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   نقش چشمگیر منطقه آسیا در ترسیم آینده اقتصاد جهان
مسعود کمالی اردکانی

 عظیم پتانسیل آسیا و ظهور از هاستسال غربی هایرسانه و ناظران
 آنچه از سریعتر خیلی رسد آیندهگویند. اما بنظر میسخن می اشآینده
 03 والتتح چشمگیرترین از یکی .به وقوع پیوسته است رفت،می انتظار
 مصرف، بوده است که مظاهر آن در افزایش آسیا ظهور گذشته سال
و نوآوری جهانی بروز کرده  استعداد سرمایه، تجارت، جریان در ادغام
 این آفرینی درنقش از ییآسیا اقتصادهای رو، پیش هایدهه در. است

 کنند.راهبری تحوالت آینده حرکت میدهی و شکل سمت به جریانات
و مصرف  تجارت تا گرفته اینترنت از هازمینه از بسیاری در واقع، در

 این دیگر سوال . لذاستاین تغییر جهت ایجاد شده ا لوکس کاالهای
ظهور پیدا خواهد کرد بلکه مسئله این  سرعتی چه با آسیا که نیست

 نکته این البته .کرد خواهد چگونه آینده جهان را رهبری است که آسیا
 زا ایگسترده منطقه مورد در گوییکلی که دورداشت نظر از نباید را

 این. است دشواری امر مختلف مذاهب و هاقومیت ها،زبان با جهان
 هایشاخص و اقتصادی هاینظام دولت، از مختلفی اشکال از کشورها
 دالر 948 از منطقه این ساالنه سرانه درآمد. دارندربرخو انسانی توسعه
 .است متغیر سنگاپور در آمریکا دالر 75،514 تا نپال کشور در آمریکا

 کلیدیهای ین منطقه متنوع، روند صعودی شاخصموضوع مشترک در ا
، آسیا تقریباً یک سوم تولید 0333در سال  . تاقتصادی و اجتماعی اس

بینی پیشناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است اما 
تا آن زمان  درصد افزایش یابد. 73این رقم به  0343شود در سال می

درصد از کل مصرف جهان را چهلحدود  این منطقهرود انتظار می
اقتصادی نایل آمده بلکه در  هایآسیا نه تنها به پیشرفت تشکیل دهد.

مید به ااست. افزایش  برداشته های بلندینیز گام زمینه توسعه انسانی
و درصد  93در سطح باالی  سوادجامعه با  ، افزایشعمرزندگی و طول

 از این دستاوردهاست. اینمونه  چشمگیر استفاده از اینترنت رشد
رشد منطقه آسیا نه تنها صدها میلیون نفر را از فقر شدید نجات داده  

است، بلکه سطح زندگی را اعم از رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و 
ارتقای آموزش و خدمات بهداشت عمومی در هر سطح درآمدی بطور 

های تری برای افراد باال برده است. اما در عین حال چالشگسترده
وقفه فقر و توسعه یافتگی یکپارچه هنوز باقی مانده است. سرعت بیرفع

رشد اقتصادی باعث شده تا بسیاری از شهرها از تأمین مسکن، توسعه 
ها و سایر خدمات ناشی از  افزایش جمعیت عقب بمانند، لذا زیرساخت

 و محیطی زیست کشورهای سراسر منطقه به منظور غلبه بر مشکالت
اً موسسه اخیر .نیازمند رشد اقتصادی فراگیر و پایدارتری هستند رینابراب

 19اقتصاد در حال توسعه و انتخاب 51کینزی با بررسی جهانی مک
اقتصاد با رشد قوی و پیوسته تولید ناخالص داخلی به این نتیجه رسیده 

اقتصاد  7اقتصادی و است که هفت اقتصاد نوظهور با رشد باال و بلند مدت
. در دهه اخیر، چندین نوظهور اخیراً رشد یافته در منطقه آسیا قرار دارند

کشور آسیایی خود را به ردیف کشورهای با درآمد متوسط و حتی 
دهنده صنعتی شدن مستمر اند. این نشاناقتصادهای پیشرفته رسانده

وجود  وری ومنطقه و رشد شهرنشینی، افزایش تقاضا و رشد بهره
این روند نمایانگر یک . های پویای اقتصادی در این کشورهاستبنگاه

