاهگردد که به بچین از اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات و شتاب بخشیدن به سرعت اتوماسیون می

تصاد کردند. رشد اقوارد میاین اقالم را اده نسبت به تولید بسیاری از اقالم اقدام کنند که قبالً داخلی اجازه د

 ایماهیت جهانی شدن است و آن را از حمل و نقل فیزیکی به سمت مجموعه دادن در حا  تغییر ،دیجیتا 
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تر اهپ سه بُعدی باعث کوتهای نوین تولید مانند چادهد که به لطف فناوریدیجیتا  از ترتیبات حرکت می

 اند.های جهانی عرضه شدهزنجیره شدن

اند، دستیابی به معادالت تجارت از آنجایی که در دهه قبل، کشورهای بیشتری وارد بازارهای جهانی شده

ای نیز ههای مثبت منطقبسیار دشوارتر شده است. برخی توسعه ،جهانی که تمام بازیگران از آن منتفع شوند

وجود داشته است، اما شکست  3در آفریقا 2و منطقه آزاد تجاری سه جانبه ASEAN1مانند جامعه اقتصادی 

های جهانی را نشان ، دشواری همکاری4آخرین مجموعه از مذاکرات سازمان تجارت جهانی یعنی دور دوحه

ها درباره تهدیدات علیه جهانی شدن نیز از دهد که نگرانیما نشان می CEO5رسی دهد. آخرین برمی

 6های پیشرو جهانی است.های ذهنی بسیاری از مدیران عامل شرکتاولویت

شود بیشتر بحث شده( و این باعث می 4-1-4جهانی شدن غالباً با افزایش نابرابری همراه است )در بخش 

توافقات تجاری صورت بگیرد. این باعث بازگشت حمایت گرایی به صحنه که حمایت عمومی کمتری از 

گیری از موافقتنامه ترانس لت جدید ایاالت متحده برای کنارهسیاست شده، همان طور که از ترجیحات دو

ترانس آتالنتیک بین ایاالت  گذاریسرمایهپیشرفت پیمان مشارکت تجاری و  8نیز نمایان است. 2پسیفیک

 نیز کُند شده است. 9تحادیه اروپامتحده و ا

گشودگی در برابر استعدادها،  11.استبه خصوص در بازارهای نوظهور، جهانی شدن کلید توسعه آنها 

و  هاهمچنین فرصت امر گردد. اینو پیامدهای بالقوه می وریبهرههای نوین باعث تقویت ها و ایدهفناوری

ای برای نوآوری برای حفظ مزیت کند که انگیزهفراهم می بازارهای مصرف جدیدی را برای کسب و کارها

در حالی  ،رقابتی هستند. بازارهای نوظهور باید از این فرصت در مسیر خود به سمت بالندگی استفاده کنند

یک نمونه  1981ه چین از دهه بهای نیروی کار آنها نسبتاً کمتر از اقتصادهای پیشرفته است؛ تجرکه هزینه

ایان هزینه رقابتی در برابر همت ،ن است که چگونه گشودگی در برابر بازارهای جهانی و کسب مزیتعالی از ای

                                                           
1 ASEAN Economic Community (AEC) 
2 Tripartite Free Trade Area (TFTA) 

قا ریقا، جامعه توسعه جنوب آفریقا و جامعه شرق آفریمنطقه آزاد تجاری سه جانبه یک توافق پیشنهادی تجارت آزاد بین بازار مشترک شرق و جنوب آف 3

 های ملی است.کشور عضو رسید و منتظر تصویب توسط پارلمان 22به امضای  2115است. این توافق در سا  

4 Doha round 
5 CEO survey 

 : 2112سا   Global CEO surveyبرای جزئیات بیشتر نگاه کنید به  6

http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2017/gb 
7 Trans-Pacific Partnership 

کشور کرانه اقیانس آرام از جمله ایاالت متحده، مکزیک، ژاپن و کانادا است. پیشنهاد  12موافقتنامه ترانس پسیفیک یک توافق تجاری پیشنهادی در میان  8

 جمهور ترامپ گفته آن را بلوکه خواهد کرد.است اما رئیسامضا شد و در حا  حاضر در انتظار تصویب  2116این توافق در سا  
9 US-EU Transatlantic Trade and Investment Partnership deal 

دهد که حمایت از صنایع نوپا در مراحل اولیه توسعه اقتصادی وجود دارد، همان طور که در ایاالت متحده و آلمان در قرن نوزدهم نیز تاریخ نشان می 11

های موفق داخلی ترکیب گردد، همان های قوی برای صادرات توسط شرکتشد. اما باید در طو  زمان از این حمایت کاسته شود و با انگیزه مشاهده

ی زکند: پیروآسیا چگونه عمل می»در ژاپن، کره جنوبی و چین شاهد آن بودیم. نگاه کنید به جی. استودو ،  1951های بعد از دهه طور که در استراتژی

 «.و شکست در پویاترین منطقه جهان
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و کره جنوبی و دیگر  1951تواند باعث تقویت رشد گردد )درست همانند کاری که ژاپن از دهه غربی می

 انجام دادند(. 1961از دهه « ببرهای آسیایی»

ن گیرد. ایهانیِ متمرکز در میان چند بازیگر اصلی صورت میدهد که چگونه تجارت جنشان می 21شکل 

ای در دارد که پتانسیل برای بسیاری از بازارهای نوظهور به خصوص از طریق توافقات تجاری منطقهبیان می

ها در این کشورها باید به دنبا  الحاق به اقتصاد جهانی و ایجاد انگیزه و میان خودشان وجود دارد. دولت

 نی از کسب و کارها برای رقابت در این بازارهای جدید باشند.پشتیبا
 2210. سهم از تجارت جهان )صادرات + واردات( 22شکل 

 
Source: IMF 

توافقات  دوطرفه از جمله در برداردنده منافعهای تجاری ها باید به تعقیب پیماندر اقتصادهای پیشرفته، دولت

 ها نمایند. نکته حائز اهمیتای نوظهور را نیز تشویق به ورود به این پیمانای ادامه دهند و بازارهتجاری منطقه

کند که های تجاری مذاکره میدر اینجا این است که دولت جدید ایاالت متحده، در حالی که در مورد پیمان

 1931کند که در دهه معتقد است مطلوبیت کمتری دارند، به نوعی از صدف حمایت گرایی عقب نشینی نمی

 پایینهای رو به این یکی از ریسک ،اشاره شد 3-4به رشد جهان ضربه وارد نمود، و همان طور که در بخش 

 .استهای رشد جهانی ما بینیاصلی برای پیش

 تغییرات جمعیتی: چگونگی توانمندسازی جمعیتِ در حال پیرشدن -4-1-0

 ای از تغییرات جمعیتیکند، از دورههمان طور که کشوری به سمت وضعیت اقتصاد پیشرفته حرکت می

تر نیروی کار، ضریب گذرد. با بهبود آموزش، کاهش مرگ و میر نوزادان و تبدیل زنان به اعضای فعا می

یابد. افزایش طو  عمر ناشی از ارتقای استانداردهای زندگی توأم با افزایش جمعیت به طور کلی کاهش می

گردد. این یک پدیده جاافتاده در یک کشور می 1بار تکفلزایش های بهداشتی، باعث افتوسعه مراقبت

که شیب آن  21نموده که این روند تا نیمه قرن  بینیپیشاقتصادهای پیشرفته است و سازمان ملل متحد نیز 

                                                           
سا  تعریف  64تا  15سا  به کل جمعیت فعا  بین  65سا  و افراد باالی  14( به عنوان نسبت تعداد افراد صفر تا Dependency Ratioبار تکفل ) 1

 شده است.
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در حا   G7اقتصادهای  1سالمندی بار تکفل(. 21شود، ادامه داشته باشد )نگاه کنید به شکل کمی هموار می

سا  سن  65نفر نیروی فعا ، یک نفر باالی  3است. این بدین معنی است که به ازای هر  3/1ود حاضر حد

 6/1و در پایان قرن به  5/1به حدود  2151تواند تا سا  کند که این نسبت میمی بینیپیشدارد. سازمان ملل 

 افزایش یابد.
 تا پایان قرن حاضر E7و  G7ی سالمندی برای کشورها بارتکفلشده در  بینیپیش. افزایش 21شکل 

 
Source: UN population projections 

االی ترین رشد جمعیت مربوط به افراد باما این تغییر، مختص کشورهای پیشرفته نیست. در کل جهان، سریع

سا  خواهد بود. ما در حا  حاضر هم شاهد شروع این تغییرات در بازارهای نوظهور هستیم. نسبت  61

سا  گذشته عمدتاً ثابت بوده است اما اکنون افزایش آن در  21در طو   E7سالمندی در کشورهای وابستگی 

 1/1نموده که از حدود  بینیپیشنشان داده شده، سازمان ملل  21حا  آغاز است و همان طور که در شکل 

 برسد. 2151تا سا   3/1فعلی به حدود 

تواند مانع رشد اقتصادی گردد. با کاهش جمعیت می اما افزایش سن ،طو  عمر بیشتر، خبر خوبی است

تری کار های بیشمگر اینکه افراد سا  ،یابدنسبت جمعیت فعا  به کل جمعیت، نیروی کار سرانجام کاهش می

گردد. عالوه بر این، سهم بیشتر وابستگان باعث افزایش می وریبهرهکنند که این نیز باعث کاهش تولید و 

های گردد، زیرا درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و پرداختداشتی و سالمت و منابع دولت میفشار بر خدمات به

، با افزایش 2151تا  2116یابد. در مد  ما، میانگین کمتر نرخ رشد ساالنه در طو  دوره بازنشستگی افزایش می

 بار تکفلکه  شده بینیپیشنشان داده شده است.  22سن جمعیت همراه است، همان طور که در شکل 

گردد که این دو کشور  بینیپیشباشد و این باعث شده که  2/1حدود  2151ایتالیا و ژاپن تا سا  سالمندی 

 سا  آینده برخوردار باشند. 34از کُندترین رشدها در طی 

 

 

                                                           
سا  تعریف  64تا  15سا  به کل جمعیت فعا  بین  65( به عنوان نسبت تعداد افراد باالی age Dependency Ratio-Oldبار تکفل سالمندی ) 1

 شده است.
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الص و میانگین نرخ رشد ساالنه تولید ناخ 2202شده در سال  بینیپیشسالمندی  بار تکفل. رابطه بین 22شکل 

 2212-2202داخلی، 

 
Sources: PwC analysis, UN popualion projections 

های بازارهای نوظهور باید از تجربه مهار افزایش سن جمعیت مستلزم یک رویکرد آینده نگر است و دولت

دمات قاقتصادهای پیشرفته درس گرفته و اکنون اقدام را آغاز نمایند. افزایش سن بازنشستگی دولتی یکی از ا

کار  هایی برای توسعه بازارهای نیرویاصلی در بسیاری از کشورهای اروپایی بوده، اما این کار باید با سیاست

ید مقررات تواند شامل تشدکنند. اینها میمنعطف تکمیل گردد که از کار بیشتر در طو  زندگی پشتیبانی می

برای ارائه آموزش به منظور حصو  اطمینان  حو  تبعیض سنی در بازار نیروی کار و ترغیب کسب و کارها

ها نیز باید در کنار این، دولت 1تر  باشد.های متناسب بازار کار امروزی توسط کارکنان مسناز کسب مهارت

اند شامل توها میهایی را در پیش بگیرند که زنان را در امور کار و منز  توانمندتر نماید. این سیاستسیاست

ها از عهده آن بر بیایند، و های کودک که خانوادهتر، دسترسی به مراقبتاوتمندانهسخ زایمانمرخصی 

 2های قانونی بیشتر در مقابل تبعیض جنسیتی باشد.حمایت

در حا  حاضر از نظر توسعه بازارهای نیروی کار منعطف برای تطبیق هم کارکنان  کشورهای اسکاندیناوی

اندن تر برای مهای مالی برای ترغیب کارکنان مسنتند. نروژ از انگیزهتر و هم مادران شاغل، پیشر و هسمسن

را  کند که اجازه بازنشستگی منعطفتر در نیروی کار استفاده کرده و نظام بازنشستگی را طراحی میطوالنی

 مشترک زایماندهد. سوئد به مشارکت زنان در نیروی کار تشویق نموده و همچنین به واسطه مرخصی می

 های زاد و ولد را در اروپا دارد.و ایجاد تغییرات فرهنگی، یکی از باالترین نرخ ی والدینبرا

                                                           
 تر خود، به آخرین گزارش شاخص سن طالیی ما مراجعه کنید:ها از کارکنان مسنمندی بهتر دولتبرای اطالعات بیشتر در مورد چگونگی بهره 1

 http://www.pwc.co.uk/services/economics-policy/insights/golden-age-index.html 
 این موضوع در گزارش ما با عنوان شاخص زنان مشغو  به کار بیشتر مورد بحث قرار گرفته است:  2

http://www.pwc.co.uk/services/economicspolicy/insights/women-in-work-index-2016.html 
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و نوآوری باشد. تولید بالقوه یک اقتصاد نه  وریبهرهدر بازارهای نوظهور، امروزه تمرکز باید بر تقویت 

اری ها باید اصالحات ساختلتگردد. دوآنان تعیین می وریبهرهتنها با تعداد کارکنان بلکه همچنین با میزان 

ارزشمندی را در فناوری و علم برای  بلندمدتهای گذاریسرمایهرا برای ارتقای کارایی اعما  نموده و 

انی کنند که پشتیب یها همچنین باید از اقتصادپشتیبانی از تحقیق و توسعه انجام دهند. عالوه بر این، دولت

های نها باید کسب و کارها را ترغیب به ارائه آموزشآد نماید. برای جمعیت جوان در حا  رشد شغل ایجا

های ارزشمند و متناسب مداوم به کارکنان کرده تا اطمینان حاصل نمایند که کارکنان با افزایش سن، مهارت

 برای پشتیبانی از اشتغا  را دارند.

