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  سازمان همكاري شانگهاي در جهان كمطالعه جايگاه ژئواكونومي

  دانشگاه تهران دانشكده مطالعات جهان، سياسي، جغرافياييار استاد -∗بهرام اميراحمدياندكتر 

  سسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ؤم ،ت علميأعضو هي -ميرعبداله حسيني        
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  چكيده
سازمان همكاري شانگهاي و كشورهاي عضو و ناظر اين سازمان و  كيواكونومژئي ها شاخصمقاله حاضر 

اين مقاله . دهد و ارزيابي قرار مي جايگاه آن متغيرها را در جهان مطابق جديدترين اطالعات آماري مورد مطالعه 
است كه به گرايي  ي اثرگذار بر منطقهژئواكونومي كليدي ها شاخصو مطالعه تطبيقي   گامي نخست جهت تبيين

بندي مقاله  جمع. دهد اي نشان مي پيوندي اقتصادي منطقه و استعدادهاي آنها را در ايجاد هم ها توانمندي خود بهنو
 تاع موضو تدريج بهامنيتي نيست و  - سازمان همكاري شانگهاي صرفاً يك پيمان نظاميحاكي است كه 

با عضويت كامل . عضو ناظر دارد 4عضو دائم و  6ينك ا اين سازمان هم. ها دارد اقتصادي را در سرلوحه برنامه
ملحق ) امنيتي-نظامي(ايران در اين سازمان در آينده، ايران نخستين بار خواهد بود كه به يك ترتيب غيراقتصادي 

ميليون كيلومتر مربع يا  37پيمان شانگهاي روي هم معادل ) اصلي و ناظر(مساحت كشورهاي عضو . شود مي
هم و در واقع جزء  نزديك بهجغرافيايي   ن از حيثآ ايعضا و هاي زمين است صد سطح خشكيدر 28بيش از 

از جمعيت جهان را درصد  43.62، نفرميليارد  2.9سازمان با جمعيت اين  .دشركاي تجاري طبيعي يكديگرن
 .شود شامل مي

گذار تأثير شدن به قدرتهاي يلو تبد گيري در حال قدرت) و هند  چين(اقتصادي آسيا   اين قلمرو دو غول در 
اند و ناگزيرند بخش بزرگي از انرژي مصرفي براي اقتصاد  و جهان هستند كه هر دو فاقد منابع انرژي  در منطقه

وجود ) و روسيه  ايران( در اين پيمان دو غول عمده توليدكننده نفت. در حال رشد خود را از خارج وارد كنند
، توليدات )وگاز  نفت(بنابراين پيمان مذكور از سه عامل انرژي . ز برخوردارنددارند كه از ذخاير غني گاز ني

جمعيت منطقه خود بازار بزرگي براي . برخورداراست) توجه جمعيت قابل(و مصرف  )و كشاورزي  صنعتي(
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 .و كشاورزي منطقه استتوليدات صنعتي 

ورهاي عضو پيمان شانگهاي عالوه بر كش. اي نكات منفي چندي نيز وجود دارد اما در اين پيمان منطقه
و قاچاق اسلحه و انسان نيز مواجهند كه در برابر   گرايي طالباني طلبي با جريان قاچاق مواد مخدر، اسالم تجزيه

اي  منطقه  هاي همكاريتواند آينده  كه مي  تهديدهاي ديگري. توانند با يكديگر همكاري كنند تهديدات مشترك مي
سو و هند و پاكستان از  هاي بين چين و هند از يك شانگهاي دچار خلل كند، خصومت نرا در چارچوب پيما

رو اين پيمان با دو عضو قدرتمند و  از اين. تواند بازي صفر باشد جبري بازي آنها مي  جمع. سوي ديگر است
گذار تبديل ثيرتأ به قدرتي ،و در صورت موازنه مثبت في به فروپاشيتواند در صورت موازنه من پرجمعيت مي

 .شود

از . اند موفق باشند الملل بدون داشتن ضريب امنيتي باال نتوانسته اي در عرصه بين اصوالً سازمانهاي منطقه
كشورهاي مسلمان نيستند هركدام از آنها با ديدگاه ) چين، هندوستان و روسيه(سويي سه قدرت مهم اين پيمان 

را در كنار هم گرد آورده و به همكاري با ) ايران و پاكستان(نتي ديني و فرهنگي متفاوتي، كشورهاي مسلمان س
ي نهايي صادر كرد، اما أهنوز زود است كه بتوان در مورد ادامه همكاري در شانگهاي ر. يكديگر ترغيب نمايند

مان اگر بدانيم كه ساز. به جلو است خواهند در كنار هم قرار گيرند، گامي رو ر كه اين كشورها مياقدم  همين
براي رفع تهديدهاي نظامي و مبارزه با اسالم افراطي شكل گرفت و براي حل مسئله  90شانگهاي در دهه 

 هاي همكاريمانده از دوران جنگ سرد بين چين و شوروي تشكيل شد، انتظارات پيشرفت  اختالفات مرزي باقي
 هاي همكارياين وجود جهان آينده جهان با . تر مورد مالحظه قرار خواهيم داد اقتصادي را با ديدگاهي انتقادي

  .تواند در اين راه گام بر دارد اي است و سازمان شانگهاي مي منطقه
  

  .شانگهاي گذار، سازمان همكاري تأثير اي، قدرتهاي پيوندي منطقه متغيرهاي ژئواكونومي، هم :كليدي هاي واژه

  دمهمق -1

و ارزيابي جايگاه  1ري شانگهايي سازمان همكاژئواكونوممقاله حاضر با هدف مطالعه 
، در واقع كيژئواكونوممنظور از جايگاه . آن سازمان در جهان تدوين شده است كيژئواكونوم
و جايگاه كشورهاي عضو و ناظر سازمان   و متغيرهايي است كه موقعيت ها شاخصمجموعه 

نتخاب در ا. گذارد ي در جهان به نمايش ميژئواكونومهمكاري شانگهاي را در حوزه 
: شرح زير مدنظر قرار گرفته است ههايي ب ي مجموعه ويژگيژئواكونومي ارزيابي ها شاخص
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 ها شاخص، اين اينكه نگر؛ دوم  نگر باشند تا خرد و جزئي حد ممكن كالن و كلي ، تااينكهاول 
، در سطح بسياري از اينكهالمللي باشند تا امكان مقايسه براي كشورها فراهم گردد؛ سوم  بين

نظير (، در موارد جدلي اينكهنظر در دسترس و يا قابل محاسبه باشد؛ چهارم  كشورهاي مورد
ي ارزيابي جغرافياي اقتصادي اعم از ها شاخصبراي انتخاب ) اندازه جمعيت و رشد آن

  .ي مرتبط انعكاس يافته استها شاخصمتغيرهاي مقياس، وضعيت و روند، در قالب ساير 
ي و ژئواكونومي كليدي ها شاخصو مطالعه تطبيقي   هت تبيينمقاله حاضر گامي نخست ج

و استعدادهاي  ها توانمندي خود  بهنو گرايي است كه به الملل اثرگذار بر منطقه كالن بين اقتصاد
در اين مقاله ابتدا مفهوم . دهد اي نشان مي آنها را در ايجاد همپيوندي اقتصادي منطقه

مهمترين  از  ها شاخصمجموعه  و سپس  شود  مي ئهار و ابعاد و اشكال آن  گرايي منطقه
و موقعيت    اثرگذار بر همپيوندي اقتصادي، مطالعه تطبيقي قرار گرفته  ي ژئواكونوممتغيرهاي 

  .شود طور برجسته ارائه مي و جايگاه آن در اقتصاد جهاني به ها شاخصايران در آن 

  و روش تحقيق  نظري  حثابم -2

عنوان گروهي از كشـورها كـه    از منطقه به. است» منطقه«گرايي مفهوم  منطقهيف عنصر كليدي در تعر
هاي اقتصـادي   هاي مختلف از جمله حوزه صورت نامحدود در حوزه و به  در يك چارچوب حقوقي

، )Sheila Page, 2000: 5(دهنـد  خود را توسعه مي هاي همكاري تدريج بهبا يكديگر همكاري نموده و 
موقت با  طور بهصورت محدود و  كه كشورها به ي هاي همكارياين تعريف،  اساس  بر. ياد شده است

گرايـي   ايـن اسـاس منطقـه    بر . گرايي خارج است دهند از دامنه شمول مفهوم منطقه يكديگر انجام مي
. شـود  مـي   و در آن افـق درازمـدتي بـراي همكـاري كشـورها در نظـر گرفتـه         خصلت پايدار داشته

. كننـد  تـدريج عمـق پيـدا مـي     هـا بـه   و دامنه همكاري  لب جنبه تكاملي داشته و سطحغا گرايي  منطقه
يكـي از  . يابـد  اعضا در اشـكال متفـاوتي ظهـور مـي     هاي همكاريو عمق  گرايي بسته به دامنه  منطقه

اسـت كـه    1»هاي تجارت ترجيحي موافقتنامه«اي  منطقه تجاري  و اشكال ترتيبات  ترين سطوح  ابتدايي
در   اي، و موانـع غيرتعرفـه   هـا  نندگان در چنين ترتيباتي به كاهش موانع تجاري؛ شامل تعرفهك شركت

                                                           
1. Preferential Trade Agreement  



  _________________________    1390 پاييز، سوم، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    104

دليـل مجـاز نبـودن كشـورهاي      چنين ترتيباتي بـه . كنند ارتباط با بخشي از تجارت يكديگر اقدام مي
 عضويت در آنها بر اساس مقررات سازمان جهاني تجارت اغلب در بين كشـورهاي در  يافته به توسعه

بـين   1»نظـام جهـاني ترجيحـات تجـاري    «تـوان بـه    است كه از آن ميان مي حال توسعه شكل گرفته 
هاي تجـارت ترجيحـي، منـاطق     در يك سطح باالتر از موافقتنامه. 2تعدادي از اين كشورها اشاره كرد

ـ   در . آينـد  مـي  شـمار  بـه  اي ترين شكل ترتيبات منطقه قرار دارند كه متداول 3آزاد تجاري وع از ايـن ن
جاي كاهش موانع تجـاري در ارتبـاط بـا تجـارت تعـداد محـدودي از        ترتيبات، كشورهاي عضو به

كاالها، به حذف موانع تجاري در ارتباط با تقريباً تمـام و يـا حجـم عمـدة تجـارت يكـديگر اقـدام        
ازي خـود  كنند تعهدات آزادسـ  هاي تجارت آزاد منعقد مي معموالً كشورهايي كه موافقتنامه. نمايند  مي

ممكن است ده تـا   عمالًآزاد تجاري   آورند و تحقق يك منطقه را در يك دوره انتقالي به اجرا در مي
هـاي تجـارت آزاد از صـرف آزادسـازي      امروزه بسـياري از موافقتنامـه  . دوازده سال به طول انجامد

نيـز گسـترش    تجارت كاال بين اعضا فراتر رفته و دامنه تعهدات خود را به حوزه تجـارت خـدمات  
هاي تجارت آزاد در جهان ضوابط و مـوازيني را در زمينـه    تعداد زيادي از موافقتنامه عالوه به . اند داده

كـارگران و    دولتـي، حقـوق    گـذاري، سياسـت رقـابتي، خريـدهاي     حقوق مالكيت فكـري، سـرمايه  
و حـوزه   منطقه اروپـا  طور تاريخي به. نمايند هاي مرتبط با تجارت اعمال مي همكاري در ديگر زمينه

