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 معاونت پژوھشی

 
 چکیده

اقتصاد جهان باشد. می 2050انداز اقتصادي جهان تا سال ي اکونومیست از چشمواحد اطالعات مجله بینیگزارش حاضر پیش
ي تولید ناخالص داخلی اسمی هاي برتر اقتصادي دنیا خواهد بود. مقایسهاي در ترکیب قدرت، شاهد تغییرات عمده2050تا سال 

، اقتصاد چین بزرگترین اقتصاد جهان است و بعد از آن آمریکا ، هند و اندونزي قرار 2050که تا سال  دهدکشورها نشان می
نند ي غربی مایافتهاقتصاد برتر، کشورهاي توسعه 10در بین  2050بینی هاي بلندمدت اکونومیست، در سال دارند. بر طبق پیش

اي ي نسبت به جایگاه کنونی خود خواهند رسید و کشورهاي در حال توسعهتر، آلمان، انگلیس و فرانسه به جایگاه پایینآمریکا
اقتصاد  10کنند. همچنین کشورهاي ایتالیا و روسیه در بین مانند هند ، اندونزي، برزیل و مکزیک به مراتب باالتري صعود می

 دهندبه رشد افزایشی خود ادامه میي آسیا همچنان دهد که کشورهاي منطقهند داشت. این گزارش نشان میهبرتر حضور نخوا
، 2050بینی ، در سال رسد. بر طبق این پیشمی درصد53به  2050لید ناخالص جهانی در سال و سهم کشورهاي آسیایی از تو

اقتصاد برتر دیگر خواهد بود که این  5ثروت هر کدام از سه اقتصاد برتر دنیا یعنی چین، آمریکا و هند بیشتر از مجموع ثروت 
 المللی خواهد بود.تر کشورهاي چین و هند در مسائل بینموضوع حاکی از نقش پررنگ

اي خواهد داشت کاهش قابل مالحظه 2050شود که متوسط نرخ رشد جمعیت تا سال همچنین در این گزارش نشان داده می
رسد که این امر در کاهش یم 2050-2015هاي درصد در سال0,5به  2014-1980هاي درصد سال 1,3به طوریکه از نرخ 

متوسط نرخ رشد اقتصادي مناطق مختلف جهان موثر خواهد بود. با این وجود در بسیاري از کشورهاي آفریقایی و خاورمیانه 
خواهد بود که این افزایش جمعیت چنانچه با ایجاد اشتغال همراه گردد می  2014بیشتر از سال  2050میزان جمعیت در سال 

شود. در مقابل، بسیاري از کشورهاي اروپایی و آسیاي رشد اقتصادي پایدار و باال در بلندمدت براي این کشورها  تواند منجر به
با کاهش میزان جمعیت و به دنبال آن کاهش میزان نیروي کار مطلوب مواجه خواهند شد  2050-2015هاي شرقی بین سال

 تغییر رویکرد این کشورها در قوانین مهاجرتی خواهد بود.  که یکی از تبعات آن کاهش جمعیت نیروي کار و احتمال

همچنان بیشتر از اقتصادهاي نوظهور  2050ي اقتصادهاي پیشرفته کنونی در سال شود که درآمد سرانهدر نهایت نشان داده می
اما از نظر درآمد  برتر دارند اقتصاد 10بین خواهد بود، در واقع با وجود اینکه کشورهایی چون چین و هند جایگاه اول و سوم را 

 اي نسبت به وضعیت کنونی خواهند داشت.اي دست نخواهند یافت گرچه پیشرفت قابل مالحظهسرانه به چنین رتبه
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 2050قدرت برتر اقتصادي دنیا در سال  1-10

، 1العات مجله اکونومیستواحد اط  بینیباشد. بر طبق پیش بزرگترین اقتصاد دنیا 2050رود اقتصاد چین تا سال انتظار می
 2050سال  ن دري آبینی شدهبا مقدار پیش 2014الهاي برتر اقتصادي در سقدرت ي مقدار تولید ناخالص داخلی اسمیمقایسه

. گیرداز تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا پیشی می 2026، در سال الرتولید ناخالص داخلی اسمی چین به ددهد که نشان می
اقتصاد برتر دنیا خواهد داشت،  10، سومین جایگاه را در لیست  %5، با متوسط رشد ساالنه اقتصاد هند 2050در سال  مچنینه