تغییر واقعی در مرکز ثقل جهان است. محقق پاراگ خانا ادعا می کند 
آغاز شده و اذعان می دارد که ظهورآسیا ظهوری  "قرن آسیا"که 

 ای و تصادفی.ساختاری است نه دوره
 آسیا تجارت را متحول می کند 

زنجیره ارزش  00موسسه جهانی مک کینزی با بررسی  اخیرتحقیقات 
کشور، تغییرات ساختاری بنیادی در الگوهای تجارت  40صنعت در 

جهانی را به ثبت رسانده که آسیا در مرکز بسیاری از این تغییرات قرار 
در طول یک دهه گذشته، تولید جهانی همچنان درحال افزایش  .دارد

اهش یافته است. این کاهش نشان دهنده درصد ک 7.5تجارت  است اما
اختالفات تجاری یا کندی قریب الوقوع رشد اقتصادی نیست بلکه حاکی 
از توسعه اقتصادی سالم در چین، هند و سایر کشورهای آسیایی نوظهور 

به عبارت بهتر با افزایش مصرف، بیشتر آنچه در این کشورها  .است
ر شود اکنون در داخل این شود به جای اینکه به غرب صادساخته می

طی دهه گذشته چین تقریباً تولید کاالهای  شود.کشورها فروخته می
تریلیون  9.9تریلیون دالر به  0.1برابرکرده است یعنی از  0کاربر خود را 

در همین زمان، سهم صادرات خالص چین به  دالر آمریکا رسانده است.
هند نیز  یافته است.درصد کاهش  9.0درصد به 17.7طرز چشمگیری از

این بدان  به همین ترتیب سهم کمتری از تولید خود را صادر کرده است.
شود. عالوه معناست که کاالهای بیشتری در داخل کشورها مصرف می

های جدید صنعتی ایجاد بر این، اقتصادهای نوظهور منطقه، توانمندی
دریج به تشود و تر میکنند که منجر به ساخت محصوالت پیشرفتهمی

 دهند.اتکای خود به واردات محصوالت واسطه و نهایی را کاهش می
صادرات محصوالت صنعتی کاربر موتور اصلی رشد چین بوده است و از 
همین رو از نظر تاریخی مسیر روشنی برای توسعه اقتصادی کشورهای 

شود. با وجود این، با افزایش دستمزدها و گسترش استفاده فقیر تلقی می
های رقابت مبتنی بر نیروی کار ارزان فناوری اتوماسیون، فرصت از

 گردد.محدود می
برای برخی کشورهای منطقه آسیا، فرصت هنوز باقی است. با افزایش 

های با ارزش افزوده دستمزدها در چین و کشورهایی که به سمت فعالیت
درصد  0کنند، سهم صادرات جهانی کاالهای کاربربیشتر حرکت می

هش یافته است. این امر باعث شده است تا سایر کشورها بتوانند در کا
هایی بردارند. در یک دهه گذشته، ویتنام، هند و بنگالدش این زمینه گام

 موفق به رشد صادرات کاالهای کاربر)بخصوص منسوجات( با نرخ ساالنه
(. با این وجود، 1اند)جعبه درصد شده 5درصد و  9درصد،  17به ترتیب 

وری برای های نیروی کار و بهرهها، افزایش مهارتسعه زیرساختتو
پذیری آنها در دهه پیش رو بسیار مهم است. نیروی کار ارزان به رقابت

های ارزش صنایع اکنون بیشتر تنهایی کافی نخواهد بود. تمام زنجیره
وابسته به تحقیق و توسعه و نوآوری و سهم ارزش تولید شده هستند 
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ا و باب ی، علدویبا یعنی نیچ ینترنتیسه غول ا .ه استافتی شیافزا
Tencent  ندهستجهانی  قوی تالیجید ستمیاکوس کیدر حال ساختن. 

