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1

پیشگفتار

اقتصاد یکی از جنبههای بسیار مهم حیات بشری است .بسیاری از فعالیتهایی که در گوشه و کنار جهان در حال
انجام است ،با هدف رسیدن به منافع اقتصادی و در نهایت رفاه اجتماعی انجام میشود .از فعالیتهای تولیدی ،مانند
کشاورزی و محصوالت صنعتی تا فعالیتهای مالی و بانکی ،همگی با هدف رسیدن به رشد و منافع اقتصادی در جهان
انجام میشوند .با توجه به تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورها و مناطق مختلف جهان ،تجارت و تبادل کاال در این بازار
جهانی ،تقریباٌ غیر قابل اجتناب است .لذا صادرات و واردات کاال در عرصه بینالمللی از زمانهای قدیم برقرار بوده و هست.
با ظهور فناوریها ،کاالها و خدمات متعدد ،تجارت جهانی نیز دچار تغییرات زیادی میشود .امروزه از تغییرات آب و هوایی،
جمعیتشناسی تا تغییرات در سیاستهای دولتها و بلوکهای اقتصادی ،سیاسی ،تحوالت زیادی بر اقتصاد جهانی وارد
میشود .مطرح شدن کشورهای نوظهور و با اقتصاد در حال رشد ،مانند چین ،هند ،برزیل ،آفریقای جنوبی و غیره ،صحنه
اقتصاد جهانی را دچار تغییراتی کرده است .ظهور بلوکهای اقتصادی ،مانند کشورهای بریکس ) (BRICSو ایجاد
صندوقهای توسعه و همکاریهای اقتصادی جدید ،عالوه بر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و سایر مؤسساتی که
بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند ،تحوالت زیادی را در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کردهاند .وجود دائمی این تحوالت
بنیادین باعث شده است که همواره عدم قطعیتهایی در افق اقتصاد جهانی ظاهر شود و مسیر رشد آن همواره نامعلوم و
دچار تغییر جهتهای مداوم شود .امروزه ناآرامیهای امنیتی و سیاسی در مناطقی مانند خاورمیانه و تحوالت ژئوپلتیکی
دیگر در مناطقی مانند دریای جنوبی چین ،به همراه کاهش قیمت کاالهایی مانند نفت ،کند شدن آهنگ رشد اقتصادی
چین و آسیا باعث بوجود آمدن بازارهای مالی و اقتصادی متالطم شده است .هنوز بسیاری از کشورها نتوانستهاند که از
بحران اقتصادی سالهای  2008میالدی و رکودی که از آن بوجود آمد ،خالصی یابند .بدهیهایی که کشورهای مختلف
مانند یونان به سرمایهگذاران خارجی دارند و عدم توانایی بازپرداخت این وامها و همچنین باال و پایین شدن نرخ مبادله
ارزها و سقوط ناگهانی سهام در بازارهای مالی ،همگی خبر از تحوالتی میدهند که در عرصه اقتصاد جهانی در حال رخ
دادن است .با توجه به اهمیت فوقالعاده این موضوع ،در این گزارش سعی شده است تا فراروندهای قابل شناسایی و درک
در حوزه اقتصاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا نیروهای پیشران واقعی تغییرات شناسایی شده و در برنامهریزیها
مورد استفاده قرار گیرند.
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2

دورنمای در حال تغییر ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی جهان
امروزه تغییر و دگرگونی که از دنیای تک قطبی به سمت چندقطبی در جریان است ،یک فراروند دیرپا و قوی است.