  ايـن منطقـه از    اي كه سـهم   گونه به  مديترانه بيشترين تعداد ترتيبات تجارت آزاد را در خود جاي داده
 ). WTO, 2000 “WT/REG/W141” P: 3(درصد است 50اي  منطقه ترتيبات

. است 4»اتحاديه گمركي« تأسيسايي  گر تر منطقه پس از مناطق آزاد تجاري شكل پيشرفته
اي است كه اعضاء عالوه بر حذف موانع تجاري در بين  اتحاديه گمركي نوعي ترتيب منطقه

اين نوع همگرايي  در . كنند يكديگر، به اتخاذ سياست تجاري مشترك در قبال غيراعضا اقدام مي

                                                           
1. Global System of Trade Preferences 

براي كشورهاي در حـال  ) Enabling Clause  )1979»شرط توانمندسازي«ترتيبات تجارت ترجيحي براساس مصوبه . 2
كشـورهاي  . جنـوب مجـاز شـمرده شـده اسـت      –منظور تشـويق تجـارت جنـوب    توسعه عضو سازمان جهاني تجارت به

گـات  (موافقتنامه عمـومي تعرفـه و تجـارت     24اي خود را با ضوابط ماده  يافته مكلف هستند ترتيبات تجاري منطقه توسعه
 .نمايد، منطبق سازند تري را اعمال مي ، كه شرايط سخت)94

3. Free Trade Area 
4. Customs Union 
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نظر كردن از بخش بيشتري از حاكميت ملي است، اعضا اختيار  اي كه نيازمند صرف منطقه
ياست تجاري خود را در سطح ملي از دست داده و به اتفاق ديگر اعضاء، تدوين مستقل س

ايران،   در مناطق پيراموني. گيرند در پيش مي وعضاست تجاري يكساني را در قبال غيرسي
اتحاديه گمركي را در دستور كار  تأسيسبرنامه  2005شوراي همكاري خليج فارس تا سال 

با اتحاديه اروپا موافقتنامه  1996ايران و عضو اكو در سال  خود داشته و تركيه نيز در همسايگي 
از . كند اتحاديه گمركي منعقد كرده و همچنان در جهت عضويت در اتحاديه اروپا تالش مي

در بازار . اشاره داشت 1»بازار مشترك«توان به  اي مي يافته همگرايي منطقه ديگر اشكال تكامل
كنند، پس از بازار   يكديگر اقدام مي وامل توليد در بين جابجايي ع  مشترك اعضا به آزادسازي

هاي  در اتحاديه. را نام برد 2»اتحاديه اقتصادي«توان  ترين سطوح همگرايي مي مشترك در عالي
سازي  و يكسان  مشترك در بين خود به هماهنگي بازار  تأميناقتصادي اعضا عالوه بر 

اين سطح از  . كنند  و ديگر سياستها اقدام مي  و نقل  سياستهاي پولي، مالي، صنعتي، حمل
در بين  يكپارچگي  نيل به  سياسي براي   از اراده نيازمند سطح بااليي   آنكههمگرايي عالوه بر 
طلب  عضا را  ا ي اقتصادي ها شاخص و همگوني   اقتصادي  از تجانس  بااليي  اعضاء است، درجه 

  .كند مي
متغير از  20ابتدا بالغ بر : شرح زير است اله حاضر بهروش تحقيق استفاده شده در مق

 المللي كشورهاي عضو سازمان شانگهاي ي و اقتصاد كالن بينژئواكونومي كليدي ها شاخص

داد،  اي نشان مي و استعدادهاي آن كشورها را در ايجاد ترتيبات اقتصادي منطقه ها توانمنديكه 
بندي كلي به  اين متغيرها در يك دسته. رگزيده شدندبا عنايت به مباني نظري و پيشينه تجربي ب

و   بنيان اقتصادي -عمومي و جغرافيايي؛ ب -الف: ي زير تعلق داشتندها شاخصچهار دسته 
ي و ها شاخصساير  -د  الملل؛ و اقتصاد بين گاني خارجي بازر -يافتگي؛ ج  توسعه سطح

  ي پژوهش بايد گفت كه از مجموعهها شاخصدر رابطه با . متغيرهاي مرتبط با مسائل توسعه
الملل و تجارت خارجي  ، اقتصاد بين)جغرافيا و اقتصاد(ي ژئواكونومشاخص مرتبط با 

                                                           
1. Common Market 
2. Economic Union 
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و متغيرهاي نهايي مقاله حاضر  ها شاخص عنوان بهشاخص  12كشورهاي مورد بحث، تعداد 
؛ )جمعيتيو  جغرافيايي (طبيعي   نسبي ، شامل مزيت ها شاخصاز جمله اين . انتخاب گرديد

سرانه؛ شاخص آزادي  درآمدتوليد ناخالص داخلي؛ توليد ناخالص داخلي سرانه يا سطح 
گذاري مستقيم خارجي براي محاسبه و تحليل از جديدترين آمار  اقتصادي و جريان سرمايه

با عنايت به جميع مالحظات اعم از مالحظات خاص . قابل دسترس استفاده شده است
هاي آماري كامل براي تمام كشورها و جهت  نداشتن داده دليل به ييها شاخصحذف  ،كشوري

شاخص در فرايند  12ع بيش از وجمدر م ،ها شاخصپرهيز از احتساب مضاعف و متناسب 
ي توسعه مذكور ها شاخصبدين ترتيب، . ها مورد استفاده قرار گرفت نهايي محاسبات و تحليل

و ناظر سازمان جهاني تجارت مورد تحليل و كشورهاي عضو از  يكهر در ادامه مقاله براي 
جايگاه ايران در آن شاخص در مقايسه با ديگر كشورهاي  سپسمطالعه تطبيقي قرار گرفته و 

  .مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است

  جايگاه جغرافيايي و جمعيتي سازمان همكاري شانگهاي -2

  ويژگي جغرافيايي: الف

هم نزديك هستند، گو اينكه  ي اقتصادي، اعضا از نظر جغرافيايي بهها بندي گروهدر بسياري از 
هاي گوناگون  هاي نسبي شيوه حال، تغيير هزينه با اين. تواند تغيير يابد جغرافياي اقتصادي مي

تواند معادالت درباره اهميت فاصله بين اعضاي  مي) هوايي و زميني، آبي(و نقل   حمل
و نقل در مقايسه با   كاهش هزينه متوسط حمل. هم بزند اي را به ي منطقهها بندي گروه
با وجود اين، نزديكي . شود  ي ميبند گروههاي ديگر باعث كاهش هزينه گسترش يك  هزينه

اي  ي منطقهبند گروهكننده در تعيين اعضاي يك  تنها عامل تعيين و نقل  حملو هزينه   جغرافيايي
تعداد مراكز توليد و  و بسته به  ها است كل هزينهفقط جزئي از  و نقل  حملنيستند و هزينه 

نزديكي . كند سطوح مختلف توسعه طرفهاي بالقوه تجاري، هزينه معامله با آنها فرق مي
و ارزانتر شدن مبادالت تجاري شود، بلكه ممكن   تواند باعث تسهيل جغرافيايي اعضا نه تنها مي

كشورها   و غيره بين اين و هوا  منابع، آباست موجد برخي ويژگيهاي اقتصادي مشترك از نظر 
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ي اقتصادي، اعضا عمدتاً در يك منطقه جغرافيايي قرار دارند، ها بندي گروهدر اكثر . نيز باشد
با ديگران دارند،   نيز حداقل برخي از اعضا فاصله ها بندي گروهولي در تعداد زيادي از اين 

اي  عده. دانست ها بندي گروهپديده غيرمتعارفي در  را جغرافيايي   توان فاصله   نمي  كه طوري به
ي بند گروهتر شدن اداره يك  تر و مشكل اند كه فاصله جغرافيايي باعث پيچيده كرده  استدالل

برسد ولي روشن  نظر به اين استدالل ممكن است در وهله اول قانع كننده. شود اي مي منطقه
آب با ساير كشورها  وسيله بهكشورها نيز  برخي  حتي. تواند باشد   نمي است كه يك مانع مطلق

هاي گمركي  اند و همه امپراتوريهاي استعماري كه اولين اتحاديه گسيختگي شده دچار از هم
بنابراين، اگرچه فاصله جغرافيايي تا حدودي باعث . بودند، دچار پراكندگي جغرافيايي بودند

له الينحل تلقي ئتوان آن را يك مس   نمي يشود، ول دشوارتر شدن كنترل و اداره يك منطقه مي
باعث تغيير اهميت نزديكي يا فاصله  و نقل  حملهاي  ها و در نتيجه هزينه تغيير شيوه. نمود

. شود  اي مي ي منطقهبند گروهو در نتيجه باعث تغيير اعضاي مناسب براي يك  جغرافيايي 
عده است كه تنها كشورهاي همجوار، سازمان جهاني تجارت بارزترين استثناء در مورد اين قا

هرحال، اگرچه تقريباً تمام  به. پردازند   نمي تجارت بين خود به آزادسازي و قانونمندي 
اي با معيار جغرافيايي درگيرند ولي تنها اين معيار نيست كه اعضاي يك  ي منطقهها بندي گروه
  .نمايد  اي را مشخص مي ي منطقهبند گروه

 37هاي روي هم بيش از  سازمان همكاري شانگ) اصلي و ناظر( مساحت كشورهاي عضو
اين سازمان از لحاظ گستره . هاي زمين است درصد از سطح خشكي 35ميليون كيلومتر مربع يا 

جغرافيايي در مركز قاره آسيا پراكنده شده است و البته مركزيت اكثر واحدهاي سياسي عضو آن 
اي، اعضا از نظر  ي منطقهبند گروهدر اين . ا تعلق داردو مركز آسي  خاورميانه به شمال شرق 

 زميني، آبي و( و نقل  حملهاي گوناگون  هاي نسبي شيوه و هزينه هم نزديكند جغرافيايي به
هاي  در مقايسه با هزينه و نقل  حملكاهش هزينه . تر از ساير كشورهاست مراتب پايين هب) هوايي

و از اين منظر اعضاي سازمان  شود  اي مي ي منطقهبند وهگر ديگر باعث كاهش هزينه گسترش اين
به اين ترتيب در حقيقت اعضاي آن . سبب نزديكي جغرافيايي از يك مزيت طبيعي برخوردارند به

  .هم و در واقع جزء شركاي تجاري طبيعي يكديگرند جغرافيايي نزديك به از حيث 
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  اندازه جمعيت، رشد و سهم از جمعيت جهان :ب

اي است، چرا كه با اين پشتوانه  ي منطقهها بندي گروهجمعيت از عوامل مهم در بررسي اندازه 
آيد، در روابط قدرت و سازش منافع اعضاي  مي وجود بهقدرتي كه براي كشورها 

بر اين اساس، اندازه جمعيت اعضاي اين . كند اي نقش مهمي ايفا مي ي منطقهها بندي گروه
و   گاه يك كشور از نظر جمعيتي كامالً مسلط است: دهد ه آنها مياشكال مختلفي ب ها بندي گروه

حال، وزن كشورها  با اين. شود عضا خنثي مي مجموع وزن ساير ا وسيله بهگاه وزن كشور مسلط 
يك مساله . ويژه كرد آنها نيز توجه  درآمدبه بايد را نبايد فقط با جمعيت آنها ارزيابي كرد بلكه 

ي روي بند گروهاي است، چرا كه جمعيت يك  ي منطقهبند گروهمعيت مهم ديگر اندازه كل ج
  .گذارد مي تأثير المللي  ساختار و پايداري آن، و وزن و نقش آن در سطح بين
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  *اندازه جمعيت، رشد و سهم از جمعيت جهان در كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي: 1شماره جدول 

