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 ?מתי הצמיחה הכלכלית תסתחרר לקצב גידול מהיר
האם אפשר לצפות שמדדי הצמיחה הכלכליים בעולם ישקפו את קצב ההתפתחות בתחומי חיינו 

  ?הצמיחה לסחרור מואץומה יהיה אותו גורם שיכניס את , האחרים

המדע מפיק ממצאים ורעיונות חדשים , שטכנולוגיות מתפתחות בקצב דמיוני, מוזר הוא מצד אחד

הידע זורם בין אנשים רבים ומדלג יבשות במהירות , תבקצב שרק לא מזמן קשה היה להעלותו על הדע

מדדה בקצבים פחות או יותר דומים בחמישים השנים  הצמיחה הכלכלית בעולם, ומצד שני, האור

  . האחרונות

ם לבנות מודלים של קצבי סוגיה זו מתחילה להעסיק קבוצה קטנה של עתידנים כלכליים המנסי

הנה כמה מילים על מה . צמיחה במצב בו קצב התמורות באספקטים רבים של חיינו כל כך מואץ

  .שידוע לנו עד כה והערכה מתי הצמיחה הכלכלית גם היא תנסוק לגבהים

  קצב השינויים המשפיעים על צמיחה
רמת . שנים 70צמה כל העולמית הכפילה ע ההאוכלוסיי, לאורך חמש מאות השנים האחרונות

כוח . שנים 15ההתפתחות המדעית הכפילה עצמה כל . שנים 35הצריכה ליחיד הכפילה עצמה כל 

  .  רק במחצית המאה האחרונה—הכפיל עצמו כל שנתיים, לעומת מגמות אלו, החישוב

שהרבה אנשים משחקים בספקולציות בדבר האפשרות שקצב הצמיחה  לא פלא הוא, במצב כזה

ומה נדרש כדי שאולי זה ? מה אמת בזה. הכלכלית יגיע ואולי גם יעבור את קצב הכפלת כוח החישוב

הנה לכם מודל לדוגמא המנסה לחזות מתי קצב הצמיחה ישקף את קצב ההתפתחויות ? אכן יתרחש

  .האחרות

  תהכוח המניע של צמיחה מואצ
כדי להבין את המודל חשוב לזכור כי צמיחה כלכלית מונעת על ידי ההיצע והביקוש של השקעות 

עקומת ההיצע . ואילו טבע האדם מניע את הביקוש עצמו, טכנולוגיה  מניעה את הביקוש להון. ההון

בקצב הצמיחה הנמוך . בנויה משני חלקים המעניקים לכלכלה העולמית שני קצבי צמיחה ברורים

ואילו בקצב . מתח הרווחים מוגבל על ידי מתח ההנחות שהאנשים נותנים למוצריהם, מוכרוה

ההיסטוריה הכלכלית , לפי המודל הבא. הצמיחה המהיר ההשקעות מוגבלות על ידי  העושר העולמי

הגרף הבא מבהיר . שנה 150-מוכיחה כי השלב בו נעבור אל קצב צמיחה מוגבר לא יהיה אלא בעוד כ
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