نقطه آغاز این تغییر بنیادین را شاید بتوان در دهههای  1980جستجو کرد ،یعنی زمانی که پایههای یک جهان در هم تنیده
و متکی به هم ریخته شد .پویایی این جهان تازه بوجود آمده ،روز به روز گستردهتر و قویتر شده و به نظر میرسد که
نیروهای پیشران تغییرات در دهه های آینده نیز در جریان خواهد بود .بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از پیامدهای
اصلی این تغییر و دگرگونی قدرت در جهان ،تغییر مرکز ثقل اقتصادی جهان به سمت شرق و جنوب خواهد بود .تا سال
 2030میالدی ،کشورهای در حال توسعه ،دو سوم رشد جهانی اقتصاد را به خود اختصاص داده و در نهایت به یک مقصد
اصلی برای تجارت جهانی تبدیل خواهند شد .در همین زمان ،تغییرات زیادی در اندازه نسبی اقتصادهای جهان رخ خواهد
داد ،طوری که مجموع  GDPکشورهای چین و هندوستان از مجموع  GDPهفت کشور صنعتی جهان ) (G7بیشتر
خواهد شد .حتی بعضی از کارشناسان پیشبینی میکنند که تا سال  2060اقتصاد دو کشور چین و هند از اقتصاد کشورهای
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ) (OECDنیز بزرگتر خواهد بود .در سال  2030اقتصادهای اول و دوم جهان،
آمریکا و چین خواهند بود و رقابتی بین اتحادیه اروپا و هند برای کسب مقام سوم بوجود خواهد آمد .با توجه به اینکه رشد
اقتصادی در چندین اقتصاد نوظهور شتاب پیدا میکند ،تا سال  2030کشورهای بیشتری به جمع اقتصادهای بزرگ جهان
میپیوندند .از جمله این کشورها می توان به مکزیک ،اندونزی ،نیجریه ،ویتنام و ترکیه اشاره کرد .البته موفقیت این کشورها
به عواملی همچون نحوه مدیریت دولتی ،سیاستهای اقتصادی ،وضعیت جمعیتی و سطح تحصیالت شهروندان آنها
بستگی دارد.

شکل  :1سهم  GDPدر کشورهای  OECDو غیر عضو  OECDدر سال های مابین  2000تا 2060
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همان طور که جغرافیای قدرت در جهان در حال تغییر است ،مشخصههای قدرت نیز تغییرات زیادی را تجربه میکند .به

عبارت دیگر ،کشورهایی که رشد اقتصادی بیشتر و بهتری پیدا میکنند ،در تالش خواهند بود تا این قدرت اقتصادی را به
فرآیندهای تأثیرگذاری در عرصه جهانی تبدیل کنند .ساختار قدرت جهانی نیز با وارد شدن این کشورهای جدید ،دگرگون
شده و تغییراتی را نیز تا به امروز تجربه کرده است .از جمله این تغییرات ساختاری ،ظهور کشورهای  G8و در نهایت G20

است .در این دنیای تغییر یافته ،یک تعادلی باید بین مشارکت کشورها در ساختار اقتصادی جهان و همچنین چالشهای
ناشی از تنوع و گوناگونی بازیگران با منافع (گاها" متضاد) ایجاد میشود .این تنوع و گوناگونی بازیگران تنها شامل کشورها
نمیشود ،بلکه بازیگران غیر دولتی ز یادی در حال وارد شدن به ساختار اقتصاد جهانی هستند که قدرت تأثیرگذاری آنها
نه تنها کمتر از دولتها نیست ،بلکه در بعضی موارد حتی بیشتر از آنها نیز است .از جمله این بازیگران غیر دولتی میتوان
به کسبوکارهای چندملیتی ،سازمانهای مردمنهاد ،بنیادهای پولی و مالی ،شهرها /کالن شهرهای بزرگ ،موسسات و
بنیادهای آکادمیک و غیره اشاره کرد .قدرت تأثیرگذاری این بازیگران غیر دولتی در دهههای آینده رو به فزونی خواهد
گذاشت.

شکل  :2رشد شهرهای با اندازه متوسط تا سال  2025و سهم آن ها در  GDPو رشد  GDPبر اساس نوع شهرها

حتی بعضی معتقدند که این بازیگران غیر دولتی در نهایت توانایی بیشتری برای ایجاد ائتالفها و اتحادها در جوامع
برای مقابله با چالشهای زیست محیطی ،امنیتی و غیره خواهند داشت .در بین بازیگران غیردولتی نیز نقش کالنشهرها
در آینده بسیار موثر و کلیدی خواهد بود .کالنشهرها را موتور رشد اقتصادی آینده نیز نام نهادهاند .در کشورهای عضو
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ،بیش از نیمی از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال آنها در  275شهر بزرگ (با جمعیت
بیش از نیم میلیون نفر) موجود در این مناطق رخ میدهد .کالنشهرها که جمعیتی باالی  10میلیون نفر دارند ،مورد توجه
بیشتر کسبوکارها و سیاستمداران قرار دارند ،طوری که بیش از  70درصد  GDPدر جهان ،در همین کالنشهرها ایجاد
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میشود .البته در بعضی از کشورهای در حال توسعه این توجه به کالنشهرها دچار تغییر شده و شهرهایی با اندازههای
متوسط ( جمعیت کمتر از  10میلیون نفر) نیز مورد توجه و سرمایهگذاریهای متعدد قرار گرفتهاند .کارشناسان چنین
پیشبینی میکنند که از  2007تا  ، 2025شهرهای کالن و متوسط در کشورهای در حال توسعه به همراه قشر متوسط
شهری که در خود ایجاد میکنند ،در حدود  %45کل رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص خواهند داد.