 نرخ رشد جمعيت
عيت شهري درصد جم

 كل به

                 و سهم جهاني آن  جمعيت

 شرح )درصد ميليون نفر و(

01-05 05-00 00-95 2007 2000 1990 2007 2000 1990 

 چين )3/21( 8/1128 )2/19( 8/1247 )6/19( 7/1305 9/27 4/36 0/43 91/0 67/0 58/0

 روسيه )8/2( 4/147 )2/2( 0/144 )1/2( 5/142 3/73 0/73 8/72 -23/0 -48/0 -51/0

 قزاقستان )28/0( 0/15 )23/0( 2/15 )23/0( 4/15 3/56 3/57 8/57 -25/1 34/0 71/0

 قرقيزستان )09/0( 9/4 )08/0( 2/5 )08/0( 3/5 4/35 8/35 1/36 49/1 01/1 10/1

 تاجيكستان )12/0( 2/6 )10/0( 6/6 )1/0( 7/6 9/25 7/24 4/24 34/1 19/1 51/1

 ازبكستان )47/0( 7/24 )41/0( 6/26 )41/0( 4/27 3/37 7/36 7/36 52/1 46/1 44/1

 جمع اعضا )06/25( 1327 )2/22( 4/1445 )5/22( 0/1503 - - - - - -

 هند )2/16( 2/860 )1/16( 2/1046 )5/17( 0/1169 5/25 7/27 2/29 84/1 62/1 46/1

 پاكستان )13/2( 0/113 )2/2( 4/144 )5/2( 9/163 6/30 1/33 7/35 44/2 82/1 84/1

 ايران )07/1( 7/56 )01/1( 1/66 )1/1( 2/71 3/56 2/64 0/68 22/1 97/0 35/1

 مغولستان )04/0( 2/2 )04/0( 5/2 )04/0( 6/2 0/57 6/56 9/56 66/0 88/0 96/0

- - - - - - 7/1406 )1/21( 2/1259 )3/19( 1/1032 )5/19( 
اعضاي  جمع

 ناظر

 جمع كل )6/44( 1/2359 )5/41( 6/2704 )61/43( 7/2909 - - - - - -

 جهان )100( 9/5294 )100( 8/6514 )100( 2/6671 0/43 8/46 6/49 37/1 24/1 17/1

SOURCE: UNCTAD, HANDBOOK OF STATISTICS, 2008, PP: 430-466 
دو  2000و  1990ره جاي دو براي كشورهاي اتحاد شوروي سابق عضو سازمان همكاري شانگهاي به: توضيح*

  .استفاده شده است 2005و  2000سال 

نفر  اردميلي 2.9كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با دارا بودن جمعيت بالغ بر 
درصد از جمعيت جهاني را در خود جا داده است و از جنبه اندازه جمعيت اولين  43.62

در ميان . اي دارد ترتيبات منطقه اي در جهان است و وزن مسلط در ميان ديگر بازيگر منطقه
درصد از جمعيت جهان و  19.57اعضا، باالترين جمعيت به چين تعلق دارد كه اين كشور 

بعد از چين، . در خود جاي داده است 2007درصد جمعيت اين سازمان را در سال  44.87
درصد  95.58 نفر اردميلي 2.78ع وجدر ماين چهار كشور . هند، پاكستان و روسيه قرار دارند
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با عنايت به رشد بطئي جمعيت . در خود جاي داده است 2007جمعيت سازمان را در سال 
به  چين و رشد منفي آن براي روسيه، سهم جمعيت آن دو از جمعيت سازمان و جهان رو

  .به فزوني گذاشته است كاهش و سهم پاكستان و هند رو
اي را تنها با جمعيت آن ارزيابي كرد،  منطقه كشورها يا ترتيبات  البته هيچ وقت نبايستي وزن

يابد كه در ادامه،  و اندازه توليد ناخالص ملي مفهوم مي بلكه اين معيار در كنار قدرت اقتصادي 
  .شود ه ميئارا

  شاخص آزادي اقتصادي -3

فراگيري . اند شده متأثرشدن اقتصاد  طي دهه گذشته بسياري از كشورهاي جهان از جهاني
المللي بين كشورهاي  اي اتفاق افتاده كه گسترش رقابت بين گونه الملل به بين توسعه تجارت
از ديگر سو  1شده و اقتصادهاي آسيايي تازه صنعتي  سو و بين كشورهاي صنعتي صنعتي از يك

و حتي در بازار  الملل  بين و تجارت گذاري  ها، سرمايه شدن در سليقه جهاني. داشته است دنبال به
هايي كه بنياد  بر مبناي بررسي. الملل را گسترش داده است و رقابت بين  اثر گذاشتهنيروي كار 

انجام  2009در سال ) كشور 179(جهان  در زمينه آزادي اقتصادي براي كشورهاي» تيج هري«
شايان توجه . 2داده، موقعيت كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مشخص شده است

در . الملل مطرح گردد عنوان يك عامل رقابت بين تواند به صادي ميهاي آزادي اقت است كه رتبه
كشور جهان از نظر آزادي اقتصادي براي  179واقع موقعيت كشورهاي مورد بررسي در بين 

امتياز (اين جدول، شاخص آزادي اقتصادي . انعكاس يافته است 2شماره  در جدول 2009سال 
 2009آن نسبت به سال قبل را براي اعضاي سازمان در گانه آن و تغيير 10و اجزاي )و رتبه  كل

  :شود كه با دقت در اطالعات آن جدول نتيجه مي. دهد نشان مي
كشور جهان، در صدر  179در بين  69كشور، مغولستان با كسب رتبه  10، در ميان اين اول

                                                           
1. New Industries Economics (NIEs) 

از لحاظ شاخص آزادي  را رتبه يك جهان 90.0كنگ با امتياز كل  ، هنگ2009مطابق نتايج به دست آمده در سال  -2
پور، استراليا، ايرلند، نيوزيلند، آمريكا، كانادا، دانمارك، سوئيس و انگليس در رتبه دوم تا اقتصادي احراز كرده است و سنگا

  .قرار دارند اين نظردهم از 
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كشورهاي  در بين 168كشورهاي عضو سازمان قرار گرفته است، درحالي كه ايران با كسب رتبه 
بندي كشورهاي سازمان همكاري شانگهاي واقع شده است و لذا ايران در  جهان در انتهاي رتبه

بعد از . برد سر مي به) حتي در بين اين كشورها(ضعيفي از لحاظ آزادي اقتصادي  موقعيت كامالً
يكستان است، مغولستان باالترين شاخص آزادي اقتصادي از آن قرقيزستان، قزاقستان، پاكستان و تاج

  .ترين شاخص آزادي اقتصادي قبل از ايران از آن ازبكستان، روسيه، چين و هند است حال پائين
  2009شاخص آزادي اقتصادي و نماگرهاي آن براي كشورهاي سازمان شانگهاي در سال : 2شمارهجدول 

نيروي 

 كار
 فساد

حقوق 

 مالكيت
 پولي گذاري سرمايه ماليه

اندازه 

 دولت
 تجاري مالي

كسب 

 و كار 

تغيير از 

2008 

امتياز 

 كل

رتبه كشورها  

  و

 )رتبه جهاني(

 )132( چين.7 53.2 +0.1 51.6 71.4 70.6 88.9 72.9 30.0 30.0 20.0 35.0 61.8

60.0 23.0 25.0 40.0 30.0 65.5 70.6 78.9 60.8 54.0 1.0+ 50.8 
 روسيه.8
)146( 

80.5 21.0 25.0 60.0 30.0 70.0 87.5 82.8 86.2 57.9 1.0 - 60.1 
 قزاقستان.3

)83( 

69.5 21.0 25.0 50.0 50.0 71.5 74.9 93.4 87.6 75.3 0.7+ 61.8 
 قرقيزستان.2

)74( 

58.7 21.0 30.0 40.0 30.0 63.2 85.9 89.3 82.6 45.1 0.2+ 54.6 
 تاجيكستان.5

)122( 

64.9 17.0 20.0 20.0 30.0 62.6 68.1 88.3 65.4 68.4 1.4 - 50.5 
 كستانازب.9

)148( 

 )123( هند.6 54.4 +0.3 54.4 51.0 73.8 77.8 69.3 30.0 40.0 50.0 35.0 62.3

54.5 24.0 30.0 40.0 40.0 72.2 90.7 80.4 65.6 72.5 1.4+ 57.0 
 پاكستان.4

)102( 

52.4 25.0 10.0 10.0 10.0 60.1 79.7 81.0 57.4 60.6 0.4 - 44.6 
 ايران.10
)168( 

67.7 30.0 30.0 60.0 60.0 76.7 69.9 81.3 81.2 71.0 0.8 - 62.8 
 مغولستان. 1

)69( 

Source: Heritage foundation, 2009 (www.heritage.org) 
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دوم، در اين بين برخي از اين كشورها از اقتصاد باز و كوچك نظير مغولستان، قرقيزستان، 
در مقابل . از شاخص آزادي اقتصادي مناسبي برخوردار هستند قزاقستان و تاجيكستان

كشورهايي نظير چين، هند و روسيه به سبب اقتصاد نسبتاً بزرگ و استفاده از مقررات كنترل 
اين  با اين وجود،. اند صادي بااليي را احراز كردهشاخص آزادي اقت  اقتصادي، سياست تجاري

تردر  از پتانسيل مناسب براي حضور مجدد و قوي كشورها متناسب با شرايط اقتصادي خود
اقتصادي، هرچه كشوري از قدرت  براساس معيار آزادي . برخوردارند الملل بين  عرصه

و توانايي باالتري  الملل در جهان برخوردار باشد، امكان  المللي باالتري در عرصه اقتصاد بين بين
  .اي داراست عضويت در اقتصاد منطقه جهت 

كشور چين، روسيه، قرقيزستان،  6كشور، شاخص آزادي اقتصادي  10ر بين سوم، د
كشور قزاقستان،  4به بهبود، و بقيه  رو 2008تاجيكستان، هند و پاكستان نسبت به سال 

 .به وخامت گذارده است ازبكستان، مغولستان و بويژه ايران رو

 وضعيت و بدتريندهنده شاخص آزادي اقتصادي و بهترين  تشكيل مؤلفه 10چهارم، 
و بدترين تاجيكستان ) 75.3(بهترين قرقيزستان : 1و كار آزادي كسب -1: كشورها عبارتند از

: 3آزادي مالي -3؛ )51.0(و بدترين هند ) 87.6(بهترين قرقيزستان : 2آزادي تجاري -2 ؛)45.1(
و ) 90.7(ستان بهترين پاك: 4اندازه دولت -4 ؛)70.6(و بدترين چين ) 93.4(بهترين قرقيزستان 
و بدترين تاجيكستان ) 75.3(بهترين قرقيزستان : 5آزادي پولي -5 ؛)68.1(بدترين ازبكستان 

آزادي  -7 ؛)10(و بدترين ايران ) 60(بهترين مغولستان: 6گذاري آزادي سرمايه -6؛ )45.1(
ن هند بهتري: 8حقوق مالكيت -8 ؛)10(و بدترين ايران ) 60(بهترين مغولستان : 7مالي تأمين

                                                           
1. Business Freedom 
2. Trade Freedom 
3. Fiscal Freedom 
4. Government Size 
5. Monetary Freedom 
6. Investment Freedom 
7. Financial Freedom 
8. Property Rights 
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و بدترين ازبكستان ) 35(بهترين هند و چين : 1فقدان فساد -9 ؛)10(و بدترين ايران ) 50(
  ).52.4(و بدترين ايران ) 80.5(بهترين قزاقستان : 2آزادي نيروي كار -10و ) 17(

