
 مطالعات اوراسياي مركزي، مركز مطالعات عالي بين المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال سوم، شماره 7، پاييز و زمستان  1389، صفحات 77-104

  
  هاي اكو در مسير توسعه ايران ابزارها و ظرفيت

  *سهراب شهابي
  الملل وزارت امورخارجهاستاديار دانشكده روابط بين

 محمدحسن شيخ االسالمي 
 الملل وزارت امورخارجهر دانشكده روابط بيناستاديا

  )20/11/89 تاريخ تصويب -10/7/1389: تاريخ دريافت(
  چكيده

توانـد در توسـعه    سيار منطقي است كه بپرسيم كه آيا اكو هنوز واقعـا مـي   سال اينك ب15پس از گذشت  
هاي اقتصادي كشورهاي منطقه اكو در دهه اخير  اين مقاله با طرح اين پرسش و مرور ظرفيت. ايران موثر باشد

شهاد توفيق نسبي اين اقتصادها را با استياي مركزي و كشورهاي بنيانگذار،  دو عنوان كشورهاي آسدرميالدي 
ش قيمـت مـواد كـشاورزي، جـذب     به پنج عنصر افزايش قيمت نفت و گـاز و مـواد خـام و معـدني، افـزاي                 

كنـد كـه ايـن     دهـد و اسـتدالل مـي     سياسي نشان مـي گذاري مستقيم خارجي، ثبات نسبي اقتصادي و    سرمايه
 بـستري   راهاز ايـن    اي و     منطقه و حجم مبادالت درون منطقه      شكوفايي موجب افزايش روزافزون اندازه بازار     

مقاله ضمن ارزيابي كلي از تاثيرات بحـران  . مناسب براي توسعه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود      
هـاي اقتـصادي منطقـه       ن است كه اگرچه بحران وقفه مشهودي را در روند رشد شـاخص            آاقتصاد جهاني بر    

بوده و با عبور موج بحـران رونـد شـكوفايي و             مناطق جهان كمتر     ديگرايجاد كرده اما اين تاثيرات نسبت به        
  .  از سر گرفته خواهد شددوبارهرشد 
  ها واژهكليد

اي، تجـارت   ان اقتصاد جهاني، بازارهاي منطقـه ، بحر)اكو( توسعه اقتصادي، سازمان همكاري اقتصادي     
  اي، جمهوري اسالمي ايران درون منطقه

  مقدمه
دنبال امضاي نسخه جديدي از معاهده   به1996 در سال 1)اكو(سازمان همكاري اقتصادي 

چنانكه از نام اين سازمان .  شد2اي كامل جايگزين همكاري عمران منطقهصورت  ازمير به
                                                 
* Email: shahabiss@yahoo.com 
1. Economic Cooperation Organization(ECO) 
2. Regional Cooperation for Development(RCD) 
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هاي مختلف اقتصادي  پيداست، هدف اصلي از تأسيس آن همكاري كشورهاي عضو در حوزه
توان  ويژه مي ه بهكارهاي گوناگوني تأمين شود كرار بود و هست كه اين هدف با سازوق. بود
هاي تجاري مخالف تركيب  سياستمواردي همچون رفع موانع تجارت آزاد، كنار نهادن  به

هاي ديگر همچون  ها در حوزه گام و تدريجي در اقتصاد جهاني، توسعه همكاري به گام
نقل و ارتباطات، و هاي حمل ي و علمي، توسعه زيرساختهاي اجتماعي، فني، فرهنگ حوزه

سازي، توسعه منابع  هاي خصوصي و عمومي اقتصاد و ترويج خصوصي ادغام بخشتوسعه و 
ويژه منابع سرشار انرژي،  گيري از منابع خام موجود در منطقه به انساني، تشديد تحرك و بهره

كني مصرف مواد  هاي كشاورزي و صنعتي منطقه، همكاري براي ريشه استفاده مؤثر از پتانسيل
المللي ديگر و  هاي بين محيطي، همكاري با سازمان هاي زيست اريگردان، تسهيل همك انرو

  .تشديد و تقويت پيوندهاي تاريخي ملل منطقه از راه توسعه گردشگري اشاره كرد
هاي متفاوت توفيق و ركود را  هايي مواجه بوده و دوره از آن زمان سازمان اكو با فراز و نشيب

كلي رو به جلو بوده و شكل   حركت سازمان بهرسد مسير نظر مي پشت سرگذاشته، هرچند به
توجهي را در كارنامه خود به ثبت رسانده  هاي اخير، اكو دستاوردهاي قابل لويژه در سا به

هاي موجود در باب  خوبي نظريه مطالعه اين مراحل گوناگون نشاط و خمودگي به. 1است
دهد كه هرگاه  ند و نشان ميك المللي را تأييد مي هاي بين هاي تأسيس و بقاي سازمان علت

اي براي  اند حضور آنها در سازمان موجب كسب منافع ويژه كشورهاي عضو احساس كرده
هاي بيشتر همراه   با هزينهآوردن آن منافع در خارج از چارچوب سازمان  دست آنهاست كه به 

اي سطح اي از ارتق چسبندگي آنها به سازمان افزايش يافته و سازمان وارد دورهبوده، 
 See: Hasenclever, Mayer & Rittberger)است  ها شده ها و گسترش دامنه فعاليت همكاري

1997; Baldwin, 1993; Sandler & Tschirhart 1980). 

كشور بداند كه عضويت وي در سازمان به چه صورت و تا چه اندازه بنابراين مهم است كه هر 
اتفاقي نيست . منافع ملي آن كشور است  تيابي بهكننده دس  ملي و تسهيلهاي در راستاي هدف

بهبود شرايط براي توسعه پايدار « هاي تأسيس سازمان به مورد كه معاهده ازمير در رأس هدف

                                                 
 فهرستي از اين دستاوردها ارائه و ارزيابي و تحليل "توان منتظر موفقيت اكو ماند؟ آيا مي"اي با عنوان  نگارندگان در مقاله. 3

 اكو ماند؟ توان منتظر موفقيت  و محمدحسن شيخ االسالمي، آيا ميسهراب شهابي. ك.ر. اند خود را در اين مورد ارائه كرده
 .139-191 ، صص1386، پاييز 3، شماره 37، سال )مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (فصلنامه سياست
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هاي اقتصادي و اجتماعي منطقه به اين هدف كه بر اين اساس  وسيله بسيج پتانسيل  بهاقتصادي
روشن است كه  .دارداي روشن  اشاره. » يابداستاندارد و كيفيت زندگي در كشورهاي عضو ارتقا

هاي متصور براي عضويت در سازمان، همانند  جمهوري اسالمي ايران نيز در كنار ديگر هدف
با اين وجود، مورد ايران از . كند  اقتصادي معيني را پيگيري ميهاي ديگر كشورهاي عضو هدف

نوان يكي از سه عضو مؤسس ع ايران به: هايي با ديگر كشورهاي عضو متفاوت است جنبه
  . سازمان اكو، همواره بيشترين كوشش را نسبت به حفظ موقعيت اين سازمان داشته است

المللي است كه مقر آن در قلمرو جمهوري  اي و بين در حال حاضر اكو، تنها سازمان منطقه
سازمان را درصد بودجه ساالنه اين  22اسالمي ايران قرار دارد؛ جمهوري اسالمي ايران حدود 

اند و بنابراين  سازمان ايراني اي و كارشناسان حرفه   درصد كاركنان20 كند؛ بيش از تأمين مي
 اين سازمان بيش از هر سازمان هاي دامنه آزادي عمل و محدوده تأثيرگذاري ايران در تصميم

توسعه ايران تواند در  راستي مي به همه داليل باال بررسي اين پرسش كه آيا اكو به. ديگري است
  :شود تبديل ميطبيعي به سه سؤال شكل  اين پرسش به. رسد نظر مي مؤثر باشد؟ الزم به