هاي دارند به جایگاه چهارم و هشتم خواهند رسید. نماینده 2014اندونزي و مکزیک که جایگاه پانزدهم و شانزدهم را در سال
ایاالت  .دهندمیگاه کنونی خود را از دست اما جای حضور خواهند داشتقتصاد برتر دنیا ا 10 بین اقتصادهاي غربی همچنان در

بود اما به ترتیب از جایگاه اول، چهارم، پنجم خواهند  اقتصاد برتر 10در بین انگلیس و فرانسه همچنان ي آمریکا، آلمان، متحده
حضور  دنیا اقتصاد برتر 10ن ایتالیا و روسیه در بی کشورهاي چنینمهو ششم به جایگاه دوم، ششم، نهم و دهم خواهند رسید. 

 .نخواهند داشت

 ):بررسی تولید ناخالص داخلی اسمی1 شکل(

 

 

 ادامه رشد آسیا-2

 ياقتصاد رشدي قرن بیستم از نیمه دهند.ي آسیا همچنان به رشد خود ادامه میبینی کشورهاي منطقهپیش این طبقبر 
رونق دیگري بین کشورهاي آسیایی به وجود آمد  ي سومابتداي هزارهاز  سرعت گرفت،  ي جنوبیکشورهایی چون ژاپن و کره

درصد در 26، از  2به طوریکه سهم کشورهاي آسیایی از تولید ناخالص جهانیدیگر کشورهاي آسیایی نیز شروع به رشد کردند و 

                                                           
1The Economist Intelligence Unit  
2 Global GDP  
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دهد بینی بلندمدت، آسیا همچنان به رشد افزایشی خود ادامه میپیش این رسید. بر طبق 2014درصد درسال 32به  2000سال 
 .خالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داداز تولید نا %53 ، 2050و در سال 

 ):سهم تولید ناخالص مناطق مختلف دنیا از تولیدناخالص جهانی2 شکل(

 

 

 قدرت برتر اقتصادي ي جهانی سهسلطه-3

، ثروت هر کدام از این سه کشور به 2050خواهند بود، و در سال  هند، سه اقتصاد برتر دنیا ، آمریکا و چین و  2030تا سال 
اندونزي، آلمان، ژاپن، برزیل و  يیعنی مجموع ثروت کشورها(اقتصاد برتر دیگر خواهد بود 5تنهایی بیشتر از مجموع ثروت 

 دهد. زیع ثروت در دنیا را نشان میموضوع الگوي جدیدي از تو. این )انگلیس

ملل و لا، امنیت بینییوهواالملل مثل تغییرات آبتري را در مسائل بینبنابراین کشورهاي چین و هند نقش بسیار پررنگ
کا این فرصت را به هاي حال حاضر دنیا به خصوص آمریمدت قدرتگرچه باید دید که در میان اقتصادجهانی خواهند داشت.

 داشته باشند یا خیر. المللیتعامالت بین دهند که نقش بیشتري را درچین و هند می
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 2050هاي اقتصادي در سال ي تولید ناخالص داخلی اسمی قدرت): مقایسه3 شکل(

 

 جهان ي جدیدي از کاهش جمعیت دردوره-4

باشد نمیها تر از مقدار متوسط خود در تمام دورهپایین چندان 2050نرخ رشد اقتصادي جهان در سال  بینیپیشبر طبق این 
یکی  کند.شروع به کاهش می 2030نرخ رشد اقتصادي در مناطق مختلف جهان از سال دهد ) نشان می4همانطور که شکل(اما 

 باشد.عیت میجمرشد ترین دالیل  کاهش نرخ رشد، کاهش نرخ از مهم

 ي نرخ رشد اقتصادي در مناطق مختلف دنیا: برسی و مقایسه)4( شکل
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عامل نیروي  ، عوامل الزم براي به وجود آوردن رشد اقتصادي پایدار هستند.وري کل بهرهنیروي کار و موجودي سرمایه به همراه 
دهد که جمعیت نشان می نرخ اما تخمین بلندمدت استبودههاي اخیر دهه طیاصلی نرخ رشد اقتصادي دنیا  هايمحرك از کار

