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چكيده
يهاقطببهوداشتهبااليياقتصاديرشدگذشتهدههدوطيدركههستندكشورهاييظهورحالدرقدرتهاي

كشورهايشامل،شودميياد»بريك«گروهبهآنهاازكهائتالفاين. اندهشديلتبدجهاندرجديدياقتصادي

درصد45وجمعيتدرصد40ازبيشزمين،كرهمساحتچهارميككهباشندميچينوهندروسيه،برزيل،

كهآنجايياز. دباشميگذارتأثيرجهانياقتصاددرآنهايهايگيرتصميموبودهآنها بهمتعلقجهانارزيذخاير

آيندهدههدودركشورهااين(كنندميوكردهتجربهخوداقتصاددرراباالييشتاب»بريك«عضوكشورهاي

جديرقبايبه2050سالتاحداكثرو ) كردخواهندتجربهرادرصد6ازبيشرشدنرخميانگينطوربهنيز

. شدخواهندتبديلجهانقدرتمندكشورهاي

ينده،آوحالدرنيز،مليقدرتمعيارهايطبقبرراائتالفاينبريكژئوپليتيكآياكهاستاينهمسألاما

پاسخصدددرتحليلي،توصيفيروشازاستفادهباحاضرمقاله؟كندميمطرحظهورحالدرقدرتهايعنوانبه

آيندهدرمليقدرتمعيارهايرچوبچادربريكگروهكهاستآنبيانگرتحقيقنتايج.باشدميمسألهاينبه

مطرحظهورحالدرقدرتهايعنوانبهوشدخواهندمحسوبجهاناقتصاديقدرتمندكشورهايجديرقباي

استفادهكهآمدخواهدوجودهبايرانبرايفرصتهاييجهانيتعامالتپرتودررويكرد،اينبهتوجهبا.باشندمي

.شدخواهدايرانملييتامنارتقايباعثفرصتهاايناز

).بريك(ظهورحالدرقدرتهايملي،قدرتژئوپليتيك، معيارهاي:كليديهايواژه

∗ E-mail: Khademiies@gmail.com
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مسألهو طرحدمهمق-1

گلدمننامبهآمريكادريگذارسرمايهيالمللبينمؤسسهيكاز1نيلاوجيم2001سالدر

حروفازبرگرفته»بريك«واژه. كرداستفادهخودعلميتحقيقاتدر3»بريك«واژهاز،2ساچ

متشكلبريكگروه. استچينوهندروسيه،برزيل،يعنيآندهندهتشكيلكشورهايناماول

بهوداشتهبااليياقتصاديرشدگذشتهدههدوطيكهاستاقتصادينوظهوركشورهاياز

به،2050سالتاحداكثركشورهااين. اندهشدتبديلجهاندرجديدياقتصادييهاقطب

در4اكونوميستبينيپيشاساسبر. شدخواهندتبديلجهانقدرتمندكشورهايجديرقباي

توليدداراي،)نفرميليون3182(نفرميليارد3ازبيشجمعيتيبابريكگروه2020سال

هندخوادالر17907سرانهداخليناخالصتوليدودالرميليارد43727برابرداخليناخالص

؛نفرميليون7518برابرترتيببهدنياكلبرايشدهذكرآماركهاستحاليدراين. بود

.باشدميدالر19466ودالرميليارد146344

عنوانبهنيزمليقدرتمعيارهايچارچوبدربريكگروهآياكهاستاينمسألهاما

دركارشناساننظراتابتدالهمسأاينبهپاسخبرايهستند؟مطرحظهورحالدرقدرتهاي

باسپسوگرددميمطرحژئوپليتيكنظريمباحثچارچوبدرمليقدرتمعيارهايمورد

.شدخواهدتحليلبريكژئوپليتيكاندازچشمتوصيفيوآماريتحليلوتجزيهازاستفاده

تحقيقروش-2

اساسبرپژوهشاينيهاادهدآوريجمعوبودهتحليليوتوصيفيروشبرمبتنيتحقيقاين

تحليـل وتوصـيف . باشـد مـي اينترنتـي معتبـر منـابع وهـا فصلنامهمجالت،اي،كتابخانهاسناد

ـ پـژوهش اينمتدلوژي. استگرفتهصورتآيندهاندازچشموحالدرآمارييهاداده يـن اهب

ايـن دربريـك تيـك ژئوپليملـي، قدرتمعيارهايازنظريرويكردارائهباابتداكهاستشكل

1- jim o niell
2- Goldman sachs
3- BRIC
4- ECONOMIST Intelligence Unit(EIU)
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انـداز چشـم وحـال درآمـاري تحليلوتجزيهباسپسوشودميكشيدهتصويربهچارچوب