ترين شاخص آزادي اقتصادي در جهان  سازد در اين بين، ايران پائين پنجم، خاطر نشان مي
مضافاً اين كه شاخص آزادي . را دارد) 10رتبه (كشور مورد مطالعه  10در بين و ) 168رتبه (

 مؤلفه 10با دقت در . نسبت به سال قبل بدتر نيز شده است 2009اقتصادي ايران در سال 
شود ايران در بسياري از اجزاي شاخص آزادي اقتصادي از  شاخص آزادي اقتصادي نتيجه مي

الملل و نيروي كار بدترين وضعيت را در بين  بين  كيت، ماليهگذاري، حقوق مال جمله سرمايه
 .كشور مورد مطالعه را داراست 10

  ي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان شانگهايها شاخص -4

  اندازه اقتصاد :الف

سنجي ادغام بين گروهي از كشورها  معياري براي امكان عنوان بهتوان  ترين شاخصي كه مي ساده
وقتي كشورها از نظر اندازه . كشورها است د، اندازه توليد ناخالص ملي مورد استفاده قرار دا

هلپمن، (3يابد هم نزديكتر باشند، امكان تجارت بين آنها افزايش مي به توليد ناخالص داخلي
توليد ناخالص و مجموع   براي نمونه، اگر يك دنياي سه كشوري را در نظر بگيريم). 1987
فرض  100 و10، 10كشورها به ترتيب توليد ناخالص داخليباشد، و  120سه كشور  داخلي

خواهد بود، يعني وقتي كه كشورهاي كوچك  40شود، پس حداكثر مقدار صادرات در اين دنيا
 توليد ناخالص داخلياما اگر . را صادر، و مقدار مساوي وارد نمايند توليد ناخالص داخليتمام 

پس وقتي . خواهد بود 120كشورين سه باشد، حداكثر ميزان صادرات در ا 40هر كشور
نتايج . تر بيشتر است هم نزديكند، واردات توليدات متنوع اقتصادي به كشورها از نظر اندازه 

 از نظر توليد. اين معيار براي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي مورد تائيد است تجربي 

                                                           
1. Freedom from Corruption 
2. Labor Freedom 
3. Helpman, 1987 
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اي  هاي منطقه يبند گروهان انساني و توليد كل، در درون و مي ناخالص داخلي، شاخص توسعه
براي . سرانه نسبتاً كمتر است درآمدتفاوت و تنوع زيادي وجود دارد، ولي اين تفاوت در مورد 

ي، هر دو بند گروهدر اقتصاد جهاني و براي اعضاي آن  اي منطقهبندي  ارزيابي اهميت يك گروه
اي كوچك  ي منطقهبند هگروكه يك  حتي وقتي. و توليد را بايد در نظرگرفت  معيار جمعيت

جمعي باعث افزايش چشمگير  قدر بزرگتر از اعضاي خود است كه همكاري دسته است، آيا آن
ي نسبت به اعضاي آن نيز بايد مورد توجه بند گروه قدرت آنها شود؟ بدين ترتيب اندازه اين 

  .قرار گيرد
برابري ر آمريكا به دال ، توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو و ناظر 3شماره  در جدول
مطابق آن، كل توليد . درج شده است 2007و  2000، 1980هاي  براي سال قدرت خريد

 11.63ميليارد دالر آمريكا معادل  6313.1، 2007سازمان شانگهاي در سال  ناخالص داخلي 
بوده است كه كل توليد ناخالص داخلي سازمان  2007درصد توليد ناخالص جهاني در سال 

البته توليد ناخالص داخلي  .تر است پائين مراتب بهدر مقايسه با جمعيت جهاني شانگهاي 
 2007ميليارد دالردر سال  6313.1به  2000ميليارد دالر در سال  2138.2سازمان شانگهاي از 
درصد را تجربه كرده است و به اين ترتيب سهم توليد ناخالص  16.73نرخ رشد دو رقمي 

به  2000درصد در سال  6.71ز كل توليد ناخالص جهان از داخلي سازمان شانگهاي ا
در اين بين، كشور چين هم از جنبه اندازه . ارتقاء يافته است 2007درصد در سال 11.63
اندازه توليد ناخالص داخلي چين از . دار بوده استو هم از جنبه رشد اقتصادي ركورد اقتصاد

متوسط نرخ  طور به،  2007ميليارد دالر در سال  3286.9به  2000ميليارد دالر در سال  1192.8
بعد از چين، دو كشور روسيه . درصد را در طي اين سالها تجربه كرده است 15.58رشد ساالنه 

توليد ناخالص داخلي روسيه و هند از . اند و هند نيز كارنامه كامالً درخشاني را تجربه كرده
 2007ميليارد دالر در سال  1136.9و  1284.7به  2000ميليارد دالر در سال  469و  259.7

چين، ( اين سه كشور. درصد را تجربه كرده است 13.48و  25.66رسيده كه نرخ رشد ساالنه 
 5708.5ع وجمدر مميليارد دالر توليد ناخالص داخلي،  1000هر كدام با بيش از  )روسيه و هند

د ناخالص داخلي اين سازمان را از كل تولي) درصد 90.42(درصد  90ميليارد دالر و بيش از 
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سازمان شانگهاي با  در مقابل دو كشور قرقيزستان و تاجيكستان از اعضاي. دهند تشكيل مي
ميليارد دالر برخوردار  5وجود رشد توليد ناخالص ساالنه باال، با توليد ناخالص داخلي كمتر از 

و اثرگذار، هيچ  ان بازيگران مهم عنو اند كه از نظر توليد ناخالص داخلي، اين دو كشور به بوده
  .جايگاهي در اين سازمان ندارند

كشور عضو و ناظر سازمان شانگهاي  10ايران از لحاظ اندازه توليد ناخالص داخلي در بين 
توليد . احراز كرده است 2007بعد از سه كشور چين، روسيه و هند رتبه چهارم را در سال 

 2007ميليارد دالر در سال  314.3به  2000رد دالر در سال ميليا 102.9ناخالص داخلي ايران از 
سهم توليد ناخالص داخلي ايران از . درصد را شاهد بوده است 17.29با نرخ رشد ساالنه 
تغيير چنداني  2007درصد در سال  4.98به  2000درصد در سال  4.81سازمان شانگهاي از 

وضعيت   هت اندازه توليد ناخالص داخليدر واقع، كشورهاي مذكور از نظر مشاب. نكرده است
   .نامتوازن و ناهمگوني دارند
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دالر واحدها به  عملكرد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي: 3شماره  جدول
 *برابري قدرت خريدبرحسب 

سهم از جهان 

 )درصد(

نرخ رشد ساالنه 

GDP درصد(سرانه( 

 GDPنرخ رشد ساالنه

 )درصد(
GDP دالر ( سرانه( GDP )ميليارد دالر( 

 شرح

2007 2000 2007 05-00 05-80 2007 05-00 05-80 2007 2000 1980 2007 2000 1980 

 چين 5/306 8/1192 9/3286 312 956 2517 9/9 6/9 4/11 7/8 9/8 7/10 75/3 06/6

 هروسي - 7/259 7/1284 - 1762 9016 4/4 2/6 1/8 8/4 8/6 6/8 13/1 37/2

 قزاقستان - 3/18 6/93 - 1223 6069 9/6 1/10 5/8 4/7 7/9 7/7 06/0 17/0

 قرقيزستان - 4/1 7/3 - 277 701 -5/0 1/4 2/8 -8/1 1/3 0/7 004/0 007/0

 تاجيكستان - 9/0 2/3 - 139 474 4/6 0/10 8/7 1/5 7/8 0/9 003/0 006/0

 ازبكستان - 8/13 8/18 - 557 688 6/4 5/5 5/9 1/3 0/4 9/7 04/0 03/0

 جمع اعضا - 9/1486 9/4690 - - - - - - - - - 67/4 64/8

 هند 4/185 469 9/1136 269 448 973 8/5 9/6 7/9 6/3 2/5 1/8 47/1 09/2

 پاكستان 2/34 5/78 3/167 431 544 1021 6/4 0/6 5/6 8/1 1/4 6/4 25/0 31/0

 ايران 3/91 9/102 3/314 2321 1557 4414 3/3 6/5 6/5 1/1 6/4 2/4 32/0 58/0

 مغولستان 5/0 9/0 7/3 297 384 1412 0/2 1/6 9/9 2/0 2/5 9/8 003/0 007/0

99/2 04/2 - - - - - - - - - 2/1622 3/651 - 
اعضاي   جمع

 ناظر

 جمع كل - 2/2138 1/6313 - - - - - - - - - 71/6 63/11

 جهان 9/11921 3/31850 9/54273 2680 5202 8302 8/2 8/2 8/3 2/1 5/1 7/2 100 100

SOURCE: UNCTAD, HANDBOOK OF STATISTICS, 2008, PP: 388-402 

، 80- 05جاي دوره  براي كشورهاي اتحاد جماهيرشوروي سابق عضو سازمان همكاري شانگهاي به: توضيح*
  .استفاده شده است 95-05دوره 

  سرانه كشورها درآمد :ب

ار مناسبي براي مقايسه اوضاع اقتصادي كشورهاي مختلف با يكديگر تواند معي سرانه مي درآمد
و پيشرفت اقتصادي يك كشور   يافتگي طور مطلق حاكي از توسعه باشد و ليكن اين معيار، به

ها، نيازها و درآمدكه بايد عوامل ديگري مانند سطح و هزينه زندگي و نحوه توزيع  نيست؛ چرا
اري را در نظر گذ سرمايهانداز و  مصرفي، ضريب پس مشكالت هر كشور، تمايالت عادات
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ات اقتصادي كشور نزديكتر سرانه را به واقعي درآمدرعايت اين ضوابط تا حدودي . گرفت
توليد ناخالص داخلي سرانه به دالر آمريكا با . سازد تر مي  كند و موضوع مقايسه را منطقي مي

. ه شده استئارا 3شماره  عه در جدولكشور مورد مطال 10براي  برابري قدرت خريدروش 
 9016(باالترين توليد سرانه از آن روسيه  2007شده، در سال  ارائهمطابق اطالعات آماري 

هزار دالر است و حال كمترين توليد سرانه به چهار  5با بيش از ) دالر 6069(و قزاقستان ) دالر
  . دالر، تعلق دارد 1000و هند با كمتر   كشور تاجيكستان، ازبكستان، قرقيزستان

در اين ميان، چين با وجود احراز رتبه اول در اندازه اقتصاد اين سازمان، با توليد سرانه 
البته اين كشور توانسته . كشور مورد مطالعه قرار دارد 10دالر در رتبه چهارم در ميان  2517

 2007و  2000ال در دو س 2517و  956به  1980دالر در سال  312است توليد سرانه را از 
در اين . بهبود دهد كه كمتر كشوري در جهان اين رشد طاليي بلندمدت را شاهد بوده است

كشور مورد مطالعه احراز  10دالر رتبه سوم را در ميان  4414بين، ايران از لحاظ توليد سرانه با 
به  رو 2000 دالر در سال 1557به  1980دالر در سال  2321توليد سرانه ايران از . كرده است
بر مبناي اين شاخص، هرچه . بهبود يافته است 2007دالر در سال  4414به  دوبارهكاهش و 

و در  باشد، از قدرت اقتصادي باالتري برخوردار بوده   كشوري با توليد سرانه باالتر مواجه
  .ايدتواند همكاري نم اي با كشورهاي داراي قدرت اقتصادي باالتر بهتر مي منطقه  ترتيبات 

