ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣ ﯾﮑﺎ و ﭼ ﻦ ﺑﺎ ﻫﻤ ﺮﮔﺮ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ!
 ۱۰ﻣﺮداد  ۱۳۹۹از ﮔ وه اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ -

دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ اورﻋﯽ-اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷ ﯾﻒ-در ﺟﻬﺎن اﻣ وز دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺪرت ﺗﻌﺪاد ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻼک اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ا ﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣ ﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  .GDPﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ  GDPآﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﮑﺎن دار ﺑﻼﻣﻨﺎ ع اﻗﺘﺼﺎد ا وﭘﺎ ﺗﺒﺪ ﻞ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺷﮏ .ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در  ۲۶دﺳﺎﻣ ﺮ ﺳﺎل
 ۱۹۹۱ﻣﯿﻼدی ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫ ﺮ ﺷﻮ وی ﻋﻠ ﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻗﻮی ﺗ ﻦ ارﺗﺶ ﺟﻬﺎن ﻓ و ﭘﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﺪول اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣ ﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ و راه دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ
ﺳﺮاﻧﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨ ﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺣﺪ ﻮل ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ارز ﺗﺒﺪ ﻞ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ  GDPﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺎل ﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻻر آﻣ ﯾﮑﺎﺳﺖ .ﺑﺪ ﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻً  GDPﺑﻪ دﻻر آﻣ ﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪ ﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧ خ ﺗﺒﺪ ﻞ ارز اﻫﻤﯿﺖ ﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ا ﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﻻر ﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﺎل
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر در ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺗﻨ ل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ا ﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧ ﺮ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠ ﺮﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋ ﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﮔ وه  ۲۰ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  G20ﮐﻪ  %۸۵اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ا ﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ا ﻦ ﮔ وه ﻧﺪارد.
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد آﻣ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ  %۶/۲۳ﺰرﮔﺘ ﻦ و ﭼ ﻦ ﺑﺎ  %۵/۱۵در رﺗﺒﻪ
ﺑﺎ ا ﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺰرگ و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻦ دو ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دوم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔ ﺮد .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ا ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼ ﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻮل ا ﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﺗﺒﺪ ﻞ ﺑﻪ دﻻر آﻣ ﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی ،وژه ﻣﺪﯾﺴﻮن در داﻧﺸﮕﺎه ﮔ وﻧﯿﻨﮕﻦ ﻫﻠﻨﺪ ﺮای ﺮرﺳﯽ آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎ ﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه آن ﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه اﻗﺘﺼﺎد آﻣ ﯾﮑﺎ در دﻫﻪ  ۱۸۸۰ﻣﯿﻼدی از ﭼ ﻦ ﯿﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ا ﻦ وزﻫﺎ ﭼ ﻦ و آﻣ ﯾﮑﺎ در ﻣﯿﺪان اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺨﺖ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧ وی ﮐﺎر ﭼ ﻦ  ۷/۴ﺮا ﺮ ﯿﺸﺘﺮ از آﻣ ﯾﮑﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﮑﺎران آﻣ ﯾﮑﺎ