.گيردميقراربيشتريبررسيموردمهمترمعيارسهآينده،

نظريمباني-3

موردنتايجتوليدتواناييسياسيرهبروسياستمداربهزيرااند دانستهسياستجوهرراقدرت

ونيروهاهدفوباشدمينيزسياسيرقابتهايونزاعموضوعقدرت. دهديمرانظرش

واهرمهاكسب،آنهاسياسيتكاپويدراجتماعيرهبرانواحزابوسياسيحركتهاي

ارزشينظاموسيستماساسبرياوخودارادهوميلمطابقبتوانندتااستقدرتيهاپايگاه

قدرتحفظاسبابونمودهتأمينراهوادارانشانوخودنافعموبرانندفرمانخودنظرمورد

.نمايندبيرونصحنهازرادولتهاوگروههاافراد،ازاعمخودرقبايوآورندفراهمنيزرا

.استبودهسياستمدارانودانشمندانتوجهموردهموارهقدرتوسياستباجغرافيارابطه

پيوندسياستوقدرتباكهكندميتأكيدرافياجغدانشازبخشآنبرنيزژئوپليتيك

واجدژئوپليتيكدانشادبيات. دهدميتشكيلقدرتراژئوپليتيكجوهرواقعدر. خوردمي

. استكردهبيانمختلفيمعيارهايوابعادچارچوبدرراقدرتپديدهكهاستييهانظريه

ريملندنظريهمكيندر،بريقدرتريهظماهان،درياييقدرتنظريهراتزل،حياتيفضاينظريه

ايناز... وهانتينگتنقدرتجديدعدبنظريهوكوهنژئوپليتيكيسيستمنظريهاسپايكمن،

.باشندميقبيل

راملتيكافرادبرايجمعيوصفتويژگييكژئوپليتيكيمفهوميعنوانبهمليقدرت

دولتيكوكشوريكبارابطهدرفرديصفتيكعنوانبههمزمانونمايدميمنعكس

مجموعهازاستعبارتمليقدرتگفتتوانميمليقدرتتعريفدر. كندميپيداتجلي

دولتياكشورنامبهسياسيوجغرافياييواحديكقلمرودركهمعنويومادييهاتوانايي

,Kazemi(داردوجود 1994: وقابليتتوانايي،ازاستعبارتمليقدرتاينكهيا). 170

ارادهاعمالهدفباخودمعنويوماديمنابعازاستفادهبرايكشوريكوملتيكظرفيت

,Hafeznia(مليمنافعواهدافتحصيلوملي 2006: وبسطبهميلذاتاًمليقدرت. )228



205099انداز سالچشمو)بريك(ظهور حالدرقدرتهايژئوپليتيك____________________

يارتقاوخودمليقدرتافزايشدرصددكهيافتتوانمينراكشوريوداردگسترش

.نباشدالمللبيننظامدرخودموقعيت

مليقدرتموضوعكهآنجايياز.دارندوجودكيفيوكميصورتبهمليقدرتعوامل

وسياسيعلوممتخصصينسياسي،جغرافيايوژئوپليتيكمتخصصيننظروتوجهمورد

فهرستنمودهسعينهاآازيكهراست،بودهسياستمدارانواستراتژيستها،المللبينروابط

وجودنظراشتراكنهاآازاي عمدهبخشدركهدهندارائهرامليقدرتبرگذارتأثيرعوامل

سويازكهمليقدرتعواملبهمربوطعمدهالگوهايازتعداديقسمتايندر. دارد

. گرددميبياناستشدهارائهالمللبينروابطوسياسيعلومژئوپليتيك،متخصصين

منابعجمعيت،جغرافيا،(قدرتطبيعيعواملدستهدوبهرامليقدرتعواملجابلسنكي

وسياسيعواملنظامي،قوهوارتشاقتصاد،(قدرتاجتماعيعواملو) طبيعي

).Jablonsky,1997: 34-54(كندميتقسيم)روانشناختي

مليقدرتاصليعواملالمللبينروابطدررئاليسممكتبگذارانپايهازمورگنتاهانس

صنعتي،ظرفيت-3جمعيت،-2جغرافيايي،موقعيت-1: كندميتقسيمزيرجزهشتبهرا

.ديپلماسيكيفيت-8نظامي،آمادگي-7ملي،خصوصيات-6ملي،روحيه-5طبيعي،منابع-4

:كندميتقسيمزيرصورتبهدستهسهدررامليقدرتعواملآلمانينويسندهفيشر،گيدو

مهارتجمعيت،پراكندگيوميزانخاك،وسعتجغرافيايي،وضعاملشسياسيعوامل-1

شاملروانيعوامل-2؛ همجواركشورهايموضعومرزهاانواعفرهنگي،سطحوسازمان

؛ تبديلوتغييرظرفيتواستعدادپشتكار،وبردبارياختراعات،درمهارتواقتصاديانعطاف

توسعهتكنولوژيك،سطحزيرزمينيثروتهايوزميناستعدادشاملاقتصاديعوامل-3

:Kazemi,1990(ماليمنابعبازرگاني،وخارجيتجارت 137-138.(

متخصصانمدلسازان،همكاريبا1رندمؤسسهتوسطكهايدوروزهكارگاهنتايجاساسبر

نبياوارزيابيقابلسطحسهدردولتقدرت،استگرفتهانجامالمللبينروابطواقتصاد

ماديامكاناتومنابعاولسطح). Gregory F. Treverton, Seth G. Jones, 2005: 1(باشدمي

1- RAND
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بهنيزسومسطح. باشدميفرآيندهاطريقازمنابعتبديلدردولتقابليتدومسطح. دولت

شدهمطرحسطحمهمترينعنوانبهواقعدركهگرددميبرخاصشرايطدردولتتصميمات

امااستدشواردومسطحگيرياندازهيهاشاخص. گرددميتعيينارانستگذياستوسطكه

دوبهتوجهبابايدكههرچندبودهترآسانمليقدرتگيرياندازهوارزيابيبراياولسطح

شدگرفتهنظردرارزيابيبرايكهييهاشاخصدر نهايت. گيردصورتارزيابيديگرسطح

. بودتكنولوژيودفاعيمخارجيت،جمعداخلي،ناخالصتوليد

پيشرانهشت،استپرداختهمليقدرتگيرياندازهبه1تليستوسطكهديگريمدلدر

وضعيتداخلي،اجتماعيوضعيت: ازعبارتندكهكندميبيانقدرتشاخصعنوانبهرا

زيستمنابعوتكنولوژيانرژي،كشاورزي،اقتصاد،جمعيت،،المللبينسطحدرسياسي

,Gregory F. Treverton(محيطي 2005: درقدرتكهرسيدندنتيجهاينبهنيزمدلايندر. )3

قابليتدولت،يهاپروسهطريقازمليمنابعچگونهكهكردندآزمونواقعدر. استبودن

. دارندرانظاميقدرتويژهبمفيدترعواملبهشدنتبديل

توليدگيرياندازهبهاست،شدهارائه3هوگوسبريسطتوكه2يالمللبينيهاآيندهمدل

دولتقدرتارزيابيجهتكشورهروريĤفنوجمعيتدفاعي،بودجهداخلي،ناخالص

توليدهمچونعوامليكنندهتركيبشاخصازناشيمليقدرتنمراتواقعدر. پردازدمي

اي رايانهمدلتوسطنمراتاين. استوريĤفنوجمعيتدفاعي،بودجهداخلي،ناخالص

جهانيقدرتاز) درصد(كشورنسبيسهمعنوانبهوشوندميمحاسبهيالمللبينيهاآينده

).  IFSسايتمنبع(شوندميبيان

: كندميتقسيماصليگروهدوبهرادولتقدرتگيرياندازهيهاشاخص4ريناردتوماس

عواملشاملكهاجتماعيعوامل-2؛استبعمناوجمعيتجغرافيا،شاملكهطبيعيعوامل- 1

,THOMAS RENARD, October(باشدميفرهنگيوديپلماسينظامي،اقتصادي، 2009: 3(.

1- Ashley Tellis and his colleagues,IFS
2- International Futures model
3- Barry Hugues
4- THOMAS RENARD
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ثابتعوامل-1:ازعبارتندژئوپليتيكوقدرتدرمؤثرعواملعزتياهللاعزتديدگاهاز

شكلوگذرگاههاوعيطبيعواملخاك،وسعتقلمرو،ياسرزمينن،آتقسيماتوفضاشامل

واجتماعيسياسي،نهادهايطبيعي،منابعسكنه،وجمعيتشاملمتغيرعوامل-2؛ كشور

,Ezati(فرهنگي 2001: 105.(

رامؤلفهنه،نياحافظتوسطكشورهامليقدرتدرمؤثرعواملژئوپليتيكيمدلنهايت،در

عواملفرهنگي،عواملحكومتي،اسيسيعواملاقتصادي،عوامل: ازعبارتندكهكندميبيان

عواملوفرامرزيعواملفنĤوري،وعلميعواملسرزميني،عواملنظامي،عواملاجتماعي،

,Hafeznia & et al(فضايي 2006: 51.(

:كردبنديتقسيمزيرصورتبهرادولتقدرتگيرياندازهعواملتوانميمجموعدر

سياستبرچگونهجغرافياييعواملواستقدرچسرزمينوسعتواندازه: جغرافيا-١

؟باشندميگذارتأثيرخارجي

است؟چگونهجمعيتساختارواندازه: جمعيت-٢

؟باشندميمفيددولتبرايچگونهوهستندچهدولتمنابع: منابع-٣

H-دراهرميچهداراياست؟پذيرانعطافميزانچهبهيابد؟ميتوسعهاقتصادچگونه: اقتصاد

است؟ديگراقتصادهايمقابل

I-هستند؟كاراييچهدارايوبزرگميزانچهبهنظاميتجهيزات: گرينظامي

J-يالمللبينمجامعدرنفوذشويالمللبينصحنهدردولتديپلماتيكوضعيت: ديپلماسي

است؟چگونه

ميزانچهبهدولتهويتوفرهنگ؟باشدميقويقدرچهمليفرهنگوهويت: فرهنگي-٧

است؟چگونهكشورازخارجدردولتكليتصويراست؟انيجه

گيرياندازهدرسعيحاضرمقالهكهاستآنشودبياناستضرورياينجادرآنچه

عواملازكدامهرتحليليصورتبهبلكهندارد،بريكمليقدرتتعيينبرايفوقمتغيرهاي

.كردخواهدكنكاشبريكعضوكشورهايبرايرا
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شدهذكرمدلهايازمنتخبيچارچوبدربريكمليتقدر-4