و  یورادر فن یاز نوآور تیحما یبرا یاگسترده هیسرما یدارا ایآس
 ه در رد هادر استارت آپ یگذارهیاز نظر سرما نیاست. اکنون چ ینیکارآفر

 باًیتقر نیچ 0315تا  0314متحده قرار دارد. از سال  االتیا پس از  دوم
داشت. هند  اریجهان را در اختهای خطرپذیر یگذارهیدرصد سرما 03 ریز

 0319در سال و  رسیدن به این سطح استحال  دربه سرعت  نیهمچن
پذیر اختصاص داده های خطرگذاریبودجه برای سرمایهسه برابر آلمان 

 را به خود اختصاص یجهان یگذارهیاز سرما یمین باًیاکنون تقر ای. آساست
در  یگذارهیو مقصد سرما یدر زمره منابع برتر جهانآسیا داده است. اکنون 

 ،یبعد سه ، چاپرانخود هینقلوسایط ، یمجاز تیمانند واقع ییهانهیزم
 .رار داردق  یو هوش مصنوع نیبدون سرنش یماهای، هواپکیروبات

 و است داده قرار راهبردی خود اولویت در را مصنوعی هوش توسعه چین،
 بندیرتبه زمینه این در جهانی رهبران از یکی عنوان به حاضر حال در

 وعیمصن هوش هایقابلیت ایجاد برای نیز سنگاپور و جنوبی کره شود.می
 073،333 ساالنه فنی هایدانشکده و هادانشگاه. دارند ملی عمل ابتکار
 این شدت در وجود با دارند. مصنوعی هوش در مهارت با التحصیلفارغ

 بسیاری جمله از منطقه سراسر در نفر میلیارد 0 حدود نوآوری، و فعالیت
 ایجاد .دسترسی ندارند اینترنت اندونزی، به و چین هند، روستایی مناطق از

آنالین نمودن هرچه  کوچک و شهرهای برای دیجیتالی هایزیرساخت
 سانیان و اقتصادی توسعه توأمان موضوع بخش از جمعیت آسیا بیشتر این

 رایب الگویی عنوان به تواندمی که امیدوارکننده اقدامی در هند دولت .است
 دنش دیجیتالی سفر اولیه مراحل در هنوز که باشد آسیایی کشورهای سایر
 هویت برنامه یک در را نفر میلیارد 1.0 از بیش است توانسته هستند، خود

 افراد زا بسیاری به بار اولین برای این. کند نام ثبت بیومتریک دیجیتال
 دسترسی تا کندمی فراهم آنها برای را امکان این و است داده حقوقی هویت

. آورند بدست را دیگر خدمات و آموزش دولتی، مزایای اعتبارات، بانک، به
 در ریتگسترده طور به را شدن دیجیتالی روند تواندمی ابتکارات نوع این
 .کند تسریع اقتصادها کل

 نیروی عظیم مصرف کنندگان آسیایی، محرک اقتصاد جهانی
حدود  و افتهیکاهش  یریبه طرز چشمگ یدو دهه گذشته، فقر جهان یط

 یهاستاندا نیاز بزرگتر یکی نی. ااندقدرت خرید پیدا کردهنفر  اردیلیم 1.0
و قاره آسیا در آن نقش به سزایی است  خیدر تار یاقتصادآمیز تیموفق
دهد طی دهه آینده نیمی از رشد کینزی نشان میتحقیقات مک .دارد

ا بازاره نیاز مهمتر یکی منطقهمصرف در جهان متعلق به آسیا است. این 
 ییایکنندگان آس. مصرفشودمحسوب می یالمللنیب یهاشرکت یابر

خرید خود  تیاولورا در  یخارج برندهایلوکس و  یست که کاالهاا مدتها
نیمی از رشد مصرف جهان در دهه آینده متعلق به آسیاست، . اندقرار داده

درصد،  01در چین  0303تا  0317های سهم رشد مصرف شهری طی سال
درصد،  8درصد، اروپای غربی  9درصد، آمریکای التین  00آمریکای شمالی 

درصد،  7درصد، اروپای شرقی  5درصد، شمال شرق آسیا  5جنوب آسیا 
. درصد بوده است 0درصد و منطقه منا  1درصد، استرالیا  4صحرای آفریقا 

 یاز مصرف شهر دالر 1سنت از هر  10تواند یگروه م نی، ا0303تا سال
  جهان را به خود اختصاص دهد.