شکل  :3تا سال  ،2020سهم دارایی های مالی کشورهای نوظهور

اصلیترین نیروی پیشران این تغییر و دگرگونی در ساختار قدرت و تاثیرگذاری ،در واقع وقوع پدیده جهانی شدن
است .یکپارچه شدن تجارت جهانی در آینده نیز ادامه خواهد یافت ،ولی با رشد کمتر و آهستهتر از آنچه که قبالً تصور می
شد .در این میان وزن اصلی رشد اقتصادی در جهان در سال  2060نیز در اختیار کشورهای غیر عضو در سازمان توسعه و
همکاریهای اقتصادی خواهد بود .سهم رشد اقتصادی این کشورها در سال  2012در حدود  %35بوده است که این رقم
در سال  2060میالدی به رقم  %56خواهد رسید .افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی ،به همراه رشد
سریع فناوری های ارتباطاتی باعث گسستهتر شدن زنجیره ارزش خواهد شد که حجم واردات و صادرات بین کشورها را از
 %40کنونی به  %60در سال  2030خواهد رساند .همین روند کلی با کاهش هزینههای حمل و نقل تقویت شده و جریان
کاال ،خدمات ،سرمایهگذاریها و نیروهای انسانی رشد بیشتری پیدا خواهد کرد .در زمینه امور مالی نیز بسیاری از
کارشناسان ،رشد جریان سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را پیشبینی میکنند .طوریکه این سرمایهگذاریها درمقایسه با
امروز ( )2016تا سال  2030دو برابر خواهد شد.
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در حوزه منابع انسانی نیز رشد کمی و افزایش تحرک نیروهای ماهر و متخصص در سطح جهانی را شاهد خواهیم
بود .تعداد دانشجویانی که در سال  2012در کشورهای غیر از محل سکونت خود مشغول تحصیل بودند (یعنی  4میلیون
نفر) تقریباً دو برابر تعداد دانشجویان در سال  2000بود .به طور سنتی کشور آمریکا یکی از محبوبترین مقاصد دانشجویان
برای ادامه تحصیل بوده و هست ،اما امروزه کشورها و مناطق دیگری نیز در رقابت بر سر کسب درآمد از دانشجویان
بینالمللی هستند .طبق تخمین کارشناسان ،در سال  2025تعداد دانشجویان خارجی در کشورهای مختلف در حدود 8
میلیون نفر خواهد بود .بیشترین متقاضیان تحصیل در دانشگاههای آمریکایی و اروپایی را دانشجویان کشورهای آفریقایی،
خاورمیانه ،آسیایی و آمریکای جنوبی و مرکزی تشکیل خواهند داد .البته همین مهاجرتهای علمی و سایر انواع مهاجرتها،
درواقع پیش برنده اصلی پدیده جهانی شدن هستند .امروزه ،تعداد  230میلیون مهاجر در سراسر جهان وجود دارند که به
خاطر عوامل مختلفی همچون جنگ ،قحطی ،ملحق شدن دوباره به خانواده و موارد این چنینی تصمیم به مهاجرت میگیرند.
البته اصلیترین انگیزه آنها رسیدن به زندگی و موقعیت شغلی بهتر است .هر چقدر که شکاف بین کشورهای فقیر و غنی
عمیقتر میشود ،به تعداد مهاجران نیز افزوده می شود .البته بسیاری از این مهاجران ،تخصص و مهارت را نیز به کشورهای
مقصد انتقال میدهند .تنها در سال  ،2012-2011تعداد مهاجران تحصیل کرده و متخصص که به کشورهای OECD

رفتند ،در حدود  %70افزایش یافت و به رقم  27میلیون نفر رسید .در دهههای آینده نیز ،این حجم مهاجرت به کشورهای
پیشرفته ،همچنان ادامه خواهد داشت.