ايندر. شداشارهمختلفمدلهايچارچوبدرمليقدرتعواملبهنظريمبانيقسمتدر

بيانبريكمورددري،المللبينيهاآيندهمدلورندتوسطشدهارائهمدلدونتايجقسمت

وتوصيفبريكاقتصادهايمورددرگرديدبيانكهمليقدرتعواملنهايتدروگرديده

.شدخواهدتحليل

داخلي،ناخالصتوليدارزيابيبابودندكردهشركترندكارگاهدركهمتخصصاني

ايندر. پرداختندكشورهامليقدرتگيرياندازهبهتكنولوژيودفاعيمخارججمعيت،

خودازآنراجهانيقدرتصددر20فقطاماشد،شناختهبرترقدرتعنوانبهآمريكاارزيابي

درصد2نيزروسيهوجنوبيكرهبرزيل،درصد،9هنددرصد،14چينواروپااتحاديه. كرد

آمريكااگرچه2015سالتاتحقيقاينطبقبر. دادنداختصاصخودبهراجهانيقدرت

8گروهاعضايواروپااتحاديه. داردزوالبهروقدرتيامااستمطرحقدرتاولينعنوانبه

مدلاينبرندهبازيگرانقدرت،افزايشباهندوچيناما. داشتخواهندقدرتكاهشنيز

.باشندمي

عوامليكنندهتركيبشاخصازناشيكهرامليقدرتنمراتيالمللبينآيندهايمدل

يانهراازاستفادهبااستفناوريوجمعيتدفاعي،بودجهداخلي،ناخالصتوليدهمچون

قدرتمدل،ايناساسبر. استشدهخالصه1شماره نموداردرآننتايجوكردهمحاسبه

خواهدتغيير،2050آندنبالهبو2025سالتاكشورهاازبسيارياقتصاديوسياسينسبي

.كرد
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يهاآيندهمدلاساسبر)درصد(2050و2009،2025سالدركشورهامليقدرتمقايسه: 1نمودار

   Source: International Futures Model , IFSيالمللبين

خواهدجهانيصحنهمهمبازيگرچندازيكيجايگاهدرراخودآمريكا2025سالدر

خواهدكاهش2009سالبهنسبتكشوراينمليقدرتشدهيادمدلطبقبرامايافت

رامليقدرتكاهشمدلاينطبقكههستندكشورهايينيزژاپنواروپااتحاديه. داشت

افزايشبامدلاينطبقبرزيلوهندچين،يعنيبريككشورهاياز. كردخواهندتجربه

بهنسبتنوظهورقطبيچنديهانظامتاريخيمنظراز. بودخواهندروبهرومليقدرت

قدرتافزايشوتربيشتنوعبنابراين. هستندترثباتباقطبيتكحتيياقطبيدويهانظام

اكثر. شودمييالمللبيننظامگذاريتأثيروانسجامكاهشموجبكشورهاازبيشتريشمار

اروپاييكشورهاي ازبسياريباهمراهوهستندبيشترقدرتكسبخواهاننوظهورقدرتهاي

وكمترانسجامبالقوهتوان. دارنداعتراضسيطرهوسلطهحقباقدرتيكمفهومبهنسبت

.شدخواهدژاپنواروپاييكشورهايمليقدرتنسبيكاهشموجببيشترثباتيبي

تحليلقابلزيرصورتبهبريك،مليقدرتمورددرفوقگانههفتعواملتوصيفنتايج

.باشدمي
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كشوروسعتيااندازهباشدميدولتقدرتكنندهبيانكهشاخصيجغرافيا،لحاظاز

قدرتهايوبرتركشور10جزواروپااتحاديهوبريكمتحده،اياالتمنظرايناز. باشدمي

عامللحاظازالبته. كرداضافهنهاآبهتوانمينيزراكاناداواسترالياالبتهكهباشندميبزرگ

نيزراجغرافيايينقشهدركشوراستراتژيكموقعيتوهواييوآبشرايطتوانميجغرافيايي

. گرفتنظردر

دارندجمعيتميليارديكبااليكههستندكشوريدوكههندوچينجمعيت،لحاظزا

ودوممقامدرمنظراينازمتحدهاياالتواروپااتحاديه. باشندميمطرحبرترقدرتعنوانبه

چينالبته. باشدميآيندهدرجديچالشيكنهاآجمعيتشدنپيرالبتهكهدارندقرارسوم

. كندايجادچالشكشوراينآيندهدراستممكنكهكندميدنبالرافرزندييكسياستنيز

.كندميبحراندچارراكشوراينآيندهبرايكهكندميتجربهراجمعيتكاهشنيزروسيه

محسوبدولتقدرتگيرياندازهمنسوخعواملعنوانبهاكنونگرچهنظامي،يهاشاخص

 ,THOMAS RENARD(باشدغيرمحتملكهآيدمينظربهياصلجنگهايكهچرا،شوندمي

October, سازهايشگفتي. نيستبينيپيشقابلآيندهسال20درصلحياجنگاما.)9 :2009

.Colin S(اندهداشتوجودهموارهتاريخدراستراتژيك Gray, 2008: ييهاتنشاينبرعالوه). 14

ممكنآيندهدرهندوچينياروسيهوچينبينلمثاعنوانبهظهورحالدرقدرتهايبين

گيرياندازهعامليكعنوانبهدتوانمينظامييهاشاخصروايناز. بپينددوقوعبهاست

تنهاييبهمسلحنيروهايحجمكهاستضرورينكتهاينذكرالبته. گرددبيانقدرت،

نيروهايباكهاندشدهديدهرهاييكشونيزتاريخدركهچرانيستكشوريكقدرتكنندهبيان

فائققويتر،فرماندهيياتكنولوژيبرتريدليلبهبزرگترنيروهايبركوچكترارتش

,James Rogers(اندهآمد 2009: 77.(

دادهاختصاصخودهبرانظامييهاهزينهبيشترينمتحده،اياالتارقاموآمارمنظراز

برابرتقريباًكهبودهدالرميليارد550حدودكشورنايدفاعيمخارج2008سالدر. است

نظامييهاهزينهنصفبااروپااتحاديه. باشدميكشورهاسايرنظامييهاهزينهمجموع

64داشتنباترتيببهروسيهوچينبريك،كشورهايبيندر. دارندقراردوممقامدرآمريكا
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برزيلوهنداگرچهدارندبرزيلوهندبهنسبتبيشتريدفاعيمخارجدالرهزار38و

). SIPRI Yearbook,1991-2009(استشدهبرابردو1990سالبهنسبتشاندفاعيمخارج

خودبهراجهانمسلحارتشبزرگترينمسلح،نيرويميليون2ازبيشداشتنباچينالبته

هند. دارندقرارمنظراينزاسومودوممقامدرآمريكاواروپااتحاديه. استدادهاختصاص

.كندميتجربهرامسلحنيروهايدركاهشنيزروسيهوداردقرارچهارمرتبهدر

اصليمكانيزمكه» 20گروه«درفعاليصورتبهبريكعضوكشورهايديپلماسينظراز

شماربهجهانياقتصادمديريتجديدسيستمايجادبراييالمللبينيهاتالشهماهنگي

اجالسدرخودمشتركراهبرداساسبرگروهايناعضايهمچنين. دارندحضوررود،مي

آرادرصد3وپوليالمللبينصندوقدرراآرادرصد5شدندموفقپيتسبورگدر» 20گروه«

بهراآنموفقيتباودادهتغييرتوسعهحالدروجديداقتصادهاينفعبهراجهانيبانكدر

. نندبرساتصويب

. كنندميهمكاريمتحدمللسازماندرفعاليصورتبهبرزيلوهندچين،روسيه،

جلوگيريخصوصدركشورهااينتوسطكههستندمشتركييهاقطعنامهآن،نمونهبارزترين

فضايييهاپايگاهبارابطهدرنظاميمتدهايازاستفادهعدموفضادرهاسالحانواعاستقراراز

دائماعضايازچينوروسيهاستذكربهالزم. اندهشدارائهمللسازمانعموميمجمعدر

2011دسامبر31تا2010ژانويهاولازنيزبرزيلوباشندميمللسازمانامنيتشوراي

واستشدهانتخابسالهدودورهيكبرايعمومي،مجمعتوسطشوراانتخابيعضوعنوانبه

.هستندامنيتشورايدردائمكرسيكسببرايداوطلبهند،كشورهمراهبه

THOMAS(باشدميآناقتصاديبعدملي،قدرتمهمابعادازيكياينكهبهتوجهبا

RENARD, 2009: 12 .(عنوانبهكردندتجربهكهبااليياقتصاديرشدبهتوجهبابريكگروه

رسيدهثبتبهتاريخدرپيشسالهاكهكنديپائولنظريه. باشندميمطرحاقتصاديقدرتهاي

ايندولتبهافتدمياتفاقدفعات،بهاقتصاديرشدكههنگاميكهداردتكيهنكتهاينبراست

دولتكهچرا). Paul Kennedy, 1987: 42(دهدافزايشرااشجهانينفوذكهدهدميرااجازه

جهانينفوذترتيببدينوكردهخودنظاميتجهيزاتافزايشصرفراخوداقتصاديمازاد
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.يابدميافزايشنيزدولت