   ابزارهاي موجود در سازمان اكو براي توسعه ايران كدامند؟- 1
  شود؟  آمادگي ايران براي استفاده از اين ابزارها چگونه ارزيابي مي- 2
     است؟گاه اكو در توسعه ايران مؤثرايران بر جايبراي  توسعه هاي  آيا استراتژي- 3

بنابراين براي گام . پاسخگويي به هر سه پرسش از ظرفيت يك مقاله پژوهشي خارج است
شود تا از اين رهگذر  نخست در اين مقاله وضعيت كلي اقتصادي كشورهاي عضو اكو مرور مي

رش بازار اكو بيان ها و ابعاد بازار منطقه به تصوير كشيده شود و گرايش رو به گست خصوصيت
نگارندگان اميدوارند در مقاله ديگري كه در پي همين مقاله ارائه خواهد شد، به موضوع . شود

كه در باب توسعه ايران  رشد و توسعه اقتصادي ايران بپردازند و نشان دهند، فارغ از اين
كاري مؤثر براي زوعنوان سا  را پذيرفته باشيم، اكو ظرفيت آن را دارد كه به يك از نظريه كدام

  . توسعه و رشد ايران مورد استفاده قرار گيرد
  

  اقتصاد كشورهاي اكو
   آسياي مركزي-الف
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هاي عضو اكو را با اقتصاد آسياي مركزي آغاز كنيم بايد راگر بحث در باب اقتصاد كشو
بگوييم كه وضعيت اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي بالفاصله پس از فروپاشي اتحاد 

نوعي كاهش بازده اقتصادي را در اين  همه اين كشورها به. عيتي بسيار دشوار بودشوروي وض
 بازده واقعي اقتصادي اين كشورها بين 1996 تا 1990هاي  در فاصله سال. ها تجربه كردند سال
استثناي اين امر ازبكستان بود كه كاهشي در حدود بيست . درصد كاهش يافت 60درصد تا  40

براي مثال . مطالعات ديگر هم چنين افت شديدي را نشان مي دهند. ددرصد را تجربه كر
 توليد ناخالص ملي تاجيكستان 1995تا 1990هاي  نشان مي دهد كه بين سال) 2002(ف ژوك
 درصد 19 درصد و ازبكستان 39 درصد، قزاقستان و تركمنستان 49 درصد، قرقيزستان 58

گير همه اقتصادهاي درحال   عواملي كه گريبان وها اين امر افزون بر علت. ته استكاهش ياف
  . (See:Campos and Coricelli, 2002)اي نيز داشت هاي ويژه علت، استگذار 

 را اي ها، آنها مواد خام، انرژي و كاالهاي واسطه بر اين جمهوريدر زمان حاكميت شوروي 
 ,IMF) كرد ده صادر مي به آنها كاالهاي فرآوري شكردند و روسيه در عوض روسيه صادر مي  به

پذيري صنعت اين كشورها را پس از استقالل محدود  طبيعي انعطافشكل   اين امر به .(1991
شد و در دوره  ها مديريت مي وسيله روس تشكيالت اقتصادي تحت مالكيت دولت به. كرده بود

از . دندزياد نبوگذار در اين كشورها مديران محلي كه بتوانند از پس اداره اين تشكيالت برآيند 
وسيله مسكو و از راه همين  صورت مستقيم به المللي شوروي به اين گذشته همه تجارت بين

شد و به همين جهت فرصتي براي توسعه روابط بازاريابي با فروشندگان و  تشكيالت اداره مي
  شوروي ممنوع بود و از اينتوليد خصوصي در زمان. ان خارجي معنايي نداشتگذار سرمايه
نام بخش خصوصي يا توليد  استثناي بخش خصوصي غيررسمي در اصل چيزي به رو به

شدت به سوبسيدهايي كه  ها به افزون بر اينها همه اين جمهوري. خصوصي وجود نداشت
پرداخت وابسته بودند و هنگامي كه اين سوبسيدها متوقف شدند فشار  صنايع مي شوروي به

اي تأمين اجتماعي را تحت فشار گذاشت، كسر بودجه ه اين امر شبكه. پولي دوچندان شد
مدت تأمين برخي مواد خام و  همچنين در كوتاه. سرعت گسترش يافت تشديد شد و فقر به

ها با مشكل مواجه شد و اين امر سودآوري را كاهش داد و فعاليت تشكيالت  ديگر نهاده
 نگذشته بود  آنهاي شدناقتصادي تحت كنترل دولت و صنايعي را كه مدت زيادي از خصوص

  . به مخاطره افكند
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  1990-2004تغييرات شاخص توليد ناخالص ملي واقعي 

  
Source: World Bank (2004), World Development Indicators online  

  
نخست آنكه تقريبا همه اين كشورها : از نظر جغرافيايي توجه به چند نكته ضروري است

سي آنها به آبهاي آزاد كه ضرورتي انكار نشدني براي تعامل محصور در خشكي هستند و دستر
هاي اين سرزمين   زمستان1.پذير است روسيه امكانبا دنياي بيرون است تنها از راه ايران و 

قابل غيرها سربه فلك كشيده و صعب العبور و بسياري از مناطق خشك و  سخت، كوهستان
نقل، ارتباطات، و هاي بيشتر براي حمل نهمعناي هزي اين وضعيت جغرافيايي به. كشت است

المللي است و براي صنايع  اي بينتر تحويل كاال به بازاره انرژي، ترانزيت و زمان طوالني
دسترسي كمتر به اطالعات و فناوري از راه ارتباط با فروشندگان و بازارهاي فرامرزي را به 

  ).(Raballand, Kunth and Auty, 2005همراه دارد

 توانستند 1996دهد تقريبا همه اين كشورها از سال  كه نمودار باال نشان مي همه چنان با اين
اين كشورها از : اين امر نيز داليل روشني دارد. روند رو به وخامت اقتصادي خود را بازگردانند

                                                 
هاي آزاد بايد از مرزهاي دو كشور عبور  صورت مضاعف محصور در خشكي است يعني براي دسترسي به آب ازبكستان به. 1

 .كند
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 طبيعي، محصوالت كشاورزي همچون پنبه و مواد معدني چون طال، مس، نظر نفت خام، گاز
آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان صادركننده گاز .  آهن وضعيت مطلوبي دارندآلومينيوم و

المللي هستند و  طبيعي و نفت خام و قرقيزستان و ازبكستان صادركننده طال به بازارهاي بين
  .دهد  درصد صادرات آنها را تشكيل مي88 درصد تا 30صادرات اين اقالم رقمي بين 

 قيمت مواد خام  ميالدي آغاز شد،2008ه از سپتامبر سال البته در پي بحران اقتصادي ك
 60 دالر براي هر بشكه رسيده بود به حدود 154از جمله نفت كه در زمان اوج  نزديك به 

بنابراين ترديدي نيست كه اقتصاد همه اين . تر از آن تنزل يافت دالر و گاه حتي پايين
تره و عمق اين تأثير در ارتباط با كشورها تحت تأثير بحران قرار گرفته است اما گس

صورت نسبي  بهكشورهاي آسياي مركزي در مقايسه با ديگر مناطق كمتر است و اين منطقه 
  . كمتر تحت تأثير قرار خواهد گرفت

 در مأموريت خود به آسياي 1خانس  دومينيك استراالمللي پول مديركل صندوق بين
دليل عدم  منطقه به: ر داشته استدر اين خصوص اظها) 2009 ژوئن 14- 20(مركزي 

 بازار مالي جهاني تا حد زيادي از آثار مستقيم بحران مالي محفوظ برابرگشودگي نسبي در 
البته در ميان كشورهاي آسياي مركزي ازبكستان از همه كمتر و قزاقستان بيش از . مانده است