اما باید در نظر داشت که جهانی شدن با روندهای مخالفی نیز روبرو است .اگر چه نیروی پیشران جهانی شدن ،بسیار
قوی است و ادامه آن در دهههای آینده نیز قابل پیشبینی است ،اما مسیر این جریان با روندها و نیروهای مخالف نیز روبرو
است .س ه نیروی کلی را می توان تشکیل دهنده مجموعه نیروهای پیشران مخالف جهانی شدن بر شمرد.
جنگ های نظامی و تاثیرات آنها
سیاستهای منطقهای و تمرکزگرا
گسترش اقتصاد چرخهای (بازیافتی)
با نگاه به گذشته میتوان به این نتیجه رسید که تعداد جنگهای داخلی در جهان روبه کاهش است .تعداد جنگهای
داخلی در سال  1994به اوج خود رسیده بود ،طوریکه در حدود یک-چهارم کشورهای جهان با این پدیده روبرو بودند .اما
امروزه تعداد کشورهای درگیر در جنگ های داخلی کمتر از  %15است .شاید بتوان باال بودن سطح سواد ،تنوع در اقتصاد
و تغییرات جمعیتی مثبت را عامل اصلی کاهش میزان جنگهای داخلی دانست .در همین مسیر ،تعداد جنگهای بین
کشوری نیز علی رغم افت و خیزهای زیاد ،روند رو به کاهشی داشته است .افزایش و تقویت ارتباطات مالی و اقتصادی را
میتوان عامل اصلی کاهش جنگهای بین کشوری دانست .مساله جالب توجه اینجاست که در پیشبینی روندهای آینده
جنگهای داخلی و بین کشوری ،نگاههای واگرای زیادی بین کارشناسان وجود دارد .برای مثال ،عدهای معتقد هستند که
روند کاهشی جنگهای داخلی و بین کشوری در آینده نیز ادامه خواهد یافت و تعداد جنگهای داخلی از  %15کل کشورهای
جهان به  %12در سال  2030خواهد رسید و جنگهای بین کشوری نیز تنها در کشورهای زیر صحرای آفریقا و یا جنوب
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آسیا رخ خواهد داد .این در حالی است که شورای اطالعات ملی آمریکا ،روند جنگهای بین کشوری را رو به افزایش
میداند و دلیل آن را بوجود آمدن تغییرات در سیستم بینالمللی میداند .اما همین شورا نیز بروز جنگهای بینالمللی و یا
جهانی را بعید میداند.
البته چنانچه تنشهای داخلی در یک کشوری به حدی افزایش یابد که از مرزهای آن عبور کرده و سایر کشورها را
نیز طوری درگیر کند که قدرت های جهانی مجبور به واکنش شوند ،در آن صورت احتمال بروز جنگهای بینالمللی و یا
جهانی باالتر میرود .باید در نظر داشت که جنگهای امروز ،شامل گروههای تکه تکه و پخش شده نظامی در خطوط
مقدم غیر متمرکز و چندگانه است .در نگاه کارشناسان سه خطر اصلی پیشروی جامعه بینالمللی قرار دارد:
ادامهدار بودن جنگها ،حمالت انتحاری غیر قابل پیشبینی به زیرساختهای شهری و وجود شک و تردید درباره
فرآیندهای موسسات جهانی برای مقابله با جنگهای داخلی و بینالمللی.