 کند.های جمعیتی در لهستان ارائه میبحث بیشتری در مورد چالش 6کادر 

 . مواجهه با چالش جمعیتی در لهستان2کادر 

های مد  ما، میانگین نرخ رشد واقعی ساالنه تولید ناخالص داخلی لهستان در طو  بینیپیشاساس آخرین بر

 بلندمدتدرصد خواهد بود. این رقم تا حد قابل توجهی کمتر از نرخ رشد  2حدود  2151دوره تا سا  

لهستان به دلیل  بلندمدترشد  بینیپیشدرصد( است. کاهش  2/2) 2115ه شده ما در گزارش فوری بینیپیش

 اندازهای رشد جهانی است.های جمعیتی و تنز  کلی چشمبینیپیشتغییرات نامساعد در 

جمعیت، لهستان در میان کشورهای مورد مطالعه،  بلندمدتهای سازمان ملل از رشد بینیپیشبر اساس آخرین 

در جمعیت کل و هم جمعیت فعا  شاهد خواهد بود. جمعیت کل لهستان ساالنه به  بیشترین کاهش را هم

کاهش خواهد یافت و از جمعیت فعا  نیز ساالنه با نرخی اندکی بیش  2151درصد تا سا   4/1طور میانگین 

 درصد کاسته خواهد شد. این خود باعث تضعیف پتانسیل رشد این کشور شده است. 1از 

ظیم های عوضعیت بد جمعیتی لهستان دخالت دارند: نرخ باروری بسیار پایین، و جریاندو عامل اصلی در 

های سازمان ملل، میانگین نرخ بینیپیشهای اخیر مشاهده شده است. بر اساس مهاجرت به خارج که در سا 

ها در نرخترین خواهد بود که این یکی از پایین 33/1حدود  2121تا  2115های باروری لهستان بین سا 

، بیش 2115اخیراً آمار جدید مهاجرت را منتشر نموده است. در سا   1جهان است. دفتر مرکزی آمار لهستان

، در خارج 2115درصد بیشتر از سا   65و  2111درصد بیشتر از سا   21میلیون لهستانی، یعنی حدود  4/2از 

 6ین به کل جمعیت در حا  حاضر باالی ست که نسبت مهاجرا کردند. این بدین معنااز کشور زندگی می

درصد است. بیشتر این مهاجرین در سنین فرزندآوری هستند، لذا مهاجرت نه تنها باعث کاهش جمعیت 

 شود.بلکه به طور جدی باعث تضعیف پتانسیل رشد جمعیت این کشور می ،گرددفعلی می

 ، در ارتباط با پتانسیل درآمدیروندهای معکوس جمعیت شناختی نبیشتر توضیحات رایج در خصوص ای

های عمومی از والدین است. مورد نسبتاً ضعیف برای اکثر کارکنان جوان در لهستان و ناکافی بودن حمایت

ار تمرکز های پایین نیروی کاو  ناشی از مد  رشد اخیر لهستان است که بر ایجاد مزیت رقابتی بر مبنای هزینه

                                                           
1 Polish Central Statistical Office 
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های کلی های مراقبت از کودکان و محدویتد توسعه نیافتگی زیرساختدارد، در حالی که مورد دوم پیام

 بودجه دولت است.

که منتج به تغییر  2115های سیاسی لهستان در طو  انتخابات عمومی اخیر در سا  این عوامل، در رأس برنامه

لی از والدین انی مادولت شد، بودند. بالفاصله پس از انتخابات، دولت جدید خبر از برنامه جدید برای پشتیب

 511هر خانواده ماهانه به ازای هر فرزند پس از فرزند دوم،  2116داد. از آوریل +« 511برنامه »تحت عنوان 

یرا ز است،ها یورو( دریافت کرده است. این یک پشتیبانی مالی چشمگیر برای خانواده 111زلوته )حدود 

 ته است.زلو 3111ان تنها ستمیانگین فعلی مزد خالص در له

درصد از تولید ناخالص  3/1تا  2/1ای سنگین در حدود از سوی دیگر، این برنامه متضمن بار مالی بودجه

های اجتماعی حداقل تا های این برنامه به عنوان یکی از مجموعه سیاستداخلی ساالنه لهستان است. هزینه

مثا ، اندازه شکاف بین درآمدهای مالیاتی  آوری مالیات تأمین گردد. به عنوانای باید از طرق جمعاندازه

درصد تولید ناخالص داخلی  5/2واقعی و انتظاری در لهستان که بر اساس برآوردهای پی دابلیو سی حدود 

 تواند در طو  زمان کاهش یابد.این کشور است، می

 حرکت به سوی رشد مبتنی بر نوآوری

ید همچنین یک برنامه جدید توسعه اقتصادی با هدف تر، دولت جدسوای از مخارج اجتماعی سخاوتمندانه

 از رقابت پذیری دستمزدها به سمت نوآوری و ،سوی گفتمان غالب توسعه اقتصادیسمت و تغییر تدریجی 

ای اعالم نمود. اجرای این برنامه بلندپروازانه با پشتیبانی مجموعه را های لهستانی،المللی شرکتگسترش بین

علمی با هدایت دولت صورت خواهد گرفت )که در ابتدا از جانب اتحادیه اروپا نیز  از اقدامات صنعتی و

 گردد(.تأمین مالی می

تر و رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری، باید به رشد اقتصادی پایدارتر ترکیب سیاست اجتماعی سخاوتمندانه

رنامه، عالوه بر موارد دیگر، تا حدی منجر شود. اجرای موفق این ب بلندمدتتر از لحاظ اجتماعی( در )بادوام

تان سی لههاترین چالشزیادی بستگی به کیفیت اثربخشی نهادهای دولتی دارد. این به عنوان یکی از جدی

 ماند.جمعیتی و جهانی، از دیدگاه توسعه اقتصادی پایدار باقی می نیروهای مخالفدر برابر 

 ماتیوس والفسکی

 ی لهستاناقتصاددان ارشد، پی دابلیو س
E: mateusz.walewski@pl.pwc.com 

 راستا کردتوان همتغییر اقلیم: چگونه رشد و پایداری را می -4-1-3

انتشار کربن به آهستگی از رشد اقتصادی در این قرن جدا شده است. در حالی که انتشار کربن در کشورهای 

OECD اند. ش سهم خود در تغییرات اقلیمی بودهاما اقتصادهای نوظهور شاهد افزای ،به تدریج کاهش یافته

محصوالت تولیدی بیشتر و توسعه زیرساخت باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن خواهد شد و تقاضای 

mailto:mateusz.walewski@pl.pwc.com
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زمین، مسکن، کسب و کار و حمل و نقل نیز افزایش یافته و احتماالً منجر به آسیب زیست محیطی خواهد 

استفاده آنها از خودروها و هواپیما نیز افزایش یافته و تقاضای آنها کنندگان، گردید. با ثروتمندتر شدن مصرف

 برای برق و گرما هم افزایش خواهد یافت.

های کند. ریسکبر رشد اقتصادی تحمیل می بلندمدتمدت و هایی را در میانتغییرات اقلیمی ریسک

ی ها، موجودی سرمایه، کشاورزتفیزیکی وجود دارند که فراوانی و شدت فزاینده بالیای طبیعی بر زیرساخ

ه تر هستند، بها احتماالً در کشورهایی متمرکز هستند که در حا  حاضر گرمکنند. این ریسکو مردم بار می

برای  پیامدهای قابل توجهیامر . این هستندخصوص آنهایی که در مناطق استوایی بوده و همچنین فقیرتر نیز 

و کشاورزی برای امرار معاش،  به خصوص آنهایی که کشاورزی تجاری رشد بالقوه بازارهای نوظهور دارد،

ای ثبات تواند تهدیدی برثباتی اجتماعی، تغییرات اقلیمی نیز میست. همانند بیا مهمی از اقتصاد آنها بخش

تشدید مقررات در خصوص  ،کندنیز تأکید می 2مارک کارنی 1مالی باشد، همان طور که مدیر بانک انگلستان

های های سوختگذاران در شرکتتواند پیامدهای چشمگیری بر بیمه و ریسک سرمایهیرات اقلیمی میتغی

 فسیلی داشته باشد.

های سراسر جهان توافق نمودند که اجرایی شد که طی آن دولت  3، توافق پاریس2116در نوامبر سا  

 23دود نمایند. همان طور که در شکل درجه سانتیگراد مح 2افزایش در میانگین دمای جهان را به کمتر از 

 5/6ساالنه با نرخ  2111کنیم که برای دستیابی به این هدف، جهان باید تا سا  نشان داده شده، ما برآورد می

درصد کاهش یافت. در حالی که این یک  8/2 4، شدت کربن جهانی2115درصد کربن زدایی نماید. در سا  

 به آن نیاز است. بلندمدتوز هم بسیار کمتر از آنی است که در اما هن ،رکورد در میزان کاهش بود
  

                                                           
1 Bank of England 
2 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2016/speech923.pdf 
3 Paris Agreement 

4 (global carbon intensityتعریف شده به عنوان تن دی اکسید کربن به ازای هر یک میلیون دالر تولید ناخالص داخلی ) 
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 شده جهانیبینپیشزدایی مورد نیاز برای تأمین توافق پاریس و تولید ناخالص داخلی نرخ کربن بینیپیش. 23شکل 

 
های کشورهای پیشرفته باید پیشرو شده و ، دولتبرسیمزدایی که به این حد از کربن بخواهیماگر 

اشی از تا انتشار کربن ن ،ای و کنتر  کربن انجام دهندعظیمی در تکنولوژی تجدید پذیر، هسته گذاریمایهسر

ود را کربن خ انتشارهای فسیلی کاهش یابد. آنها باید کسب و کارها و خانوارها را ترغیب نمایند که سوخت

ورت های مالی یا تنظیم مقررات ص، انگیزههای ملیتواند از طریق پویشاین کار می -بررسی و بازبینی نمایند 

ایی همرتبط با موارد اقلیمی، اخیراً توصیهاقدامات مالی  سازیشفافبرای  1ت ثبات مالیأگیرد. کمیته ویژه هی

رشد  2های مرتبط با اقلیم ارائه کرده است.دهی شرکتی باکیفیت و سازگار در مورد ریسکرا برای گزارش

های نوآورانه برای کاهش اثرات کربن گردد و با ارائه تواند باعث فراهم شدن شیوهینیز م 3اقتصاد مشارکتی

 های جدید، تسهیم همه چیز از خودروها تا فضای اداری را ترویج نماید.خط مشی

، کشور پرتغا  برای چهار و نیم روز کالً با 2116 هپیروی کنند. در م مثا  یک اقتصادهای پیشرفته باید از

ی تجدید پذیر بادی، آبی و خورشیدی اداره گردید که یک نمونه بی نظیر در اروپا بود. در انگلستان، هاانرژی

کاهش شدت کربن  4درصد کاهش یافت. 21برای دومین سا  مصرف ذغا  سنگ بیش از  2115در سا  

اما  ،ودهبانگلستان عمدتاً به دلیل حرکت این کشور از سمت صنایع سنگین به سمت خدمات طی دهه اخیر 

 2118از سا   5«بودجه کربن» پنجنمودند. اینها شامل اقدامات سیاستی متعددی نیز از این حرکت پشتیبانی می

ساله تعیین نموده و در  5شود که در قانون، سقفی را برای میزان انتشار کربن در انگلستان در یک دوره می

نماید. دیگر کشورهای گذاری میای نیز سرمایهههای کم کربن و نیروی هستهای مربوط به انرژینوآوری

                                                           
1 Financial Stability Board 
2 https://www.fsb-tcfd.org/publications/recommendations-report/ 
3 sharing economy 

صاد کم کربن ما دارد که بحث      4 شاخص اقت ستان هنوز جایگاه او  را در  شتری را در این مورد ارائه می انگل صادهای  های بی  G20کند که چگونه اقت

 کنند:  اقتصادهای خود را کربن زدایی می

http://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climatechange/insights/low-carbon-economy-index.html 
5 carbon budgets 
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ست اند. یکی از نکات مهم این اهایی در ارتباط با اجرای قیمت کربن داشتهاتحادیه اروپا و کانادا هم پیشرفت

پاریس  گیرد، که برای توافقهایی را در این زمینه در پیش میکه ببینیم دولت جدید ایاالت متحده چه سیاست

 دارد.نیز اهمیت 

ها در حا  حاضر اقداماتی را به عمل آورند که رشد برای اقتصادهای نوظهور این مهم است که دولت

اقتصادی بالقوه آنها را با توسعه پایدار تطبیق و سازگار نماید. در چین، مصرف ذغا  سنگ ممکن است کاهش 

از تولید،  ساختاری بیشتر، از جمله گذر اما اینکه این کاهش در نتیجه کسادی اقتصادی یا تغییرات ،یافته باشد

ازارهای ها در بهنوز مشخص نیست. دولت ،مقررات کیفیت هوا و سختگیری بیشتر در موارد ناکارایی باشد

 های فناوری و اقداماتهای تغییرات اقلیمی هستند و از پیشرفتنوظهور در حا  کار برای مواجهه با ریسک

تواند یهای تکنولوژیکی دارند که مگیرند. آنها همچنین خود نیز پیشرفتیسیاستی در دیگر کشورها سرمشق م

 در بلندمدت برای آنها منافع اقتصادی به همراه داشته باشد.

 نابرابری فزاینده: چگونگی تسهیم منافع رشد -4-1-4

 1981ا  از س -شودسنجیده می 1که با ضریب جینی-، سطوح نابرابری درآمد E7و هم  G7هم در کشورهای 

و اینکه -برای کشورهای منتخب(. علت این افزایش در نابرابری  24افزایش یافته است )نگاه کنید به شکل 

مورد بحث قرار  2برانکو میالنویچ در کادر  پروفسوردر مصاحبه با  -کاری باید در قبا  آن انجام داد چه

 گرفته است.
 E7و  G7خب در اقتصادهای منت 1982. ضریب جینی از سال 24شکل 

 
Source: GCIP 

ین زیرا ا ،تواند در آینده تعدیل شودنابرابری افزایش یافته )به خصوص در چین( اما می E7 در کشورهای

کند و های بهداشتی و امنیت اجتماعی ایجاد میتری را برای تأمین آموزش، مراقبتکشور نهادهای قوی

آورند )همان طور و قدرت چانه زنی بیشتری به دست میکارگران نیز در کارهای ارزشمندتری مشغو  شده 

                                                           
ست در حالی که       ارزیابی ( معیاری برایGini coefficientضریب جینی )  1 صفر بیانگر برابری کامل ا ست:  شانگر نابرابری    1توزیع درآمد ملی ا ن

 گیرد.یکامل است، به عبارتی تمام درآمد به یک درصد جمعیت ثروتمند تعلق م
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های سازمان یافته کارگری با افزایش جنبش 1921تا دهه  1921که در ایاالت متحده و اروپا در دوره از دهه 

 و احزاب همراه آنها رخ داد(. 

ک مانع ان یتواند به عنوبلکه همچنین می ،نابرابری صرفاً یک موضوع مرتبط با عدالت اجتماعی نیست

دریافته است که به طور میانگین،  1برای رشد اقتصادی عمل کند. تحقیقات اخیر توسط صندوق بین المللی پو 

واحد درصدی  18/1درصد افراد باالی جامعه، باعث کاهش  21یک واحد درصد افزایش در سهم درآمدی 

خالف تفکرات قبلی است که منافع حاصل ها مگردد. این یافتهسا  متعاقب آن می 5تولید ناخالص داخلی در 

دهند که یک جامعه ها نشان میدر واقع، این یافته 2گردد.از رشد به سمت افراد پایین هرم درآمدی جاری می

 21ای که یک واحد درصد افزایش در سهم درآمدی تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، به گونهبرابرتر می

تواند سا  متعاقب آن همراه است. این می 5واحد درصد افزایش در رشد در  38/1افراد پایین جامعه با  درصد

 های ایجاد شده به واسطه برابریوری به واسطه استانداردهای باالتر زندگی یا انگیزهاز طریق تقویت بهره

ی قتصادگذاری در آموزش و نوآوری، صورت گیرد. نابرابری ابرای افراد و کسب و کارها به منظور سرمایه

 تواند منجر به اختالفات اجتماعی و احتماالً پیامدهای سیاسی نامطلوب گردد.بیشتر همچنین می

ها باید اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند که منافع حاصل از جهانی شدن، پیشرفت بنابراین دولت

ای دد. در سطح جهانی، کشورهگرتکنولوژیک و رشد اقتصادی به طور گسترده در سرتاسر جامعه تسهیم می

ترین سطوح هایی از اروپای مرکزی همچون اتریش و آلمان، برخی از پاییناسکاندیناوی و همچنین بخش

ترسی های آموزشی برابر از طریق دستواند منجر به تمرکز بیشتر آنها بر ارائه فرصتنابرابری را دارند. این می

ای گردد که درآمد را از ثروتمندان به افراد ن نظام رفاه سخاوتمندانههای باکیفیت، و همچنیفراگیر به آموزش

 کند.کمتر برخوردار توزیع می

به  ،ها را در کاهش نابرابری درآمدی برداشتهاز میان کشورهای مورد مطالعه ما، کره جنوبی بلندترین گام

لی که بسیاری از اینها یک سوم کاهش پیدا کرده است. در حا 1991طوری که ضریب جینی آن از سا  

ری در گذارا از طریق سرمایه امر تواند منجر به افزایش کلی رفاه ناشی از رشد اقتصادی گردد، دولت اینمی

سا  در سا   1/8های تحصیلی از میانگین کل سا گذاری، این سرمایه که در نتیجهآموزش تقویت نموده 

ست. در نگاه به آینده، کره جنوبی به همراه بسیاری دیگر از ا یافتهافزایش  2111سا  در سا   1/12به  1981

کره جنوبی هنوز هم  تماعی عمومیجمخارج ابازارهای نوظهور باید بر توسعه نظام رفاه خود تمرکز کنند. 