مطابق اين اطالعات، نرخ رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي و سرانه توليد ناخالص داخلي 
در ستون . اند و مناسبي را تجربه كرده  عملكرد مطلوب 2000-2007اين كشورها طي سالهاي 

مطابق آن اطالعات . آخر جدول، سهم يكايك كشورها از توليد ناخالص جهاني درج شده است 
ب كشورها از جمله چين، روسيه، قزاقستان، هند، ايران و پاكستان از لحاظ سهم از آماري، اغل

در واقع، اطالعات گوياي آن است در . اند به بهبودي داشته توليد ناخالص جهاني وضعيت رو
از افزايش  2000سالهاي اخير اغلب آنها در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان نسبت به سال 

  .است  د شدهمن توليد سرانه بهره
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  ساختار اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي -5

، ساختار اقتصادي كشورهاي عضو سازمان شانگهاي را از دو جنبه نوع هزينه 4شماره  جدول
نوع هزينه مشتمل بر مصرف . دهد نشان مي 2006و  2000،  1990و نوع فعاليت طي سالهاي 

صادرات و (كيل سرمايه ناخالص و بخش خارجي اقتصاد ، تش)اعم از دولتي و خانوارها(نهايي 
شده و  شامل كشاورزي، كل صنعت از جمله كاالهاي صنعتي ساخته(و نوع فعاليت ) واردات
شود كه اين كشورها از ساختار  با نگاهي اجمالي به اين جدول، مشخص مي. است) خدمات

اين تفاوتها در عين . هستنداقتصادي متفاوت و با سطوح توسعه اقتصادي ناهمگوني مواجه 
تواند جنبه مثبت داشته باشند، محدوديتهايي را نيز در توسعه روابط اقتصادي و  حال كه مي

  .نمايند تجاري ايجاد مي

  ساختار اقتصادي بر حسب نوع هزينه كشورهاي عضو :الف

 10يان در م 2006مطابق دو ستون مرتبط با مصرف نهايي اعم از دولتي و خانوارها، در سال 
 17.5(، روسيه )درصد 28.8(كشور مورد مطالعه باالترين مصرف نهايي دولتي از آن مغولستان 

درصد تعلق  15هركدام با بيش از ) درصد 17(و ازبكستان ) 18.9 درصد(، قرقيزستان )درصد
درصد مصرف نهايي دولتي از آن  10داشته است، در حالي كه كمترين مصرف نهايي با كمتر از 

از آنجا كه متوسط مصرف نهايي دولتي در جهان . بوده است) 9.9(و قزاقستان ) 6.4(تان پاكس
درصد است، لذا وضعيت اين كشورها از لحاظ اين شاخص چندان نيز نامطلوب  17.2برابر با 

ترين اقتصادهاي عضو سازمان شانگهاي مغولستان و روسيه است و  بدين ترتيب دولتي. نيست
در اين بين . ستان نيز دولت كمترين سهم را از توليد ناخالص داخلي دارددر پاكستان و قزاق

درصد  15درصد سهم مصرف نهايي دولتي كمتر از  14.7و  11.7ايران و چين به ترتيب با 
  .1توليد ناخالص داخلي آنها است

                                                           
، مصرف نهايي دولتي ايران مطابق 2008در سال ) آنكتاد(براساس گزارش ساالنه كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد. 1

البته شواهد و قراين نشان . لي استدرصد از توليد ناخالص داخ 7/11هاي رسمي ارايه شده به آن سازمان در ايران  گزارش
  .باشد مراتب بيشتر از اين رقم مي دهد مصرف نهايي دولت به مي
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توليد كشور مورد مطالعه مصرف نهايي خانوارها بخش مهمي از  10در ميان  2006در سال 
در . درصد بوده است 50غلب بيش از ادهد كه  اغلب كشورها را تشكيل مي الص داخليناخ

 82.0(، پاكستان )درصد 97.1(اين بين باالترين مصرف نهايي خانوارها از آن قرقيزستان 
درصد بوده است كه در واقع گوياي آن  75با بيش از ) درصد 77.9(و تاجيكستان ) درصد

ان قسمت اعظم توليد ناخالص داخلي را به مصرف نهايي است كشورهاي فقير عضو سازم
البته در اين بين كمترين مصرف نهايي خانوارها از توليد ناخالص . اند خانوارها اختصاص داده
 48.7(، روسيه )درصد 45.9(، ايران )درصد 36.3(، چين )درصد 28.8(داخلي از آن مغولستان 

در واقع اقتصادهايي كه توليد . درصد بوده است 50با كمتر از ) درصد 49(و قزاقستان  )درصد
خانوارها از توليد ناخالص تري دارند، سهم مصرف نهايي  سرانه باالتر و نيز توزيع نامتعادل

 .تر است تر و توزيع متعادل كمتر از اقتصادهاي با توليد سرانه پائين تاًنسبداخلي 

كشور  10توليد ناخالص داخلي ، سهم تشكيل سرمايه ناخالص از 4شماره  جدول 5ستون 
، باالترين 2006در سال . كند را منعكس مي 2006و  2000، 1990مورد مطالعه طي سالهاي 

، مغولستان )درصد 42.9(ميزان تشكيل سرمايه ناخالص از توليد ناخالص داخلي از آن چين 
توليد از درصد  30با بيش از ) درصد 30.7(و قزاقستان ) درصد 32.2(، هند )درصد 40.7(

و كمترين تشكيل سرمايه ناخالص از توليد ناخالص داخلي از آن تاجيكستان  ناخالص داخلي
با ) درصد 21.1(و قرقيزستان ) درصد 20.5(، پاكستان )درصد 20.2(، روسيه )درصد 11.3(

بدين ترتيب اقتصادهايي كه رشد اقتصادي باالتر را تجربه . درصد بوده است 22كمتر از 
اند،  از باالترين سهم تشكيل سرمايه ناخالص از توليد ناخالص داخلي نيز مواجه بوده اند، كرده

توليد و با سهم نازل تشكيل سرمايه ناخالص از ) توليد سرانه پائين(در مقابل اقتصادهاي فقير 
 .اند كمتر شاهد رشد اقتصادي باال بوده ،ناخالص داخلي

 توليد ناخالص داخليت خارجي از وضعيت بخش تجارجدول مذكور  7و  6دو ستون 
با دقت در آن . دهد را نشان مي 2006و  2000،  1990يكايك اين كشورها در طي سالهاي 

واردات يا (باالترين سهم بخش خارجي اقتصاد  2006شود كه در سال  اطالعات نتيجه مي
ترين سهم از  ندرصد و پائي 77.9و  80.8از توليد ناخالص داخلي از آن مغولستان با ) صادرات
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رود هرچه اندازه اقتصاد كشوري بزرگ باشد،  البته انتظار مي. آن پاكستان و ايران بوده است
تر  نمايد و لذا سهم بخش خارجي اقتصاد پائين تأمينبخش مهمي از نيازمنديها را از داخل 

كوچك  در مقابل، هرچه اندازه اقتصاد كشوري. از جمله چين و هند) اقتصاد درونگرا(باشد 
نمايد و لذا سهم بخش خارجي اقتصاد باالتر  تأمينباشد، بخش مهمي از نيازمنديها را از خارج 

كردن اقتصاد در طي دو  در اين بين، چين كارنامه بسيار درخشاني در باز). اقتصاد باز(است 
چين  توليد ناخالص داخليسهم صادرات و واردات از . تجربه كرده است 2006و  1990مقطع 

افزايش يافته و بيش  2006درصد در سال  32.9و  40.7به  1990درصد در سال  15و  18.4ز ا
. اين شرايط در مورد هند نيز كامالً موضوعيت دارد. از دو برابر اقتصاد آن كشور باز شده است

از باز شدن  متأثر -چين و هند -چه بسا يكي از داليل رشد اقتصادي دو رقمي اين دو كشور
  2006سازد در سال  خاطر نشان مي. قتصاد بزرگ عضو سازمان شانگهاي بوده باشداين دو ا

شده است كه اين دو نسبت در  درصد از توليد ناخالص جهاني صادر و وارد مي 30.3و  30.8
درصد بوده است كه گوياي آن است طي اين دوره اقتصاد  20.2و  20.0به ترتيب  1990سال 

 .جهاني نيز بازتر شده است

 ساختار اقتصادي بر حسب نوع فعاليت كشورهاي عضو  :ب

 كشور مورد 10سهم ارزش افزوده كشاورزي از توليد ناخالص داخلي  4شماره جدول  8ستون 
با دقت در آن اطالعات نتيجه . دهد نشان مي 2006و  2000، 1990مطالعه را در سالهاي 

كشاورزي از توليد ناخالص  باالترين سهم ارزش افزوده بخش 2006شود كه در سال  مي
درصد، در  30با بيش از ) درصد 33.0(و قرقيزستان ) درصد 30.7(داخلي از آن ازبكستان 

مقابل كمترين سهم از ارزش افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي از آن روسيه 
رچه سهم بدين ترتيب ه. درصد بوده است 10با كمتر از ) درصد 7.5(و قزاقستان ) درصد 4.8(

ارزش افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد آن اقتصاد در مراحل 
در مقابل، هرچه . يافتگي قرار دارد نظير قرقيزستان و ازبكستان و توسعه  تر گذار اقتصادي پائين

تر باشد، آن  رنگ تر و كم سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي نازل
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در اين بين دو كشور . يافتگي است، نظير روسيه و قزاقستان تر توسعه صاد در مراحل پيشرفتهاقت
 12.8برابر با  توليد ناخالص داخليچين و ايران با سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از 

درصد از  3.9تنها  2006در سال . در مراحل مياني گذار اقتصادي هستند درصد 10.9و  درصد
 .كشاورزي بوده است جهان از آن بخش توليد ناخالص

ساخته (سهم ارزش افزوده كل صنعت و كاالهاي صنعتي مذكور جدول  10و  9ستون 
نشان  2006و  2000، 1990 كشور مورد مطالعه را در سالهاي 10از توليد ناخالص داخلي) شده
ارزش افزوده باالترين سهم  2006شود كه در سال  با دقت در آن اطالعات نتيجه مي. دهد مي

از توليد ناخالص داخلي از آن چين به ترتيب با ) ساخته شده(كل صنعت و كاالهاي صنعتي 
درصد، در مقابل كمترين سهم از ارزش افزوده كل صنعت و  40با بيش از  درصد 41.1و  46.6

و  20.1از توليد ناخالص داخلي از آن قرقيزستان به ترتيب با ) ساخته شده(كاالهاي صنعتي 
بدين ترتيب هرچه سهم ارزش افزوده كل صنعت و . درصد بوده است 21با كمتر از  12.9

از توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد آن اقتصاد در مراحل ) ساخته شده(بويژه كاالهاي صنعتي 
در مقابل، هرچه سهم ارزش افزوده كل . يافتگي قرار دارد نظير چين باالتر از سطح توسعه

تر  رنگ تر و كم از توليد ناخالص داخلي نازل) ساخته شده(الهاي صنعتي صنعت و بويژه كا
در اين بين . يافتگي قرار دارد، نظير قرقيزستان تر سطح توسعه باشد، آن اقتصاد در مراحل پائين

از توليد ناخالص ) ساخته شده(كشور ايران با سهم ارزش افزوده كل صنعت و كاالهاي صنعتي 
يافتگي  تر گذار اقتصادي و سطح توسعه در مراحل پائين درصد 11.0و  41.6داخلي برابر با 