البته مشخص است که در صورت درگیر شدن یک کشور به یک جنگ ،تبعات این جنگ به شرکای تجاری آن کشور
نیز تأثیرگذار خواهد بود و یک حقیقت واضح دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن اینکه جنگ بر تجارت آزاد و
سرمایهگذاری در کشورها نیز بسیار تأثیرگذار است .جنگهای داخلی و بین کشوری میتواند تا دو سوم جریان تجارت را از
کار بیاندازد .البته طبیعت جنگها و تعداد کشورهای درگیر در آن ،تعیین کننده میزان خسارت بر تجارت و کسب و کارها
خواهد بود .ولی کارشناسان معتقدند که در هر جنگی ضرر و زیان وارد شده به کشورهای صادر کننده ،همواره بیشتر از
کشورهای واردکننده است .برای کشورهای صادر کننده ،درک و پیشبینی خطرات و میزان تأثیرات اقتصادی ناشی از جنگ
در محیط ژئوپلیتیکی بسیار متالطم امروزی ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همان طور که گفته شد ،عامل دوم در تقابل با جهانی شدن ،منطقهگرایی است .اگرچه مدلهای پیشرفتهای در زمینه
تجارت های چندگانه آزاد در جهان پیشنهاد شده است (همانند مدل تجاری فرآتالنتیک) ،اما از زمان شروع رکود در اقتصاد
جهان ،موانعی نیز در جهت مخالف تجاری آزاد ایجاد شده است .از اکتبر سال  2008تا می  2014در حدود  1000قانون
محدود کننده تجارت در جهان به اجرا گذاشته شده است که در زمان وضع قوانین ،از آنها به عنوان قوانین موقت نام برده
می شد .اما از همین تعداد قوانین محدود کننده ،تنها یک پنجم آنها ملغی شدهاند .این نرخ آهسته حذف قوانین محدود
کننده تجارت آزاد ،تا سال  2015نیز ادامه داشته است .از نوامبر سال  2013تا می  ،2014کشورهای  G20در حدود 112
قانون محدود کننده تجارت را به اجرا گذاشتهاند که در حدود  %0/5واردات جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است .به
همین دلیل بسیاری از کسب و کارها از سازمانهایی مانند  OECDسازمان تجارت جهانی و غیره درخواست کردهاند تا
به طور منظم روند وضع چنین قوانینی را مورد پایش قرار دهند .اغلب این قوانین محدود کننده ،در واقع شامل ترجیح دادن
صنایع داخلی نسبت به رقبای خارجی است .این گونه قوانین منطقه گرا ،واردات مواد و کاال را محدود کرده و دست باال را
به صنایع داخلی میدهد .چنین قوانینی با حقوق به رسمیت شناخته شده شرکتهای خارجی در تضاد است .چرا که بسیاری
از این کشورها ،به شرکتهای خارجی ،حق تولید محصول و فروش آن را در بازارهای خودشان به رسمیت شناختهاند ولی
با این قوانین ،این حقوق پایمال میشود .در راستای همین قوانین ،دولتها در زمینه ارائه دادهها و اطالعات مربوط به
کسبوکارها نیز تبعیض قائل شده و اطالعات حساس را تنها به شرکتهای داخلی خود ارائه میدهند .این گونه اقدامات و
قوانین ،حتی میزان تجارت در کشورهایی که چنین قوانینی را وضع نکردهاند ،را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .در مطالعهای
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که انجام شده است ،اجرای تنها بخش کوچکی از این قوانین (به میزان  ،) %8باعث کاهش  12میلیارد دالری واردات و
 11میلیارد دالری صادرات در جهان می شود .چهار پنجم کاهش تجارت به طور عمده در کاالهای واسط رخ میدهد که
زنجیره ارزش جهانی را با خطر روبرو میکند .بنابراین میتوان گفت که پیامد اصلی قوانین محدودکننده تجارت آزاد ،افزایش
انزوای اقتصادی و به خطر افتادن درآمدهای ناشی از فعالیتهای زنجیره ارزش جهانی است .کاهش حجم تجارت واسطهای،
باعث کاهش ارتباطات جهانی شده و در نهایت روند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی را معکوس میکند .همین خطرات و
تهدیدها را میتوان در زمینه نحوه تدارکات کاال در دولتها و کنترل و جهت دهی جریان اطالعات به شرکت های
خاص(داخلی) در نظر داشت .به طور خالصه میتوان گفت که تأثیرات قوانین محدودکننده ،انحصار دولت ها در تدارکات
کاالها و محلی کردن دادهها و اطالعات را میتوان در حوزههایی مانند انتقال فناوری و نوآوری ،جذب سرمایهگذاریهای
خارجی و جریان تجارت بینالمللی مورد تحقیق و بررسی های بیشتر قرار داد.