ﺧﻮد

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﭼ ﻦ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺰرﮔﺘﺮ از آﻣ ﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ در  ۵۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺮا ﺮ ﭼ ﻦ ﻮد ﻫﻤﻪ ا ﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﯿﺸﺘ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﺮﺧﻮردار ﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ،ﻧ وی ﮐﺎر ﭼ ﻦ  ۹۹ﺗ ﯾﻠ ﻮن ﻮان ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻣ ﯾﮑﺎ ا ﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۴/۲۱ﺗ ﯾﻠ ﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش رﺳﻤﯽ ﯾﮏ دﻻر ﺮا ﺮ  ۹/۶ﻮان ﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﭼ ﻦ ﺮا ﺮ  ۱۴ﺗ ﯾﻠ ﻮن دﻻر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪ ﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎد آﻣ ﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﺎدی در رﺗﺒﻪ اول ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼ ﻦ ﺑﺎ  ۹/۶ﻮان ﻣﯽ ﺗﻮان اﻗﻼم ﯿﺸﺘ ی ﺧ ﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻻر در
آﻣ ﯾﮑﺎ .ﺮای ﻣﺜﺎل ﯿﮓ ﻣﮏ ،ﻫﻤ ﺮﮔﺮ ﻣﻌ وف و ﺮ ﻃﺮﻓﺪار رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕ ﯾﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯿﮓ ﻣﮏ در ﭼ ﻦ  ۷۰/۲۱ﻮان و در آﻣ ﯾﮑﺎ  ۷۱/۵دﻻر اﺳﺖ .در ا ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ارزش ﯾﮏ دﻻر ﺮا ﺮ
 ۸/۳ﻮان و ارزش  ۹۹ﺗ ﯾﻠ ﻮن ﻮان ﺮا ﺮ  ۲۶ﺗ ﯾﻠ ﻮن دﻻر ﻮده و ﺑﺪ ﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﭼ ﻦ ﺰرﮔﺘﺮ از آﻣ ﯾﮑﺎﺳﺖ.
اﺧ ﺮ ًا ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘ ﺮ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤ ﺮﮔﺮ ﯿﮓ ﻣﮏ را در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎ ی ﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت ﺧ ﯾﺪ واﺣﺪ ﻮل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎ ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارزش واﻗﻌﯽ واﺣﺪ ﻮل در ﺑﺴﯿﺎ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻر ﯿﺸﺘﺮ از ﻣ ﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﺒﺎدﻻت ﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺮرﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت ﺧ ﯾﺪ واﺣﺪ ﻮل ﻫﺮ ﮐﺸﻮر از ﻃ ﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰاران ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﭼ ﻦ ارزان ﺗﺮ از آن ﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼ ﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﻮد .ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ا ﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ا ﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۴
ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭼ ﻦ از آﻣ ﯾﮑﺎ ﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ا ﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی %۲۷ ،ﺰرﮔﺘﺮ از آﻣ ﯾﮑﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ا ﻦ ﺗﺤﻠ ﻞ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕ ﯾﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی
ﺧ ﺮﻧﮕﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﯿﮑﺴ ﻦ در ﯾﮏ ﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ا ﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺮﺧﯽ اﻗﻼم در ﻫﺎﻧﮕ و ﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮد در آﻣ ﯾﮑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻮﺳﺘﻮن اﺳﺖ .ا ﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺘﺎ ﺞ آﺧ ﻦ ﺗﺤﻠ ﻞ ﺧﻮد را از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﺘﺎ ﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﭼ ﻦ  %۱۷ﯿﺸﺘﺮ از ان ﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤ ﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭼ ﻦ  ۲/۳ﺗ ﯾﻠ ﻮن دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ! ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﭼ ﻦ از ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی و ﻧﻪ  ۲۰۱۴از آﻣ ﯾﮑﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
داﯾﻤﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺧ ﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد؟ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮ ی
ً
ﻗﻄﻌﺎ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ا ﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺸﻮ ی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ و ن دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ و ن ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﺎدات زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﺎﻻ دارد .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در ا ﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ.

ﺑﺪ ﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎ ﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤ ﺮﮔﺮ ار ﯾﺎﺑ ﮐﺮد! ا ﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﺧ ﯾﺪ ﻮان ﭼ ﻦ را ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﭼ ﻦ ﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وزﮔﺎ ی ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻮد ،اﻣﺎ اﻣ وز ا ﺰا ی ﺷﺪه ﺮای ا ﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ا ﻦ ﮐﺸﻮر رﺗﺒﻪ اول ﺧﻮد
را در ﺟﻬﺎن از دﺳﺖ داده و ا ﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان آﻏﺎ ی ﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﮏ ﻗﻄ ﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣ ﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ.
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