كشورهايدتوانميآيندهدركهاستاقتصاديتنهابريككشورهايبيندرچين

اتحاديهثروتبهنيزآيندهسال30دركهشودميبينيپيشوبكشاندچالشبهرايافتهتوسعه

وكردتجربهرادرصدي8رشداقتصادنيجهابحرانرغمعليكشوراين. رسيدخواهداروپا

منظراز. كشيدكشورهاسايررخبهراكشورشاقتصادبودنپذيرانعطافترتيببدين

رسميصورتبهشدهارائهآماربرابردوازبيشچيندفاعيبودجهنيزنظامييهاهزينه

,Military Power of the People’s Republic of China(باشدمي 2009: درباخالصهطوربه). 123

.شودمييادظهورحالدرقدرتعنوانبهكشوراينازچين،پتانسيلهايگرفتننظر

دررادرصد6ازبيشرشديكهباشدميبريكدرظهورحالدرقدرتدوميننيزهند

يكبراماداردكمتريدفاعيبودجهكههرچندكشوراين. كردخواهدتجربهآيندهيهادهه

درقدرتعنوانبهدتوانميآنازكندتراماچيندنبالهبوزندتكيهدتوانميبزرگبسيارارتش

اماباشندميظهورحالدراقتصادهايكههرچندنيزروسيهوبرزيل. باشدمطرحظهورحال

2007سالازروسيهاقتصادحالهربه. باشندمينظهوردرحالقدرتهايكهكردادعاتوانمين

رغمعليكهداردوجودنيزاحتمالاينوداشتهرشددرصد7ساليانهمتوسططوربه

داشتهغربيكشورهايبهنسبتبيشتريرشدداردكهجمعيتيوسياسياقتصادي،يهاچالش

شاديپلماتيكجسارتومنطقهدرخودنفوذازدتوانميهمهنوزمسكواينرغمعلي.باشد

اقتصاديلحاظازبرزيلديگرسوياز. نمايدگيريبهرهبزرگقدرتنعنواكسببراي

منطقهاينرهبرعنوانبهالتينيآمريكادرواستمطرحظهورحالدرقدرتعنوانبه

.گرددميمطرحنيزتوسعهحالدركشورهايرهبرعنوانبهحتيوشودميمحسوب

تحقيقيهايافته-5

كشـورهاي برايقسمتايندركهشدمطرحمليقدرتگانهتهفمعيارهايصفحات قبلدر

بيشـتري بررسيمورد)  انرژيمنظراز(منابعواقتصاد،جمعيتوسعت،معيارهايبريكعضو

.گيردميقرار
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مليقدرتمعيارهايچارچوبدربريكاندازچشموكنونيوضعيت- 1-5

جمعيتووسعتعامل-5- 1-1

دولتقدرتگيرياندازهمعيارهايازگرديدمطرحنيزنظريبانيمقسمت دركهطورهمان

درباشدميبريكعضوكشورچهارازيكيكهبرزيلكشور. باشدميجمعيتووسعت

جهانكشورپنجمين) CIAسايت(مربعكيلومتر8514877مساحتباوآمريكاشرقيجنوب

يآمريكاكشورترينجمعيتپرورينبزرگتكهكشورايناز. شودميمحسوبوسعتلحاظاز

) نفرميليون195حدودجمعيتي(استجهانپرجمعيتوبزرگكشورپنجمينوجنوبي

هايگزارشبراساس. استشدهيادجنوبييآمريكااقتصاديغولعنوانبه) CIAسايت(

وودهبدرصد3/1برابر2010تا2005هايسالطيبرزيلجمعيترشدنرخميانگينمنتشره

. رسيدبنفرميليون1/251به2050سالدركشورجمعيتشود،ميبينيپيشاساسبراين

17075200حدوددروسعتيدارايآيدميحساببهجهانكشورپهناورترينكهروسيه

داشتهنفرميليون142ازبيشجمعيتي2009سالدركهكشوراين. باشدميمربعكيلومتر

عضوكشورهايازديگريكينيزهند. آيدميشماربهجهانپرجمعيتكشورهشتميناست،

كيلومتر3،287،263حدودمساحتيكهكشوراين. داردقرارآسياقارهجنوبدربريكگروه

جهانجمعيتدرصد17رود،ميشماربهجهانبزرگكشورهفتمينلحاظاينازوداردمربع

لحاظاينازكهبودهنفرميليارد155/1برابركشوراينجمعيت. استدادهجايخوددررا

14زيركشوراينجمعيتدرصد5/30. باشدميچينازپسجهانپرجمعيتكشوردومين

آمارتمامي(باشندميباالتروسال65نيزدرصد2/5وسال64تا15بيندرصد3/64سال،

,The World Factbookازقسمتايندرشدهارائه December, بانيزچين. )باشدمي2010

كشورچهارمينآمريكاوكاناداروسيه،ازپسوسعت،مربعكيلومترميليون 9بيش از داشتن

بيش از كشوراينجمعيت2010جواليدرآمدهعملبهتخمينمطابق. استجهانپهناور

. گرددميمحسوبجهانكشورترينپرجمعيتكشوراينبنابراينوبودهنفرميليارد نفر1.3
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. استكشيدهتصويربهرا2009سالدرظهورحالدرقدرتهايجمعيت2شماره نمودار

 2009Source: World Bankسالدرظهورحالدرقدرتهايجمعيت: 2نمودار شماره 

ودهندميقرارقدرتهابعضياختياردررااجتماعيواقتصاديفرصتهايجمعيتيآمارهاي

سالتاكشور50ازبيشجمعيت. كشندميجديچالشبهمنظراينازراكشورهاديگر

برمضاعفيفشارويافتخواهدافزايش) سومدوازبيشديگربعضي(سوميكحدود2025

دركشورهااينسومدو. ساختخواهدواردساختهازيروخدماتحياتي،طبيعيمنابع

جنوبوخاورميانهدرجمعيتسريعرشدباباقيماندهكشورهاياكثروهستندآفريقاصحراي

.دارندقرارآسيا

جمعيت2025سالدركهرود ميانتظاردهدمينشاننيز3شماره نموداركهطورهمان

چشمگيريافزايشآفريقاييوآسياييكشورهايدرويژه بOECDغيركشورهايدرجهان

.باشدداشته

نفرميليارد2/1حدود2025تا2009سالهايبينجهانجمعيتهكشودميزدهتخمين

,Finger(برسدنفرميليارد8بهنفرميليارد8/6ازويابدافزايش جمعيتافزايش). 5 :2008

رشداكثركهزنندميتخمينشناسانجمعيت. داردمنابعبرهمزمانياثراتواستزيادجهان

يعنيغربدردرصد3ازكمترودادخواهدرخآفريقاوآسيادر2025سالتاجمعيت
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درصد16حدود2025سالدر. دادخواهدرخلندينيوزواسترالياكانادا،،آمريكاژاپن،اروپا،

دردرصد24و2009دردرصد18بهنسبتكهكردخواهندزندگيغربدرجهانجمعيت

. يافتخواهدكاهش،1980

افزايشنفرميليون240حدود2025سالتاهندجمعيت،جودمويهاتخميناساسبر

درجمعيتافزايشبيشترينبنابراين. رسيدخواهدنفرميليارد45/1حدودبهوداشتخواهد

ديگر2025تا2009سالهايبين. بودخواهدآندررشدپنجميككهدادخواهدرخهند

4/1ازباالتروشدهاضافهآنفعليمعيتجبهنفرميليون100نيزچينيعنيبريكعضو

. رسيدخواهدنفرميليارد

2025و2009هايسالدرجمعيترشدروندمقايسه: 3شماره نمودار

ژاپنواروپاشرقكشورهايتمامتقريباًوروسيهجمعيت2025سالتارود ميانتظار

. يابدكاهشدرصدچند

بيشآمريكاوكردخواهدرشدباالنسبتاًمهاجرتنرخبااسترالياوكانادا،آمريكاجمعيت

. داشتخواهدجمعيتافزايشنفرميليون40از

درصد9/0جهانجمعيت2035تا2008سالهايبيننيزجهانيبانكبينيپيشاساسبر
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3/0چيندرصد،5/0برزيلدرصد،يكهندسهمميزاناينازكهداشتخواهدافزايش

درصد،1/0دورهايندراروپااتحاديهآمارهميناساسبر. بودخواهد-4/0وسيهرودرصد

سهمكليطوربهوداشتخواهندجمعيترشددرصد7/0متحدهاياالتو-4/0ژاپن

OECDبودخواهددرصد4/0جهانجمعيتافزايشاز.