عامل سوم در تقابل با جهانی شدن ،پیامدهای جانبی بوجود آمده از اقتصاد چرخهای (بازیافتی) است .اقتصاد چرخهای
یا بازیافتی در واقع یک برنامهای است که برخی از جوامع برای مصرف بهینه مواد اولیه به اجرا میگذارند .کشورهای
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اقدامات زیادی را در جهت تثبیت اقتصاد کارا (با مصرف بهینه مواد اولیه) و
همچنین جداسازی مصرف مواد از رشد اقتصادی انجام دادهاند .در این کشورها ،میزان  GDPبه ازای مواد اولیه مصرفی،
از سال  2000تا کنون در حدود  %30رشد داشته است .در همین زمان میزان زباله های شهری  %4کاهش داشته و نرخ
بازیافت موادی همچون شیشه ،فوالد ،آلومینیوم ،کاغذ و پالستیک رشدی در حدود  80درصد را تجربه کردهاست .البته نرخ
مصرف مواد اولیه در کل جهان روند صعودی داشته است .دلیل این روند صعودی افزایش مصرف مواد اولیه در کشورهای
در حال توسعه بوده است .اگرچه اقتصاد چرخهای ،معانی مختلفی را در ذهن افراد مختلف تداعی میکند .اما همگی به این
واقعیت اذعان دارند که گسترش این نوع اقتصاد در جوامع مختلف بر روشهای تولید و مصرف آنها تأثیرات عمیق و
سیستمی برجا میگذارد .البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که صرفهجویی در مصرف مواد و کاهش صدمات
زیستمحیطی مدلی از اقتصاد چرخهای را شکل میدهد که فرصتهای اقتصادی زیادی را نیز به همراه دارد .این اقتصاد
در حال ظهور ،رابطه بین تولیدکننده و مصرف کننده ،بین محصول و کاربر را دچار دگرگونیهای ریشهای میکند.
فعالیتهای تعمیری ،استفاده مجدد ،توزیع مجدد و تولید مجدد به همراه نرخ باالی بازیافت مواد ،باعث رشد و توسعه
فناوریهای جدید مواد شده و جهان را با پدیده مواد تجدیدپذیر روبهروکرده است .این نوع اقتصاد چرخه ای حاوی منافع
زیادی در حوزه اقتصاد کالن کشورهاست .در محاسبهای که توسط شرکت مک کینزی انجام شده است ،ارزش صرفه
جویی مواد در این نوع اقتصاد ،رقمی بالغ بر یک تریلیون دالر در سال خواهد بود .مشخص است که با گسترش اقتصاد
چرخهای (بازیافتی) مدل های اقتصادی کشورها تغییر کرده و تمرکز اصلی بر چرخههای داخلی و یا حداکثر منطقهای
اقتصاد خواهد بود .به عبارت دیگر ،اقتصاد در مقیاس جغرافیایی بزرگتر و در سطح جهانی ،در این مدل از اقتصاد (اقتصاد
چرخهای) چندان حرفی برای گفتن ندارد .در این مدل نوظهور ،کشورها ،بازارهایی را برای مواد بازیافت شده خود ایجاد
میکنند و دیگر به صادرات این مواد به سایر کشورها چندان توجهی ندارند .اقتصاد چرخهای تبعات زیادی در حوزههای
تجارت ،سرمایه گذاری و انتقال فناوری دربردارد که برای درک بهتر آن نیاز به تحقیقات وسیع تر است.
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شکاف بزرگ جهانی در ثروت  ،دانش و بهداشت و سالمتی
حتی با وجود بحرانهای زیست محیطی ،اقتصادی و غیره ،جهان تا اواسط قرن بیست و یکم شاهد رشد ثروتمندان

زیادی خواهد بود .انتظار میرود که  GDPجهان تا سال  2060میالدی  3برابر شود و تجمع ثروت نیز با سرعت زیادی
ادامه یابد .اما آیا چنین دنیایی ،مکان خوبی برای زندگی خواهد بود یا نه ،بستگی به نحوه توزیع ثروت در بین جوامع و
کشورها خواهد داشت .در زمانیکه شکاف بین کشورهای فقیر و غنی در حال کم شدن است ،شکاف بین افراد فقیر و غنی
در جوامع در حال افزایش و عمیقتر شدن است .در نیم قرن آینده تفاوت در  GDPسرانه کشورها ،رو به کاهش خواهد
بود ،طوری که  GDPسرانه کشورهای فقیر امروزی (بر اساس قدرت خرید در سال  )2005در حدود  4برابر خواهد شد.