  .اند همه تحت تأثير قرارگرفته
هش قيمت مواد خام مانند پنبه، كاهش درآمد كارگران دليل تنزل قيمت نفت، كا  اما به

شاغل در كشورهاي خارجي و در نتيجه كاهش بازگشت بخشي از درآمد آنان به اين 
گيرند و انتظار  كشورها و تنزل رشد اقتصاد روسيه همه اين كشورها تحت تأثير قرار مي

 1 حدود 2005 - 2007هاي  رود كه نرخ رشد اين كشورها از نرخ تقريبا دورقمي بين سال مي
  . شروع به بازگشت كند2010درصد تنزل كند و به آهستگي از سال 

البته تغييرات حاصل از تحوالت ناشي از بحران اقتصادي در اين عوامل براي كشورهاي 
براي مثال تنزل قيمت نفت براي تاجيكستان و قرقيزستان كه .  استآسياي مركزي متفاوت
همراه  كند و براي قزاقستان تأثيرات منفي به صورت مثبت عمل مي هواردكننده نفت هستند ب

دارد و اين در حالي است كه تاجيكستان از تنزل درآمد بازگشتي كارگران شاغل در خارج از 

                                                 
1. Dominique Strauss-Khan   
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همين دليل كشورهاي آسياي مركزي در برخورد با بحران در كنار  به. كشور ضرر كرده است
 IMF) اند هاي متفاوتي را بكار گرفته المللي پول سياست هاي صندوق بين مند شدن از وام بهره

.2009a; IMF 2009b)   
شود تأثيرات بحران مالي جهاني بر منطقه آسياي مركزي نسبت  بيني مينتيجه آنكه پيش

كمتر باشد و پس از پايان بحران نيز موقعيت و وضعيت اقتصاد منطقه  به مناطق ديگر
در تبيين با اين توضيح، . يافته و به رشد خود ادامه دهدنسبت به مناطق ديگر بهبود نسبي 

توان به پنج نكته مشخص ميصورت  هاي موفقيت نسبي اقتصاد آسياي مركزي به  علت
  :اشاره كرد

 تا پيش از بحران اخير 2000از سال : افزايش قيمت نفت و گاز و مواد خام و معدني - 1
دليل افزايش   به2002ويژه از سال  ه است، بهاقتصادي جهان قيمت مواد خام سير صعودي داشت

تقاضا ناشي از رشد جهشي تقاضاي چين و هند و كاهش عرضه، اين افزايش قيمت بسيار 
  . گير بوده است چشم

هاي  قيمت.  رسيده است2008 دالر در سال 120 به 2000 دالر در سال 28قيمت نفت از 
درآمدهاي اضافي ناشي از اين . اند رشد داشتهپنبه، طال و مواد معدني ديگر نيز روندي رو به 

وضعيت به كشورهاي آسياي مركزي اجازه داد به مسائل اجتماعي، توسعه و بهبود 
ز بايد اضافه كرد كه پس ا. ها بيشتر بپردازند و كارايي اقتصاد خود را افزايش دهند زيرساخت

هاي جاري  تراز پرداختشود به جز قزاقستان  بيني مي وقوع بحران اقتصادي جهاني، پيش
براي مثال تركمنستان و . بيشتر كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز همچنان مثبت باقي بماند

ازبكستان از تنزل قيمت نفت كمتر ضرر خواهند كرد زيرا بيشتر بر صادرات گاز متمركز 
  . د شدمند خواهن يا براي مثال قرقيزستان و ازبكستان از افزايش قيمت طال بهره. اند بوده
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Source: www.energybulletin.net 

  

 
Source: www.eurogoldexchanges.com 
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Source:ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0050e/a0050e08.pdf 

  
 صادركننده متوسط جريان ورودي سرمايه به كشورهاي :گذاري مستقيم خارجي جذب سرمايه - 2

در قزاقستان . دهد گيري را نشان مي  افزايش چشم1997- 2004نفت و گاز منطقه در دوره 
 و در 5/917 دالر، در آذربايجان به  ميليارد3/2اين رقم در دوره ياد شده دو برابر شده و به 

 FDIدر قزاقستان و آذربايجان ميزان جذب .  ميليون دالر رسيده است8/156تركمنستان به 
سرعت به مقدار جذب شده توسط كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي نزديك شد  به

Simoneti and Other, 2005)(.  

اد معدني جذب شد هرچند اخيرا هاي نفت و گاز و مو  بيشتر حجم اين سرمايه در بخش
ها را نيز  داليل موفقيت در جذب اين سرمايه. اند بهره نبوده هاي توليدي نيز از آن بي بخش

هاي مالياتي براي  المللي، مشوق هاي باالي بين بايد منابع عظيم معدني و نفت و گاز، قيمت
هاي  زيرساخت، بهبود گذاران خارجي، نزديكي و اقتصادي بودن بازارهاي صادراتي سرمايه

  )(World Bank, 2004انرژي و نيروي كار ارزان دانست

ها   چندمليتيهاي مالكيتي به صورت طبيعي جذب اين ميزان سرمايه خارجي با خود برتري .
ديگر كشورهاي . همراه آورد هاي مديريتي را به مانند دسترسي به بازار، فناوري و مهارت

ها توسط  بهره نماندند هرچند ميزان جذب اين سرمايه ها بي منطقه نيز از جذب اين سرمايه
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 با اين همه حتي 1.اين كشورها قابل مقايسه با كشورهاي صادركننده نفت و گاز نيست
توجهي  رديف خود، جذب سرمايه قابل كشورهاي تقريبا هماين كشورها نيز نسبت به 

خوبي مشهود  ي خارجي بهگذار خصوص در رشد جذب سرمايه  بهاند و اين مسئله داشته
 . است

ترديد اين كشورها نيز مانند ديگر كشورها و مناطق جهان   بي2008در اثر بحران مالي 
گذاري مستقيم خارجي تجربه خواهند كرد اما انتظار  حركت كندتري را در ورود سرمايه

اقتصاد وه بر اينكه چون  عال.تر شود رود كه شرايط نسبي آنها از مناطق ديگر وخيم نمي
 اين كشورها كمابيش كوچك است و در اصل حجم انتقال سرمايه خارجي ورودي همه

المللي تا حد زيادي كاهش ورود سرمايه  هاي كوچك بين چندان باال نيست، حجم كمك
  . را جبران خواهد كرد مستقيم خارجي

اص  ميليون دالر به تاجيكستان اختص116كنون المللي پول تا براي مثال صندوق بين
 ،خود به ازبكستان  همچنين مدير اجرايي صندوق در سفر.(IMF 2009a)داده است

هاي محرك  تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان قول داده است كه منابع الزم براي بسته
 ميليون دالر از تسهيالت 102اقتصادي در اختيار اين كشورها قرار خواهد گرفت از جمله 

  (IMF 2009b).صيص داده شده استشوك خارجي به قرقيزستان تخ

   
 )ميليون دالر( جذب سرمايه خارجي :1  شمارهجدول

 1996-1990  2004-1997  درصد افزايش 
كننده نفتكشورهاي صادر   

7/478 آذربايجان  5/917  7/91  
5/1050 قزاقستان  4/2263  5/115  
1/89 تركمنستان  8/156  1/76  

  كشورهاي غيرصادر كننده نفت
9/27  قرقيزستان   

                                                 
براي . اند  منابع نفت و گاز عوامل ديگري نيز در ناكامي اين كشورها در جذب سرمايه خارجي مؤثر بودهنبودزون بر اف. 1

 (Wall, 2003; Mogilevsky, 2004; World Bank, 2004).: مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به
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5/13 تاجيكستان  1/23  3/71  
2/39 ازبكستان  1/105  2/168  