جمعيتسنييساختارهاكهاستآنبگيردقرارتوجهموردبايدجمعيتبحثدرآنچه

كشورهايجمعيت،سالخوردگياستبديهي. داشتخواهدگرايشسمتيچهبهآيندهدر

. رساندخواهدجمعيتوارونگينقطهبهآمريكاجملهازكشورچنداستثنايبهرايافتهتوسعه

15ينسن(كاريسن سالهايدريافتهتوسعهدنيايجمعيتنفردههرازنفرهفتتقريباً امروزه

باالقدرآنگذشتهدرهرگزعدداين. استدهندههشدارنشانهيككههستند) سال64تا

. نباشدباالقدرآنهرگزنيزآيندهدركهداردوجودامكاناينكارشناساننظربنابرونبوده

وسال65(مسنجمعيتسريعرشددورهاكثريافته،توسعهكشورهايتمامدرتقريباً

وماليبارافزايشموجبودادخواهدرخ2020و2010يهادههسالهايدر) باالتر

نفرچهارهرازنفريك2010سالتا.شدخواهدمسنافراداجتماعيتأمينيهابرنامه

سهبهيكرقماين2025سالدر. بودخواهدمسنيافتهتوسعهدنيايدركارسندر جمعيت

مسننفريكژاپنينفردوهراز2025سالدرنيزژاپندر. شدخواهدباالتراحتماالًو

. بودخواهد

رشدنيزوريبهرهافزايشباحتي. داشتخواهداقتصاديپيامدهايجوامعسالخوردگي

داخليناخالصتوليدرشدكاهشموجباحتماالًتقليل،حالدركارنيرويازاشتغالترآهسته

. شدخواهددرصد1ميزانبهاروپا

داشتهجمعيتنفرميليارد4/1تقريبا2025ًسالدرچينكهدارندانتظارشناسانجمعيت

حجمازبرخوردارييهامزيت. استآنفعليجمعيتازباالترنفرميليونصدتقريباًكهباشد

بهشروع2015سالدركودكومسنجمعيتكميهانسبتوفعالجمعيتباالينسبتاً

نيز2025سالدر. يابدميكاهشسالايندرچينفعالجمعيتحجميعني،كنندميكاهش

.گذاشتخواهدقدمعرصهاينبهياشودميبازنشستهچينجمعيتازباالييدرصد
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وناگهانيرشدكهدادخواهدرخمناطقيدر2025سالتااقتصاديجديدببرهايظهور

باورنداينبركارشناسان. شدخواهدكارروينيسريعرشدبهمنجرآنهاجوانجمعيتسريع

برايكارمناسبمحيطوكردهتحصيلكارنيرويكههنگاميجمعيتيامتيازاينكه

.داشتخواهدهمراهبهرامزيتباالترينباشد،داشتهوجوديگذارسرمايه

اقتصاديرشدعامل-5- 2-1

اينكهبهتوجهبا. باشدميبريكايكشورهاختياردرجهاناقتصادچهارميكحاضرحالدر

استكردهجهانسياسيصحنهدروجهانياقتصاددريمهمترنقشايفايبهشروعبريك

نزديكپيشرفتهاقتصادهايبهكشورهاايناقتصاديرشدنيزآيندهدركهشودميبينيپيش

. گرددنزديك»71گروه «بهبريكداخليناخالصتوليد2020سالدرنحويكهبهگردد

برزيلدراقتصاديرشدجهاندرماليبحرانآغازازپيشو2008تا2004سالهايبين

. بودسال25ازبيشدرعملكردبهترينكهاستبودهدرصد5حدودسالدرميانگينطوربه

تركمبسيارافتايناماشود،روبروافتبا2009سالدربرزيلاقتصادرفتميانتظاراگرچه

دربرزيلكههرچند. استبودهالتينيآمريكاكشورهايديگراقتصاديركودميانگيناز

مثبتيروندبرزيلرشدسال،ايندومفصلدرامااستداشتهمنفيرشد2009سالاولفصل

روندبرزيلاقتصادواقعيرشد). The World Factbook, NOV. 2010(استكردهتجربهرا

واقعيداخليناخالصتوليدرشد2010دومفصلدر. استداشته2010سالدرراصعودي

همچنينوداخليتقاضايافزايشرشد،اينعلتكهبودهدرصد8/8كشوراين

,Economics(استبودهيگذارسرمايه October, واقتصاديمناسبشرايطهمچنين). 2010

وشودتثبيتبرزيلاقتصاديرشدتاشدباعثبرزيلسواحلدرنفتجديدذخايركشف

.كندتدوينفقربامقابلهبرايجامعطرحيبتواندآنواسطههبدولت

ميزاناين2010سالدروبودهدرصد5ازبيشروسيهواقعيرشدميزان2008سالدر

ناخالصتوليدميزانميالدي،2009سالدر).CIA(استبودهدرصد4ازبيشوداشتهكاهش

1 - G7
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برابرداخليناخالصتوليدرشدودالرتريليون095/1مبادلهرسمينرخاساسبرهندداخلي

بودهدرصد1/6برابرهنددر2008سالدرداخليناخالصتوليدرشد. استبودهدرصد5/6

,WDI(است درصد1/9برابر2009سالدرنيزواقعيداخليناخالصتوليدرشدنرخ).2010

واقعيرشدكهاستحاليدراين. داردقرارجهانچهارمرتبهدرنيزظرمناينازكهبوده

.استبودهدرصد9برابر2008سالدرچين

نشان2012سالتامدتكوتاهدورهيكدررابريكاقتصاديرشد4شماره نمودار

وبرزيلبهنسبتبيشترياقتصاديرشدباچينوهندبريك،كشورهايبيندر. دهدمي

اقتصاديرشدشود، نيز مالحظه مينموداردر كهطورهمان2011سالدر. دارندقرارروسيه

پيشروكشورهاسايربهنسبتكهاستدرصد6/8ودرصد9حدوددرترتيببههندوچين

.باشندمياقتصاديرشددر

1بريكگروهبرايداخليناخالصتوليدرشدبينيپيش: 4نمودار

آمريكااطالعاتمليشورايگزارشچهارمينكه2025جهانيندهايروسندطبقبر

درجهانيرويدادهايبهدهندهشكلاحتماليتحوالتوكليديرانهايپيششناساييمنظوربه

2025سالدرچين،باشندداشتهتداومكنونيروندهاياگراست،آنازپسوآيندهدهه

1 - Source: IBGE, Russian Federal State Statistics Service, Indian Central Statistical 
Organisation, National Bureau of Statistics of China.
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. بودخواهد