درصد است و نظام رفاه آن یکی از  11بوده و تنها  OECDدرصدی کشورهای  21بسیار کمتر از میانگین 

ها باید حصو  با توسعه بازارهای نوظهور، یکی از اولویت 3دارد. OECDتوزیع  برای بازکمترین اثرات را 

                                                           
 ،  «علل و پیامدهای نابرابری درآمدی: چشم انداز جهانی»(، 2115یادداشت صندوق بین المللی پو  )ژوئن  1

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf 
 به عنوان مثا  نگاه کنید به 2

http://www.laffercenter.com/the-laffer-center-2/the-laffer-curve/ 
3 www.oecd.org/els/strengthening-social-cohesion-in-korea.htm 
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های عمومی باشد که به عنوان تر رشد در سرتاسر جامعه و درس گرفتن از سیاستاطمینان از جریان عادالنه

 شوند.مثا  در کشورهای اسکاندیناوی پیگیری می
 

 نوی برانکو میال پروفسورمصاحبه با  –کاری باید در قبال آن انجام داد . نابرابری درآمدی و اینکه چه 7کادر 

 های اخیر چه بوده است؟نابرابری درآمدی در دهه علت اصلی افزایش

اوت تصویر جهانی متف-اگر به طور بسیار کلی صحبت شود، موتورهای اصلی نابرابری درآمدی در کشورها 

تغییرات فناوری،  -اندهای اخیر به هم نزدیک شدهآمد در دههزیرا کشورها به طور کلی از نظر در ،است

 های اقتصادی داخلی است.و سیاست نجهانی شد

 توانند در این مورد انجام دهند؟ها چه کاری میپس دولت

بسته به اینکه بر اساس نظر شما چه چیزی محرک اصلی است، نسخه تجویزی نیز بسیار متفاوت است. از 

کنند شود، در حالی که بسیاری بحث مییر فناوری به عنوان محرک اصلی در نظر گرفته مینظر بسیاری، تغی

که تغییر فناوری به نفع نیروی کار ماهر تورش دارد و غالباً جایگزین نیروهای معمولی غیرماهر شده و لذا 

جز  ،هداند انجام دگردد. اگر نظر شما این باشد، کار چندانی نیست که کسی بتوباعث افزایش نابرابری می

 شما از دولت در این شرایط .کنداند کمک میابزارهای تسکینی که به افرادی که شغل خود را از دست داده

 خواهید که در برابر تغییرات فناورانه مقاومت کند حتی اگر ممکن باشد.نمی

ت است. در این مورد، اما اگر دیدگاه شما این باشد که جهانی شدن محرک اصلی است، موقعیت کمی متفاو

دی ها یا مالیات بنهایی برای معکوس کردن این روند دارید، چه از طریق افزایش نرخ تعرفهشما حداقل گزینه

 ا  دیگری است.ؤگرچه اینکه آیا این خود امری مطلوب است یا خیر، س-ها بر برون سپاری

اخلی عامل اصلی افزایش نابرابری هستند، های اقتصادی دو سوم، اگر شما واقعاً اعتقاد دارید که سیاست

، و امثا  1های انتقالی اجتماعیهای پردرآمد، افزایش پرداختابزارهای سیاسی همچون افزایش مالیات گروه

کنم بسته به اینکه کدام یک از این عوامل توقف آن در اختیار دارید. لذا من فکر میجهت در  اقدامبرای را آن 

 بسیار متفاوت است. ،ها در مورد اینکه چه کاری باید انجام شودت قرار دارند، دیدگاهاز نظر شما در اولوی

توانیم از نظر مفهومی دالیل افزایش نابرابری را به سه با این حا  من همچنین اعتقاد دارم در حالی که می

دهیم.  ک از آنها تخصیصتوانیم درصدی از مسئولیت را به هر یبندی کنیم، اما واقعاً نمیعامل مختلف تقسیم

زیرا این فرایندها کامالً به هم پیوسته هستند. به عنوان مثا ، تغییر فناوری باعث  ،این واقعاً امری پیچیده است

های اقتصادی داخلی خاص نیز، که هدف آنها اجازه دادن به عملیات گردد و سیاستتسهیل جهانی شدن می

. اما خود جهانی شدن نیز بر نوع تغییر هستندروت آفرینی است، چنین آزادتر بازارها و ایجاد انگیزه برای ث

ا نماید. لذا جدمحدود می ،های اقتصادی موجه را که قابلیت اجرا دارندفناوری تأثیر داشته و دامنه سیاست

 د.نها را منعکس نمایها باید این پیچیدگیکردن این عوامل از هم در واقعیت بسیار دشوارتر است و سیاست

                                                           
1 social transfers 
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 گذاران چه باید باشد؟های سیاستها، اولویتین محدودیتپس با وجود ا

هایی که عامل کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای ثروتمند با نگاه ابتدایی به تاریخ، من معتقدم آن سیاست

های نهایی مالیات بسیار نرخبه خصوص -بودند، آموزش همگانی، مالیات سنگین  1981تا  1945از سا  

 کنم که تمام این سه سیاست به نهایتهای انتقالی اجتماعی سنگین بود. و من واقعاً فکر میو پرداخت -باال

 اند.خود رسیده

های تحصیلی نخواهید داشت در مورد آموزش همگانی، شما قطعاً همان منفعت فراوانی را از گسترش دوره

سا   14یا  13سا  به  8یانگین دوره آموزشی از که مثالً در مراحل ابتدایی توسعه اقتصادی با گسترش م

کنم که یک بی میلی عمومی، به خصوص در طبقات متوسط الاقل در ایاالت کنونی داشتید. و من فکر می

های انتقالی اجتماعی وجود دارد، زیرا معتقدم مردم در مورد ها و پرداختمتحده نسبت به افزایش مالیات

 بسیار تردید دارند. 1961یک تفاوت مثبت در مقایسه با مثالً دهه  ها برای ایجادتوانایی دولت

خواهند انجام دهند، توزیع این سپس مرا به این سمت هدایت کرد که آنچه کشورهای ثروتمند واقعاً می

ست، که به شدت متمرکز است ا هابرابرتر مواهب و ثروت است. و این دو قسمت دارد؛ یکی مالکیت دارایی

درصد افراد هیچ دارایی ندارند. این  31تری تسهیم شود. در ایاالت متحده حدود صورت گسترده و باید به

ی و دیگر های مالیاتموقعیت در دیگر کشورهای ثروتمند نیز خیلی متفاوت نیست. لذا ابزارهایی مانند انگیزه

کن( برای ترغیب به دسترسی تر مسو ترویج مالکیت گسترده 1های مالکیت سهام کارکنانابزارها )مانند طرح

 گردد.مطرح می ،های درآمدی پایین و متوسطها توسط گروهبیشتر به دارایی

ای که مردم برای جهانِ کار آینده تجهیز به گونه ،قسمت دیگر، اقدام در راستای بهبود کیفیت آموزش است

سازی بر کیفیت و به خصوص برابر زیرا در اینجا تمرکز ،شوند. این متفاوت از آموزش همگانی در گذشته است

و مدارس عمومی است. یکی از دالیل نابرابر « تراز او »کیفیت آموزش بین مدارس خصوصی به اصطالح 

های شغلی و دستمزدها تا حد زیادی متفاوت هستند. برابرتر کردن بودن بازده آموزش این است که فرصت

 ی دستمزدها کافی نیست. این باید با بهبود در کیفیتاما برای کاهش نابرابر ،دسترسی بسیار ضروری است

 مدارس عمومی به خصوص در ایاالت متحده تکمیل گردد.

یشتری با پذیری بهای آینده تطبیقشود که نسلث میالبته چنین سیاستی مزایای دیگری نیز دارد. این باع

ه مشاغل کنیم که با پیشرفت فناوری، چتوانیم دقیقاً پیش بینی زیرا ما نمی ،تغییرات فناوری داشته باشند

( خوشبین هستم که چنین انواع جدیدی از مشاغل یجدیدی ایجاد خواهد شد. من )بر اساس تجارب تاریخ

 ها برای مشاغل موجود ما مستولی شوند.حتی اگر روبات ،در آینده وجود خواهد داشت

                                                           
1 employee share ownership schemes 
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فتم، نابرابری درآمدی یک پدیده پیچیده است زیرا همان طور که گ ،هیچ گلوله جادویی در اینجا وجود ندارد

ری ها باید به طور مثبت با اثرات جهانی شدن و تغییر فناوکنم دولتنماید. اما فکر میکه به آهستگی تغییر می

 درگیر شوند، نه اینکه در برابر آن مقاومت کنند و نه اینکه پیامدهای توزیعی منفی احتمالی آن را نادیده بگیرند.
هری التحصیلی دانشگاه شمیالنویچ استاد ممتاز مدعو و متخصص ارشد مطالعات درآمد لوکزامبورگ در مرکز فارغ برانکو

نیویورک است. او قبالً اقتصاددان سرپرست در بخش تحقیقات بانک جهانی بود و مطالب بسیار فراوانی در خصوص 

ت اس« جهانی: رویکردی جدید برای عصر جهانی شدننابرابری »نابرابری درآمدی نوشته است. عنوان آخرین کتاب او 

 (.0212)انتشارات دانشگاه هاروارد، 

 نابرابری فزاینده جهانی: چگونگی خلق اقتصادهای پویا و متنوع -4-1-0

های چشمگیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستیم. این از بسیاری ای از نااطمینانیما در حا  ورود به دوره

حه فوق همچون تغییرات اقلیمی، رکود رشد تجارت جهانی و نقش آینده فناوری و های مطرواز چالش

همچنین نااطمینانی ناشی از به عنوان مثا  رأی انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ به 

یز طمینانی نتر شده، نااشود. همان طور که جهان به هم پیوستهجمهور در ایاالت متحده ناشی میئیسعنوان ر

تنها یک نمونه از چگونگی گسترده  2119تری داشته باشد. بحران مالی جهانی سا  تواند اثرات گستردهمی

 ها در سرتاسر جهان است.شدن امواج شوک

کاهش اخیر قیمت نفت نیز یک نمونه دیگر است. کسادی جهانی با رشد حرکت از سمت نفت به دیگر 

نشان داده  25باعث کاهش تقاضا گردیده است. همان طور که در شکل های فسیلی توأم شده که سوخت

به شدت  2116تا اوایل سا   2114ها از نیمه سا  شده، همزمان با افزایش تولید نفت ایاالت متحده، قیمت

ه کند کبینی میالمللی پو  پیش، صندوق بین2116ها در طو  سا  کاهش یافت. علیرغم اندکی بازیابی قیمت

باقی بماند. این عوامل خارجی  2111-14تر از اوج خود در دوره سا  آینده پایین 5ت کاالها حداقل برای قیم

اثرات قابل توجهی بر رشد بسیاری از صادرکنندگان کاال در بازارهای نوظهور طی دو سا  گذشته داشته 

 2115دهد، در سا  شکیل میدرصد از تولید ناخالص داخلی آن را ت 21روسیه که صادرات کاال حدود  ،است

، رشد 2111درصدی از سا   5/2در حالی که نیجریه نیز پس از رشد شگفت انگیز تقریباً  ،وارد رکود شد

تجربه نمود. عربستان سعودی و برزیل طی دو سا  گذشته شاهد کاهش  2116اقتصادی منفی را در سا  

 گردد.د جدی میچشمگیر رشد تولید ناخالص داخلی بوده و برزیل وارد رکو
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 2212=122. شاخص قیمت کاال صندوق بین المللی پول، 20شکل 

 
Source IMF World Economic Outlook (October 2016) 

اد را برجسته اقتصتنوع بخشی به  من حیث المجموعتمام اینها، اهمیت تنوع بخشی به پایه صادراتی کشور، و 

تعداد کمی از صنایعی تکیه دارند که غالباً مرتبط با منابع طبیعی و  نمایند. بسیاری از بازارهای نوظهور برمی

سان هایی همچون نوپذیری آنها در برابر شوکبه خصوص در ارتباط با صادرات هستند، که این باعث آسیب

همچنین توسعه اقتصاد منعطف را، که با تغییرات تقاضا و ترجیحات  ،گردد. فقدان تنوعهای نفت میقیمت

کنندگان و همچنین تغییرات ساختاری بیشتر مانند حرکت به سمت منابع انرژی تجدید پذیر تطبیق مصرف

سازد. پیشرفت تکنولوژیکی و تداوم اتوماسیون نیز باعث افزایش نیاز به خلق اقتصادهای یابد، دشوار میمی

 گردد.لف، میهای مختهای شغلی مولد در بخشبه منظور حصو  اطمینان از وجود فرصت ،پویاتر

اند. بر اساس شاخص اقتصادهای نوظهور، پیشرفت در جهت متنوع سازی اقتصادهای خود را آغاز نموده

نیجریه از همه  در این بین که ،اند، اکثر بازارهای نوظهور در مد  ما شاهد بهبود بوده1تمرکز صادرات آنکتاد

 گذاری خارجی که سابقاً تنها در بخش نفت متمرکزهنیجریه شاهد این بوده که سرمای تر بوده است.قابل توجه

کننده به سرعت در حا  کند و طبقه مصرفو معدن حرکت می های انرژی، کشاورزیبوده، به سمت بخش

اند. همان طور که نیجریه در حا  هایی را برای رشد بخش خرده فروشی ایجاد کردهگسترشِ آن، فرصت

رود که شاهد تقویت صنایع تولیدی خود نیز خود است، انتظار میتوسعه زیرساخت و شبکه حمل و نقل 

باشد. در مقابل، عربستان سعودی کماکان وابستگی شدیدی به نفت دارد و هیچ بهبودی در شاخص تمرکز 

 گرچه قصد دارد اقتصاد خود را متنوع نماید. ،صادرات را تجربه نکرده است

های بازارهای نوظهور باید یک رویکرد دوجانبه را دنبا  تدر واکنش به افزایش نااطمینانی جهانی، دول

ند که کنمایند. او ، آنها باید به توسعه نهادهای قدرتمند و بنیادهای اقتصاد کالن ادامه دهند. این تضمین می

گذاری باقی بمانند و همچنین اثرات ب برای انجام کسب و کار و سرمایههایی جذاآنها به عنوان مکان

 تورم باال یا بدهی دولت را تخفیف دهند.  مواردی چونجهانی ناشی از  هایشوک

                                                           
1 UNCTAD’s index of export concentration 
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ش گذاری در آموزگذاری در زیرساخت به منظور کمک به توسعه صنایع و سرمایهدوم، آنها باید به سرمایه

ن توانند از نظام آموزشی دوگانه آلماجهت ایجاد نیروی کار ماهر و منعطف ادامه دهند. بازارهای نوظهور می

های رسمی ای در کسب و کارها همراه با درسهای حرفهسرمشق بگیرند که دانش آموزان را در آموزش

های عملی را فرا های نظری و هم مهارتدهد هم مهارتمدارس درگیر کرده و به دانش آموزان اجازه می

 گیرند.