قرار دارد؛ چراكه هرچند سهم كل صنعت از توليد ناخالص داخلي ايران باالست وليكن قسمت 
چهارم از كل صنعت،  و در واقع تنها يك) درصد 30.6(اعظم آن كاالي ساخته شده نيست 

درصد از توليد  18و  29.1، 2006سازد در سال ن ميخاطر نشا. تكاالي صنعتي ساخته شده اس
افزوده كل صنعت و كاالهاي صنعتي ساخته شده بوده است و در  ناخالص جهان از آن ارزش

درصد توليد ناخالص جهان ارزش افزوده كل صنعت است  30واقع با وجود آن كه حدود 
ز آن بخش اوليه از جمله درصد آن كاالي صنعتي ساخته شده است و بقيه ا 61.8وليكن حدود 

 .نفت است
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سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص  4 شماره باالخره، آخرين ستون جدول
با دقت در آن . دهد نشان مي 2006و  2000، 1990ر مورد مطالعه را در سالهاي كشو 10داخلي 

دمات از توليد باالترين سهم ارزش افزوده بخش خ 2006شود كه در سال  اطالعات نتيجه مي
، )درصد 53.3(، هند )درصد 54.9(، قزاقستان )درصد 56.8(ناخالص داخلي از آن روسيه 

درصد، در مقابل كمترين سهم  50با بيش از ) درصد 52.2(و مغولستان ) درصد 51.7(پاكستان 
، تاجيكستان )درصد 40.7(از ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي از آن چين 

بدين ترتيب هرچه . درصد بوده است 45با كمتر از ) درصد 43.4(و ازبكستان ) درصد 41.8(
آن اقتصاد در مراحل  ،سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد

در مقابل، هرچه سهم ارزش . يافتگي قرار دارد نظير روسيه و قزاقستان باالتر سطح توسعه
تر باشد، آن اقتصاد در مراحل  رنگ تر و كم توليد ناخالص داخلي نازل افزوده بخش خدمات از

البته در اين بين اندازه اقتصاد كشور و . يافتگي قرار دارد، نظير ازبكستان تر سطح توسعه پائين
گيري توسعه آن نيز مهم است، چراكه در اين بين چين با توجه به اندازه بزرگ اقتصاد  جهت

آوري اطالعات بخش خدمات  تري دارند و نيز هند با توجه به فن وازنها سهم مت يكايك بخش
در اين بين كشور ايران با سهم ارزش افزوده بخش خدمات . پيوسته روبه فزوني گذارده است

يافتگي  در مراحل ميانه گذار اقتصادي و سطح توسعه 47.5از توليد ناخالص داخلي برابر با 
درصد از توليد ناخالص جهان از آن  67حدود  2006 ر سالسازد د خاطر نشان مي. قرار دارد

در واقع بخش مسلط اقتصاد جهاني از آن خدمات است . خدمات بوده است افزوده بخش ارزش
درصد كمترين  3.9و بخش كشاورزي نيز با ) درصد 29.1(و بخش ميانه از آن كل صنعت
 .جايگاه را در اقتصاد جهاني دارد
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 )واحد ارقام به درصد است( ختار اقتصادي كشورهاي عضو سازمان شانگهايسا: 4شماره  جدول

بر حسب نوع بر حسب نوع     توليد ناخالص داخليتوليد ناخالص داخلي
  فعاليتفعاليت

  بر حسب نوع هزينهبر حسب نوع هزينه  توليد ناخالص داخليتوليد ناخالص داخلي

  شرحشرح

  خدماتخدمات
    توليدتوليد
  اياي  كارخانهكارخانه

كل كل 
  صنعتصنعت

  صادراتصادرات  وارداتواردات  كشاورزيكشاورزي
سرمايه سرمايه       تشكيلتشكيل

  ناخالصناخالص

  مصرف نهاييمصرف نهايي

  دولتيدولتي  خانوارهاخانوارها

8/31 7/36 3/41 9/26 15 4/18 9/34 8/48 6/13 1990 
 2000 9/15 4/46 3/35 4/23 0/21 8/14 9/45 4/40 3/39 چين

7/40 1/41 6/46 8/12 9/32 7/40 9/42 3/36 7/14 2006 
5/55 9/27 0/37 6/7 9/25 3/29 4/25 1/52 1/19 1995 

 2000 1/15 2/46 7/18 1/44 0/24 7/6 9/37 4/31 4/55 روسيه
8/56 9/18 4/38 8/4 2/21 9/33 2/20 7/48 5/17 2006 
0/56 4/24 2/31 8/12 5/43 0/39 3/23 1/71 6/13 1995 

 2000 1/12 9/61 1/18 6/56 1/49 6/8 1/40 5/17 3/51 قزاقستان
9/54 8/13 7/37 5/7 3/42 7/53 7/30 0/49 9/9 2006 
8/36 6/13 1/20 1/43 4/42 5/29 3/18 0/75 5/19 1995 

 2000 0/20 7/65 0/20 8/41 6/47 6/36 3/31 4/19 1/32 قرقيزستان
9/46 9/12 1/20 0/33 5/76 3/39 1/21 1/97 9/18 2006 
7/27 3/33 4/36 9/35 2/121 0/112 7/28 5/60 9/10 1995 

 2000 6/11 7/87 4/9 4/92 2/100 3/27 4/38 1/36 3/34 تاجيكستان
8/41 7/29 1/34 1/24 0/72 0/59 3/11 9/77 9/12 2006 
5/40 2/20 1/28 4/31 7/28 6/31 2/24 6/50 3/22 1995 

 2000 7/18 9/61 6/19 5/26 7/26 9/34 8/22 8/15 3/42 ازبكستان
4/43 5/20 8/25 7/30 3/31 1/39 6/22 7/52 0/17 2006 
1/42 9/16 3/27 6/30 5/8 1/7 9/27 2/66 8/11 1990 

 2000 5/12 8/63 3/24 2/13 1/14 7/23 3/26 6/15 0/50 هند
3/53 8/15 1/27 6/19 3/26 3/22 2/32 7/56 6/11 2006 
2/49 7/16 9/25 9/24 1/15 9/13 4/20 2/69 0/11 1990 

 2000 8/7 3/76 0/17 7/14 7/15 1/24 0/24 5/15 9/51 پاكستان
7/51 8/17 7/26 6/21 7/24 8/15 5/20 0/82 4/6 2006 
9/53 6/10 2/28 9/17 4/27 8/14 8/34 9/57 1/12 1990 

 2000 0/14 9/46 5/34 3/22 2/17 3/13 6/36 4/13 1/50 ايران
5/47 0/11 6/41 9/10 7/22 5/33 9/27 9/45 7/11 2006 
3/54 3/10 6/30 2/15 6/42 5/19 4/33 1/67 6/22 1990 

 2000 5/16 7/65 2/33 5/59 7/74 7/32 2/23 2/5 1/44 مغولستان
2/52 9/5 8/26 0/21 9/77 8/80 7/40 8/28 8/28 2006 
4/61 2/22 1/33 5/5 2/20 0/20 7/23 3/59 3/17 1990 

 2000 4/16 1/61 4/22 2/25 1/25 7/3 1/29 3/19 2/67 جهان
0/67 0/18 1/29 9/3 3/30 8/30 6/22 7/59 2/17 2006 

SOURCE: UNCTAD, HANDBOOK OF STATISTICS, 2008, PP: 408-425 
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 اري مستقيم خارجيگذ سرمايهجريان  -6

كشور  10هر يك از و سهم  عملكرد گذاري مستقيم خارجي، شاخص جريان ورودي سرمايه
. درج شده است 5شماره در جدول  2006تا  1980عضو و ناظر سازمان شانگهاي طي سالهاي 

  :كه شود مطابق اطالعات آن جدول نتيجه مي
 1980ميليارد دالر در سال  55.3گذاري مستقيم خارجي در جهان از  ، كل جريان سرمايهاول

و اما با بروز فاجعه يازده سپتامبر و رخدادهاي   رسيده 2000ميليارد دالر در سال  1411.4به 
ي طور بهگذاري مستقيم خارجي روبه كاهش گذاشته  سرمايه 2000بعد از آن، در نيمه اول دهه 

البته كل جريان . ميليارد دالر كاهش يافت 945.8به  2005كه بعد از چند سال  در سال 
افزايش ميليارد دالر  1305.9به رقم  2006گذاري مستقيم خارجي در جهان در سال  سرمايه

اينك با  سازد هم خاطر نشان مي. فاصله دارد 2000يافت وليكن همچنان با رقم مربوط به سال 
گذاري مستقيم  رود سرمايه تبع آن بحران جهاني اقتصاد، انتظار مي جهان و به حران مالي درب

  .آسيب ببيند تشدبه خارجي در جهان نيز 
گذاري مستقيم خارجي در جهان، بخش اعظم به كشورهاي  دوم، از كل جريان سرمايه

 قيم خارجيگذاري مست سرمايههاي مطالعه از كل  يافته تعلق داشته است؛ چرا كه در سال توسعه
يافته و بقيه از آن كشورهاي  درصد به كشورهاي توسعه 70متوسط بيش از  طور بهجهاني 

گذاري مستقيم  يافته نيز بخش مهمي از سرمايه در ميان كشورهاي توسعه. درحال توسعه است
خصوص اتحاديه اروپا تعلق داشته است و بعد از آن، آمريكاي  خارجي به اروپاي غربي به

گذاري جهاني كنفرانس توسعه و  بر اساس گزارش سرمايه. رديف دوم قرار دارد شمالي در
 يافته صنعتي شامل اياالت متحده آمريكا، انگليس، فرانسه، جارت ملل متحد، ده كشور توسعهت

گذاري  سرمايه، كانادا، اسپانيا، ايتاليا و سوئد  باالترين آلمانلوكزامبورگ، سوئيس، ، بلژيك
اند و در ميان كشورهاي در حال توسعه نيز  اختصاص داده خود بها در جهان ر مستقيم خارجي

كنگ، برزيل، برمودا، لهستان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، شيلي و  ترتيب چين، مكزيك، هنگ هب
سازمان همكاري شانگهاي در  در اين ميان، تنها چين از اعضاي . جمهوري چك قرار دارند
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خارجي، حضور با اهميت و   گذاري مستقيم با باالترين سرمايه ميان ده كشور در حال توسعه
  .بسيار فعالي دارد

متوسط  طور بهورودي در كشورهاي در حال توسعه  گذاري مستقيم خارجي سرمايهسوم، 
درصد بوده است كه بخش مهمي از آن به منطقه جنوب شرق آسيا و آمريكاي التين  30حدود 

ورودي سازمان شانگهاي در  گذاري مستقيم خارجي سرمايه كل. و كارائيب تعلق داشته است
گذاري مستقيم  سرمايهدرصد از كل  3.46ميليارد دالر بود كه جمعاً  48.8حدود  2000سال 

 96.8ترتيب به ارقام  به 2006و  2005و اين رقم طي دو سال  داد جهاني را تشكيل مي خارجي
جهاني  گذاري مستقيم خارجي سرمايهرصد از كل د  9.76و  10.23ميليارد دالر معادل 127.4و 

ورودي و سهم  گذاري مستقيم خارجي سرمايهبدين ترتيب با وجود نوسان، ارزش . تغيير يافت
  .به فزوني گذاشته است آن با نوسان رو

  )دالر و درصد ميليارد( عضو  مستقيم خارجي در كشورهاي  گذاري جريان ورودي سرمايه :5شماره  جدول