Source: World Bank, World Development Indicators online(2004)  
  

حركت به سوي ثبات اقتصادي بيشتر در منطقه با مطالعه چند  : ثبات اقتصادي- 3 
دليل انضباط پولي و  نخست آنكه متوسط نرخ تورم در كل منطقه به. شود شاخص تأييد مي

اگر متوسط نرخ تورم در سال . مالي و ثبات بيشتر نرخ ارز، رو به كاهش شديدي داشته است
هاي بين   اين رقم در سال،(Horsmann and Others, 1997)درصد بود 4/20 معادل 1997
درصد را  3/6 بازهم كاهش يافت و رقم 2005 رسيد و در سال  درصد9/6 به 2004 تا 2001

ي متفاوت، علت ها چند با شدتهراجراي اصالحات اقتصادي در اين كشورها  ان دادنش
  .ديگر اين امر است

اگر بخواهيم كشورها را از اين نظر در يك طيف قرار دهيم قرقيزستان در رتبه نخست، 
نهايت تركمنستان را ، سپس تاجيكستان و ازبكستان و درپس از آن قزاقستان و آذربايجان

واضح است كه در نتيجه تحوالت اخير در تركمنستان و پايان دوره حكومت و . تاهيم داشخو
سوي سيستم بازار آزاد  هاي انزواگرايانه نيازوف شتاب بيشتري در حركت اين كشور به سياست
 به سازمان تجارت جهاني پيوسته و پيشتراز ميان اين كشورها قرقيزستان . شود ديده مي

 . دن مراحل اين فرايند استقزاقستان نيز در حال پيمو

كنون، كشاورزي مهمترين نقش را در  تا1990از دهه : افزايش قيمت محصوالت كشاورزي -4
ويژه  كننده نفت و گاز نيستند به از كشورهاي آسياي مركزي كه صادراقتصاد آن دسته

ده نيز كننن داشته و حتي براي كشورهاي صادرقرقيزستان و ازبكستان و پس از آنها تاجيكستا
هاي باالي اين محصوالت، همراه با پايان دوران  قيمت. شود يك عامل بسيار مهم محسوب مي

خشكسالي و اصالحات انجام شده در حوزه كشاورزي همگي در بهبود اقتصاد آسياي مركزي 
  .اند  به بعد نقش داشته1997هاي  در سال
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 2004-1990شاخص ارزش افزوده واقعي در بخش كشاورزي 

 
Source: World Bank, World Development Indicators Online (2004) 

 

 يكي از عوامل بسيار 1990هاي پاياني دهه  افزايش ثبات سياسي در سال: ثبات سياسي -5
مهمترين تحوالت در اين ارتباط پايان جنگ داخلي در . مؤثر در احياي اقتصاد منطقه بود

بس ميان آذربايجان و ارمنستان در سال  نامه آتش ت و امضاي موافق1997تاجيكستان در سال 
هاي بلندي را در مسير تشكيل دولتي  خصوص تاجيكستان پس از پايان بحران گام به.  بود1994

به . هاي خارجي برداشت كارآمدتر، تمركز بر توسعه اقتصادي و تالش براي جذب كمك
 2007 آن است كه در سال كه بررسي شاخص ثبات سياسي در آسياي مركزي بيانگر  شكلي

 درصد ارتقا يافته 19 درصد به 1شدت بهبود يافته و از  شاخص ثبات سياسي تاجيكستان به
  ).1388 ، اسكندريرضايي(است

هاي دفاعي خود را  باغ فرصت يافت هزينه آذربايجان نيز با رهايي نسبي از بحران قره
 سرمايه خارجي بيشتري جذب كند و ها تمركز يابد، كاهش دهد و بيشتر بر اصالح زيرساخت

دستي در ارتباط با نفت گام  سابقه قيمت نفت در مسير ايجاد و توسعه صنايع پايين با افزايش بي
هاي حمايتي و  رود اصرار به اجراي اصالحات اقتصادي و از جمله سياست انتظار مي. بردارد

ثبات سياسي اين كشورها در شود  المللي پول ارائه مي  كه از طرف صندوق بين1حفاظتي
 . تأثير نباشد بي

                                                 
1. Social Safety Net 
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توان برشمرد كه در احياي  ، عوامل ديگري را نيز ميگفته شده به جز عوامل :عوامل ديگر  - 6
شكلي  رشد باالي اقتصاد روسيه كه اقتصاد منطقه به: اند اقتصاد منطقه ايفاي نقش كرده
ي چين و شروع درك به آن وابسته است، رشد تقاضا گسترده و در عين حال قابل

تقاضاي هند براي نفت وگاز، مواد خام و محصوالت كشاورزي، تغييرات ساختاري در 
سوي اقتصاد صنعتي متكي به نفت و گاز  اقتصاد به مفهوم حركت از اقتصاد كشاورزي به

هاي طراحي شده با هدف توسعه  ها و سياست و مواد معدني و اجراي سه گروه برنامه
 . اقتصادي

در .  دهد- ها و ميزان اعمال آنها توسط اين كشورها را نشان مي  اين سياست2ه جدول شمار
شود كه بحران اقتصادي كنوني جهان در رشد و توسعه  اينجا بار ديگر بر اين نكته تأكيد مي

براي مثال مشكالت اقتصادي روسيه .  خواهد كردمركزي اختالل ايجادكشورهاي آسياي 
كه گفته شد ارزيابي  ه اين كشورها تحميل كند، ولي چنانهايي را ب تواند محدوديت مي

نسبي بسيار محدودتر از صورت  نگارندگان اين است كه فشار اقتصادي به اين منطقه به
مناطق ديگر خواهد بود، موقعيت اقتصادي منطقه در پايان بحران ارتقاي نسبي خواهد يافت 

اقتصاد روسيه منطقه بار ديگر در مسير و با افزايش دوباره قيمت مواد خام و نفت و تحرك 
  . رشد اقتصادي گذشته خود قرار خواهد گرفت

 
هاي اعمالي  انواع سياست-2جدول شماره    
 نوع سوم و چهارم نوع اول و دوم  

  اصالحات اقتصادي 
هاي كالن شامل   سياست* 

هاي ضدتورمي، پولي  سياست
  و مالي ، نرخ ارز

هاي خرد شامل  سياست* 
هاي بازار كار  و  سياست

دستمزد، تامين اجتماعي، 
  ها،آزادسازي قيمت

هاي بانكي و سياست
دولتي شامل كاهش موسسات 

سازي و سوبسيدها، خصوصي

  اصالحات قانوني
تدوين چهارچوب قانوني *

هاي صنعتي  ناظر بر فعاليت
  و مالي

سازي  خصوصي* 
  موسسات بزرگ و متوسط

  ازار كارتجديد ساختار ب* 

  اي هاي منطقه همكاري
گرايش به همكاري *
هاي  اي در حوزه طقهمن

نقل، و مختلف تجارت، حمل
  انرژي و غيره

هاي  سياست
افزايش 

توان رقابتي 
در حوزه 
  صنعت

كاهش *
وابستگي 
به منابع 
و طبيعي 

حركت به 
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سمت توليد   آزادسازي بانكي
و فروش 

محصوالت 
فراوري 
  شده

  كشورهاي صادركننده نفت و گاز
جانآذرباي  كم متوسط زياد زياد 

 متوسط متوسط زياد زياد قزاقستان
 كم كم كم كم تركمنستان

  كننده نفت و گازكشورهاي غيرصادر
 كم زياد زياد زياد قرقيزستان
 كم زياد متوسط متوسط تاجيكستان
 كم كم متوسط متوسط ازبكستان