جهانيايجاددنبالهبوبود

وتمايلميزانمورددربايد

روسيهاگر. بگيرندصميمت

وسازدمتنوعودادهگسترش

درترمستحكموترنيرومند

ورسيدواهدنخروسيهيا

در. باشدميمثبتنيزبرزيل

درراكشوركهاستجاري

حبابتشكيلازدولتكه

داخليناخالصتوليدسهم

سهمميزاناينازوبودهبيشتر

.باشدميدرصد83/1روسيه

Source: Economists, 2009

)بريك(ظهور حالدرقدرتهايژئوپليتيك____________________

خواهدپيشرونظاميقدرتيكوشودميجهاناقتصاددومين

بودخواهدسريعينسبتاًاقتصاديرشدداراياحتماالً

بايدهندوچين.باشدآنقطبهايازيكينودهليكهاست

تيكديگربامتقابلروابطهمچنينوخودجهانييها

گسترشراخوداقتصادكند،يگذارسرمايهانسانيسرمايه

نيرومندتر،غنيبالقوهتواندارايشودتركيبوادغامجهاني

ياهندچين،قدرتسطحبهديگريكشورهيچ. است

برزيلاقتصادياندازچشم.بودنخواهدبرابرآنهاجهانيتوان

جاريحسابترازسريعشدنبدتربهمربوطريسكها

كهاستنيازهمچنين. دهدميقرارنامناسبماليوضعيت

. نمايدپيشگيرياقتصاد

نيز2040سالدردهدمينشاننيز5شماره نموداركه

بيشترديگركشورهايبهنسبتكهباشدميدرصد29ازبيش

روسيهودرصد75/2برزيلدرصد،5حدودهنددرصد،19

2009)درصد(2040سالدربريكواقعيGDPسهم: 5شماره 

_____________

دومينبهتبديل

احتماالًنيزهند

استچندقطبي

هانقشافزايش

حوزهدرنيز

جهانيبازارهايدر

است2025سال

توانبااحتماالً

ريسكهامدتكوتاه

وضعيتمعرض

اقتصاددرييدارا

طورهمان

بيشبريكواقعي

19ازبيشچين

شماره نمودار
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طورهماننماييم،مقايسههمباراكشورهااقتصاديرشدبخواهيماگرنيزبلندمدتدراما

70.710برابرينچداخليناخالصتوليد،2050سالدر،دهدمينشاننيز1شماره جدولكه

بيشترنيزبريكديگركشور3داخليناخالصتوليدمجموعازكهشدخواهددالرميليارد

سالدربريكاما. بودخواهد2050سالدرجهانبزرگاقتصاداولينبنابراينوشودمي

سهداخليناخالصتوليدسالايندركهچرابودنخواهدچينكشوربهوابستهصرفا2050ً

داخليناخالصتوليدباكهبودخواهددالرميليارد57614همرويبريكعضوديگركشور

.باشدميمقايسهقابلاست،دالرميليارد66.039برابركهسالايندر7گروه 

)دالرميليارد(2050سالدرجهانبزرگاقتصادهشت: 1شمارهجدول

دررتبه

2050
205020402030202020102006كشور

710/70022/45610/25630/12667/4682/2چين1

514/38823/29817/22978/17535/14245/13متحدهاياالت2

668/37510/16683/6848/2256/1909هند3

366/11631/6720/3194/2346/1064/1برزيل4

340/9471/5068/3742/1009/1851مكزيك5

580/8320/6265/4554/2371/1982روسيه6

010/7286/3479/1752419350اندونزي7

677/6042/6814/5224/5604/4336/4ژاپن8

324/128483/74278/40226/20640/8637/5بريك

G7039/66617/53745/43781/36414،33005/28

SOURCE: Goldman Sachs
مجموعدرآنهاكهدهدمينشان) بريك(چينوهندروسيه،برزيل،كشورهايرشدبرآورد

2040-2050سالهايدرجهانيداخليناخالصتوليدازهفتگروهسهممعادلسهميداراي

,Finger(بودخواهند 2008: 9  .(

كشـورهاي اقتصادبهساليچهبريككشورهايزاكدامهركهكندميبيان2شماره جدول

درسـاچ گلـدمن بينـي پـيش اساسبر. گرفتخواهندسبقتآنهاازياورسيدخواهدپيشرفته
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شـده انجـام مطالعـات اساسبراما،گرفتميپيشيآمريكابر2041سالدرين، چ2003سال

خواهـد انجـام 2027سـال دروزودتـر سـال 14آمريكـا بـر چينگرفتنپيشي2008سالدر

. گرفت

)2008سالبينيپيش(صنعتي كشور6ازبريكگرفتنسبقتزمانيجدول: 2شمارهجدول

آمريكاانگلستانژاپنايتالياآلمانفرانسه

-20272029201020342038برزيل

-20242029201720372027روسيه

-20212024201720272023هند

200620082004201020062027چين

Source: GS Global ECS Research, 2009
خواهدپيشيژاپنبر2016سالدرچينكهبودشدهبينيپيش2003سالدرهمچنين

. گرفتانجامزودترسال6يعني2010سالدراتفاقايناماگرفت

خواهندسبقتصنعتيوركش6بر2003سالبينيپيشاززودترنيزبريككشورهايساير

اززودترسال15كهگرفتسبقتايتاليااز2010سالپاياندربرزيلكهنحويبهگرفت

اتفاقاين2025سالدركهبودشدهبيانوبودگرفتهانجام2003سالدركهاستبينيپيش

سرپشتراژاپنكشور2034سالدروآلمانكشور2029سالدربرزيل. افتادخواهد

سرپشتراژاپنكشور2027و2037سالهايدرترتيببهنيزهندوروسيه. گذاشتخواهد

.گذاشتخواهند

. گرفتخواهدپيشيكشور صنعتي 6از2031سالتابريككشورهاياقتصادكليطوربه

خواهد2039سالدراتفاقاينكهدادمينشان2003سالبينيپيشكهاستحاليدراين

,Jim O’Neill(افتاد 2009: 143.(

اقتصاديرشد. دهدمينشانراكشورهاواقعيداخليناخالصتوليدرشد3شماره جدول

دركهاستحاليدراين.باشدميدرصد4/4متوسططوربه2015تاسالهپنجدورهدرجهان

رشد. باشدميديگركشورهايازبيشتروبودهدرصد1/8هندرشدو5/9چينرشددورهاين

اين. استشدهبينيپيشدرصد2/3متوسططوربه2035تا2008دورهدرنيزجهانساليانه
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3/3برزيلرشددرصد،7/5چينرشددرصد،4/6هندرشددورهايندركهاستحاليدر

ينچآنازپسوهنددورهايندربنابراين. استشدهبينيپيشدرصد3روسيهرشدودرصد

كشورهايرشددورهايندرهكاستذكربهالزم. اندهداداختصاصخودبهرارشدبيشترين

OECDاستشدهبينيپيشدرصد1نيزژاپنرشدودرصد8/1ميزانبه .

)درصد(ديگركشورهايبامقايسهدربريككشورهايواقعيGDPرشدبينيپيش: 3شمارهجدول

1990-19802008-19902020-20082015-20102035-20202035-2008

OECD32.51.82.41.91.8

3.22.822.42.12.1متحدهاياالت

3.91.211.911ژاپن

1.533.64.13.13.3برزيل

0.62.94.13.13-روسيه

5.66.47.48.15.66.4هند

9107.99.53.95.7چين

55.56.43.94.6-بريك

2.11.42.11.71.6-اروپااتحاديه

3.13.33.64.42.93.2جهان

IMF and World Bank databases; IEA databasesآمارهايازاستفادهنگارندهمحاسبات: منبع

برابـر 2015تـا 2010دورهدربريـك متوسطرشددهدمينشاننيزفوقجدولكهطورهمان

4/4بـا جهـان اقتصـادي رشـد ودرصـد 1/2رشـد بـا اروپااتحاديهازكهباشدميدرصد4/6

.باشدميبيشتردرصد،

)نفت(منابععامل-5- 3-1

,WDI(معتبرمراجعدرشدهارائهآمارطبقبركهبريكگروهكشورهاي World bank, 2010(،

3/3458معادلبودند،دادهاختصاصخودبهراجهانجمعيتدرصد42حدود2008سالدر

انرژيمصرفدرصد30معادلرقماينكهاند كردهمصرفانرژيخامنفتمعادلتنميليون

اختصاصخودبهرابريكگروهانرژيمصرفدرصد66تنهاييبهچينكشور. باشدميجهان
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فسيليسوختهايازشانانرژيمصرفدرصد75حدودكشورهااينمتوسططوربه. استداده