 نقش حیاتی نهادها -4-2

استی دقیق و آینده نگر است. مبنای آن نیز کیفیت نهادها های سیهای جهانی مستلزم واکنشهدایت این چالش

که مرتبط با بحث ما در خصوص  8)همچنین نگاه کنید به بحث با استاد مایکل جاکوبایدس در کادر  است

 است(. 5پیامدهای کسب و کار در بخش 

امعه گیر در سرتاسر جز به حاکمیت پایدار دارند که از رشد فراابرای توسعه اقتصادهای تاب آور، کشورها نی

 توانند شامل موارد زیر باشند:اینها می 1کند.و همچنین بنیادهای قوی اقتصاد کالن پشتیبانی می

  که برای نگه داشتن تورم حو  یک هدف ثابت، کاهش آسیب  بانک مرکزی مستقل و قابل اعتمادیک

 کند؛های ارزی کار میهای بحرانپذیری و کاستن از ریسک

  کند، از توسعه اجتماعی همچون آموزش که درآمد را بین جامعه توزیع می الیاتی عادالنه و کارانظام میک

همه کسب و  درکه کند کند، و یک سیاست مالیاتی شفاف و باثبات را تنظیم میو سالمت پشتیبانی می

 کارها قابل اعما  است؛

 های افراد و کسب و کارها برای نوآوری کندکه تضمین میمعنوی  تدرجه مناسبی از حمایت از حقوق مالکی

 کند؛گیرند، و پیشرفت فناوری و کارآفرینی را تحریک میخود پاداش می

  کند؛ وکه رشد اقتصادی پایدار را ترغیب میقانون گذاری زیست محیطی اثربخش 

  ج را ترویکه کسب و کارها را ترغیب به فعالیت در کشور کرده و انسجام اجتماعی میزان باالی اعتماد

 کند.می

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد و کسب و کارها تأثیر گذار بوده و بنابراین برای  هایاین نهادها بر انگیزه

 امری بنیادی ،گذاری و کسب و کار باشنداینکه بازارهای نوظهور قادر به جذب و حفظ استعدادها، سرمایه

وری و الهام بخشی به نوآوری برای حرکت دادن اقتصادهای یک عامل کلیدی برای ارتقای بهره هستند. این

 نوظهور در راستای مرز فناوری است.

تری نسبت به اقتصادهای در حا  توسعه و نوظهور از لحاظ معیارهای حکمرانی، عملکرد ضعیف

 های کنتر  فساد و کیفیت قانونکشورهای پیشرفته دارند. این موضوع به خصوص در ارتباط با شاخص

                                                           
 پی دابلیو سی:  ESCAPEبرای بحث بیشتر نگاه کنید به شاخص  1

http://www.pwc.co.uk/services/economics-policy/insights/escapeindex-mapping-how-markets-emerge.html 
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در این معیارها  E7صادق است. در طو  دو دهه اخیر، میانگین امتیازات کشورهای  1ذاری بانک جهانیگ

تر شد که این امر عمدتاً ناشی از برزیل و مکزیک، که سقوطی سریع را در شاخص کنتر  فساد به دلیل وخیم

 اند، و روسیه بوده است. های اخیر تجربه کردهشایعات سیاسی مختلف در سا 

گذاری به تولید های سرمایهدر این کشورها، عدم بهبود در معیارهای حکمرانی از عوامل دخیل در نسبت

و دیگر بازارهای نوظهور است. به عنوان مثا ،  E7در مقایسه با دیگر کشورها در نسبتاً پایین ناخالص داخلی 

در  ،قرار دارد E7ترین سطح در یندرصد در پای 18گذاری به تولید ناخالص داخلی برزیل با نسبت سرمایه

درصد است. در واقع، برزیل شاهد  35درصد و برای هند و اندونزی تقریباً  45حالی که این نسبت برای چین 

 بوده است. 2111گذاری به تولید ناخالص داخلی از سا  سقوط نسبت سرمایه

ند )به جز برزیل که شاهد تغییر اندکی ابهبود قابل توجهی در آن داشته E7یکی از معیارهایی که کشورهای 

بوده است( در ارتباط با اثربخشی دولت است. این معیار، ادراک از کیفیت خدمات عمومی و اعتبار و 

، G7سنجد. در میان کشورهای های منطقی اقتصادی و سیاسی را میپاسخگویی دولت برای اجرای سیاست

زیرا خدمات عمومی همچون آموزش و حمل و نقل  ،ستچین بیشترین پیشرفت را در این خصوص داشته ا

ن تریرا توسعه داده و نهادهای اقتصادی خود را تقویت نموده است؛ به عنوان مثا ، چین یکی از باثبات

 دارد.  E7های تورم را در میان کشورهای نرخ

اند، را آغاز کرده اما هنوز هم جای پیشرفت وجود دارد. در حالی که بازارهای نوظهور حرکت رو به جلو

تر از میانگین امتیازات کشورهای پیشرفته است. بهبود نهادهای سیاسی، قانونی امتیازات آنها هنوز بسیار پایین

های مورد اشاره در این فصل، ها را در جایگاه بهتری برای اجرای بسیاری از سیاستو اقتصادی، دولت

تر کردن نظام رفاه و ارائه مقررات تغییرات اقلیمی به اثربخش ،2بازار نیروی کار شمولیتهمچون پشتیبانی از 

گردد که از نظر زیست محیطی، می بلندمدتدهد. این باعث کمک به رشد اقتصادی ، قرار میاای کارشیوه

 پایدار و از لحاظ اجتماعی، فراگیر است.

 –کنند کار جهانی پشتیبانی می . چگونه نهادها از توسعه اقتصادی و ماهیت تکاملی راهبرد کسب و8کادر 

 مصاحبه با استاد مایکل جی. جاکوبایدس

 در اقتصادها چیست؟ بلندمدتاز نظر شما نیروهای محرک اصلی در ورای تغییرات رشد 

گذاری، آموزش، بالندگی عوامل جمعیت شناختی، سرمایه-گیرید عواملی که شما در مد  خود در نظر می

اما من خصوصاً بر اهمیت حیاتی کیفیت نهادها در موفقیت یا شکست  ،هستندچشمگیر و مهم  –تکنولوژیک

 کنم.تأکید می بلندمدتاقتصادی 

                                                           
گذاری و توسعه بخش خصوصی را    سنجد به سرمایه   های منطقی و مقرراتی را میکیفیت قانون گذاری، ادراک از توانایی دولت برای اجرای سیاست   1

 انی مراجعه کنید به:  های حکمرانی بانک جهنمایند. برای اطالعات بیشتر در مورد شاخصترویج می

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc 
2 labour market inclusion 
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اگر به عنوان مثا  به غرب نگاه کنیم، توسعه نهادهای اقتصادی و مالی مانند بانکداری در فلورانس ایتالیا، 

ی بزرگ در ایاالت متحده، نقش مهمی هاای شرکتهای سهامی در انگلستان و هلند، و مدیریت حرفهشرکت

ر های سیاسی بود که داند. این با پشتیبانی نظامایفا کرده 21تا  16های را در پیش راندن رشد اقتصادی از قرن

های گذاری کرده و نظامو همچنین زیرساخت فیزیکی( سرمایهکاالهای عمومی )شامل سالمت و آموزش 

 دتبلندمگذاری وق مالکیت حمایت نموده و محیط مساعدی را برای سرمایهکنند که از حقحقوقی را ارائه می

 کند.کسب و کار فراهم میدر 

توانیم اهمیت نهادهای قوی را در ظهور اقتصادهای آسیایی مانند سنگاپور مشاهده کنیم. این کشور اخیراً می

ای ه واسطه خلق محیط مساعد براساساً یک جامعه ماهیگیری کوچک بدون منابع طبیعی قابل توجه بود که ب

، خود را به یک مرکز تجاری و مالی 1«نظام دیکتاتوری خیرخواهانه»انجام کسب و کار تحت حاکمیت یک 

دا جای پیشرو تبدیل نمود. این به سنگاپور اجازه داد که از همسایه خود مالزی از لحاظ رشد اقتصادی منطقه

مورد ایاالت متحده و مکزیک، کره شمالی و جنوبی، یا آلمان غربی دقیقاً مانند موارد شدیدتری که در  شود،

ه، های اقتصادی گستردها در کیفیت نهادها به عالوه سیاستو شرقی قبل از اتحاد شاهد آن بودیم. تفاوت

 2هستند. بلندمدتاین مسیرهای مختلف توسعه اقتصادی  کانون

ا اگر مثالً کیفیت حکمرانی را در نیجریه ب ؛ریقا نیز باشیمها در آفتوانیم شاهد این واگراییدر حا  حاضر می

بوتسوانا مقایسه کنید. یا اگر مشکالت عمیق ونزوئال را پس از کاهش قیمت نفت با وضعیت بد رو به بهبود 

ه توان در دولت و حکومت غیراثربخش یافت: بشیلی مقایسه کنید. ریشه عدم توازن اقتصاد کالن را غالباً می

که اساساً به واسطه عدم توفیق در اداره مدیریت دولتی و بدتر شدن نظام حقوقی -مثا ، بحران یونان عنوان 

و ناتوانی آن در بازگرداندن اوضاع به حالت قبل، به این واقعیت ارتباط دارد که ما به جای  -شدت یافته بود

اندازهای بدتر شدن جایگاه ایتالیا و چشم 3ایم.های اقتصاد کالن تمرکز نمودهعلل ساختاری و نهادی، بر نشانه

ناخوشایند آن نیز به دلیل کژکارکردی در سازمان دولتی و سیاسی آن است. لذا بازیابی یا ادامه لغزش آن 

هادهای بلکه ن ،های اقتصاد کالنتوانند نه تنها عدم توازنبستگی به این دارد که آیا ما باور داریم که آنها می

 .یا خیر یندخود را اصالح نما

تواند هم منجر به یک چرخه پرمحسنات چالش در اینجا این است که توسعه اقتصادی و بهسازی نهادی می

ای که این بهبودها موجب رشد شوند، و هم منجر به مارپیچی رو به پایین شود که عامل رانت به گونه ،شود

ها و هم ضعف نهادها، اقتصاد در حا  یاستخواری و فروپاشی نهادی گردد. به ترکیه بنگرید: هم به دلیل س

                                                           
1 benevolent dictatorship 

 :(2112، کراون بیزنس )«خورندچرا کشورها شکست می»برای جزدیات بیشتر مراجعه کنید به بحث با دی. عاصم اوغلو و جی. رابینسون با عنوان  2
 http://whynationsfail.com/summary/ 

ی مراجعه کنید، انتشارات ام آی ت « ورای ریاضت: اصالح اقتصاد یونان   »به فصل تهیه شده توسط جاکوبایدس در کتاب وایانوس و همکاران با عنوان     3

(2112 ) 
https://mitpress.mit.edu/books/beyond-austerity 
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ه در ای که ترکیتواند بر دورهگیرد یا آیا دولت اردوغان میواماندگی و توقف است. آیا ترکیه دوباره جان می

د؟ تکامل نهادها، و تسلط یافته و آن را اداره نمای استبینی شده ما های پیشحا  از دست دادن پتانسیل

های اصالحات، به اقتصاد جهانی شکل خواهد داد. آیا کشورهای عضو شورای رنامهبندی بتقویت و زمان

توانند بنیادهای خود را بهبود بخشیده، وابستگی خود را به نفت کاهش داده، با فساد همکاری خلیج فارس می

ی ارتباط نهادهای بهتری برای کسب و کار تبدیل شوند؟ همه اینها به توازن سیاسی و مقابله کرده و به مکان

 دارد.

قلید تواند از موفقیت چین تبا نگاه به آینده، توسعه نهادی نیز عاملی خواهد بود که آیا به عنوان مثا  هند می

ود بدهد. آینده چین نیز به چگونگی بهب ،نموده و حرکتی به بروکراسی کهنه خود که مانع رشد در گذشته شده

 گی دارد.اداره سیاسی و نهادها در طو  زمان بست

های غربی از جانب رقبا در ای را علیه شرکتدر مورد راهبرد کسب و کار، آیا شما تهدید فزاینده

 بینید؟بازارهای نوظهور از کشورهایی مانند چین و هند می

اما قبل از اینکه به جهانی شدن توجه کنیم، باید تغییرات راهبردی را در نظر بگیریم. ما شاهد مراحل -بله 

از ارتباطات مخابراتی تا  -سابقاً باثبات 1های چندمحلیایم که طی آن، بخشیک گذر چشمگیر بوده اولیه

 اند. این باعث تغییرهای به هم پیوسته جهانی جا خالی کردهدر برابر اکوسیستم -خدمات مالی و سالمت

یادآور شده است.   2تراهمان طور که فینش ،گرددمی« تفکیک تولید و ادغام تجارت»ماهیت رقابت به سمت 

یافتن  برای -مستقر در اقتصادهای نوظهور یا توسعه یافته-ها های بنگاهما همچنین شاهد افزایش در فرصت

 های جدید به منظور افزایش ارزش بر یک مبنای جهانی هستیم.راه

ر سریع یراً شاهد تغییبا توجه به این واقعیت رقابتی جدید، ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما همچنین اخ

ایم. درست مانند کاری که ژاپن و کره چند دهه قبل انجام دادند، چین و هند نیز در در عرصه فناوری بوده

 هستند، همان طور که ما این را در رشد سهم حقوق انحصاری جهانی جدید اخذ 3حا  ارتقا به باالی زنجیره

حقوق  4ه بر اساس آمار سازمان جهانی مالکیت فکریبه طوری ک-بینیم های چینی میشده توسط شرکت

 هاییاز مجموع ایاالت متحده و ژاپن بیشتر بوده است. شرکت 2114انحصاری ثبت شده توسط چین در سا  

های اما در حا  حاضر غو  ،شروع به کار کردند 2به عنوان تولیدکنندگان قراردادی 6و زد تی ای 5مانند هوآوی

یک  9اند و علی باباهای طراحی نیز رشد یافتهدهد که توانایینشان می 8ت شیائومیبزرگی هستند. موفقی
                                                           

1 multi-domestic 

2 Feenstra 
3 food chain 
4 World Intellectual Property Organization (www.wipo.int) 
5 Huawei 
6 ZTE 
7 contract manufacturers 
8 Xiaomi 
9 Alibaba 
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های در قالب ها از حمایتشرکت شگفت انگیز در عرصه خدمات است. در بسیاری از موارد، این شرکت

. ندکجهانی آنها فراهم می توسعهاند که سکوی پرشی برای صنایع نوپا در بازار داخلی چین منتفع شده

های های غربی نیستند و شروع به تملک شرکتدیگر پیمانکار دست دوم شرکت 1های هندی مانند تاتاشرکت

 تولیدی عظیم و پیشرفته به خصوص در انگلستان نموده است.