 Source: Malcolm and Wignaraja, 2006 

  
  ارگذ  كشورهاي بنيان-ب

پس . گذراند كيه روزگار خوبي را ميتا پيش از آغاز بحران اقتصادي جهاني اقتصاد تر
 تا 2002 تركيه در دوره زماني 1997- 2001هاي   درصدي در سال3/0از يك رشد متوسط 

سرانه توليد . آيد حساب مي  تجربه كرد كه جهش بسيار مثبتي به9/6 رشد متوسط 2007
  .  رسيد2007 دالر در سال 6933 به 2002ر در سال  دال2662ناخالص ملي از رقم 

 و از سال 7/62 نرخ تورم متوسط 1994 تا 1983در حالي كه اقتصاد تركيه در دوره 
 2002 را تحمل كرده بود، اين نرخ در دوره زماني 6/71 نرخ تورم متوسط 2001 تا 1995

 درصد در سال 3/10از زمان نرخ بيكاري  هم.  كاهش پيدا كرد9/13 ناگهان به 2007تا 
 كاهش يافت كه نشان از بهبود وضعيت اشتغال در اين 2007درصد در سال  7/9 به 2002

هاي مورد مطالعه  گذاري خارجي نيز در سال روند صعودي در جذب سرمايه. كشور دارد
 .مشهود است

ه و سرمايه مستقيم خارجي ساالن ميزان جذب 2002 تا 1993كه در دوره زماني   در حالي
 ميليارد 9/19 به اوج خود يعني 2006 ميليارد دالر بود، اين رقم در سال 1/1صورت متوسط  به
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گير حجم  بهبود چشم.  ميليارد دالر رسيد7/16 با كاهشي نسبي به رقم 2007دالر و در سال 
  . شود تجارت خارجي نيز در نمودار زير مشاهده مي

  
2002-2007هاي  حجم تجارت خارجي تركيه در سال  

 
Source: Turkish Treasury, 2009   

ميزان رشد براي اقتصاد . كرد بيني مي داري تركيه تداوم رشد اقتصاد تركيه را پيشهخزان
بيني شده   درصد پيش7/5، 2010 و 2009هاي   درصد و براي سال2/5، 2008تركيه در سال 

ني يك مركز تحقيقاتي به اين شرح بي هاي آينده بنا به پيش نمودار كاهش نرخ تورم در سال. بود
  .است
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گذاري خارجي مستقيم جذب شده در سال  بيني شده بود كه حجم سرمايه همچنين پيش
/ 26با توجه به اينكه نرخ رشد جمعيت تركيه از رقم .  ميليارد دالر برسد21 به رقم 2010

ميليون نفر براي  5/80 خواهد رسيد جمعيتي معادل 2015 درصد در سال 96درصد به رقم 1
همچنين . دهد بيني است كه بازاري بسيار مناسب را در پيش چشم قرار مي اين كشور قابل پيش

سالي، افزايش قيمت محصوالت  با توجه به سهم كشاورزي در اقتصاد تركيه، پايان خشك
كشاورزي در بازار جهاني، رشد صنعت توريسم در تركيه و اهميت ترانزيتي اين كشور در 

كرد تداوم رشد و بهبود  اي را تجربه مي سابقه قال نفت و گاز كه وضعيت قيمتي بيانت
   (Turkish Treasury 2009).هاي اقتصادي تركيه مورد انتظار بود شاخص

 اقتصاد تركيه را كه هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان و يكي از 2008بحران مالي سال 
شود رشد واقعي اقتصاد تركيه در  بيني مي  است تحت تأثير قرار داد و پيش20كشورهاي گروه 

اما تركيه در مقايسه با ديگر بازارهاي نوظهور .  درصد تنزل كند5/3 تا 3 به حدود 2009سال 
يكي از داليل اين امر بنيان به نسبت قوي سيستم بانكي . مراتب در وضعيت بهتري قرار دارد به

حاتي كه در تقابل با آن بحران اعمال  و اصال2001دليل تجربه بحران  اين كشور است كه به
سهام : توان به اين موارد اشاره كرد از ميان داليل ديگر مي. شده بود وضعيت بهتري داشت

 صنعت 2009شود در سال  مسموم چندان به بازارهاي تركيه راه بازنكرده بود؛ پيش بيني مي
 (Journal of Turkish Weekly, 2009).توريسم تركيه با وجود تنزل، ده درصد رشد كند

 تركيه كه بخشي از آنها از كشورهاي خليج فارس هستند و گذاران بزرگ در ماهيت سرمايه
تركيه از خود نشان داده است، بسياري از كارشناسان را به اين نتيجه رسانده  ثبات خوبي كه لير

 براي تركيه در مقايسه با كشورهاي ديگر اروپايي بسيار 2008است كه صدمه بحران مالي 
 اين بحران را پشت سر بگذارد 2009دهند اين كشور بتواند در سال  محدود است و احتمال مي

گفته شده اين كشور بارديگر و زودتر از بيشتر كشورهاي همانند در عوامل مثبت  و با توجه به
  .(Eghbal 2009) درصدي خود قرار گيرد6مسير رشد باالي 

نبود اقتصاد پاكستان نيز با وجود افزايش قيمت نفت، بالهاي طبيعي گسترده و ناگوار و 
ن پاكستان رشد  تا كنو1999از سال . دهد ثبات مطلوب سياسي وضعيت مطلوبي را نشان مي

 درصد 5/7متوسط رشد اقتصاد اين كشور در سال . ساليانه قابل قبولي را تجربه كرده است
، توليد ناخالص ملي اين كشور به رقم 2007 درصدي در سال 7اعالم شده و با تحقق رشد 
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ميزان جذب سرمايه مستقيم .  دالر رسيده است926 ميليارد دالر و درآمد سرانه به رقم 146
 ميليارد دالر رسيده 6 سال اخير به رقم 8  درصد رشد در38رجي هر ساله رشد داشته و با خا

 11 تا كنون دو برابر شده و رشد 1999با وجود اينكه صادرات اين كشور از سال . است
دهد اما از آنجا كه واردات با رشد متوسط ساالنه  صورت متوسط نشان مي درصدي ساالنه را به

 ميليارد دالر 10 برابر 2007زايش يافته است، كسر موازنه تجاري در سال مالي چهارده درصد اف
مهمترين اقالم صادراتي پاكستان منسوجات، چرم، لوازم جراحي، وسايل . گزارش شده است
  .آالت و تجهيزات بوده است  مهمترين اقالم وارداتي آن ماشينورزشي و برنج و

ه خاصي را به اقتصاد پاكستان وارد نكرده است اما  البته بحران اقتصادي كنوني جهان صدم
گرا در  هاي فزاينده با نيروهاي افراط اقتصاد اين كشور تحت تأثير تحوالت سياسي و درگيري

تواند عملكرد اقتصاد پاكستان را  ها مي بدون شك تداوم اين بحران. شمال اين كشور است
هاي نسبي بخش خصوصي   پاكستان و قابليتتحت تأثير قرار دهد، اما با توجه به حجم اقتصاد

هاي  اين كشور و عضويت آن در سازمان تجارت جهاني و نيز پشتيباني كه بدون شك سازمان
المللي و كشورهاي غربي از اقتصاد پاكستان خواهند كرد تا اين كشور در تقابل با  بين

وجود  ني كرد كه بابي توان پيش هاي جدي نشود، مي گرايي از اين نظر دچار صدمه افراط
اي از عملكرد  گزارش خالصه. مشكالت، اقتصاد پاكستان دچار بحران و تنزل رشد شديد نشود