.ستاشدهتأمين

2008سالدربريكانرژيوضعيت: 4شمارهجدول

مصرف

تنميليون(انرژي

)خامنفتمعادل

مصرفدرصد

فسيليسوختهاي

مصرفسرانه

كيلوگرم(انرژي

)خامنفتمعادل

توليد

تنميليون(انرژي

)خامنفتمعادل

واردات

ازدرصد(انرژي

)مصرفيانرژي

6/2356/5212396/2158برزيل

-6723/8947306/123083روسيه

9/594705299/45024هند

8/19559/86148418147چين

-3/3458755/19951/3711بريكگروه

-31--30بريكسهم

-3/116643/8118194/119262جهان

Source: WDI, World bank, 2010
درصد1/5ودرصد8/5رصد،د8/16ميزانبهترتيببههندوروسيه،چين،كشورهاي

بزرگتوليدكنندهروسيهكشوراينكهبهتوجهبا. اندهكردمصرف2008سالدرراجهانانرژي

اينتوسطجهاندرشدهتوليدانرژيازدرصد3/10ميزانبه2008سالدرباشد،ميانرژي

درصد31ميزانبهزنيجهانانرژيتوليددربريكسهمواستگرفتهانجامتنهاييبهكشور

وبودهانرژيكنندهواردخالصطوربهچينوهندبرزيل،كشورهاي2008سالدر. باشدمي

. استشدهمطرحانرژيكنندهصادرعنوانبهنيزروسيهكشور

,EIA(كنندهمصرفنهمينبرزيلكهاستذكربهالزم كنندهمصرفچهارمينهندو)2011

دومينچينيعنيبريكعضوديگروژاپنوچينمتحده،اياالتازپسجهاندرنفتبزرگ

كنندهتوليداولينعنوانبهنيزروسيهوباشندميمتحدهاياالتازبعدنفتبزرگكنندهمصرف

.استهبودمطرح2009سالدرنفت

هبآنهامصرفسهمودنيادرانرژياصليمنابعسهم2030سالدركهشودميبينيپيش

14ازبيشطبيعي،گازدرصد22حدودسنگ،زغالدرصد29حدودنفت،درصد30ترتيب
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ايهستهانرژيدرصد5حدوددرو) زيستيهايسوختجزبه(تجديدپذيرهايانرژيدرصد

ا تا انداز وضعيت انرژي در دنيچشم(آمريكاانرژياطالعاتانجمنگزارشاساسبر. است

،)2035(اندازچشمسالتاميالدي90دههبينايمقايسهفرآينديكاساسبر)2035سال 

شدهاعالمديگرسوياز. داردانرژيمنابعبيندررارشدترينسريعتجديدپذيرهايانرژي

فسيليهايسوخت) كندمحدودرامصرفكه(هاسياستدرتغييريگونههيچنبودصورتدر

.دادخواهنداختصاصخودبهراجهاندرانرژيمصرفميزاندرصد80حدود

سالدرجهانانرژيتقاضاي،2010سالدرانرژييالمللبينآژانسبينيپيشاساسبر

اين. رسيدخواهدخامنفتمعادلتنميليون16014و14556بهترتيببه2030و2020

معادلتنليونمي12271برابرجهانانرژيتقاضاي2008سالدركهاستحاليدرميزان

بامتحدهاياالت،2030سالدرانرژيتقاضايافزايشميزانايناز. استبودهخامنفت

1719مصرفبااروپااتحاديهانرژي،درصد14متقاضينفت،معادلتنميليون2288مصرف

معادلتنميليون3568مصرفباچينانرژي،درصد7/10متقاضينفتمعادلتنميليون

5/7متقاضينفتمعادلتنميليون1204مصرفباهندانرژي،درصد22تقاضيمنفت

انرژيتقاضايسهمكهدهدمينشانشدهارائهارقامومارآمقايسه. باشندميانرژيدرصد

سالدر،بودجهاندرصد14برابركهاروپاودرصد5/18برابر2008سالدركهآمريكا

سالايندربريكانرژيتقاضايسهمامايابدميكاهشدرصد7/10و14بهترتيببه2030

.باشندميجهانانرژيدرصد37

افزايشواقتصاديفعاليتهايانرژي،مصرفرفتنباالاصليدليلكهاستواضحپر

بريككشورهايدرجمعيتواقتصاديرشدافزايشبهتوجهبابنابراين. باشدميجمعيت

درپيشرو،دارندشدهاشباعبازارهايكهپيشرفتهوصنعتيكشورهاي2015سالتااگرچه

نفتتقاضايكهشودميبينيپيش2030تا2016سالازاما،هستندنفتتقاضايافزايش

معادلتنميليون269به2015تا2005سالهايدرخامنفتمعادلتنميليون114ازبريك

خامنفتتقاضايبهمتعلقخامنفتمعادلتنميليون210مقداراينازكهبرسدخامنفت

بهمتعلقخامنفتمعادلتنميليون10هند،بهمتعلقخامنفتمعادلتنميليون28چين،
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هندوچينبنابراين. باشد

2015تا2005سال

)خامنفتمعادلتنميليون
Source: IEA

درجهاننفتتقاضاي،2010

بابريككشورهايميزان

دربشكهميليون5/2برزيل

حاليدراين. دادخواهند

اياالتروز،دربشكهميليون

)بريك(ظهور حالدرقدرتهايژئوپليتيك____________________

ميبرزيلتقاضايبهمتعلقخامنفتمعادلتنميليون

. هستندداخليناخالصيدتولبهتوجهباانرژيبزرگ

سالاز2030تا 2016از سال 

ميليون(بريككشورهايدرنفتتقاضايافزايشبينيپيش: 6شماره 

2010سالدرانرژييالمللبينآژانسبينيپيشاساسبر

اينازكهبودخواهدروزدربشكهميليون4/96برابر

برزيلو2/6هند،3/14چين،3روسيه(نفتبشكهميليون

خواهنداختصاصخودهبراجهاننفتتقاضايدرصد27

ميليون10برابر2030سالدراروپااتحاديهنفتتقاضاي

. استشدهبينيپيشروزدربشكهميليون3ژاپنو

_____________

ميليون21وروسيه

بزرگكنندهمصرف

شماره نمودار

برواقعدر

برابر2030سال

ميليون26تقاضاي

حدود،)روز

تقاضايكهاست

و8/15متحده
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)روزدربشكهميليون(بريككشورهاينفتتقاضايبينيپيش:5شماره جدول

2009201520202030

8/177/172/178/15متحدهاياالت

1/48/35/33ژاپن

1/24/25/25/2برزيل

8/28/29/23روسيه

36/32/42/6هند

1/86/107/113/14چين

164/193/2126بريك

%27%3/23%7/21%19)درصد(بريك سهم

2/128/113/111/10اروپااتحاديه

842/893/914/96جهان

Source:World Energy Outlook, 2010, INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

2030سالدربريككشورهاينفتتقاضايدهدمينشاننيزفوقجدولكهطورهمان

. داشتخواهدافزايشروزدربشكهميليون10ميزانبه2009سالبهنسبت

دركهاوپكغيركشورهايتوليدبازارسهم،رژيانيالمللبينآژانسبينيپيشاساسبر

درصد51به2030سالدرودرصد54به2020سالدر،بوددرصد59برابر2009سال

7/47برابر2009سالدركهاوپكغيركشورهاينفتتوليدكلاز. يافتخواهدكاهش

اياالت،بشكهميليون2/10باروسيهبهمربوطتوليدبيشترين،استبودهروزدربشكهميليون

مكزيكوبشكهميليون2/3كاناداروز،دربشكهميليون8/3چين،بشكهميليون4/7بامتحده

متحده،اياالتروسيه،كشورهايتوليدميزان2030سالدر. باشدميروزدربشكهميليون3

بينيپيشروزدربشكهليونمي5/2و2/9،9/6،1/3،9/4برابرترتيببهمكزيكوكاناداچين،

بهشودميمالحظه2030و2009سالدركشورهانفتتوليدمقايسهازكهطورهمان. شودمي

.يابدميكاهش2030سالدراوپكغيركشورهاينفتتوليدكاناداازغير
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)روزدربشكه ميليون(بريككشورهاينفتتوليد:  6شماره جدول
2009201520202030