 درس هایی برای ایران
همانگونه که گفته شد آینده اقتصاد جهان در دستان اقتصادهای 
آسیایی است. در عین حال اقتصادهای منطقه آسیا اقتصادهای 
یکپارچه و همگونی نیستند و بدلیل تفاوت ساختارهای اقتصادی، 

ات آنها در عرصه رشد و توسعه اجتماعی و سیاسی خود، توفیق
ز با المللی نیهای بیناقتصادی و اجتماعی متفاوت بوده است. سرمایه

المللی و محیط کسب وکار این کشورها در توجه به تغییر شرایط بین
حال حرکت از یک نقطه به نقطه دیگرند. برخی تحلیلگران اقتصادی 

 کشورهای از المللی پسهای بینمعتقدند مقاصد بعدی سرمایه
جنوبی(  آفریقای و هند چین، روسیه، موسوم به بریکس)برزیل،
 ین،فیلیپ ویتنام، مکزیک، نیجریه، هند، کشورهایی نظیر ترکیه،

 این. است همچنین ایرانو جنوبی  کره بنگالدش، اندونزی، پاکستان،
 سریع رشد انتخاب آنها معیار و هستند 11 گروه به معروف کشور 11

 یصنعت ظرفیت و متوسط درآمد افزایش مصرف، باالی رشد جمعیت،
 اقتصاد ثبات میزان لحاظ از عضو این گروه کشورهای. است مناسب
 هایسیاست نوع اقتصاد، بودن باز درجه سیاسی، بلوغ کالن،

 را آنها و متفاوتند هم با آموزش کیفیت و تجاری و گذاریسرمایه
 پاکستان، نیجریه، ایران،) توسعه درحال گروه سه به توانمی

 یتنام،و مکزیک، اندونزی، هند، ترکیه،) شده صنعتی تازه ،(بنگالدش
ین میان در ا. کرد بندیطبقه( جنوبی کره) یافته توسعه و( فیلیپین

 بمناس نسبتاً هایزیرساخت تحصیلکرده، و باال جمعیت دارای ایران
 هانیج اقتصاد فضای از بودن دور دلیل است و به تولیدی و اقتصادی

دور  .ودش تبدیل رشد پتانسیل دارای اقتصاد بزرگترین به تواندمی
پذیر نفت ماندن از فضای اقتصاد جهانی و اتکا به درآمدهای پایان

های های تولید رقابتی و عدم جذب سرمایهباعث ضعف زیرساخت
ح ترین سطداخلی و خارجی در اقتصاد کشور و ایفای نقش در پایین

 و تجارت جهانی شده است. زنجیره تولید 
رسد حضور ایران در منطقه آسیا فرصت مغتنمی برای به نظر می

ن پذیر نمودگیری از منافع اقتصادی این کشورها در جهت رقابتبهره
اقتصاد کشور و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی محسوب 

 تصاد کشور عالوه بر سرمایه، نیازمندشود. رشد و توسعه اقمی
 روابط در زداییتنش است و این مهم بدون فنی دانش و تکنولوژی

 در دنیا و در عین حال تالش جهت عضویت با اقتصادی و سیاسی
 سرمایه کار، جذب و کسب فضای بهبود که به تجارت جهان سازمان
 واهدخ و تقویت منابع انسانی و مدیریت صنعتی کشور کمک خارجی

تسکرد، میسر نی
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 مالزی 62 21 022 80
 تایلند 02 73 023 79
 فیلیپین 8 3 41 02
 پاکستان 7 6 72 01
 اندونزی 4 00 023 84
 نیوزیلند 02 71 40 04
 استرالیا 073 27 294 017
 آذربایجان - - 0 0
 قزاقستان - - 06 6
 بنگالدش - - 0 0
 ویتنام - - 83 02

 
های های عملکرد غولهای رشد و شیوهیساختار مالکیت، استراتژ

. متفاوت است های چند ملیتی دولتی غربیشرکتآسیایی با ساختار
شرکت چینی معرفی شده در مجله فورچون  113حدود دو سوم از 

هستند. منطقه آسیا همچنین دارای تعدادی  یدولتهای شرکت ،733
های بزرگ است. پنج شرکت بزرگ با مدیریت کره جنوبی کلنی از

 ام ایندر کنار هم تقریباً نیمی از ارزش بازار سه "چائوبل"موسوم به 
ش غول بزرگ ش دهند. به طور مشابهخود اختصاص می کشور را به

