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  چكيده  
 هدف يا 8المللي هستند كه شامل  توسعه بينهاي  اي از هدف هاي توسعه هزاره مجموعه هدف

 به آنها دست پيدا 2015اند تا سال   هدف عملياتي هستند كه همه كشورها متعهد شده21آرمان كلي و 
بررسي عملكرد كشورهاي آسياي مركزي حكايت از دستاوردهايي نامتقارن در دستيابي به اين . كنند
أثير ميزان ادغام اقتصادي كشورهاي منطقه در اقتصاد جهاني را اين مقاله در نظر دارد تا ت. ها دارد هدف

اي مورد بررسي  صورت مقايسه هاي توسعه هزاره به در عملكرد نابرابر اين كشورها در دستيابي به هدف
هاي  المللي اقتصادي، جذب سرمايه هاي بين هاي آزادي اقتصادي، عضويت در سازمان شاخص. قراردهد

 به توليد ناخالص داخلي در اين كشورها با اين هدف مورد استفاده قرار خارجي و نسبت تجارت
  . اند گرفته
  

  ها  كليد واژه
  آسياي مركزي گذاري خارجي، آزادي اقتصادي، سرمايهاقتصاد جهاني، هاي توسعه هزاره،  هدف
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  مقدمه 
اعالميه  «المللي هستند كه از هاي توسعه بين اي از هدف  مجموعه1»هاي توسعه هزاره هدف«
ملل سازمان  هزاره نشستجهان در  كشور 189رتبه  و نمايندگان عاليرهبران مصوب » هزاره
 هدف 21 هدف يا آرمان كلي و 8ها شامل  اين هدف. اند استخراج شده ،2000در سپتامبر ، متحد

لي هاي ك هدف.  به آنها دست يابند2015اند تا سال  عملياتي هستند كه همه كشورها متعهد شده
 دستيابي به، كردن فقر شديد و گرسنگي  كن ريشه: هاي كالن توسعه هزاره عبارتند از يا آرمان

مير  كاهش مرگ و، برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان ترويج وسيع، آموزش ابتدايي عمومي
 تضميني ديگر، ها ايدز، ماالريا و بيماري مبارزه با، بهداشت مادران بهبود وضعيت، كودكان

ن گونه كه از عنوان اي  همان. مشاركت جهاني براي توسعه و درنهايت يداري محيط زيستپا
ها نيز پيداست همه آنها رفع فقر در ابعاد مختلف آن از جمله رفع فقر اقتصادي، آموزشي،  هدف

  ). 96-97، صص 1388رضايي، (بهداشتي و زيست محيطي را مدنظر دارد
ويژه كشورهاي در حال توسعه   همه كشورها بههاي توسعه هزاره، پس از تصويب هدف

هر چند كه نتايج حاصله . اند عمل آورده ها به اي را براي رسيدن به اين هدف هاي گسترده اقدام
اين موضوع در بررسي عملكرد پنج كشور . در كشورها و مناطق مختلف يكسان نبوده است

.  نيز نمايان است2000- 2007ره هاي توسعه هزاره در دو آسياي مركزي در دستيابي به هدف
هاي صورت گرفته نشان  هاي مربوط به آنها و ارزيابي پيشرفت ها و شاخص بررسي اين هدف

ها متفاوت و ناهماهنگ  دهد كه عملكرد پنج كشور آسياي مركزي در دستيابي به اين هدف مي
قيزستان به دهد كه قزاقستان و قر هاي هزاره نشان مي هاي هدف بررسي شاخص. بوده است

 دارد ازبكستان حالت متوسطي. ند ا هاي هزاره داشته ترتيب بهترين عملكرد را در دستيابي به هدف
هاي  ترين عملكرد را در دستيابي به هدف و تركمنستان و تاجيكستان نيز به ترتيب ضعيف

  ).  172- 176، صص 1388رضايي، (ند ا توسعه هزاره داشته
براي جي، ساختارهاي داخلي و يا ادغام در اقتصاد جهاني را هاي خار هايي مانند كمك علت

اين مقاله در نظر دارد تا ضمن . توان در نظر گرفت اين عملكرد نابرابر كشورهاي منطقه مي
بررسي تطبيقي وضعيت كشورهاي آسياي مركزي در ادغام در اقتصاد جهاني به بررسي نقش 

                                                            
1. Millennium Development Goal(MDG) 



 25 ...                                                                                             ادغام در اقتصاد جهاني و عملكرد نابرابر كشورهاي

اين مقاله . ا مورد توجه و بررسي قرار دهداحتمالي اين عامل در اين عملكرد ناهماهنگ ر
عملكرد كشورهاي آسياي مركزي جهت ادغام : ها پاسخ دهد تالش خواهد كرد تا به اين سؤال

تر  در اقتصاد جهاني چگونه بوده است؟ كداميك از كشورهاي منطقه در اين خصوص موفق
توان ارتباطي بين  آيا مياند؟ آيا عملكرد همه كشورهاي منطقه در يك سطح قرار دارد؟  بوده