21/34/42/5برزيل

2/102/105/92/9روسيه

8/09/08/00/8هند

8/38/37/31/3چين

2/16184/185/25بريك

%27%21%21%20بريكتوليدسهم

7/472/482/484/47اوپكغيركل

%51%54%56%59اوپكغيرسهم

4/335/385/4046اوپككل

%49%46%44%41اوپكسهم

Source: World Energy Outlook, 2010, INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

1/81برابركه2009سالدرنفتتوليدكلازدهدمينشاننيزفوقجدولكهطورهمان

بشكهميليون16حدوددراستشدهتوليداوپكغيرواوپككشورهايتوسطبشكهميليون

2009سالدرنفتتوليددرصد20واقعدر. استشدهوليدتبريككشورهايتوسطروزدر

به2030و2020سالدربريكنفتتوليدسهم. استشدهانجامبريككشورهايتوسط

.استشدهبينيپيشدرصد27ودرصد21برابرترتيب

سالدرروزدربشكهميليون37حدودازجهاناصليمناطقبينتجارتهمچنين حجم

افزايش2035سالدرروزدربشكهميليون48و2020سالدرروزدربشكهميليون42به2009

44ازنيزجهاننفتتوليدازايمنطقهدرونتجارتسهمنيز،بينيپيشدورهطولدر. يابدمي

راجهشبزرگترينهندوچين.يابدميافزايش2035سالدردرصد49به2009سالدردرصد

سالدرروزدربشكهميليون3/4ازچينكشورنفتوارداتكهنحويبهدارندخودوارداتدر

2/2ازنيزهندواردات. رسيدخواهد2035سالدرروزدربشكهميليون13حدودبه2009

واقعدر. رسيدخواهد2035سالدرروزدربشكهميليون7نزديكبه2009سالدربشكهميليون

.كنندميواردراخودنفتتقاضايازدرصد84چينودرصد90دهن2035سالدر
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تحليلوتجزيه-6

درقدرتهايعنوانبه،باشدميچينوهندروسيه،برزيل،كشورچهارازمتشكلكهبريكائتالف

شدكوششپژوهشايندر. استشدهمطرحساچگلدمنمؤسسهتحقيقاتيمنابعدرظهورحال

معيارهايچارچوبدرآياكهشوددادهپاسختوصيفيوتحليليصورتبهسوالاينبهتا

؟خيرياهستندمطرحظهورحالدريهاقدرتعنوانبهآيندهوحالدركشورچهاراينقدرت

قدرتهايرقبايعنوانبهآيندهوحالدراقتصاديرشدوجمعيتوسعت،منظرازبريكائتالف

مطرحظهورحالدرقدرتهايعنوانبهراائتالفاينكهتحقيقاتيبعمنااكثر. هستندمطرحبزرگ

وحالدربريك. باشدمياقتصاديرشدترواضحطوربهواقتصادعاملبرشانتأكيدكنندمي

فزونيبهروائتالفايندرنيزجمعيتكهآنجاييازوداشتهبااليياقتصاديرشدآينده

ازيكيواقعدر. باشدميفزونيحالدرآيندهوحالدرئتالفااينانرژيتقاضاي،باشدمي

مطرحانرژيمنابعوذخايردارندهعنوانبهروسيهبريكائتالفدر. بودمنابع،قدرتعوامل

ازيكيبهزوديبهاستافتادهاتفاقكشورايندركهجديدياكتشافاتبانيزبرزيل. است

خواهندآيندهوحالدرانرژيمتقاضيانازچينوهنداما.شودميتبديلنفتصادركنندگان

بهدرصد19ازبريكنفتتقاضايسهماگرچهپژوهش،اينمحاسباتطبقبركليطوربه. بود

درصد27بهدرصد20ازنيزبريكنفتتوليد2030سالتاامايابدميافزايشدرصد27

ظهورحالدرقدرتهايبحثپژوهشايندركهاستاينمهمنكته. داشتخواهدافزايش

تأكيدباكهگرديدحاصلنتيجهايننهايتدروگرفتقراربررسيموردبريكائتالفصورتبه

.  باشندميمطرحظهورحالدرقدرتهايعنوانبهبريكائتالفاقتصادي،عاملبر

گيرينتيجه-7

ايوزنهاقتصادي،رشدخاطربهعمدتاًر،اخيدههدرچينوهندروسيه،برزيل،كشورچهار

عنوانبهنيزآيندهدرائتالفاين. باشندميمطرحظهورحالدرقدرتهايعنوانبهوانديافتهجدي

حالدريهاقدرتعنوانبهبريكائتالفبيان. باشندميپيشرفتهاقتصادهايقدرتمندرقباي

اصليعاملوپديدهدودرواقعدر اما،دهدميپوششراقدرتگانههفتعواملاگرچهظهور،
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سالياندرآنهاارزيذخايرافزايشبويژهكشور،چهارايناقتصاديرشداولپديده. داردريشه

دوم،پديده. استدادهراالملليبينپوليوماليمناسباتدربازيگرياجازهآنهابهكهاستاخير

ازبعددوراندروعامطوربهالمللبينسياستذاتدركهاستتغييريودگرگونيماهيت

حالدرقدرتوثروتتجميعمراكزكهاستآنواقعيت. داردوجودخاصطوربهجنگ

عمدهوكنونيبازيگرانبيندرايويژههاينگرشبادگرگونيوتغييراين. استدگرگوني

برجستهمحدود،ومشخصمرزهايبارقابتوهمكاريتركيبوشدههمراهالمللبينروابط

بينسياستعرصهدرنوظهورهايقدرتبيندرنوظهوريبلوكوگروهبريك،. رسدمينظربه

درانرژيبرايتقاضاافزايشموجبائتالفاينجمعيتافزايشاينكهبهتوجهبا. استالمللي

فرصتهايياما،باشدميگازونفتتوليدكنندهخودروسيهكههرچندنتيجهدر،شودميبلوكاين

ازبايد،باشدميگازونفتبزرگتوليدكنندهكهايران. آوردميوجودهبنيزايرانبرايرا

ترتيببدينوكردهرااستفادهكمالشودميايجادآيندهوحالدربريكواسطههبكهفرصتهايي

ونكردهحمايتايرانعليهآمريكايهاتحريمازبريكائتالف. دهدافزايشراخودمليامنيت

دردتوانميائتالفاين. آمدجودوهبايرانبرايفرصتييالمللبينمناسباتدرترتيببدين

دردتوانميايرانهمچنين. باشدداشتهگيريچشمسهمايرانبرايانرژيتقاضايامنيتافزايش

يادمواردالبته. ببردراالزمبهرهبريكائتالفازنيزگازونفتصنعتدريگذارسرمايهزمينه

استفادهشدهايجادفرصتهايازجهانيتعامالتپرتودرايرانكهباشدميامراينبهمنوطشده

.باشدداشتهراالزمراهبردهايوريزيبرنامهنيز،آيندهبرايوردببراالزم

قدرداني-8

بررسي نقش فعلي و آينده اقتصادهاي در «: تحت عنوانمقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشي

كه باشدمي»حال ظهور در بازار انرژي و تبعات سياستهاي آنها در ژئوپليتيك انرژي ايران

خاطر حمايتهاي مالي و معنوي، ي انرژي بهالمللبينمطالعات مؤسسهوسيله نگارنده از بدين

.كمال سپاسگزاري و تشكر را دارد
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