ر ن کشور را دیبخش بزرگی از بازار سهام ا  keiretsuژاپنی موسوم به 
که چندین صنعت  ها شرکت هستنداختیار دارند و هرکدام صاحب ده

های یلمبکنندگان اصلی اتوبه عنوان مثال، همه تولیدگیرند. را در بر می
شش کلنی برتر  د.گره خورده باشن  keiretsuیک توانند به ژاپنی می

 اند.میلیون نفر را در استخدام خود درآورده 0ه تنهایی بیش از هندی ب
منطقه، رقابت  یمتفاوت دخالت دولت در اقتصادها زانیم رغمیعل

دولت برخوردار هستند،  تیها از حمااز شرکت یهمچنان باالست. برخ

 فوقِ یهادرآمد شرکت اند.وابسته ی خوداما اغلب به اهداف عملکرد
ب لغا .آنهاست انیاز متوسط همتا شتریهفت برابر بآسیا ستاره منطقه 

و  نهایعبارتند از رادر آن فعالیت دارند گروه  نیا ی اقتصادی کههابخش
د عملکرد، تعدا یمنحن گرید ی. در انتهایدار، خودرو و بانککیالکترون

 یاز آنها در فرآور یاریبس که منطقهاقتصادی  یهااز بنگاه یقابل توجه
امالک و مستغالت  عیو صنا زاتیآالت و تجه نی، ماشیعیمنابع طب

 .ارندد قرار جهانی اقتصادی سود سطح ترینپایین ، درکنندیم تیفعال
 نوآوری دیجیتال در سطح جهان استو دهی آینده آسیا در حال شکل

( اردیلیم 0.0از ) یمیامروز ن بطوریکه و پررونق است نیآنال ایآسمنطقه 
 ییو هند به تنها نیجهان را به خود اختصاص داده است. چ نترنتیا انکاربر

 میعظ سیل(. 0نمودار دهند )یم لیرا تشکان اینترنتی جهان رکاربسوم  کی
 یبانینوآورانه پشتشکوفا و های یدر منطقه از فناور تالیجیکنندگان دمصرف

کنند.یم

میلیون نفر -: آسیا نیمی از کاربران اینترنت جهان را تشکیل می دهد.       تعداد کاربران3نمودار 

جیتالی دی یکشورها نیترشرفتهیو سنگاپور از پ ی، ژاپن، کره جنوبنیچ
 این. مقام رسیده است نیآور به ابا سرعت شگفت نیهان هستند. چج

درصد از ارزش معامالت تجارت  1کمتر از  ،دهه قبل کیتنها حدود  کشور

نون سهم اک نی. ابوددر سراسر جهان را به خود اختصاص داده  یکیالکترون
کاربران  نیر بتلفن همراه د از طریقدرصد است. پرداخت  43از  شیب
 0315درصد در سال  59به  0310درصد در سال  07از  نیچدر  نترنتیا

0 
 

تولید واقعی کاالها رو به کاهش است. این  ایجاد شده از وسهم ارزش
های تولیدی و لجستیکی بدان فناوری تغییرات، همراه با موج جدیدی از

گذاری خود معنی است که کشورهای آسیایی باید اولویت های سرمایه
ها را برای رقابت در چشم انداز را  تغییر دهند و انواع جدیدی از مهارت

  .بر دانش کسب نمایند تجاری مبتنی
 1جعبه 

 مراکز تولیدی جدید جهان در حال شکل گیری است.
از لحاظ تاریخی چین به دلیل مزیت رقابتی نیروی کار ارزان به عنوان 

شناخته شده است. اما شکاف دستمزد بین چین و  "کارخانه  جهان"
، 1885بقیه کشورهای آسیایی در حال کم شدن است. در سال 

، این  0315برابر بیشتر از چین بود. اما درسال  45در ژاپن دستمزدها 
برابر تقلیل یافته است. چین در حال باال رفتن از نردبان  4تفاوت به 

زنجیره ارزش جهانی است و سایر کشورهای مناطق اطراف آسیا در حال 
جایگزین شدن چین هستند. به خصوص ویتنام به قطب تولید 