 .اقتصاد پاكستان در جدول زير ارائه شده است

 
  هاي اصلي اقتصادي اجتماعي پاكستان  شاخص: 3جدول شماره 

سال  واحد  
مالي 
99 

سال 
مالي 
2000 

سال 
مالي 
2001 

سال 
مالي 
2002 

سال 
مالي 
2003 

سال 
مالي 
2004 

سال 
مالي 
2005 

سال 
مالي 
2006 

سال 
مالي 
2007 

           بخش واقعي 1
 GDPرشد  

 واقعي
% 2/4  9/3  0/2  1/3  7/4  5/7  9/8  6/6  0/7  

9/1 % كشاورزي   1/6  2/2-  1/0  3/4  3/2  5/6  5/2  0/5  
9/4 % صنعت   3/1  1/4  7/2  2/4  3/16  1/12  9/5  8/6  
0/5 % خدمات   8/4  1/3  8/4  2/5  9/5  5/8  8/8  0/8  
 GDP  8716 7547 6257 5641 4876 4453 4210 3826 - ميليارد روپيه 
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حسب 
هاي  قيمت

 فعلي
گذاري سرمايه  ميليارد روپيه  

 %GDP 

- 
6/15  

659 
4/17  

716 
2/17  

738 
6/16  

817 
8/16  

935 
6/16  

1153 
1/18  

1650 
9/21  

2004 
0/23  

انداز ملي پس   
 

وپيه ميليارد ر
 %GDP 

- 
7/11  

605 
8/15  

686 
5/16  

821 
8/16  

1002 
6/20  

1030 
3/18  

1101 
6/17  

1313 
4/17  

1572 
0/18  

7/5 % تورم   6/3  4/4  5/3  1/3  6/4  3/9  0/8  7/7  
 تورم در 

 بخش مواد
 غذايي

% 9/5  2/2  6/3  4/2  9/2  0/6  5/12  0/7  0/10  

 تورم در 
 بخش مواد
 غيرغذايي

% 6/5  7/4  1/5  3/4  2/3  6/3  1/7  8/8  5/6  

 تورم در سبد 
 اصلي

% 5/4  5/3  2/4  0/2  1/2  0/3  0/7  1/7  0/6  

هاي  بخش 2
 مالي

          

9/3 ميليارد روپيه درآمد   347 396 404 462 519 591 712 835 
از %  كسر بودجه  GDP 1/6  4/5  3/4  3/4  7/3  4/2  3/3  3/4  2/4  
از %  بدهي عمومي  GDP 3/100  8/94  8/82  7/77  7/72  7/67  9/64  2/57  1/51  
بدهي  

 خارجي
از %  GDP 0/53  8/45  3/42  8/40  7/36  0/32  6/30  8/26  9/23  

از كل %   
 درآمد

2/73  4/72  5/62  3/70  6/41  9/37  6/36  2/30  8/27  

بازار پول و  3
 سرمايه

          

متوسط  
بازپرداخت 
 وديعه

% 5/6  5/5  3/5  6/3  6/1  9/0  4/1  9/2  9/3  

اعتبار اعطاي  
به بخش 
 خصوصي

 350 402 438 325 168 53 49 18 103 ميليارد روپيه

2/6 %عرضه پول    4/9  0/9  4/15  0/18  6/19  3/19  2/15  2/14  
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)رشد(  
 بازار سهام 

KSE 
شاخص (

100(  

1991=1000  1055 1521 1366 1770 3403 5279 7450 9989 12369 

بخش  4
خارجي 
 اقتصاد

          

صادرات  
(F.O.B) 

5/7 ميليارد دالر  2/8  9/8  1/9  9/10  4/12  4/14  4/16  2/17  

واردات  
(F.O.B) 

6/9 ميليارد دالر  6/9  2/10  4/9  3/11  7/13  9/18  6/24  1/27  

كسري  
 تجاري

1/2 ميليارد دالر  4/1  3/1  3/0  4/0  3/1  3/4  2/8  9/9  

نقل و انتقال  
وجوه به 
 داخل

1/1 ميليارد دالر  0/1  1/1  4/2  2/4  8/3  5/4  6/4  5/5  

موازنه  
حساب 
 جاري

 ميليارد دالر
از %  GDP 

4/2-  
9/3-  

1/1-  
6/1-  

5/0-  
7/0-  

3/1  
8/1  

2/3  
8/3  

3/1  
7/1  

8/1-  
7/1-  

6/5-  
5/4-  

1/7-  
0/5-  

گذاري سرمايه 
مستقيم 
 خارجي

 6000 3521 1524 949 798 485 322 470 376 ميليون دالر

بدهي  
خارجي و 
 تعهدات

9/38 ميليارد دالر  9/37  1/37  5/36  5/35  3/35  8/35  3/37  8/38  

7/1 ميليارد دالر ذخاير ارزي   3/1  2/3  3/6  7/10  3/12  4/12  3/13  0/14  
نرخ تسعير به  

 دالر
05/50 روپيه به دالر  77/51  44/58  43/61  50/58  57/57  36/59  86/59  53/60  

هاي بخش 5
  اجتماعي

          

5/134 ميليون جمعيت   5/137  4/140  2/143  8/146  6/149  5/152  4/155  4/158  
1/6 % نرخ بيكاري   0/6  - 3/8  - 7/7  - 2/6  - 
نرخ سواد  

)10(+  
 % 0/45  1/47  0/48  5/50  6/51  0/53  0/53  5/54  0/56  
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نرخ مرگ و  
 مير كودكان

 - 77 - 80 83 85 - 85 83  نفر1000

Source: ECO Annual Economic Report, 2008  

  
كه وضعيت اقتصادي ايران با گستردگي بيشتر مورد بررسي قرار خواهد  اينبا توجه به 

رود  شود كه انتظار مي گرفت، در اينجا در ارزيابي اقتصاد ايران به ذكر اين نكته بسنده مي
توان مشاهده كرد  از اين رو مي. اقتصاد ايران نيز بتواند رشد متوسط قابل قبولي را تجربه كند

 اقتصادهاي كشورهاي آسياي مركزي همگي روندهاي 2008ن مالي سال كه تا پيش از بحرا
 هاي ههاي بحران نيز نسبت به ديگر مناطق و كشورها صدم كردند و در سال مثبتي را طي مي
 روند بازگشت و شكوفايي 2011 يا 2010هاي   در سالدارد كنند و احتمال ميكمتري را تحمل 

   .كنندرا آغاز 
سطح وضعيت  گذار نيز در مقايسه با كشورهاي هم نياناقتصادهاي سه كشور ب

توان انتظار داشت  از همين جهت مي.  استاي بهتر در انتظار آنها قبولي دارند و آينده قابل
رو داشته باشد و اطالعات ارائه شده  اقتصاد كل منطقه اكو در مجموع روند مثبتي را پيش

براساس كتاب گزارش ساليانه . كند أكيد ميتوسط دبيرخانه سازمان اكو نيز اين ادعا را ت
 2000 رسيده است، از سال چاپ  اقتصادي اكو كه توسط دبيرخانه اين سازمان در تهران به

، اقتصاد منطقه اكو نيز همچون آسياي مركزي وضعيت رو به پيشرفتي را نشان 2005تا 
 .دهد مي

متوسط باالتر صورت  ه بههاي مورد بحث رشد توليد ناخالص ملي در منطق  در طول سال
 درصد از متوسط رشد اقتصاد جهاني 2 تا 5/1متوسط صورت  از شش درصد بوده كه به

 ميليارد دالر رسيده و 775 ميليارد دالر به 445حجم توليد ناخالص ملي از . باالتر است
رد احتمال دا.  رسيده باشد2000رقمي معادل دو برابر سال   به2007رود در سال  انتظار مي

 ميليارد دالر بگذرد و اين بدان معناست كه اقتصاد 1000 از مرز 2010اين رقم در سال 
 چيزي در 1997كشورهاي عضو اكو كه در زمان سازماندهي جديد و متمركز اكو در سال 

 به بيش از سه برابر افزايش 2010هاي پس از سال  ميليارد دالر بود در سال350حدود 
  . خواهد يافت