این در حالی است که  GDPسرانه در کشورهای ثروتمند تنها دو برابر خواهد شد .به اعتقاد کارشناسان تا سال 2060
میالدی ،چین و هندوستان رشد هفت برابری در  GDPسرانه خود را تجربه خواهند کرد .اما به هر حال شکافهای عمیقی
در استانداردهای زندگی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته همچنان وجود خواهد داشت .حتی بسیاری،
عمیقتر شدن این شکافها را در کشورهای در حال توسعه بیشتر میدانند .بنابراین نابرابری در کشورهای مختلف باعث
بروز بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در سالهای آینده خواهد شد .طبق مطالعات انجام شده دوسوم کشورهای
در حال توسعه که در حدود  %86جمعیت را تشکیل میدهند با پدیده نابرابریهای مختلف روبهرو خواهند بود .با همه این
احوا ل ،یک طبقه متوسط جهانی در حال شکل گرفتن است که قدرت خرید بهتر داشته و موتور رشد اقتصادی کشورها را
شکل میدهد .پیشبینیها حاکی از این هستند که از سال  2009تا  ،2030جمعیت طبقه متوسط در جهان در حدود دو
برابر خواهد شد .این جمعیت از  1/8میلیارد نفر کنونی به  5میلیارد نفر خواهد رسید .این میزان جمعیت در واقع  %60کل
جمعیت جهان را شکل خواهد داد .دو-سوم این جمعیت  5میلیاردی در قاره آسیا زندگی خواهند کرد.
حوزه مهم دیگری که تغییرات زیادی را در آینده تجربه خواهد کرد ساختارهای خانواده و صاحبان خانه است .این
تغییرات در کشورهای  OECDبسیار شدید و بنیادین خواهد بود .در دهههای اخیر در کشورهای  OECDدگرگونیهای
عمیقی رخ داده است .به عنوان مثال تعداد خانوادههای سنتی (شامل یک زوج و چند فرزند) رو به کاهش نهاده است.
همچنین پدیدههای مانند نرخ باالی طالق ،زوج هایی که با هم زندگی میکنند ولی ازدواج نکردهاند ،زوجهای همجنسگرا
و خانوادههای تک نفره در سالهای اخیر بسیار مشاهده میشوند .با افزایش مهاجرت به کشورهای پیشرفته (بخصوص
کشورهای  )OECDارزشها و سنتهای فرهنگی نیز متنوتر شده ،زنان بیشتری به کار مشغول میشوند ،جوانان ،اوقات
زیادی را در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت صرف میکنند و سالمندان زیادی در جوامع بوجود میآیند که عمر طوالنی ولی
تنهایی خواهند داشت .در آینده زوج های صاحبخانه ولی بدون بچه ،افراد مطلقه و دوباره ازدواج کرده ،خانوادههای ناتنی
بسیار وجود خواهند داشت که ارتباطات خانوادگی را ضعیف تر میکنند و در ضمن فشار زیادی به خدمات خانوادگی در
دولتها وارد میآورند .البته افزایش تعداد خانوادههای تک نفره نیز ،تقاضا برای خرید خانه و یا اجاره آن را افزایش میدهد.
این روند تازه شکلگرفته در زمینه ساختار خانواده و صاحبان خانه ،با روند افزایش نابرابریهای اقتصادی در جهان و
کشورهای پیشرفته همزمان خواهد بود .این نابرابری اقتصادی ،فرصت های تحصیلی را برای افراد کم درآمد کمتر خواهد
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کرد .لذا نیروهای ماهر و دوره دیده در بخشهای فقیرتر جامعه بسیار کمتر بوجود خواهند آمد .که همین روند نیز دوباره،
روند عمیقتر شدن شکاف درآمدی و نابرابریها را تقویت خواهد کرد.
تا سال  2050تعداد زیادی از جمعیت جهان دیپلم دبیرستان را خواهند داشت و افزایش زیادی در تعداد افراد صاحب
مدارک دانشگاهی نیز مشاهده خواهد شد .این تعداد افراد با مدارج باالتر تحصیلی در کشورهای در حال توسعه ،بیشتر از
کشورهای پیشرفته خواهد بود .لذا شکاف دانشی بین این دو گروه از کشورها نیز به مرور زمان کاهش خواهد یافت .طبق
پیشبینیهای انجام شده تا سال  2025میالدی ،تعداد دانشجویان ثبت نام کرده در دانشگاهها در جهان ،به عدد 262
میلیون نفر خواهد رسید ک ه دو برابر تعداد فعلی دانشجویان است .تنها نصف این تعداد از دانشجویان در دو کشور چین و
هندوستان خواهند بود.