 دهند؟ها واکنش نشان میالمللی چگونه به این چالشهای بینپس شرکت

ها یک راهبرد کسب و کار پویا برای واکنش در برابر فرصتهیچ راه حل معجزه آسایی وجود ندارد اما داشتن 

های بزرگ شود. برای شرکتهای بازارهای نوظهور، بیش از هر زمان دیگری یک امتیاز محسوب میو چالش

این نوعاً شامل ایجاد یک اکوسیستم جهانی از عرضه کنندگان و شرکا برای پشتیبانی از توسعه و بازاریابی 

 2گردد که تمرکز آن بر کسب بیشترین ارزش در اکوسیستم خود است.ت میمحصوالت و خدما

هم وجود دارند. به عنوان مثا ،  ییهاها، بلکه فرصتما همچنین باید به یاد داشته باشیم که نه تنها چالش

اه ر در انگلستان را در نظر بگیرید که انجام اقدامات تشخیصی از 3های رادیولوژی از راه دورموفقیت شرکت

ه کنند. اگر فرصت بها در سرتاسر جهان ساماندهی میای جهانی از رادیولوژیستدور را با استفاده از شبکه

ن ای-تواند از آن بهره مند شود و به گلوگاه تبدیل شود وفور وجود دارد، سؤا  این است که چه کسی می

ت کالً به راهبرد اثربخش و مدیری امر اینتواند یک شرکت غربی یا یک شرکت از بازارهای نوظهور باشد و می

 قوی بستگی دارد. 

دارید که توان مقاومت در افت و خیزهای بازار را داشته باشد،  4«سرمایه صبور»در همین زمان، شما نیاز به 

 ای استهای اخیر عرضه آن در ایاالت متحده و انگلستان کاهش یافته است. این حوزهای که در دورهسرمایه

رد رسد یک رویکتوانند یک حاشیه رقابتی داشته باشند، جایی که به نظر میهای آسیایی میرکتکه ش

تر به موفقیت شرکت باشد. توانایی برای بکارگیری نیازهای بازیگران متعدد و استفاده از آنها برای راهبردی

 تقویت جایگاه شرکت، یک امر حیاتی خواهد بود.

 اید واکنش نشان دهند؟و سیاست گذاران غربی چگونه ب

های حمایت گرایی ناشیانه وجود دارد که تمرکز زیادی بر پشتیبانی خطر اینجاست که یک بازگشت به سیاست

وین های ناز صنایع رو به زوا  با استفاده از اهرم سیاسی قوی دارد. تمرکز هر راهبرد صنعتی باید بر حوزه

                                                           
1 Tata 

سیر خود تحریک کند »، 2113نگاه کنید به ام. جی. جاکوبایدس و جی. پی. مکدافی،  2 سب و کار هاروارد، ن «چگونه ارزش را در م ، 91سخه  ، مرور ک

 (https://hbr.org/2013/07/how-to-drive-value-your-way) 92-111: 2شماره 

3 teleradiology 
گذاری است که انتظار   گذار متمایل به نوعی از سرمایه ( نام دیگر سرمایه بلندمدت است. در سرمایه صبور سرمایه      patient capitalسرمایه صبور )   4

گذار خواهان به تعویق انداختن هرگونه بازگشت سرمایه برای یک دوره زمانی معین    جایی ندارد. در عوض سرمایه  بازگشت سود در کوتاه مدت در آن  

 است.
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این صورت ممکن است در مراحل ابتدایی توسعه نیاز به باشد که در  بلندمدتفناوری با پتانسیل رشد 

 پشتیبانی داشته باشند.

های دولتی و قانونگذاران قوی است که های دیگر، کلید اصالح این وضعیت، بخشبا این حا  مانند حوزه

م به هگیری نمایند. لذا نهایتاً این کل اقتصاد تصمیم بلندمدتتوانند به جای منافع خاص، برای منافع می

 گردد.کیفیت نهادها باز می
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 بُرد در بازارهای نوظهور –هایی برای کسب و کار فرصت -0
 های کلیدییافته

پتانسیل  اما با توجه به ،تغییر پذیری یک ویژگی اجتناب ناپذیر بازارهای نوظهور در مسیر بالندگی است .1

 ها احتراز کنند. آنها، کسب و کارها نباید از ورود به این بازار بلندمدترشد 

چارچوب پی دابلیو سی برای فعالیت در بازارهای نوظهور )بر مبنای تجربه فراوان ما به عنوان مشاوران  .2

های کسب و کار منعطف و نوآورانه را، که با شرایط کار محلی ای در این زمینه( اهمیت توسعه مد حرفه

 نماید.د، مشخص مینکنبرداری میبهره 1«بازار ورود به»های تکنولوژیکی جدید تطبیق یافته و از کانا 

ما با استفاده از سه مطالعه موردی از کسب و کارهای غربی که وارد اقتصادهای نوظهور شده و بر  .3

 دهیم چگونههای جدی فائق آمدند تا به بازیگر اصلی در بازارهای محلی تبدیل شدند، نشان میچالش

پس از استخدام  2ل به کار گرفته شود. به عنوان مثا ، والمارتتواند در عماین چارچوب راهبردی می

کارگران محلی و توسعه تبلیغات محلی برای جذب مشتریان جدید، در حا  حاضر سومین فروشگاه 

های ابتدایی، جایگاه خود را به عنوان پس از غلبه بر برخی از چالش 3گای بزرگ برزیل است. کالزنجیره

در حالی که جنرا  موتورز نیز چنین کاری را در  ،غالت در هند تثبیت نموده استیک تولیدکننده پیشرو 

 بازار خودروی چین انجام داده است.

 های کسب و کارها در بازارهای نوظهور چیست؟ها و چالشفرصت -0-1

 رشد اقتصادی متغیر، ویژگی معمول بازارهای نوظهور در حال بلوغ است

نسبتاً قوی در بازارهای نوظهور است و بنابراین ما در  بلندمدتندازهای رشد اپیام اصلی این گزارش، چشم

های اخیر شاهد آن کنیم. همان طور که در سا این بخش از گزارش به خصوص بر این بازارها تمرکز می

 .ایم، تغییر پذیری اقتصادی یک ویژگی اصلی بازارهای نوظهور نسبت به اکثر اقتصادهای پیشرفته استبوده

های اخیر کاهش یافته و قیمت کاالها از اوج خود در از آنجایی که سرعت رشد بازارهای نوظهور طی سا 

گذاری با جذابیت مدت به مقاصد سرمایهسقوط کرده، برخی از این اقتصادها از نگاه کوتاه 2114میانه سا  

باال و  کارها گشته و غالباً ناشی از تورماند. رشد متغیر، باعث ایجاد نااطمینانی برای کسب و کمتر تبدیل شده

 گردد.بی ثبات رایج در بازارهای صادرات کاال است که باعث افزایش هزینه تولید و کاهش مصرف داخلی می

 4تغییر پذیری یک ویژگی اجتناب ناپذیر بازارهای نوظهور در مسیر بالندگی آنها به اقتصادهای باثبات است.

ای ما نشان هبینیود به این بازارها احتراز کنند، به خصوص با توجه به اینکه پیشکسب و کارها نباید از ور

                                                           
1 go-to-market  
2 Walmart 
3 Kellogg 

( آورده 2112)ژانویه « بلوغبُرد در بازارهای در حا  »این نکته با جزئیات بیشتر در آخرین گزارش ساالنه مرکز بازارهای رشد پی دابلیو سی با عنوان      4

سترده   سی در کار در این نوع از بازاره شده که بر مبنای دامنه گ ست    ا ای از تحقیقات و تجارب عملی پی دابلیو  ست. این بخش بر مبنای آن گزارش ا ا

 که از این آدرس قابل دسترس است:
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از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت  2151توانند تا سا  می E7دهند که اقتصادهای می

اما  ،باشد مدت ناپایدارتواند در کوتاهشوند. در حالی که رشد می G7برابر اقتصادهای  2خرید به اندازه 

ارهای ی در اکثر بازبلندمدتاحتماالً چنین اثر  ،شوندعواملی مانند پایین بودن قیمت کاالها که مانع رشد می

به  ای که وابستگی کمتریبه گونه ،متنوع سازند را نوظهور نداشته باشند، به خصوص اگر اقتصادهای خود

 منابع طبیعی داشته باشند.

تر از اقتصادهای پیشرفته است و این نیاز گسترده ،در اقتصادهای نوظهورتغییرات در بازارهای مصرف 

 کندبه راهبردهای منعطف کسب و کار را بیشتر می

در بازارهای نوظهور همچنین از لحاظ ترجیحات  1کنندههای مصرفعالوه بر نااطمینانی اقتصادی، بخش

ا دارند، و در واقع به طور کلی میزان بیشتری از ای رکننده نیز تغییرات گستردههای مصرفویژگی مبنایی و

 2«هایپل زدن بر خأل»تغییر را نسبت به کشورهای توسعه یافته تجربه خواهند کرد. همان طور که در گزارش 

است  3«هادیخألهای ن»کننده به دلیل های مصرفپذیری در ویژگیپی دابلیو سی مورد بحث قرار گرفته، تغییر

بود تواند در قالب کمروند. این خألها میبینی پیش میط کسب و کار غیر قابل پیشیک محی که به سمت

ین اباشد. در مجموع، های توزیع هماهنگ، وجود داشته یا فقدان کانا زیرساخت، ناکافی بودن عرضه محلی، 

ها را تکنند که شرکهای بی مانند کسب و کار ایجاد میبازارهای مصرف منحصر به فرد با چالش موارد

 نماید.مجبور به اتخاذ راهبردهای منعطف کسب و کار می

آمد قابل یش درکه با افزا-بیشتری از لحاظ رفتار مصرف کننده های عالوه بر این، بازارهای مصرف تفاوت

شود می . این باعثدارند کنند،ابراز میکنندگان به برندهای داخلی و وفاداری که مصرف -کندتصرف تغییر می

خاذ یک مد  کسب و کار متمایز برای موفقیت در بازارهای در حا  توسعه به امری حیاتی تبدیل شود. اما ات

های قابل توجهی را برای کسب و کارها از طریق رشد سریع در اندازه و بازارهای نوظهور همچنین فرصت

 رفته است.ر از اقتصادهای پیشکنند که از لحاظ میانگین بسیار بکرتر و پویاتکنندگان فراهم میثروت مصرف

 های مناسب و پویا برای انجام کسب و کار هستندبازارهای نوظهور در حال تبدیل به مکان

ه تر برای  ادارهایی سهلعلیرغم خألهای نهادی اشاره شده در باال، اقتصادهای نوظهور در حا  تبدیل به مکان

های رشد دهد، و فرصتنشان می 2المارت در کادر همان طور که مطالعه موردی و ،کسب و کارها هستند

 کنند.فراوانی را برای کسب و کارها فراهم می

نوظهور، شاهد  هایدهد که بسیاری از اقتصادهای بازاربندی بانک جهانی نشان میبه عنوان مثا ، رتبه

ای انجام تر برسیار جذاباند و در حا  تبدیل به مقاصدی ببهبود سهولت انجام کسب و کار در دهه اخیر بوده

                                                           
http://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/publications/winning-in-maturing-markets.html 
1 consumer segments 
2 http://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/publications/bridging-growth-markets-voids.html 
3 institutional voids 



 ؟کرد خواهد یرتغی چگونه 0202 سال تا جهانی اقتصاد نظم ؛ بلندمدت اندازچشم                                               

28 

 

ترین رشدها، برای برخی از اقتصادهای شناخته شده در این گزارش با سریع 1کسب و کار و فعالیت هستند.

(. به عنوان مثا  در نیجریه، هزینه شروع کسب و کار در 26بهبودها قابل توجه بوده است )نگاه کنید به شکل 

کاهش به طور چشمگیری  2116سرانه بود اما این رقم در سا  بیش از دو برابر میانگین درآمد  2115سا  

 توانمی اما است،که البته هنوز هم رقم باالیی  رسیدهدرصد میانگین درآمد سرانه  31به حدود و پیدا کرده 

 در جهت درستی در حا  حرکت است.مالحظه نمود که نیجریه در این زمینه 
 های نوظهور در حال کاهش است. هزینه شروع کسب و کار در اقتصاد22شکل 

 
Source: World Bank 

 به طوری که ،ل مشاهده استبنیز قاکشند را به دوش میرشد که بار اصلی همین الگو در دیگر بازارهای 

تر شدن است. گرچه هنوز هم اخذ پروانه و مجوز و همچنین اطالع رسانی به مقامات مسئو  در حا  آسان

گذاری در این بازارها در حا  حاضر برای رشد در آینده، ارزشمند اما سرمایه ،ارندهای نهادی وجود ددشواری

 است.

 مند گردند؟از پتانسیل بازارهای نوظهور بهرهتوانند چگونه کسب و کارها می -0-2

های عملیاتی، های اقتصادی و اجتماعی بازارهای نوظهور برای مناسب سازی مدلدرک عمیق تفاوت

 ضروری است

ها انداز عملیاتی این اقتصادپشتیبان عملیات موفق در بازارهای نوظهور باید یک درک عمیق از بازار و چشم

نوظهور را شناخته و مطابق با آن، راهبردهای  هایهای بازارباشد. کسب و کارها باید نوسانات در پویایی

زمان را مناسب سازی کرده تا بتوانند های موجود کسب و کار و ساختارهای سامنعطفی را اتخاذ نموده و مد 

از مزایای رقابتی این بازارهای جدید بهره مند گردند. این باعث پشتیبانی از آنها در بهره مندی از بسیاری از 

های زیرساختی عظیم، تغییرات انتظاری در که شامل وجود شکاف ،گرددهای در بازارهای نوظهور میفرصت

 شود.های عملیاتی نوین میها و مد ، و ظهور فناوریکنندهجمعیت و تقاضای مصرف

                                                           
 http://www.doingbusiness.org/rankings«: انجام کسب و کار»بانک جهانی،  1
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را  1«بنشین و نظاره کن»گذاری دریغ کرده و رویکرد توانند از سرمایهها نمیشرکت برای نیل به موفقیت،

در  ای است کهخورند، و این نکتهتر شکست میاتخاذ کنند و اال در برابر رقبای داخلی و خارجی تیزهوش

ها باید ما بر آن تأکید شده است. در عوض، شرکت 2ام شده توسط مرکز بازارهای رشدهای انجمصاحبه

ای را اتخاذ کنند که در بسیاری از موارد ممکن است اساساً های کسب و کار منعطف، قوی و نوآورانهمد 

( یک نمونه 9)کادر گیرند. والمارت متفاوت از آنهایی باشد که در بازارهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می

هایی است که تنها در صورتی در یک بازار نوظهور به موفقیت دست یافت که مد  عملیاتی خود را از بنگاه

 سازی نمود.کامالً تغییر داده و آن را با الزامات بازار برزیل مناسب
 

 3. چگونه والمارت مدل عملیاتی خود را با بازار برزیل تطبیق داد؟9کادر 

ای پیشرو کشور، وارد بازار برزیل شد، خوشبین فروشگاه زنجیره 4والمارت با مشارکت لوجا امریکانا زمانی که

میلیون دالر در سا   121زیرا به دنبا  رشد در خارج از بازار اشباع شده ایاالت متحده بود. این بنگاه  ،بود

رین نحو از قدرت خرید، مدیریت کارای گذاری نمود و به دنبا  این بود که به بهتاو  در این بازار سرمایه