این کشور  .حصوالت کاربر تبدیل شده استای برای صادرات مگسترده
های جدید را به شهرهایی های خارجی در زمینهسیل عظیمی از سرمایه

عالوه بر های فونگ )ویتنام(،  .جذب کرده است "فونگ های "مانند
شیان )چین( در حال  مین )ویتنام(، بکاسی )اندونزی( وشهر هوشی

رهای ستند. همانطور که کشوافزایش تولید کنندگان لوازم الکترونیکی ه
گیرند، های جدیدی در زنجیره ارزش صنعت به عهده میجدید نقش

گذاری سرمایه .برندمجموعه جدیدی از شهرها از ورود سرمایه بهره می
های جدید، مشاغل جدید و ها منجر به ایجاد جادهدر کارخانه

ی و ژاپن بخش اعظم سرمایه در ویتنام از کره جنوب .شودشهرنشینی می
شود. این مراکز تولید جدید، نه تنها نوید پیدایش کشورهای تأمین می

تر همراه دهند بلکه نوید دهنده منطقه مرتبطدر حال ظهور آسیا را می
 .گذاری مشترک استبا سرمایه

 
با این وجود تجارت بین کشورهای آسیایی در حال افزایش است 

 ی بین خودشان صورت درصد تجارت کشورهای آسیای 70بطوریکه 

ای آمریکای گیرد که در مقایسه با میزان تجارت بین منطقهمی
 شمالی بسیار بیشتر است.

تر از تجارت کاال و تجارت خدمات درصد سریع 53تجارت خدمات 
تر از سایر نقاط جهان در حال رشد است. برابر سریع 1.5منطقه آسیا 

صادرکنندگان خدمات درحالی که هند و فیلیپین از بزرگترین 
 ،شوند، تجارت خدمات دانش بنیانپشتیبانی اداری، محسوب می

قرار دارد و در مراحل ابتدایی خود در اکثر کشورهای آسیایی هنوز 
 نمایانگر شکاف مهمی است که باید پر شود.

 های آسیاییرشد چشمگیر شرکت
نقش در حال تحول آسیا در زنجیره ارزش صنعت، باعث تکامل سریع 

های های آسیایی هم شده است، بطوریکه شرکتاکوسیستم شرکت
ندی بهای دنیا قرار دارند. ردهآسیایی امروز در بین بزرگترین شرکت

 733مجله فورچون جهانی بیانگر این است که از میان  0319سال 
در  باال شرکت بزرگ با درآمدِ 013 شرکت تراز اول جهان حدود

های آسیایی با بهترین عملکرد منطقه آسیا قرار دارند و سهم بنگاه
درصد ارتقاء یافته  03درصد به  18جهانی طی دو دهه گذشته از 

 است. 
هزار شرکت بزرگ دنیا  7های آسیایی در بین وضعیت بنگاه 1جدول

مقایسه  0317-0315و  1887-1885را در دو مقطع زمانی 
درصد  05شود که سهم آسیا طی بیست سال از می هنماید. مالحظمی
درصد ارتقا یافته و درعین حال عملکرد کشورهای مختلف نیز  40به 

افته ای یهند افزایش قابل مالحظه متفاوت بوده بطوریکه سهم چین و
و با کاهش سهم ژاپن، کشورهایی نظیر آذربایجان، ویتنام، قزاقستان 

 ش به جمع این کشورها اضافه شده است.و بنگالد
شرکت های بزرگ آسیایی طی بیست سال گذشته از تولید و ساخت 

ای به سوی فعالیت در حوزه خدمات مالی و کاالهای سرمایه
 اند.زیرساخت روی آورده

 

الطی ده س دنیا بزرگ شرکت هزار 5 بین در آسیایی هایبنگاه : مقایسه وضعیت1جدول 

7102-7102دوره زمانی  0992-0992دوره زمانی    
 میزان درآمد بنگاه میلیارد دالر تعداد بنگاه میزان درآمد بنگاه میلیارد دالر تعداد بنگاه نام کشور

 ژاپن 8703 0702 2902 466
 کره جنوبی 767 082 0600 024
 چین 84 22 2216 283
 هند 06 72 329 067

 هنگ کنگ 46 93 403 22
 تایوان 70 09 284 97
 سنگاپور 82 62 864 83