عالوه بر شکافهای اشاره شده در بخشهای قبلی ،شکاف جهانی در حوزه بهداشت و سالمت نیز یک نگرانی جدی
در آینده است .سیستم بهداشتی آینده عالوه بر رویارویی با بیماریهای مختلف ،با چالشهای متعدد دیگری نیز میبایست
دست و پنجه نرم کند .امروزه پیشرفتهای زیادی در زمینه مبارزه با بیماری سل ،ایدز و ماالریا رخ داده است .میزان مرگ
و میر ناشی از ویروس ایدز بسیار کاهش یافته و مرگ ناشی از بیماری سل نیز کاهش نسبتاً خوبی داشته است .امروزه
تقریباً نیمی از جمعیت جهان ،در معرض مبتال شدن به ماالریا هستند %90 ،مرگ و میر ناشی از این بیماری در آفریقا رخ
میدهد .در سالهای  2000تا  2013به دلیل اقدامات متعددی که انجام شده است ،ابتال به بیماری ماالریا تا حدود %30
در جهان و  %34در آفریقا کاهش یافته است .مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز در جهان  %47کاهش یافته است .البته
بسیاری معتقدند که رسیدن به پیشرفت هایی در زمینه مبارزه با بیماریهای مختلف در آینده دشوارتر خواهد بود .در آینده
شهرنشینی بیشتر شده و بیماریها سریعتر شیوع خواهند یافت .همچنین تغییرات آب و هوایی باعث تغییر یافتن الگوهای
جهانی بیماریهای مختلف مانند ماالریا خواهد شد ،گردشگری جهانی و مهاجرت نیز در پخش و شیوع بیماریها مؤثر
بوده و استفادههای بیش از حد از آنتیبیوتیکها باعث کاهش تأثیرگذاری این داروها در آینده خواهد شد .اگرچه مرگ و
میر ناشی از بیماریهای واگیردار در آینده کاهش خواهد یافت ،اما آمار مرگ ناشی از بیماریهای غیر واگیردار افزایش
خواهد یافت .پیر شدن جوامع ،شهرنشینی سریع و جهانی شدن مدلهای غیربهداشتی زندگی ،باعث شیوع این گونه
بیماریها خواهد شد .بیماریهایی مانند سرطان ،بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت و بیماریهای تنفسی اغلب در محیطهای
شهری و به دلیل شیوع مدلهای زندگی ناسالم در جوامع بوجود میآیند .تعداد مرگ و میر ناشی از این گونه بیماریها در
سال  2012در جهان در حدود  38میلیون نفر بوده است که پیشبینی میشود این تعداد در سال  2030به عدد  52میلیون
نفر برسد .این بیماری ها در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط شیوع بیشتری داشته و مرگ و میر ناشی از آنها نیز
در این کشورها (بخصوص آفریقا) بیشتر بوده است .طبق پیشبینی سازمان بهداشت جهانی در سال  2020میالدی باالترین
آمار مرگ و میر ناشی از این بیماریها در جهان بوقوع خواهد پیوست .البته بیماریهای عصبی نیز به دلیل پیر شدن جوامع
و زندگی های انفرادی و تنها ،در آینده رشد خواهد داشت .در سال  2015میالدی ،در حدود  46/8میلیون نفر مبتال به
بیماری آلزایمر در جهان وجود داشت که این رقم در هر  20سال دو برابر خواهد شد .تعداد بیماران آلزایمری در سال 2050
به عدد  131/5میلیون نفر خواهد رسید .طبق آمار  %58افراد مبتال به بیماری آلزایمر در کشورهایی با درآمد متوسط زندگی
می کنند .این درصد در سال  2050به عدد  %68خواهد رسید.
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همچنین به دلیل استفادههای بیرویه از داروهای آنتی باکتریال و آنتی بیوتیک ،تأثیرگذاری این داروها در آینده
کاهش شدیدی خواهد داشت .استفاده از این داروها در صنایع غذایی نیز این روند را تشدید بخشیده است .لذا بسیاری از
کارشناسان نسبت به نبود بدیل برای مبارزه با بیماریهای مختلف عفونی در آینده هشدار میدهند .متاسفانه امروزه منابع
برای جلوگیری ،مهار و درمان بیماریها و همچنین در دسترس بودن آنها برای افراد جامعه بسیار ناعادالنه توزیع یافته
است .دسترسی به سیستم بهداشتی مدرن و خوب با سطح درآمد ،سطح تحصیالت و دسترسی به دانش افراد رابطه مستقیم
پیدا کرده است .انتظار می رود که با افزایش درآمد و تحصیالت افراد جامعه ،در آینده شکاف بین افراد جامعه ،در دسترسی
به سیستم بهداشتی مدرن نیز کاهش یابد.
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