 2006 2005 2000 1990 1980 كشور
  شاخص عملكرد

 2006 - 2000 

 سهم از جهان

2000 2006 

 32/5 9/2 )3/9( 8/170 5/69 4/72 7/40 5/3 06/0 چين

 20/2 2/0 )3/48( 1063 7/28 8/12 7/2 - - روسيه

 47/0 1/0 )9/29( 7/479 14/6 98/1 28/1 - - قزاقستان

 01/0 -0/0 )5/28( 450 18/0 04/0 -002/0 - - قرقيزستان

 03/0 001/0 )1/64( 1950 39/0 05/0 02/0 - - تاجيكستان

 01/0 6/0 )2/12( 200 16/0 09/0 08/0 - - ازبكستان

 05/8 2/3 )3/15( 6/234 1/105 4/87 8/44 - - جمع اعضا

 29/1 26/0 )4/29( 4/469 9/16 7/6 6/3 24/0 08/0 هند

 33/0 02/0 )5/127( 13871 3/4 2/2 31/0 28/0 06/0 پاكستان

 07/0 002/0 )3/76( 3000 90/0 36/0 03/0 -36/0 08/0 ايران

 01/0 04/0 )6/22( 340 17/0 18/0 05/0 .. .. مغولستان

 71/1 28/0 )1/33( 8/556 3/22 4/9 0/4 - - اعضاي ناظر  جمع

 76/9 46/3 )3/17( 1/261 4/127 8/96 8/48 - - جمع كل

 100 100 )-3/1( 5/92 9/1305 8/945 4/1411 6/201 3/55 جهان

SOURCE: UNCTAD, HANDBOOK OF STATISTICS, 2008, PP: 340-346 
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كدام از كشورها جايگاه فعالي در ورودي  هيچ1980ميان، تا سال   چهارم، در اين
تنها چين حضور فعال در  1990جهاني نداشتند تا در سال  گذاري مستقيم خارجي سرمايه

عالوه بر چين با  2000در سال . داشته است  گذاري مستقيم خارجي سرمايه ان وروديجري
ميليارد دالر در جريان  6.7و  12.8ميليارد دالر، دو كشور روسيه و هند نيز به ترتيب با  72.4

كه اين سه كشور  يطور بهاند  تري ايفا نمودهمؤثر حضور گذاري مستقيم خارجي سرمايه ورودي
 خود بهجهاني را   گذاري مستقيم خارجي سرمايهدرصد از 9.72ميليارد دالر معادل  91.9جمعاً 

كشورهاي قزاقستان و پاكستان در مراتب چهارم و پنجم قرار داشتند و بقيه . اند اختصاص داده
گذاري مستقيم  سرمايهكشور مورد مطالعه از جمله ايران هيچ جايگاهي در جريان ورودي  5

كشور مورد مطالعه  10براي  گذاري مستقيم خارجي سرمايهضعيت ورودي و. نداشتند خارجي
تغيير محسوسي نكرده است و همچنان چين، روسيه و  2006و  2005و بيش طي دو سال   كم

اند و جريان ورودي  گذاري مستقيم خارجي كوشا بوده هند با رشد شتابان در جذب سرمايه
، 69.7به  2006روسيه و هند در سال چين،  براي سه كشور گذاري مستقيم خارجي سرمايه

درصد برخوردار  1.29و  2.20،  5.32ترتيب از سهم  ميليارد دالر بوده است كه به 16.9و  28.7
  .قزاقستان و پاكستان نيز در مراتب چهارم و پنجم قرار داشتند. شده است

راتب بعدي هند پنجم، بدون ترديد يكي از داليل رشد اقتصادي شتابان كشور چين و در م
گذاري مستقيم خارجي بوده  و روسيه موفقيت آن سه كشور در جذب جريان ورودي سرمايه

گذاري  سرمايه كه اگر جريان الملل معتقدند  بين البته شايان ذكر است متخصصين اقتصاد. است
 5/0درصد توليد ناخالص داخلي برسد، در اين صورت نرخ رشد اقتصادي به ميزان  4الي  3به 

بيشتري  گذاري مستقيم خارجي سرمايهكشورهايي كه جريان ورود  مضافاً، . يابد درصد بهبود مي
اي، مشاركت فعالتري ايفا  هاي منطقه پيوندي اقتصاد و نيز هم شدن  اند، در جهاني مواجه بوده

كه بندي بايد گفت  در يك جمع. اي هستند ايي نيز داراي اهميت ويژه گر اند و در منطقه نموده
ورودي اغلب كشورهاي مورد مطالعه  گذاري مستقيم خارجي سرمايه مطابق شاخص عملكرد، 

 469.4و  1063، 170.8به ترتيب به  2000در سال  100از جمله چين، روسيه و هند از واحد 
گذاري مستقيم  سرمايه در اين بين، هرچند جريان ورودي. رسيده است 2006واحد در سال 
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مطلق ارقام باالتري است، اما دو كشور روسيه و هند نيز طي سالهاي  طور بهچين  خارجي
مبادرت   گذاري مستقيم خارجي سرمايه پيوسته به رشد شتابان جريان ورودي 2006-2000
  .اند نموده

ورودي، طي  گذاري مستقيم خارجي سرمايهششم، در اين بين شاخص عملكرد ايران در 
نازل،  گذاري مستقيم خارجي سرمايهجريان ورودي  با وجود 2006و  2005،  2000سالهاي 

گذاري مستقيم خارجي در  البته واقعيت اين است كه جريان سرمايه. به بهبود بوده است رو
گذاري مستقيم  سرمايهدهد ايران نه تنها با جريان ورودي  منفي است كه نشان مي 1990سال 

. مواجه بوده است ري مستقيم خارجيگذا سرمايهمواجه نبوده، حتي با جريان خروجي  خارجي
متوقف و جريان ورودي  گذاري مستقيم خارجي سرمايهجريان خروجي  2000در سال 

 2006و  2005را شاهد بوده است و اين روند طي دو سال  گذاري مستقيم خارجي سرمايه
طالعه رشد شتاباني را تجربه كرده است وليكن اين ارقام در مقايسه با كشورهاي موفق مورد م

چنان  سازد كه هم خاطر نشان مي. شود از جمله چين، روسيه و هند بسيار ناچيز ارزيابي مي
گذاري  سرمايهشرايط و فضاي كالن و خرد اقتصاد ايران انگيزش كافي براي جريان ورودي 

به ارقام مناسب  گذاري مستقيم خارجي سرمايه فرآهم نياورده تا جريان ورودي مستقيم خارجي
  .پذيري ارتقا و بهبود يافته باشد سهو مقاي

 بندي جمع -7

است كه بر مبناي رفع  اي منطقهي ها سازمان همكاري شانگهاي اساساً يك سازمان همكاري
اين اختالفات به . ي آسياي مركزي بنيان نهاده شدها اختالفات مرزي بين چين و جمهوري

همكاري براي رفع اختالفات  سبب الگوي مناسبي كه از به همين. گردد مي دوره شوروي باز
ي منطقه برگزيدند و سازمان كنوني ها مرزي پديد آمد، اين مدل را براي ادامه همكاري

سازمان شانگهاي همچون ديگر تشكيالت مشابه، طبيعي است كه براي . شانگهاي شكل گرفت
آنها  ه باهرويارويي با تهديدها و فرصتهايي مشترك در بين اعضاء تشكيل شده است و مواج

  :كرد بندي طبقهتوان در موارد زير  مي اعضاي را در كنار هم گرد آورده است كه اهم آنها را
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 تهديدات مشترك: الف 

 - كشورهاي عضو و ناظر سازمان همكاريهاي شانگهاي همگي به جهت وجود مناطق قومي -
اي  هلأارضي مسمواجه هستند و در آنها امنيت ملي و تماميت  طلبي قبيله اي به نحوي با تجزيه

. توانند در زمينه يك تهديد مشترك با يكديگر همكاري كنند مي از اين منظر آنها. اساسي است
  داند؛ مي آقاي مدويدف رئيس جمهور روسيه اين موضوع را يكي از مسائل عمده و اساسي

رشد ناامني در افغانستان و وجود حكومت مركزي ضعيف و ناتوان در برقراري امنيت و  -
 ؛گيري از رشد توليد مواد مخدرجلو

به بهانه حمايت از ) هارتلند سنتي(در منطقه آسياي مركزي در قلب منطقه آمريكاحضور  -
 ؛عمليات نظامي نيروهاي ائتالف و ناتو در افغانستان

تواند به  مي خروج برخي از كشورهاي كليدي عضو از جمله ازبكستان از عضويت سازمان كه -
 .    آسيبي جدي وارد سازدوحدت و تماميت سازمان 

 فرصتهاي مشترك: ب

نياز شديدي به واردات ) هند و چين(در سازمان شانگهاي دو قدرت اقتصادي در حال ظهور -
تواند از سوي قدرتهاي رقيب و  مي يالملل بينبهاي آجريان تجارت انرژي در . انرژي دارند

عرصه سازمان شانگهاي در . يردجهاني تحت كنترل قرار گ ابرقدرت عنوان به آمريكاويژه  به
كننده اين امنيت انرژي براي چين و هند باشد، زيرا ايران با در  تأمينتواند  مي ط امنييك مح

و ) ذخاير گاز جهان% 13ميلياد بشكه نفت خام و  140(اختيار داشتن ذخاير نفتي فراوان 
در كنار ازبكستان، ) نذخاير گاز طبيعي جها% 36ميليارد بشكه نفت خام و  75حدود (روسيه 

 . انرژي مورد نياز اقتصادهاي منطقه را دارا هستند تأمينتركمنستان و قزاقستان، توانايي 

زيرساختهاي حمل و نقل و بنادر و فرودگاهها ارتباط بين كشورهاي منطقه را بدون مزاحمت  -
و ارتباط كل نيروهاي خارج از منطقه از اقيانوس آرام تا اقيانوس اطلس را در محور طولي 

 خليج فارس و درياي عمان و اقيانوس هند را از طرطق خاك ايران فراهم(منطقه را با جنوب 
كريدور حمل و نقل شمال جنوب بين روسيه، ايران و هند را با گذر از درياي خزر . سازد مي
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متصل و اروپا را به خليج فارس و اقيانوس هند  دساز مي و قلمرو ايران به آبهاي آزاد فراهم
 ). 1388اميراحمديان، (كند مي

بنابراين سازمان شانگهاي هم در زمينه ژئواكونوميكي و هم ژئوپليتيكي از اهميت خاصي 
چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، (عضو دائم  6 كنونا اين سازمان هم. برخوردار است

در صورت . دارد) نايران، هند، پاكستان و مغولستا(عضو ناظر  4و ) تاجيكستان و ازبكستان
پذيرش عضويت كامل ايران در اين سازمان، در آن صورت ايران براي نخستين بار خواهد بود 

شود كه قصد دارد در برابر پيمان ناتو  با چنين ساختاري ملحق مي اي منطقهكه به يك سازمان 
پيمان ورشو در از آنجا كه ناتو پس از فروپاشي اتحاد شوروي و انحالل . به ايفاي نقش بپردازد

براي مقابله با تهديد حمله  1949اهداف نخستين خود تغييراتي داده و از اهداف خود در سال 
هاي دموكراسي، آزادي،  اتحاد شوروي، در حال حاضر تضمين ثبات ژئوپلتيكي، حفظ ارزش

در المللي در جهان را  بين هاي همكاريساالري و توسعه  سياست اقتصادي تجارت آزاد و قانون
اهداف، ماموريتها و عملكرد خود در نظر دارد، لذا پيمان شانگهاي به تعبيري براي رقابت با 