فروشگاه و استفاده کارا از تکنولوژی در مدیریت زنجیره تأمین استفاده نماید. با این حا ، علیرغم تقاضای 

میلیون دالر  5/16باال برای محصوالت با قیمت پایین این فروشگاه، این شرکت در اولین سا  فعالیت خود 

ه برخی از محصوالت دست نخورده باقی مانده بودند و مدیران فروش نیز ای کبه گونه ،زیان ثبت نمود

 تر از سطح بهینه کاهش دهند.ها را به پایینتحریک شده بودند که قیمت

برزیل  بازارعدم تطبیق مد  عملیاتی این شرکت با الزامات  ،ای که والمارت با آن روبرو شده بودمشکل عمده

 های بزرگ چندبخشی را دیده بودند و به راهبردهایتا قبل از این کمتر فروشگاه کنندگانبود. او  اینکه مصرف

رایج بین خرده فروشان برزیلی عادت کرده بودند که بر اساس آن، کاالها در  5«پایین –باال »قیمت گذاری 

ن مشکالت با یخورد. نهایتاً، ااصل با قیمت باالیی به فروش رفته و در موقع خود تخفیف سنگینی به آنها می

کنندگان برزیلی و فقدان هماهنگی بین خألهای نهادی مورد اشاره همچون تکنولوژی نسبتاً ضعیف تأمین

 تر گردید.کنندگان محلی، وخیمتوزیع

هایی مانند خدمات برتر مشتری و ترکیب کاالیی گسترده تمرکز برای حل این موضوعات، والمارت بر حوزه

زیت رقابتی بود. این شرکت، کارکنان محلی را استخدام کرده و تبلیغات محلی را نمود که در آنها دارای م

را با موفقیت در بازار جا بیاندازد. متعاقب این تغییرات، والمارت با  6های خصوصیگسترش داد تا برچسب

                                                           
1 ‘wait and see’ approach 

 markets.html-growth-http://www.pwc.com/gx/en/issues/highمرکز بازارهای رشد پی دابلیو سی:  2
 در این آدرس قابل دسترس است: « پل گذاری خألهای بازار رشد»این مطالعه موردی و دیگر مطالعات ناشی از تجارب عملی ما، در گزارش  3

http://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/publications/bridging-growthmarkets-voids.html 
4 Lojas Americanas 
5 ‘high-low’ pricing strategies 

6 private labels کنند(می عرضه فروش خرده یا فروش عمده درخواست مورد مارک با را شده تولید محصوالت هاشرکت روش این )در 
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به  و خدمات دهی به طور میانگین به یک میلیون مشتری در روز، 2113میلیارد دالر فروش در سا   5/2

ای بزرگ برزیل تبدیل شد. والمارت تنها پس از بازبینی راهبرد عملیاتی خود سومین سوپر مارکت زنجیره

 توانست در بازار برزیل موفق شود.
 

های اصلی که کسب و کارها باید در کشف بازارهای یک چارچوب از توانایی 1«استراتژی اند پی دابلیو سی»

(. ما هر یک از سه مؤلفه این چارچوب را به ترتیب 22د کرده است )شکل نوظهور در نظر داشته باشند ایجا

 دهیم.در زیر مورد بحث قرار می
 کنند. چارچوب پی دابلیو سی برای کسب و کارهایی که در بازارهای نوظهور فعالیت می27شکل 

 
 

 . کارایی عملیاتی1

وری ز طریق بهبود مستمر بهرهاست که ا یی قدرتمندهای اصلشالوده هر راهبرد کسب و کار موفقی، قابلیت

های داخلی قابل کنتر  مانند دستمزدها، های تولید و عرضه به دست آمده است. هزینهو کارایی در زنجیره

اشد. های بهره بهای خارجی همچون تطبیق قانونی و پرداختکنندگان و مواد اولیه باید متمایز از هزینهتأمین

های بالقوه تغییر برای مدیریت هزینه در بازارهای ای و اهرمعوامل هزینهتا سازد ها را قادر میشرکت امر این

تواند به افزایش به عنوان مثا ، افزایش دستمزدها در بازارهای نوظهور می 2نوظهور را شناسایی نمایند.

در این  های تولیدیر فعالیتتسازی کلیاتوماسیون فرایندهای دستی نیروی کار به عنوان بخشی از بهینه

تواند تواند ناشی از تغییرات مداوم ترجیحات مشتریان باشد که میای دیگر میها، بیانجامد. عامل هزینهموقعیت

 از طریق تأمین منابعِ بهبودیافته مدیریت شود.

                                                           
1 PwC’s Strategy& 

کند. پی دابلیو سی است. لینوارد پی.، میناردی سی.، و کلینر ای.، راهبردی که کار می« کندراهبردی که کار می»این یک ویژگی اصلی چارچوب  2

 .161: انتشارات دانشکده کسب و کار هاروارد، صفحه 2116

نظام 

 قابلیت

 کارایی عملیاتی

ها در بهبود کارایی هزینه

 تریندرحالی که سودرسان

 شوندمشتریان حفظ می

 نوآوری

سازی توانایی طراحی محصوالت بومی
 مورد توجه مشتریان محلی

 حرکت به سوی تعالی در بازار

جا انداختن سازمان 
 فروش در بازار محلی
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ه هم ذ کنند کها باید سطوح مناسبی از حاکمیت را اتخاها، شرکتتر در مورد هزینهبرای کسب دید شفاف

های چند ملیتی، یک چارچوب از برند آنها حمایت کند و هم در بازارهای نوظهور، عملی باشد. برای شرکت

ها باید سطح و تعداد گزارش دهی مورد نیاز برای مدیریت تواند عملی باشد، و بنگاهحاکمیت جهانی می

مورد استفاده در اقتصادهای تکامل یافته ممکن  های مالیکسب و کار را مدنظر قرار دهند. عالوه بر این، مد 

ناوری های فهای نامطمئن، قابلیتتواند به دلیل دادهاست برای اقتصادهای نوظهور مناسب نباشند و این می

 های مالیاتی و قانونی باشد.اطالعات در حا  توسعه و تفاوت چالش

یف باید اتخاذ وظا ،کنندگذاری میوظهور سرمایههایی که در بازارهای نها، شرکتبه دلیل وجود این تفاوت

های وبشود چارچمدیریتی غیرمتمرکزتر مانند مدیریت زنجیره تأمین را در نظر داشته باشند. این باعث می

های بهینه حاکمیتی مختلف بتوانند در اقتصادهای در حا  توسعه تطبیق یابند، در حالی که همچنین از روش

کالت تواند به کاهش این مشکنند. شناسایی شرکای راهبردی محلی میمقتضی استفاده میجهانی نیز در موارد 

امل رو به سمت بالندگی و تک های پیشِکمک کند و باید در بازارهایی در نظر گرفته شود که احتماالً در سا 

 روند.پیش می

 . نوآوری0

اند تومینوآوری نیاز به نوآوری دارند. این  هادر بازارهای نوظهور، شرکت بلندمدتبرای موفقیت پایدار و 

های ؛ تطبیق سیستم1«دارایی سبُک»های کسب و کار در قالب یکی از اینها باشد: ایجاد فرایندهای چابک و مد 

های کننده بازارهای مصرفشده برای جذابیت در بخششده بومیفناوری با شرایط محلی؛ محصوالت طراحی

، اهمیت 2های هزینه در مکانیزم توزیع. تحقیقات اخیر توسط پی دابلیو سیکارایی نوظهور؛ یا دستیابی به

 .سود عملیاتی باال یافته است مخارج تحقیق و توسعه را مشخص نموده و آن را به شدت همبسته با حاشیه

خود  یها در مسیر رو به جلوای که شرکتنوآوری غالباً یک فرایند گام به گام و تدریجی است به گونه

لی، و مالکیت الملمشتری، روابط جدید کسب و کار بین بخشی و بین اطالعات ارتقایافتههایی، همچون یتلقاب

تر در بازارهای های کوچکهای بزرگ در تطبیق با شرکتهای بنگاه، چالش11کنند. کادر معنوی، را کسب می

که نوآوری نباید به محصوالت جدید محدود  کندگ تأکید میدهد. مورد کالنوظهور مانند هند را نشان می

بلکه در سازگار کردن با سلیقه و رفتار پیچیده مصرف محلی در بازارهای نوظهور نیز ضروری است.  ،شود

این مورد همچنین ارزش ایجاد یک برند قوی برای تثبیت جایگاه منحصر به فرد در این بازارها را برجسته 

 های آنها را با بازارهای جدید تطبیقداشتن هویت منعطف و متغیری که برنامهکند. کسب و کارها نباید از می

                                                           
1 light business models-asset  ای نسبتاً کمی در مقایسه با حجم فعالیت خود دارند.دارایی سرمایهها هایی هستند که بر اساس آنها، شرکتمد 
 «: نوآوری و رشد»پی دابلیو سی،  2

https://www.pwcaccelerator.com/pwcsaccelerator/docs/pwc-breakthroughinnovation-and-growth.pdf 
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 ابلیود استراتژی اند پی «کندمی کار که راهبردی» چارچوب اصلی ویژگی یک ترس داشته باشند؛ این ،دهدمی

 1است. سی
 

 2گ محصوالت خود را برای موفقیت در بازار هند جایگزین نمود. چگونه کال12کادر 

به دلیل افزایش رقابت و رکود تقاضا در بازارهای  1994به عنوان یک تولیدکننده پیشرو غالت، در سا   کالگ

غربی، وارد بازار هند شد. در ابتدا این شرکت راهبرد بازاریابی مشابه موارد مورد استفاده در ایاالت متحده و 

دهد. با می تر قرارگزینه صبحانه سالمانگلستان را در پیش گرفت که کورن فلکس این شرکت را در جایگاه 

. های گرم عادت داشتند کارایی نداشتکنندگان هندی که بیشتر به صبحانهاین حا ، این راهبرد برای مصرف

درصد کاهش یافت و این شرکت نتوانست مشتریان خود را حفظ  25، فروش ماهانه در هند 1995در آوریل 

 کند.

د کسب و کار خود و تطبیق آن با بازار محلی نمود. برای جذب مشتریان سپس شرکت شروع به اصالح راهبر

های پایین و محصوالت جایگزین به عنوان غالت های تبلیغی، قیمتشروع به پیشنهاد بسته کالگجدید، 

 3«شاکتی»تر مانند آمیزی با استفاده از لغات محلیهمچنین به طور موفقیت کالگو نه مغذی نمود. « سرگرمی»

نابع مورد مکلسیم، برند خود را بومی نمود. برای پشتیبانی از این برند جدید، این شرکت تمام « شاکتی»ن و آه

ها شد و هم به تقویت جایگاه بندی را به هند انتقا  داد. این کار هم باعث کاهش هزینهاز جمله بسته نیاز

 بازار شرکت از طریق گسترش توزیع کمک نمود.

 1995میلیون روپیه در سا   151در چهار برابر کردن اندازه بازار غالت صبحانه هند از ای نقش عمده کالگ

 ، پیشگامیکالگایفا نمود و به دنبا  کسب سهم دو سومی از بازار است.  2111میلیون روپیه در سا   611به 

ازار هند، ت برای بسازی محصوالفنی و مناسب یهاخود در بازار را حفظ نموده و برای تقویت بیشتر قابلیت

 یک مرکز تحقیق و توسعه در هند تأسیس کرده است. 
 

 بازار حرکت به سوی تعالی در. 3

گرچه کارایی عملیاتی و نوآوری، کلید بررسی ماهیت منحصر به فرد بازارهای نوظهور هستند، اما رفتارِ به 

دارند تا در مورد ها را وا می، شرکتهای فروش نوینها و کانا سرعت در حا ِ تغییرِ مصرف کننده و فناوری

کنندگان در بازارهای نوظهور در حا  ثروتمندتر های ورود به بازار خود بازاندیشی نمایند. مصرفقابلیت

این است که آنها  ،کنداما آنچه آنها را از بازارهای مصرف در کشورهای پیشرفته متمایز می ،شدن هستند

ی آنها ای به این دلیل است که سطوح درآمد نسبقیمت دارند. این تا اندازهحساسیت نسبتاً بیشتری نسبت به 

                                                           
 trategythatworkshttp://www.strategyand.pwc.com/sبرای جزئیات بیشتر نگاه کنید به:  1
 برای جزئیات بیشتر در این مورد و دیگر موارد ناشی از تجربه عملی پی دابلیو سی، نگاه کنید به: 2

http://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/publications/winning-in-maturing-markets.html 
 به معنای شوکت و نیروی الهی، نیرو، انرژی 3
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کنند. تر صرف میهای پایینتر است و لذا مصرف کنندگان زمان بیشتری را در جستجوی قیمتهنوز پایین

 شماری است که در حا  حاضر در دسترسهای فروش دیجیتالی و غیردیجیتالی بیاین همچنین ناشی از کانا 

 شوند.ها در کجا یافت میترین قیمتدهد که پایینمصرف کنندگان است و به آنها اطالعاتی می

 کنندگان تمرکزهای خرید در دسترس مصرفسازماندهی راهبردهای ورود به بازار باید بر افزایش کانا 

ازارهای اینترنت در ب داشته باشد تا یک تجربه کامالً یکپارچه دیجیتا  ایجاد نماید. رشد سریع استفاده از

سازد به نشان داده شده، خرده فروشان این بازار را قادر می 28سا  گذشته که در شکل  5نوظهور طی 

 های کاراتری به مشتریان جدید دست پیدا کرده و محصوالت خود را تبلیغ نموده و به فروش برسانند.شیوه
 E7. رشد کاربران اینترنت در کشورهای 28شکل 

 
Source: World Bank 

گذاری رشد تواند برای تازه واردان به بازارهای نوظهور برای هدفهای محلی راهبردی نیز میایجاد مشارکت

کنندگان محلی و رقابت با برندهای داخلی باشد آینده مهم باشد و تمرکز آن باید بر درک ترجیحات مصرف

( که طی آن، 11مورد است )نگاه کنید به کادر که درک بهتری از بازار محلی دارند. جنرا  موتورز یک 

 ند.کق تأکید بر نوآوری فراهم میمشارکت راهبردی مبنایی را برای رشد قوی در یک بازار نوظهور از طری
 

 1چگونه جنرال موتورز تمرکز محلی را در چین به وجود آورد .11کادر 

ای را از طریق ایجاد امکانات تولید منطقه ، جنرا  موتورز یک ساختار عملیاتی متمرکز محلی2111از سا  

کنندگان خدمات ارائه کرده و یک سازد با سرعت بیشتری به مصرفاتخاذ نمود که این شرکت را قادر می

موجودی قابل اتکا با لجستیک محلی کارا نگهداری نماید. عالوه بر این، جنرا  موتورز رویکردهای فروش 

                                                           
مرکز »ما باعنوان اطالعات بیشتر در خصوص این مطالعه موردی و دیگر مطالعات ناشی از تجارب عملی پی دابلیو سی، نگاه کنید به گزارش برای  1

 «:بازارهای رشد
http://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/publications/bridginggrowth-markets-voids.html 
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نموده در حالی که کارکردهای خاص را در سطح جهانی برای حفظ صرفه به  تری را اتخاذو بازاریابی محلی

 دهد.مقیاس از دست نمی

در راستای این رویکرد کلی، مالکیت و مسئولیت عملیات جنرا  موتورز در چین میان سه نهاد تقسیم شده 

 3تورز شانگهایگذاری مشترک جنرا  موو سرمایه 2، جنرا  موتورز چین1است: شعب اصلی جنرا  موتورز

(. شعب اصلی جنرا  موتورز هنوز کنتر  بسیاری از 4)جنرا  موتورز با شرکت صنعت اتومبیل شانگهای

، استانداردهای کیفیت، تحقیقات و تقسیم بازار و همچنین کهای اصلی همچون نوآوری تکنولوژیتوانمندی

 طراحی محصو  و مدیریت برند جهانی را در اختیار دارند.