  97                                                                                                     در مسير توسعه ايران هاي اكو ظرفيتابزارها و 

  (% ) نرخ رشد توليد ناخالص ملي به دالر :4ره جدول شما
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 كشور

-0/20 - افغانستان  6/28  3/14  4/9  5/14  
1/11 آذربايجان  9/9  6/10  2/11  2/10  4/26  
9/5 ايران  4/5  8/7  0/8  5/6  4/5  

8/9 قزاقستان  5/13  8/9  3/9  6/9  4/9  
4/5 قرقيزستان  3/5  0/0  0/7  0/7  0/2-  
91/3 پاكستان  0/2  10/3  7/4  5/7  6/8  
3/8 تاجيكستان  6/9  8/10  0/11  3/10  7/6  
4/7 تركيه  5/7-  9/7  8/5  9/8  4/7  

6/18 تركمنستان  4/20  8/15  1/17  7/14  6/9  
8/3 ازبكستان  2/4  0/4  2/4  7/7  0/7  
2/6 منطقه اكو  1/1  3/7  9/6  0/8  6/7  

Source: ECO Annual Economic Report, 2008  

 
 درصد 7/1 درصد به 4/1ها، نسبت سهم اكو از توليد ناخالص جهاني از  در همين سال

هاي اخير با همين شتاب ادامه يابد  افزايش يافته و چنانچه رشد اقتصادي منطقه در سال
باوجود اينكه حتي در . دور از انتظار نخواهد بود كه اين سهم از مرز دو درصد نيز بگذرد

م حاكي از فقر نسبي منطقه اكو خواهد بود ولي افزايش سهم و قدرت آن صورت اين رق
نسبي اقتصادي كشورهاي اكو در جهان و روندهاي جاري در اين زمينه قابل توجه و تأمل 

دهد، متوسط توليد  در نتيجه افزايش توليد ناخالص ملي چنانكه جدول زير نشان مي. است
 دالر 2117 به رقم 2000 دالر در سال 1126  ناخالص سرانه در كشورهاي عضو اكو از رقم

 دالر را نيز 2500زودي مرزهاي   دالر گذشته و به2000رسيده و درآمد سرانه نيز از رقم 
 و پيامدهاي آن براي 2008البته با توجه به بحران مالي سال . پشت سر خواهد گذاشت

تد ولي نتيجه كلي با ها يكي دو سال به تأخير اف بيني منطقه ممكن است تحقق اين پيش
هايي كه انجام گرفت همچنان پابرجاست و آن افزايش قابل توجه توليد ناخالص  تحليل

 در مقايسه با 2010هاي پس از  داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه اين كشورها در سال
  . خواهد بود2000سال 
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  سرانه توليد ناخالص ملي به دالر :5جدول شماره 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 كشور

 290 247 215 201 90 - افغانستان
 1518 1060 897 775 714 665 آذربايجان
 3330 2520 2130 1776 1409 1238 ايران

 3703 2874 2068 1658 1491 1229 قزاقستان
 478 436 384 323 309 278 قرقيزستان
 727 655 568 506 513 537 پاكستان
 337 310 237 190 171 158 تاجيكستان
 5016 4187 3412 2622 2146 2941 تركيه

 2624 2271 1867 1503 1259 950 تركمنستان
 579 464 396 382 466 556 ازبكستان
 2117 1740 1440 1166 1008 1126 منطقه اكو

Source: ECO Annual Economic Report, 2008  

 
صورت طبيعي در جهت  ، بهروشن است كه افزايش حجم اقتصاد و رشد درآمد سرانه

اي و باز خواهد بود كه تجارت  سمت اقتصاد منطقه  خروج اقتصاد آنها از قالب محلي و بسته به
   1.دنبال خواهد داشت و مبادله بيشتر كاال را به

دهد همواره متوسط رشد تجارت از متوسط  تجربه جهان پس از جنگ جهاني دوم نشان مي
اين موضوع در مورد كشورهاي عضو اكو نيز . تر بوده استرشد توليد ناخالص داخلي بيش

 200 ميليارد دالر به حدود 2/83هاي مورد بحث صادرات منطقه اكو از  در سال. درست است
 برابر شده، صادرات 7/1كه توليد ناخالص ملي منطقه  ميليارد دالر افزايش يافته، يعني در زماني

 مطالعه همچنين رشد اقتصادي هاي مورد در سال.  برابر شده است4/2 برابر و واردات 3/2

                                                 
گرايي  سوي منطقه گيري اقتصاد كشورها به رآمد سرانه در سمتعوامل متعددي غير از حجم اقتصاد و رشد اقتصادي و د. 1

براي مطالعه و آگاهي كامل از مطالعات جالب انجام شده در خصوص رابطه ميان وضعيت اقتصادي و گرايش . مؤثر است
  :گرايي رجوع كنيد به كشورها به منطقه

(MI-KYUNG KIM,  2003)  
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 درصد افزايش يافته است و بنابراين انتظار عبور از مرز 7 درصد به حدود 5/5اي از  منطقه درون
 .پذير خواهد بود سال امكان 2010هاي بعد از  اي در سال  درصد تجارت درون منطقه10

  
   جهانيحجم تجارت كشورهاي منطقه اكو و سهم اكو در تجارت

 2005 2004 2003 2002 2001 2000  كشور
 واردات افغانستان

 صادرات
 موازنه

0/1176  
0/137  
0/1039-  

0/1696  
0/68  
0/1628-  

0/2452  
0/100  
0/2352-  

0/2101  
0/144  
0/1957-  

0/2177  
0/305  
0/1872-  

0/2471  
0/384  
0/2987-  

 واردات آذربايجان
 صادرات
 موازنه

3/2917  
5/2610  
8/306-  

0/3745  
9/3487  
1/257-  

9/3832  
0/3726  
9/106-  

6/5216  
5/5123  
1/93-  

0/7131  
0/7008  
0/123-  

0/8558  
0/8096  
0/462-  

 واردات ايران
 صادرات
 موازنه

0/15086  
0/28461  
0/13375  

0/18129  
0/23904  
0/5775  

0/22036  
0/28237  
0/6201  

0/29561  
0/33991  
0/4430  

0/38199  
0/43852  
0/5653  

0/40969  
0/60012  
0/19043  

 واردات قزاقستان
 صادرات
 موازنه

0/5040  
2/8812  
2/3772  

0/6446  
1/8639  
1/2193  

0/6584  
3/9670  
3/3086  

7/8408  
7/12926  
0/4518  

2/12781  
2/20096  
0/7315  

5/17352  
0/27849  
5/10496  

 واردات قرقيزستان
 صادرات
 موازنه

1/544  
5/504  
6/49-  

2/467  
2/476  
0/9  

8/586  
5/485  
3/101-  

0/717  
7/581  
3/135-  

0/941  
8/718  
2/222-  

3/1101  
0/672  
3/429-  

 واردات پاكستان
 صادرات
 موازنه

0/10810  
0/8913  
0/1897-  

0/10209  
0/9186  
0/1023-  

0/11252  
0/9874  
0/1378-  

0/13037  
0/11844  
0/1193-  

0/17905  
0/12954  
0/4951-  

0/25331-  
0/15917  
0/9414-  

 واردات  تاجيكستان
راتصاد  

 موازنه

0/675  
3/784  
3/109  

5/687  
5/651  
0/36-  

5/720  
9/736  
4/16  

8/880  
2/797  
6/83-  

0/1191  
0/915  
0/276-  

0/1330  
0/909  
0/421-  

 واردات تركيه
 صادرات
 موازنه

8/54502  
9/27774  
9/26727-  

1/41399  
2/31334  
9/10064-  

8/51553  
1/36059  
7/15494-  

7/69339  
8/47252  
9/22086-  

8/97539  
2/63167  
6/34372-  

0/116774  
0/73476  
0/43298-  

 واردات تركمنستان
 صادرات
 موازنه

0/1785  
5/2505  
5/720  

0/2349  
2/2620  
2/271  

4/2119  
6/2855  
2/736  

0/2512  
0/3632  
0/1120  

0/2850  
0/4000  
0/1150  

0/4364  
0/6174  
0/1810  

 واردات ازبكستان
 صادرات
 موازنه

4/2947  
7/3264  
3/317  

9/3136  
4/3170  
5/33  

0/2712  
4/2988  
4/277  

2/2964  
0/3725  
8/760  

0/3816  
0/4853  
0/1037  

3/4091  
8/5408  
5/1317  

6/95493 واردات منطقه اكو  7/88264  4/103849  0/134738  0/184531  1/222342  
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 صادرات
 موازنه