-1980ي که در دوره جهان به وجود خواهد آمد. متوسط نرخ رشد جمعیت جهان کاهش شدیدي در متوسط نرخ رشد جمعیت
 رسد. که به تبع آن نرخ رشد جمعیت در سن کار نیزدرصد می0,5به  2050-2015ي درصد بوده است در دوره1,3،  2014

 رسد.می 2050-2015ي درصد در دوره0,3به  2014- 1980ي درصد در دوره1,7یابد و از کاهش می

 :متوسط نرخ رشد جمعیت جهان): 5( شکل

 

 

 رشد جمعیت همچنان سودآور خواهد بود-5

بسیاري از کشورهاي آفریقایی و در  ،معیت در سن کار در جهان گفته شددر بخش قبل درمورد کاهش نرخ ج که آنچه وجودبا 
ي نرخ رشد باالي اقتصادي در بلندمدت است. نرخ رشد جمعیت کنندهخاورمیانه، افزایش جمعیت در سن کار همچنان تضمین

هد شد همچنان که در کشورهاي اخو برابر ، سه 2050تا  2014هاي ، بین سالکشورهاي کنیا ، آنگوال و نیجریه  در سن کار در
 .زایر و ایران و دو برابر خواهد گردیدمصر ،الج



 

 
 

   ٧ 
 

 زیموسسھ عالی آموزش وپژوھش مدیریت و برنامھ ریزی

  نیروي کار جمعیت میزان بین کشورهاي داراي بیشترین نیروي کار جمعیت يي اندازهمقایسه :)6( شکل

 

 

 هاي رشد اقتصادي از میزان رشدسهم محرك ):7( شکل

 
ین داشتن اواقع  در نرخ رشد باال در بلندمدت است. بینیعامل مهمی در پیش باال در اغلب این کشورها ، داشتن میزان جمعیت

 .شودمیهاي اقتصادي این کشورها است که موجب رشد پایدار با نرخ باال میزان جمعیت از مزیت
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 معاونت پژوھشی

ند. کي نیروي کار را تضمین میدر این کشورها است که عرضه ، افزایش نرخ زاد و ولدجمعیت باالترین دلیل داشتن اصلی 
شورها توانایی این را دارند که با افزایش نرخ مشارکت نیروي کار از طریق افزایش مشارکت بیشتر زنان در بازار این کهمچنین 

 ي نیروي کار را افزایش داده و رشد اقتصادي را تضمین کنند. کار و یا باال بردن سن بازنشستگی، عرضه

در ایجاد شغل براي جمعیت در سن کار موفق  کشورهاي مذکور شودبینی فرض میدر این پیشاطر نشان کرد که باید خگرچه 
شود. اما اگر این کشورها در ایجاد شغل براي نیروي کار موفق نباشند، این موضوع سبب رشد پایدار در بلندمدت می و هستند

 .دشدخواهدر فضاي سیاسی  تبدیل به تهدیدي براي اقتصاد از طریق بروز ناآرامی باالمزیت داشتن جمعیت 

 

 تغییر عامل نیروي محرك رشد در بسیاري از کشورها-6

با کاهش جمعیت نیروي کار  2050تا  2014هاي بسیاري از کشورهاي اروپایی و آسیاي شرقی بین سال بینیبر طبق این پیش
. ژاپن بیشترین کاهش را در بین کشورها خواهد خواهد بود اقتصادي این کشورهابراي رشد  معضلیکه  شد خواهندمواجه 

 میلیون نفر خواهد رسید که درواقع بیش از یک چهارم جمعیت 47میلیون نفر به  66این کشور از نیروي کار داشت، جمعیت 
ر درصد کاهش د 18تا  17ي جنوبی نیز حدود رود که چین و کرهکنونی خود را از دست خواهد داد. انتظار می نیروي کار

پنجم  بیش از یک ،نیروي کار ، پرتغال و آلمان، کاهش جمعیتین کشورهاي اروپایی، یونانباشند. در بجمعیت نیروي کار داشته
تان قسدر اقتصادهاي نوظهور اروپا مانند ترکیه و قزانیروي کار جمعیت نیروي کار کنونی خواهد بود. همچنین کاهش جمعیت 

 د بود.درصد خواه 30تا  20، حدود 

 نیروي کارجمعیت میزان  کمترین بین کشورهاي داراي نیروي کار ي جمعیتي اندازهمقایسه): 8( شکل
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 هاي رشد اقتصادي از میزان رشدسهم محرك ):9( شکل

 

تا حدودي اثر منفی کاهش جمعیت را کم  تواندشود میمی ش نرخ مشارکت در این کشورها اتخاذی که براي افزاییهاسیاست
هاي مهاجرتی در دستور کار ها کافی نیست. به منظور جذب نیروي کار بیشتر در این کشورها سیاستکند اما این سیاست

 دبراي جذب نیروي کار نیاز به تسهیل قوانین و مقررات مهاجرتی خواهندر آینده ع این کشورها قدروا. ها قرار خواهد گرفتدولت
 داشت.