كه در چارچوب  كنند ميلذا هر دو سازمان اهدافي را دنبال . اين فضا در صدد ايفاي نقش است
نوعي بتوان گفت كه عضويت دائم ايران در سازمان  شايد به. گنجند نميساختار عدم تعهدها 

با اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از برخي جهات ناهماهنگي و تواند  مينگهاي شا
تواند براي منافع ملي ايران و توسعه  مي بااينكه عضويت ايران از جهاتي. منافات داشته باشد

از اند اما با در نظر گرفتن سند چشم. حوزه نفوذ ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي ايران مفيد باشد
ساله جمهوري اسالمي ايران، ايران براي دستيابي به جايگاه مورد انتظار بايد در سازمانهاي  20

در صورت عدم . مشاركت داشته باشد تا بتواند جايگاه ژئوپليتيكي خود را ارتقاء دهد اي منطقه
 عضويت دائم، ايران هم با عضويت ناظر و هم با همسايگي با شانگهاي پذيرش ايران به

نوعي موقعيت جغرافيايي ايران در  به. از فضاي سياسي، اقتصادي شانگهاي بهره گيرد تواند مي
ايران بزرگترين دارنده منابع . همسايگي چنين سازمان مهمي داراي ارزش استراتژيك است

اهي و به يك اعتبار، موقعيت ژئوپليتيكي ارزشمند كه پتانسيل رانرژي، موقعيت جغرافياي چهار
به (مند شود تواند بهره مي اي ارتقاي جايگاه ژئواكونوميكي دارد، در هر حالتيبسيار بااليي بر
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  ). گيري از شرايط شرط مديريت هوشمندانه و بهره
تواند  مي تنها جرياني كه توانايي ايستادگي در برابر ناتو در گسترش به شرق را داراست،

با ناتو، موجب عدم گسترش  شانگهاي باشد كه خواهد توانست يا در رويارويي يا در همكاري
اگرچه فدراسيون روسيه در شوراي ناتو همكاري . آن و رفع تهديد كشورهاي مستقل باشد

، ولي هيچگاه روسيه كند ميدارد و با نيروهاي ناتو در افغانستان در زمينه لجستيك همكاري 
  . تواند بشود نميعضو ناتو نخواهد شد و  ،عضو اصلي و مهم شانگهاي عنوان به

هارتلند قرار دارد كه پس از فروپاشي شوروي در در عرصه جغرافيايي پيمان شانگهاي 
رفت ديگر اهميت خود را از دست داده است، اما اكنون هم براي روسيه و هم  مي اگرچه گمان

ي ها در عرصه. تواند مورد استفاده قرار گيرد مي براي نيروهاي ديگر از جمله جريانهاي افراطي
تواند مورد  مي گيرد و در آن انسان حضور ندارد، مي كه در خالء ژئوپليتيكي قرار جغرافيايي

گيرد و  مي خوبي بهره هب ها مافياي مواد مخدر از اين فضا. استفاده جريانهاي ديگري قرار گيرد
. بسيار قابل توجه است ها با عرصه طالبان، القاعده و مواد مخدر اين فضا همجواردر مناطق 

زوي از انسان و حكومتها به جهت انزواي جغرافيايي و صعوبت طبيعي، كوهستانها و مناطق من
تواند مورد سوء استفاده قرار  مي و دشتها و جنگلهاي غيرقابل ورود و غيرقابل كنترل ها كوير
امكانات الزم  ،جريانات مافيايي و تروريستي هم هميشه قدرتمندتر و ثروتمندتر از دولتها. گيرد

تري نسبت به نيروهاي  كه خالفكاران تجهيزات پيشرفته شود ميگفته . تيار دارندرا در اخ
اقتصاد مخرب مواد مخدر به اندازه كافي پول، امكانات، تجهيزات و . يافته دولتي دارند سازمان

 پذير انگيزه براي افراد و سازمانهاي درگير در آن دارد و همين عوامل ادامه اين جريان را امكان
  .   دساز مي

از سويي ديگر كشت، توليد و صادرات مواد مخدر از افغانستان به ديگر مناطق جهان نه 
حتي مواردي از همكاري سربازان و  شود ميتنها كاهش نيافته بلكه افزايش يافته است و گفته 

حمل و . نيروهاي نظامي غربي پاسدار صلح نيروهاي ائتالف نيز در اين جريان ديده شده است
اد مخدر و تجارت پر سود آن به ابزاري در دست جنگ ساالران تبديل شده است كه در نقل مو

بندد، حتي دامنه سود بدان حد باالست كه كشاورز مسلمان  مي سايه روشن آن بسياري سود
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ن نيست و روحانيون آنجا نيز فتوايي براي حرام بودن آن صادر آافغاني حاضر به ترك 
ا از صحنه افغانستان دامن تمامي كشورهاي منطقه و در وهله نخست اين تصوير نازيب. كنند مين

 امني روبرومرزهاي شرقي آن را با تهديد و ناگيرد و امنيت  مي و در خط مقدم، ايران را در بر
  ).1388اميراحمديان، (كند مياكنون اين چالش بزرگ سازمان شانگهاي را تهديد . سازد مي

البته به اذعان مقامات چين و روسيه و در دو عرصه  عضويت ايران در سازمان شانگهاي
ت دهنده ايران در آسياي مركزي اول، نقش ثبا: براي اعضاي شانگهاي بسيار حائز اهميت است

خاطر نفوذ سياسي، فرهنگي و معنوي ايران و دوم، نقش اقتصادي و تجاري ايران در عرصه  به
جمهوري اسالمي ايران  ها وه بر اين مؤلفهعال. توليد و حمل و نقل، ارتباطات و انرژي است

زيرا عضويت ايران  ،و پتانسيل بسيار خوبي براي همكاري با شانگهاي دارد ها ، ظرفيتها زمينه
با همسايگان و  ها تواند با سياست اصولي خود در افزايش همكاري مي در پيمان شانگهاي

ضمن آنكه از منظر . ه باشدي همخواني داشتالملل بينو  اي منطقهنهادهاي اقتصادي و 
توان شاهد نوعي همگرايي، همكاري و  مي ي، نيزالملل بينو  اي منطقهي كالن ها استراتژي

  ).75 :1386عزتي، (اشتراك مواضع ميان ايران و سازمان همكاري شانگهاي بود
ميليون  37پيمان شانگهاي روي هم معادل ) اصلي و ناظر(مساحت كشورهاي عضو 

از لحاظ گستره  سازماناين . هاي زمين است درصد سطح خشكي 28يا بيش از  كيلومتر مربع
جغرافيايي   ن از حيثآ ايعضاحقيقت  در وآسيا پراكنده شده است  مركز قارهدر  جغرافيايي
با دارابودن شانگهاي سازمان  .دهم و در واقع جزء شركاي تجاري طبيعي يكديگرن نزديك به
 نظرجا داده است و از  خوداز جمعيت جهاني را در درصد  43.62 نفرميليارد  2.9جمعيت 

ترتيبات  ديگردر ميان مسلط و وزن  ي در جهان استا منطقه بازيگراولين  ،اندازه جمعيت
  .اي دارد منطقه

شدن به  و تبديل گيري در حال قدرت) و هند  چين(در اين قلمرو دو غول اقتصادي آسيا 
و ناگزيرند بخش بزرگي  اند كه هر دو فاقد منابع انرژي اند جهانو   گذار در منطقهتأثير قدرتهاي

در اين پيمان دو . از انرژي مصرفي براي اقتصاد در حال رشد خود را از جهان خارج واردكنند
. وجود دارند كه از ذخاير غني گاز نيز برخوردارند) و روسيه  ايران(غول عمده توليدكننده نفت 
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و   صنعتي(، توليدات )گاز و  نفت(ون قلمرو خود از سه عامل انرژي بنابراين اين پيمان در در
جمعيت خود بازار بزرگي براي . برخورداراست) توجه جمعيت قابل(و مصرف  )كشاورزي

  .و كشاورزي منطقه است  توليدات صنعتي
اغلب كشورهاي عضو از . اي نكات منفي چندي نيز وجود دارد اما در اين پيمان منطقه

در . طلب در آنها وجود دارد كثيرالمله هستند كه امكان رشديابي جريانهاي تجزيهكشورهاي 
كيانگ، در پاكستان  چچن، در چين مسلمانان سينفدراسيون روسيه مسلمانان قفقاز بويژه 

پشتونستان و وزيرستان، در هندوستان كشمير و ايالت آسام، در ازبكستان واليات سمرقند و 
همين سبب كشورهاي عضو  سها، در تاجيكستان منطقه خجند، بهبخارا، در قزاقستان رو

طلبي با  اين كشورها عالوه بر تجزيه. توانند در اين زمينه با يكديگر همكاري داشته باشند مي
ند كه در ا و قاچاق اسلحه و انسان نيز مواجه  گرايي طالباني جريان قاچاق مواد مخدر، اسالم

  .با يكديگر همكاري كنند توانند برابر تهديدات مشترك مي
شانگهاي  اي را در چارچوب پيمان منطقه هاي  همكاريتواند آينده  كه مي تهديدهاي ديگري

هاي بين چين و هند از يك سو و هند و پاكستان از سوي ديگر  دچار خلل كند، خصومت
و قدرتمند از اينرو اين پيمان با دو عض. تواند بازي صفر باشد جبري بازي آنها مي  جمع. است

 تواند در صورت موازنه منفي به فروپاشي و در صورت موازنه مثبت به قدرتي و پرجمعيت مي
الملل بدون داشتن ضريب  اي در عرصه بين اصوالً سازمانهاي منطقه. گذار تبديل شودتأثير

 اتحاديه اروپا در كنار توسعه سازوكارهاي اقتصادي،. اند موفق باشند امنيتي باال نتوانسته
تواند مبارزه كند و  سازماني نظامي را به نام ناتو در كنار خود دارد كه با تهديدهاي امنيتي مي

منافع  دنبال بهدرحالي كه در پيمان شانگهاي هريك از اعضاء . نسبت به رفع تهديدها عمل كند
از سويي سه قدرت مهم اين . دهد خود است و بيشتر منافع خود را بر منافع جمع ترجيح مي

كشورهاي مسلمان نيستند هركدام از آنها با ديدگاه ديني و ) چين، هندوستان و روسيه(پيمان 
را در كنار هم ) ايران و پاكستان(خواهند تعدادي كشورهاي مسلمان سنتي  فرهنگي متفاوتي مي

  .گرد آورده و به همكاري و مشاركت با يكديگر ترغيب نمايند
ي نهايي صادر كرد، اما أمه همكاري در شانگهاي رهنوز زود است كه بتوان در مورد ادا
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اگر بدانيم . به جلو است خواهند در كنار هم قرارگيرند، گامي رو قدر كه اين كشورها مي همين
براي رفع تهديدهاي نظامي و مبارزه با اسالم افراطي شكل  90كه سازمان شانگهاي در دهه 

ه از دوران جنگ سرد بين چين و شوروي ماند گرفت و براي حل مسئله اختالفات مرزي باقي
تر مورد مالحظه  اقتصادي را با ديدگاهي انتقادي هاي همكاريتشكيل شد، انتظارات پيشرفت 

اي است و سازمان  منطقه هاي همكاريبا اين وجود جهان آينده جهان . قرار خواهيم داد
  .تواند در اين راه گام بر دارد شانگهاي مي

  قدرداني -8

خاطر مساعدت  به دانند از مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي باررگاني بر خود الزم مي گاننگارند
  .عمل آورند قدرداني به ،در انجام پژوهش حاضر
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