برای  های پورتفوییعنی جنرا  موتورز چین، مسئولیت توسعه محصو  و برنامه نرا  موتورزجای قهنهاد منط

گذاری مشترک جنرا  کند. با این حا ، این سرمایهمنطقه را بر عهده داشته و راهبرد برند جهانی را اجرا می

گذاری و راهبردهای متموتورز شانگهای است که مسئو  عملیات روزانه تولید است و برای مدیریت قی

 .کندعمل میروابط فروش محلی، خودمختار  تبلیغی و

های مالکیت معنوی و ای اثربخش، جنرا  موتورز همچنین چالشعالوه بر توسعه یک مد  عملیاتی منطقه

کننده خارجی پیشگام تولید تجهیزات اصلی از لحاظ دکند تا بتواند تولیحمایت از فناوری را مدیریت می

یق و توسعه و تولید در سرتاسر چین باشد. جنرا  موتورز در چین از فروش ایاالت متحده پیشی گرفته تحق

درصد بازار چین را در اختیار دارد. چین در حا  حاضر هاب اصلی برون سپاری برای جنرا  موتورز  13و 

 شود.درصد تمام محصوالت به خارج فروخته می 51است که 

به سرعت در حال  نوظهورِ ردهای منعطف و پویا برای راهگشایی در بازارهایِکسب و کارها باید راهب

 تکامل و بالندگی اتخاذ نمایند

ها را وادار های متمایزی دارند. این، شرکتروشن است که بازارهای نوظهور در حا  تکامل هستند و ویژگی

ها و فرایندهای موجود در سیستم وریخود را از طریق بهبود مستمر بهرههای اصلی سازد که قابلیتمی

 های بهینه جهانی و در عین حا  حفظبازارهای غالباً متغیر، تقویت نمایند. این شامل ترکیبی از کاربرد روش

 گردد.انعطاف پذیری در برابر شرایط محلی مانند مورد والمارت در برزیل می

ود به بازار خود را به منظور جذب موفق ها ممکن است مجبور باشند راهبردهای ورعالوه بر این، شرکت

مستلزم یک مد  کسب و کار چابک و  امر کنندگان، تغییر دهند. اینترجیحات و عادات خرید متغیر مصرف

های پیچیده بازارهای های محلی، مانند مورد جنرا  موتورز در چین، برای هدایت پویاییاستفاده از مشارکت

 نوظهور است. 

                                                           
1 GM Headquarters 
2 GM China 
3 Shanghai GM 
4 Shanghai Automotive Industry Corporation 
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تواند یک بنیاد قوی را برای عملیات موفقیت آمیز در بازارهای نوظهورِ در حا  ها میترکیب این قابلیت

دهند، راهبردهای کسب و کار باید طور که مطالعات موردی ما نشان می. هماننمایدرشد و بالندگی فراهم 

ه ناگزیر ی و سیاسی کهای اقتصاداز طوفانمنعطف و پویا اما در عین حا  به اندازه کافی پراستقامت باشند تا 

. این به عنوان مثا  در مورد دهد، جان سالم به در برندگاه در مسیر حرکت این اقتصادهای نوظهور رخ می

اما هنوز هم  ،اندای از آشفتگی بودهاقتصادهایی مانند برزیل، ترکیه و نیجریه صادق است که اخیراً درگیر دوره

 چشمگیری دارند. بلندمدتپتانسیل رشد 
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 : رویکرد مدلسازی ماAضمیمه 

A1ساختار مدل . 

در کنار تئوری اقتصادی موجود و تعداد زیادی از مطالعات تحقیقاتی قبلی، ما یک مد  ساده شده از رشد 

را در نظر گرفتیم که طی آن، سهم درآمد ملی اختصاص داده شده به سرمایه و نیروی  1بلندمدتاقتصادی 

اساس این فروض، موتور رشد تولید ناخالص داخلی در این مد  بر چهار بر  2کار، ثابت فرض شده است.

 :هستندعامل استوار است که به شرح زیر 

 های جمعیت شناختی، به خصوص رشد جمعیت فعا ؛ویژگی 

 زش در بینی شده آمورشد در کیفیت نیروی کار )سرمایه انسانی( که مرتبط با سطوح موجود و پیش

 نیروی کار فرض شده است؛

  ت گذاری ثابسرمایه استهالکجدید منهای گذاری ثابت سرمایهکه از رشد در حجم سرمایه فیزیکی

 آید؛ وموجود به دست می

 وری کل عوامل است.پیشرفت فناورانه که عامل بهبود بهره 

ای هنرخهای ارز بازار واقعی نسبت به عالوه بر این، مد  ما همچنین فروضی را درباره روندهای آینده در نرخ

ازار به های ارز ببینی تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخگیرد. اینها در پیشید در نظر میبرابری قدرت خر

 گیرد.مورد بحث قرار می Bشود که در ضمیمه کار گرفته می

 ای کهبه گونه ،گیریمدر اعما  این رویکرد، ما ایاالت متحده را به عنوان اقتصاد معیار خود در نظر می

وری قرار دارد. رشد تولید ناخالص او  جهانی از لحاظ فناوری و بهرهفرض شده که این کشور در صف 

و رشد  ر مدلسازی شدههای جمعیت فعا  این کشوبینیتر بر مبنای پیشده به روشی سادهداخلی ایاالت متح

بدان اشاره شد،  2ر بخش درصد در نظر گرفته شده است. همان طور که د 5/1وری نیروی کار ساالنه بهره

است و بر اساس تحقیقات جدید در  2115درصدی ما در گزارش سا   2وری کمتر از فروض این رشد بهره

همان طور که توضیح داده خواهد شد، فرض  3وری ایاالت متحده بازبینی شده است.مورد رکود نسبی بهره

                                                           
های نزدیک باقی مانده و زمان 1951گردد که به عنوان رویکرد دانشگاهی استاندارد از اواخر دهه ( بر می1956-1952این مد  به کار برنده نوبل سولو ) 1

د استفاده قرار گرفته است. یک نمونه شناخته شده اخیر از مطالعات تحقیقاتی در این موضوع، ( و بسیاری افراد دیگر مور1985تر نیر توسط دنیسون )

 2113، اکتبر 99، مقاالت اقتصاد جهانی شماره ، گلدمن ساکس«2151کس: مسیر به سمت رویاپردازی با بری»کار دی. ویلسون و پوروشوتامان به عنوان 

گیرد، جز اینکه محاسبات آن صریحاً شامل مشابه را برای چهار اقتصاد بازار نوظهور پیشرو به کار میاست. این مطالعه، یک رویکرد مدلسازی رشد 

( و بارو 1998دهیم مانند بسیاری از مطالعات دانشگاهی قبلی )مانند ها  و جونز )گردد. با توجه به اهمیت این عامل، ما ترجیح میسرمایه انسانی نمی

 در فروض خود وارد کنیم.(( این عامل را 2111و لی )

 گیریم.ر میظما تابع تولید کاب داگالس با صرفه به مقیاس ثابت را در ن 2

 ثاین موضوع با جزئیات بیشتر در تحقیق در مورد رکود مزمن توسط لری سامرز و نوآوری متزلز  در ایاالت متحده توسط رابرت گوردون مورد بح 3

 قرار گرفته است:

http://larrysummers.com/2016/02/17/the-age-of-secular-stagnation/ 
http://www.cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight63.pdf 

http://larrysummers.com/2016/02/17/the-age-of-secular-stagnation/
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ی متفاوت بسته به شرایط کشورها( به سطوح بهره هایشده که کشورهای دیگر به تدریج در طو  زمان )با نرخ

 وری ایاالت متحده خواهند رسید.

این است که گرچه این مد  امکان ایجاد ارتباط  ،مد  ما که باید بدان اشاره شود هاییکی از محدودیت

کرد قیم عملتواند در مورد اثر مستاما نمی ،دهدبین عملکرد کشور و تغییرات در مرزهای جهانی فناوری را می

در یک کشور )به جز ایاالت متحده( بر عملکرد کشور دیگر کاربردی داشته باشد. رسیدن به چنین ارتباطات 

 گذاری بینهای تجارت و سرمایهتر است که جریانداخلی مستلزم رویکردهای مدلسازی بسیار پیچیده

اما برای  ،کندسازی جهانی محدود مییهدهد. رویکرد ما، ارزش مد  را به اهداف شبکشورها را نیز پوشش می

برای تک تک کشورها بسیار کاربردی است. مضاف بر این، فروض ما به  بلندمدتهای رشد بینیانجام پیش

ک یمن حیث المجموع لذا  ،اند که بیشترین سازگاری را با تمام کشورها داشته باشندای انتخاب شدهگونه

 دهند.تصاد جهان را تشکیل میقابل پذیرش برای اق« سناریو اصلی»

A.1.1 های جمعیت شناختیویژگی 

سا  به عنوان نماینده رشد نیروی کار )شامل  64تا  15های سازمان ملل برای جمعیت بینیما از آخرین پیش

وانند به شاید بت ،های اشتغا  خود را باال ببرندکنیم. برخی از اقتصادها اگر نرخخالص مهاجرت( استفاده می

بینی چنین اثراتی دشوار است و لذا آنها را در برآوردهای خود وارد اما پیش ،تری دست یابندشد سریعر

 ایم.نکرده

سا (  15-64، سهم جمعیت فعا  )1در تمام کشورهای مورد مطالعه به جز هفت کشورکه بینی شده پیش

مام بینی شده تاقعیت است که پیشکاهش یابد. این نقطه مقابل این و 2151و  2116از کل جمعیت بین سا  

بینی شده بود که شاهد کاهش سهم جمعیت فعا  نخواهند بود( شاهد رشد کشور )اعم از آنهایی که پیش 32

رود که کره، اسپانیا، تایلند، چین و لهستان بیشترین سا  خود خواهند بود. انتظار می 65سهم جمعیت باالی 

تجربه کنند. اثرات قابل توجه افزایش  2151لی در طو  دوره تا سا  کاهش را در سهم گروه جمعیت فعا  اص

ز بلکه این موضوع برای برخی ا ،سن جمعیت به هیچ عنوان محدود به کشورهای توسعه یافته فعلی نیست

 اقتصادهای بازار نوظهور اصلی نیز حائز اهمیت است.

های رشد مثبت وجود بیشتری با نرخ ( کشورهایA1اگر ما به رشد انتظاری جمعیت فعا  بنگریم )شکل 

های نسبتاً باالی زاد و ولد )مانند نیجریه، فیلیپین، هند( و یا خواهند داشت که این تا بخشی به دلیل نرخ

در اروپا با کاهش جمعیت  OECDهای مهاجرت )مانند ایاالت متحده( است. اما تمام کشورهای عضو نرخ

ها ر آنجمعیت فعا  د شود تا حد زیادیبینی میستان و فرانسه که پیشبه جز انگل ،فعا  روبرو خواهند بود

د. این در مورد ژاپن، کره جنوبی، تایلند، چین و روسیه نیز صادق است. اثر کاهش جمعیت و سالمند ثابت باش

                                                           
واحد درصد شاهد اندکی افزایش در  3کستان، فیلیپین، نیجریه، و آفریقای جنوبی با میانگین هند، پا ،سازمان ملل پیش بینی کرده که بنگالدش، مصر 1

 سا  به کل جمعیت خواهند بود. 64تا  15سهم جمعیت 
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شدن آن به خصوص در محدود کردن توانایی روسیه برای افزایش سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی 

ن همانند دیگر کشورهای بزرگ نوظهور، حائز اهمیت است. یک جمعیت در حا  افزایش سن، به عنوان جها

 کند.تر نسبت به هند عمل میبلندمدتمانعی برای رشد چین در 
 )درصد در سال( 2202. برآوردهای سازمان ملل از میانگین رشد جمعیت فعال تا سال A1شکل 

 
A.1.2 آموزش 

های مطالعات علمی گذشته، ما نیز برآوردهای خود از انباشت سرمایه انسانی را بر مبنای دادههمانند بسیاری از 

دهیم. سپس از ( انجام می2111) 2و لی 1سا  از بارو 25های تحصیلی برای جمعیت باالی میانگین سا 

در  ازده دوره تحصیلیالمللی بم که خود بر مبنای برآوردهای بین( استفاده کردی1998) 4و جونز 3رویکرد ها 

( است. به طور خاص برای چهار 1994) 5کشورهایی با سطوح مختلف توسعه اقتصادی توسط ساشاروپولوس

درصد را مطابق میانگین برآوردها برای آفریقای زیرصحرا در نظر  4/13سا  ابتدایی آموزش، ما نرخ بازده 

کنیم. برای آموزش میانگین کل جهان فرض می درصد را مطابق 1/11گیریم. برای چهار سا  بعدی، نرخ می

کنیم. این رویکرد به برآورد استفاده می OECDدرصدی کشورهای  8/6سا  ابتدایی، از میانگین بازده  8ورای 

 ردد.گانباشت سرمایه انسانی به ازای هر کارگر به عنوان یک شاخص در ارتباط با ایاالت متحده منجر می

سا  در هر کشور در طو  زمان با  25های تحصیلی جمعیت باالی نگین سا کنیم که میاسپس فرض می

های داده اند )وزنسا  گذشته به دست آمده 5-21یابد که از برون یابی و قیاس روندهایهایی افزایش مینرخ

زی یسا  گذشته در کشورهای مختلف بستگی به این دارد که ما چه چ 21یا  11، 5ها در طو  شده به میانگین

ا با ایم(. همراسترا عنوان بهترین شاخص برای روندهای مبنایی در سطوح آموزش در هر کشور در نظر گرفته

های تحصیلی با کمترین نرخ در ایاالت متحده رشد کند روندهای دوره گذشته، فرض شده که میانگین سا 

                                                           
1 Barro 
2 Lee 
3 Hall 
4 Jones 
5 Psacharopoulus 
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خود  دهد کهورهای دیگر اجازه میکش هب فرض و این نشانگر باالتر بودن نقطه آغازین این کشور است. این

 را به سطوح میانگین ایاالت متحده برای سرمایه انسانی به ازای هر کارگر برسانند. 

برای کشورهای آسیایی همچون هند و اندونزی در نظر گرفته شده  دستیابی به آموزشهای ترین نرخسریع

ملکرد بینی نسبتاً قوی از ععامل مهمی در پیشکه البته این فرض با روندهای گذشته نیز سازگار است و این 

ایی خواهند ههای سطوح آموزشی ابتدایی نسبتاً باال، پیشرفتست. روسیه و لهستان با میانگینا رشد آنها

 داشت اما دامنه آنها به نسبت این منطقه کمتر است.