6/83767  
0/11726-  

5/83537  
2/4727-  

8/94732  
6/9116-  

9/120017  
1/14720-  

2/157869  
8/26661-  

8/198897  
3/23444-  

 حجم كل تجارت منطقه اكو
واردات منطقه اكو /صادرات

(%) 

2/179261  
72/87  

2/171802  
64/94  

2/198582  
2/91  

2/198582  
07/89  

2/342400  
5/85  

9/421239  
45/89  

واردات  جهان
 صادرات

0/6724000  
0/6345000  

0/6481100  
0/6070000  

0/6739800  
0/6349000  

0/7856600  
0/7418000  

0/9555600  
0/9017000  

0/10783400  
0/10275000  

سهم اكو 
در جهان 

(%) 

واردات 
 صادرات

42/1  
32/1  

36/1  
37/1  

54/1  
49/1  

71/1  
61/1  

93/1  
75/1  

06/2  
93/1  

Source: ECO Annual Economic Report, 2008  

  
ست،  اه راهگشابيني آينده منطق هاي اقتصادي كه مطالعه آنها براي پيشاز ديگر شاخص

نگاهي به ادبيات موجود در مورد عوامل تأثيرگذار . ميزان جذب سرمايه مستقيم خارجي است
، بازار صادرات، بازار داخلياندازه بالقوه و بالفعل دهد كه  بر جذب سرمايه خارجي نشان مي

مشابهت  ،هاي كار هزينه، منابع طبيعي، هاي دولتي مشوق، گرايي ها و حمايت هاي دولت سياست
نرخ ارز و موازنه ، ريسك سياسيگذار،   كشور پذيرنده با بنگاه سرمايهفيزيكي و فرهنگي

  1.ها اثر دارند  همگي در جذب اين سرمايهزيكي اقتصاديفيهاي  زيرساخت و ها پرداخت

هاي   سرمايهبديهي است كه بررسي جامع همه اين متغيرها و تأثيرهاي احتمالي آنها بر جذب
 منطقه اكو از حوصله اين مقاله خارج است اما با اين همه ذكر اين نكته الزم است خارجي در

هاي خارجي در منطقه رو به بهبود  ترديد شرايط اقتصادي و سياسي براي جذب سرمايه كه بي
دهد كه  از همين جهت است كه آمار منتشر شده توسط دبيرخانه سازمان اكو نشان مي 2.دارد

 ميليارد دالر رسيده است و همه 20ز حدود شش ميليارد دالر به حدود جذب سرمايه خارجي ا

                                                 
. ك.ها و عوامل جانب عرضه و جانب تقاضا ر  گذاري خارجي شامل علت يهبراي مرور ادبيات مربوط به جذب سرما. 1
 ). 1384محمدحسن شيخ االسالمي، (

صورت كلي و اقتصاد كشورهاي  هاي خارجي توسط اقتصادهاي درحال گذار به در مورد عوامل ويژه مؤثر در جذب سرمايه. 2
خصوص براي  براي نمونه و به. دبيات موجود بسيار غني استشكل خاص، منابع مطالعاتي فراوان و ا منطقه آسياي مركزي به

هاي خارجي در كشورهاي آسياي مركزي مراجعه به منابع زير توصيه  مطالعه در مورد چگونگي بهبود شرايط جذب سرمايه
  : شود مي

(UNESCAP, 2003), Vavilov, 2005); (Estrin & Klaus 2008); (Lyroudi, Papanastasiou & 
Vamvakidis, 2004). 
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خصوص پس  هاي آينده به كه گفته شد حاكي از آن است كه اين حجم در سال ها چنان بررسي
  . از پايان بحران كنوني مالي جهان افزايش خواهد يافت

 

 
Source: ECO Annual Economic Report, 2008  

 
ي موجود در بحث رابطه ميان حجم سرمايه خارجي جذب شده و ها باوجود پيچيدگي

، نگارندگان بر اين باورند كه افزايش حجم سرمايه خارجي جذب شده توسط 1حجم تجارت
اي اكو را افزايش خواهد داد و  اي و تاحدودي برون منطقه منطقه اكو حجم تجارت درون منطقه

                                                 
بر اساس فرضيه .  و حجم تجارت مؤثرندFDIاين بحث بسيار پيچيده است و عوامل متعددي بر نوع تأثير متقابل حجم . 1

نيز معتقد است تحرك عوامل ) 1957(ماندل . شوند هكشر اوهلين سرمايه خارجي و تجارت در اصل جايگزين يكديگر مي
كوجيما . سبي براي صادرات باشد اگر عمليات توليدي در دوكشور يكسان باشندتواند جايگزين منا  ميFDIتوليد از جمله 

. شود  و حجم تجارت را متذكر ميFDIتأثير تفاوت ميان ميزان تحرك عوامل توليد و تأثير آن بر رابطه ميان ) 1975(
م تجارت را مورد بحث قرار  عمودي و افقي بر حجFDIتفاوت تأثير دو نوع ) 1993(و برينارد ) 1992(هورسمن و ماركوزه 

ماركوزه و .  عمودي تأكيد دارندFDIبر مكمل بودن اين دو در مورد ) 1985(و هلپمن و كروگمن ) 1984(هلپمن . اند داده
 FDIهاي حمل و نقل و تأثيرات آن بر رابطه  بر ميزان مشابهت اقتصادي كشورهاي مبدا و مقصد و هزينه) 1998، 1996(ونبل 

دنبال بازار است و سرمايه  سرمايه خارجي كه به: كند  را از هم تفكيك ميFDIدو نوع ) 1966(ورنون . اند تهو تجارت پرداخ
است ) 2005(يكي از جديدترين آثار جذاب در اين مورد پاشه كولوپز . خارجي كه در جستجوي كارايي بيشتر سرمايه است

  .  ته است پرداخFDIكه به تحليل رابطه متقابل ميان واردات و جذب 
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هاي جديد در صنايع نفت و گاز و  ارگيري فناوريك ويژه ناشي از انباشت سرمايه، به اين امر به
مواد معدني، بهبود و ارتقاي راهبردهاي مديريتي و بازاريابي ناشي از ورود سرمايه خارجي در 

هاي خارجي با  افزون بر اين بايد درنظر داشت بسياري از سرمايه 1.كشاورزي خواهد بودزمينه 
شد و در اين مورد تجربه منطقه آ سه آن توجه به كل بازار اكو به منطقه جذب خواهند 

زا  هايي كه ارائه شد و عوامل ديگر درون نتيجه آنكه با توجه به استدالل. خوبي مشخص است به
بيني كرد كه با پشت سرگذاردن بحران اقتصادي كنوني جهان، منطقه  توان پيش زا، مي و برون

اي باالتري را تجربه  ت درون منطقهنتيجه تجارقتصادي، درآمد سرانه، تجارت و دراكو رشد ا
  .  خواهد كرد
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