کشورها  توانایی. بنابراین قرار دهندکار باید جایگزینی براي عامل نیروي نرخ جمعیت در سن کار، این کشورها با توجه به کاهش
براي برخی از کشورها که رشد رشد اقتصادي قابل اهمیت است.  هايمحرك نیروي کار به عنوان یکی از  عاملجایگزینی براي 

تواند عامل محرك تر شدن اقتصاد می"برسرمایه"گذاري بیشتر و ي کمی آغاز کردند، سرمایهي اولیهاقتصادي را با سرمایه
توانند با انتقال اقتصاد از تولید با تکنولوژي و سرمایه کمتر به این کشورها هنوز می درواقع جدیدي براي رشد اقتصادي باشد.

 رشد اقتصادي باال را تضمین کنند.، داشتن ي بیشترید با تکنولوژي و سرمایهسمت تول

وري کل عوامل دارند، جایگزینی رشد اقتصادي وابسته به سرمایه و بهرهیافته که در حال حاضر اما براي اغلب کشورهاي توسعه
 با باید بنابراین. در حد بسیار باالیی استزیرا اقتصاد این کشورها از نظر میزان سرمایه  باشدتر میبراي عامل نیروي کار سخت

صادي رشد اقت -)R&Dگذاري بیشتر در بخش تحقیق و توسعه(به طور مثال سرمایه_وري تمرکز بیشتر بر روي افزایش بهره
 و پایدار را تضمین کنند. باال

 

 در مجموع ثروتمند، به طور فردي نه چندان ثروتمند -7

ظر با در ن بنابراین خواهند کرد،اقتصادهاي نوظهور با آهنگ بیشتري از اقتصادهاي پیشرفته رشد  رودانتظار می همچنان که
تصادي حال قهاي اچین و هند، جایگاه قدرت شود کهبینی میپیش کشورهاي در حال توسعهگرفتن سرعت رشد اقتصادي 
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قدرت برتر  10هوري مانند اندونزي و مکزیک در بین همچنین اقتصادهاي نوظ .تصاحب کنندیعنی آمریکا و ژاپن را دنیا حاضر 
 اقتصاد برتر از دست خواهند داد.  10اقتصادي جهان قرار خواهند گرفت درحالیکه روسیه و ایتالیا جایگاه خود را بین 

چون . از اقتصادهاي نوظهور خواهد بود بیشترهمچنان   2050سال در ي کنونی درآمد سرانه اقتصادهاي پیشرفته با این وجود
ناخالص داخلی باال  سرعت افزایش رشد جمعیت نیز به مانند سرعت افزایش رشد تولید ي نوظهور و در حال توسعهکشورهادر

ز ا اخالص داخلی دارند اماخواهد بود ، بنابراین با وجود اینکه کشورهایی چون چین و هند جایگاه اول و سوم را در رشد تولید ن
د که تا شوبینی می. پیشاي خواهند داشتگرچه پیشرفت قابل مالحظه واهند یافتخاي دست نمد سرانه به چنین رتبهنظر درآ

ي یک درصد درآمد سرانه3،  2014در هند که در سال  ي در چین بیشتر از ژاپن باشد. درآمد سرانهدرآمد سرانه 2050سال 
ن درآمد سرانه در چین و ي بیدرصد درآمد سرانه آمریکا خواهد رسید. همچنین مقایسه24ي آمریکایی بود به کنندهمصرف
 2050در سال  یک آمریکایی است؛درصد درآمد سرانه 14یک فرد چینی درآمد سرانه  2014در سال  که دهدنشان می آمریکا

 .رسددرصد می50این عدد به 

 2050و  2014اقتصادي در سال  هاي برترتي قدري درآمد سرانهمقایسه ):10( شکل
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