A.1.3 گذاری ثابتسرمایه 

آغاز  1981های انباشت سرمایه به تولید در میانه دهه ( از نسبت1994) 2و لوین 1ما با برآوردهای کینگ

گذاری به عنوان درصدی از تولید های سرمایهبا استفاده از داده 2116ها بر مبنای سا  پایه کنیم. این نسبتمی

های صندوق بینی شده و با دادهپیش 2114( تا سا  8)نسخه  3ناخالص داخلی از پایگاه داده جداو  جهانی پن

صد را هم در در 5های اخیر تکمیل شده است. ما نرخ استهالک مشترک ساالنه المللی پو  در سا بین

درصدی که معموالً در ادبیات دانشگاهی  6تا  4های گیریم که با نرخها در نظر میبینیمحاسبات و هم در پیش

در 2/1از حدود  2116سا  های سرمایه به تولید در سازگاری دارد. نتایج نسبت ،شونددر نظر گرفت می

 است(. 6/2در ژاپن متغیر است )این نسبت برای انگلستان حدود  2/3نیجریه تا 

اخالص گذاری به تولید نهای ساالنه سرمایهابتدایی نسبت کنیم که میانگینما با نگاه به آینده فرض می

ت، به تدریج با سطوح درصد در چین متغیر اس 32درصد در نیجریه تا حدود  6داخلی، که از حدود 

درصد  31تا  25درصد در نیجریه تا حدود  8یابد که از تطبیق می 2125پس از سا   بلندمدتگذاری هسرمای

 نگاه کنید(. A1در برخی از اقتصادهای نوظهور آسیایی متغیر است )به جدو  

های جدید در طو  زمان، گذاریاین فروض بیانگر این دیدگاه است که با بازده نهایی کاهنده در سرمایه

گذاری به تولید ناخالص داخلی در چین و دیگر بازارهای نوظهور آسیایی در های بسیار باالی سرمایهنسبت

و در مسیر بالندگی این اقتصادها، کاهش خواهد یافت )همان اتفاقی که برای ژاپن در اوایل دهه  بلندمدت

 رخ داد(. 1991

کنیم که سرمایه، سهم ثابت یک سوم در ه، ما برای سهولت کار فرض میهمانند بسیاری از مطالعات گذشت

تولید ملی داشته و نیروی کار سهم دو سومی دارد. در حالی که سهم نیروی کار در بسیاری از اقتصادهای 

لذا  ،ادامه داشته باشد بلندمدتهای اخیر کاهش یافته، اما مشخص نیست که این روند در پیشرفته در سا 

 تر را در نظر بگیریم تا مانع پیچیدگی بیش از حد مد  گردیم.دهیم این فرض سادهح میترجی

 

                                                           
1 King 
2 Levine 
3 Penn World Tables 
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 گذاری: فروض نرخ سرمایهA1جدول 

 
Source: PwC assumptions informed by historical data from IMF 

A.1.4 پیشرفت فناورانه 

ده در )در اینجا ایاالت متح یرز فناورفرض شده که این عامل مرتبط با میزان عقب ماندگی کشور نسبت به م

نظر گرفته شده( است و لذا پتانسیل رسیدن از طریق تحو  فناوری را دارد و این مشروط به سطوح 

گذاری ثابت فیزیکی و انسانی و دیگر عوامل نهادی همچون ثبات سیاسی، گشودگی در برابر تجارت سرمایه

ی های فرهنگی نسبت به کارآفرینتوان سیستم مالی و دیدگاه گذاری خارجی، قدرت حاکمیت قانون،و سرمایه

اما در فروض ما در سرعت نسبی  ،واحد کمّی نمود توان با یک شاخصِاست. این عوامل نهادی اخیر را نمی

 رسیدن فناوری در هر کشور منعکس شده است.

شرفت فناوری در کوتاه مدت در در برخی موارد )مانند هند، اندونزی و برزیل( ما نرخ کُندتری را برای پی

ت و با تقوی بلندمدتاما فرض بر این است که سرعت رسیدن این کشورها به فناوری در  ،نظر گرفتیم

 5/1، نرخ دستیابی به سمت یک نرخ ساالنه بلندمدتهای نهادی تشدید یابد. فرض شده که در چارچوب
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 1که این سازگار با نتایج تحقیقات علمی گذشته ،ددرصدی شکاف بازده کل عوامل با ایاالت متحده همگرا گرد

 کردند.درصدی را پیشنهاد می 2تا  1است که نرخ دستیابی ساالنه حدود 

ه است. اتخاذ شد بلندمدتبینی برای روند رشد این رویکرد صرفاً جهت انجام پیش باید تأکید شود که

توانند دارد که میگیرد که تاریخ بیان میر نمیرا در نظ بلندمدتاین رویکرد، نوسانات گردشی حو  روندهای 

داشته  توانیم امیداما نمی ،مدت و به خصوص برای اقتصادهای نوظهور قابل توجه و چشمگیر باشنددر کوتاه

های مخالف بینی کنیم. این رویکرد همچنین از امکان شوکباشیم که بتوانیم بیش از یک یا دو سا  را پیش

اعث توانند بکند که میهای سیاسی، بالیای طبیعی یا منازعات نظامی( چشم پوشی میبعمده )مانند انقال

اما اینها نیز اساساً غیرقابل  ،تر زمانی گردندهای طوالنیخروج کشورها از مسیر رشد متعاد  برای دوره

ه دلیل برخی بینی هستند. در عین حا ، مد  ما امکان یک جهش یا خیز ناگهانی در مرز فناوری را بپیش

شد یا کاربردهای نوآورانه های جدید و عمده نوآوری، چه ناشی از اکتشافات مهمی که تاکنون تصور نمیموج

 گیرد.های موجود، در نظر نمیفناوری

A2تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی تاریخی . 

بررسی  ا انجام دادیم کهبرای پشتیبانی از رویکرد مدلسازی مطروحه در بخش فوق، ما تحلیل اقتصادسنجی ر

 کنیم که آیا رشد بازارهای نوظهور نیز به واسطه متغیرهای بنیادی همانند رشد کشورهای موجود بوده است

گذاری ثابت، آموزش و پیشرفت فناورانه، . در ادبیات موجود به طور کلی پذیرفته شده که سرمایهیا خیر

اما این امکان وجود دارد که این عوامل در  2هستند.عوامل اصلی رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته 

 اقتصادهای نوظهور متفاوت باشند.

های بازار نوظهور در سا « عصر طالیی»ما یک مد  اقتصادسنجی برای تحلیل عوامل رشد در طو  

نه ایجاد نمودیم. ما از یک مد  برش مقطعی استاندارد استفاده کردیم که در آن، میانگین ساال 2115-2111

بر مبنای این موارد رگرسیون شده است: تولید ناخالص  2111-15رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره 

گذاری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، میانگین ، میانگین سرمایه2111داخلی سرانه ابتدایی در سا  

های ثبت نام مدارس متوسطه. همچنین نرخبدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، و میانگین 

زیرا  ،میانگین صادرات کاالهای اساسی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نیز به مد  اضافه گردید

 این یک مؤلفه اصلی تولید ناخالص داخلی برای بسیاری از بازارهای نوظهور است. 

                                                           
توسط دیوید مایلز و اندرو اسکات خالصه شده )جان ویلی و « اد کالن و محیط کسب و کار جهانیاقتص» 6به عنوان مثا  همان طور که  در فصل  1

 (.2114سانز، 

یب با ککند که تولید به واسطه نهاده نیروی کار و سرمایه در تررابرت سولو که از تابع تولید کاب داگالس استفاده میبه عنوان مثا  نگاه کنید به کار  2

 ده است:وری تعیین شبهره
 http://www.jstor.org/stable/1884513?seq=1#page_scan_tab_contents 



 ؟کرد خواهد یرتغی چگونه 0202 سال تا جهانی اقتصاد نظم ؛ بلندمدت اندازچشم                                               

92 

 

متغیرها اثر معنادار آماری بر رشد تولید دهد، مشخص شده که تمام نشان می A2همان طور که جدو  

اند. معناداری ضریب منفی سطوح تولید ناخالص داخلی داشته 2111ناخالص داخلی سرانه واقعی از سا  

تر، پتانسیل زیرا اقتصادهای با درآمد پایین ،سرانه ابتدایی، شاهدی بر همگرایی با اقتصادهای پیشرفته است

ت دانشگاهی، در اینجا نیز های ثروتمندتر دارند. همراستای با تحقیقاباالتری برای رسیدن به کشور

های مالی گذاری عامل بنیادی رشد است. بدهی دولت با افزایش بی ثباتی و غالباً منتج شدن به سیاستسرمایه

 اما ،گذاری ثابت استمیزان اثر آموزش کمتر از سرمایه گردد.تر، باعث کاهش رشد اقتصادی میانقباضی

 شود.و با ورود دانش آموختگان به نیروی کار حاصل می بلندمدتمزایای آموزش، بیشتر در 

سا   15های باال و افزایش آنها در اکثر های متمادی از قیمتما دریافتیم که کاالهای اساسی به دلیل سا 

گذاری ثابت، کم و سرمایهاما میزان این اثر در مقایسه با آموزش  ،گذشته، اثر معنادار آماری بر رشد دارند

ها باعث تأیید روش مورد استفاده در مد  ما و همچنین تقویت برخی از پیامدهای سیاستی است. این یافته

شوند که بازارهای نوظهور باید بر بنیادهای اقتصاد کالن و خلق اقتصادهای می 4اصلی مطروحه در بخش 

 متنوع تمرکز کنند.
 2222-2210نوظهور،  هایمل تاریخی رشد بازاراد سنجی عو: نتایج تحلیل اقتصاA2جدول 

 
Source: PwC analysis 

A3های ارز بازاربرابری قدرت خرید و نرخ مبتنی برهای های ارز واقعی: نرخ. نرخ 

تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید، شاخص بهتری از میانگین استانداردهای زندگی یا حجم 

ح توسعه، اصال متفاوتبا سطوح  مختلف ها در کشورهایزیرا با تفاوت قیمت ،ها استنهادهتولیدات یا 

گاه به لذا ن ،تر هستندشود. به طور کلی، سطوح قیمت در اقتصادهای نوظهور به طور چشمگیری پایینمی

رفته در یشباعث کاهش شکاف درآمدی با اقتصادهای پ ،تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید

 گردد.های ارز بازار میمقایسه با استفاده از نرخ
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های ارز بازار، معیار بهتری از اندازه نسبی اقتصادها از با این حا ، تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ

و کارها یا اهداف ارزیابی کسب  بلندمدتریزی منظر کسب و کار، حداقل در کوتاه مدت، است. برای برنامه

های های ارز بازار در اقتصادهای نوظهور نسبت به نرخگذاری، در نظر گرفتن افزایش احتمالی نرخهسرمای

تواند از طریق تورم قیمتی داخلی نسبتاً باالتر در این برابری قدرت خرید آنها، حائز اهمیت است. این می

 ترکیبی از این دو، رخ دهد. اقتصادهای نوظهور یا به واسطه افزایش نرخ ارز اسمی یا با احتما  بیشتر

، روشی مشابه گزارش اصلی 2151های ارز بازار در سا  در برآورد تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ

های برابری قدرت های ارز بازار در حا  همگرایی به سمت نرخاتخاذ شده که نرخ« 2151جهان در سا  »

های افزایش بینینوع اقتصاد دارند. این منجر به پیشخرید هستند و عوامل مختلف همگرایی نیز بستگی به 

 وریهای رشد بهرههای ارز بازار واقعی برای اقتصادهای بازار نوظهور اصلی به دلیل نرخچشمگیر در نرخ

 تر از سطوح برابری قدرت خریدهنوز هم پایین ،بینی شدههای ارز بازار پیشگردد، گرچه این نرخباالتر می

. با این حا ، ما روش خود را با برآوردهای هستندیافته برای بازارهای نوظهور کمتر توسعه 2151در سا  

ری، به وجدید اقتصادسنجی، در خصوص چگونگی ارتباط نرخ ارز واقعی بازار نوظهور با رشد نسبی بهره

 روز نمودیم.

رابری های ببه سمت نرخ های ارز واقعی به تدریجکنیم که نرخبرای اقتصادهای پیشرفته، ما فرض می

گردند. این سازگار با تحقیقات همگرا می 2151تا  2116قدرت خرید با سرعتی ثابت در طو  دوره از سا  

در صورتی که  ،د شدحفظ خواه بلندمدتدهند که برابری قدرت خرید در دانشگاهی است که نشان می

 نیست. موضوع برقرارمدت این حداقل در کوتاه

 نگریم.ما با جزئیات بیشتر به نتایج مربوط به تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ ارز بازار می Bدر ضمیمه 
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 های ارز بازارهای اضافی برای تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخ: پیش بینیBضمیمه 
س را بر اسا 2151و  2131، 2116های های تولید ناخالص داخلی برای سا بینیخالصه پیش B1جدو  

بر  بینی شده بر مبنای تولید ناخالص داخلیهای پیشبندیهای رتبهدهد. اکثر یافتههای ارز بازار نشان مینرخ

در متن اصلی( کماکان صادق خواهند بود: چین بر ایاالت متحده به  2برابری قدرت خرید )جدو   حسب

ا سا  ها تبندیرت به سمت باالی رتبهدر حالی که هند با قد ،کندترین اقتصاد جهان غلبه میعنوان بزرگ

 2151ها تا سا  کند. اندونزی، برزیل و مکزیک نیز جایگاه خود را در ده کشور برتر در رتبهحرکت می 2151

 کسب خواهند کرد.
 (2212های ارز بازار )بر حسب میلیارد دالر آمریکا ثابت : رتبه بندی تولید ناخالص داخلی بر مبنای نرخB1جدول 

 
Sources: IMF for 2016 estimates (updated for Turkey), PwC projections for 2030 and 2050 

های ارز بازار برای هر یک از کشورها های رشد محاسبه شده بر حسب نرخمیانگین ساالنه نرخ B2جدو  

جدو  سهم اضافی  در متن اصلی است اما این 2دهد. این مشابه جدو  را نشان می 2151در دوره تا سا  

ت شده بر حسب دالر ثابت ایاال بینی شده به سمت نرخ رشد میانگین محاسبهتغییر نرخ ارز واقعی پیش

 دهد که:دهد. این جدو  نشان میمتحده را نیز نشان می
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 بینی شده از مد  ما باعث افزایش بیشتر رشد بر حسب دالر برای اقتصادهای تغییرات نرخ ارز واقعی پیش

 گردد.ت به اقتصادهای پیشرفته میهور نسبنوظ

 بینی شده که استرالیا تنز  ارزش پو  واقعی بسیار تدریجی را در برابر دالر ایاالت از سوی دیگر، پیش

های برابری قدرت خرید های ارز بازار آن در حا  حاضر نیز باالتر از نرخزیرا نرخ ،متحده تجربه کند

های شد استرالیا است، زمانی که بر اساس دالر ایاالت متحده بر حسب نرخاست. این دارای اثر منفی بر ر

ادهای شود. با این حا  برای اکثر اقتصبینی رشد پو  واقعی داخلی سنجیده میارز بازار در مقایسه با پیش

های خرپیشرفته، اثر نرخ ارز واقعی صفر یا مثبت اما نسبتاً اندک است و این بیانگر این واقعیت است که ن

 های برابری قدرت خرید در برابر دالر آمریکا فاصله ندارد.ارز آنها در حا  حاضر خیلی از نرخ

 (2212-2202های ارز بازار )های میانگین رشد واقعی در تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ. تفکیک مؤلفهB2جدول 

 
Source: PwC analysis 
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