عملكرد هر يك از اين كشورها در ادغام در اقتصاد جهاني و عملكرد نابرابر آنها در دستيابي به 
  هاي توسعه هزاره برقرار كرد؟  هدف

هايي چون آزادي اقتصادي،  ها، ادغام در اقتصاد جهاني را با شاخص در پاسخ به اين سؤال
هاي خارجي و نسبت تجارت به   اقتصادي، جذب سرمايهالمللي هاي بين عضويت در سازمان

در پايان نيز تالش خواهد شد تا . توليد ناخالص داخلي مورد ارزيابي قرار خواهيم داد
اي بين كشورهاي منطقه صورت گيرد تا نشان داده شود كه كداميك از اين كشورها در  مقايسه

وان ارتباطي بين عملكرد آنها در ادغام در ت كه آيا مي اند و اين تر عمل كرده اين زمينه موفق
  هاي توسعه هزاره برقرار كرد يا خير؟  اقتصاد جهاني با وضعيت آنها در دستيابي به هدف

معني ميزان تعامل، اثرگذاري و يا اثرپذيري يك كشور در تعامل  ادغام در اقتصاد جهاني به
درهم تنيدگي اقتصادي كشوري با عبارتي هر چه سطح  به. اقتصادي خود با ديگر كشورها است

معني  ديگر كشورها بيشتر باشد و يا هر چه ميزان آزادي اقتصادي در كشوري بيشتر باشد به
گذاري خارجي  فراهم بودن شرايط اوليه الزم براي ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني، جذب سرمايه

ري در توليد ناخالص همچنين هر چه صادرات و واردات سهم بيشت. و تعامالت اقتصادي است
حجم . معني وابستگي بيشتر كشور در اقتصاد جهاني است داخلي كشور داشته باشند، به

المللي  دهنده پذيرفتن استانداردهاي بين تواند نشان گذاري خارجي در يك كشور نيز مي سرمايه
عضويت . دگذاري باش  كننده سرمايه  و وجود قوانين و مقررات تسهيلها براي رفتار با خارجي

كننده  المللي اقتصادي مثل عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز تسهيل هاي بين در سازمان
در . شود تر با جهان خارج و ادغام در اقتصاد جهاني مي روابط خارجي اقتصادي بيشتر و آسان

ها براي نشان دادن ميزان ادغام  ترتيب هر يك از اين شاخص شود به اين مقاله تالش مي
  . رهاي اين منطقه در اقتصاد جهاني مورد بررسي قرار گيرندكشو

بنابراين . همه كشورهاي آسياي مركزي تا قبل از استقالل جزيي از اتحاد شوروي بودند
سياست اقتصادي اين كشورها نيز به شكل نظام اقتصاد دستوري و مديريت مركزي شوروي 
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هاي عضو نيز منحصرا در قالب جمهوريبوده و هرگونه تعامل اقتصادي و تجاري اين كشورها 
  . اتحاد بوده است

هايي را براي تغيير نظام اقتصادي دستوري و  بعد از استقالل تقريبا همه اين كشورها گام
عمل  حركت به سمت نظام اقتصادي بازار محور و تالش براي ادغام در اقتصاد جهاني به

هاي خارجي  گذاري و حمايت از سرمايهها و راهبردهاي جذب  تهيه و تصويب سياست. آوردند
هاي اين كشورها در اين   اقدام  ترين هاي دولتي از مهم سازي نسبي اموال و دارايي و خصوصي

هاي اين كشورها در اين مدت نتايج ناهماهنگ و نابرابري را در  البته اقدام. خصوص بوده است
انداز اقتصادي  ي منطقه چشمشكلي كه برخي كشورها نمايش گذاشته است به سطح منطقه به
بررسي . اند تري نسبت به ديگر كشورهاي همين منطقه از خود ارائه كرده بسيار روشن

  . دهد هاي زير بهتر اين موضوع را نشان مي شاخص
  

   آزادي اقتصادشاخص 
كشورها  يافتگي اقتصاد هاي مهم در ارزيابي توسعه  شاخصزشاخص آزادي اقتصاد يكي ا

گونه كه خود مايل است بر كار و  تصادي بدين معني است كه هر فرد بتواند آنآزادي اق. است
هايي بايد  چنين آزادي. گذاري كند اموال خود كنترل داشته باشد و كار، توليد، مصرف و سرمايه

ها  در يك جامعه آزاد از نظر اقتصادي دولت. توسط دولت حمايت شده و محدود نيز نشود
  .دهند نيروي كار، سرمايه و كاال را به افراد ميجايي آزاد  اجازه جابه

  بنيادالمللي از جمله بندي آزادي اقتصادي در كشورها توسط چند نهاد بين حاضر رتبهدر حال 
 بررسي حاضر براساس گزارش مؤسسه هريتيج 3.شود منتشر مي 2فريزر و مؤسسه 1هريتيج

بار   نخستيني مؤسسه هريتيج برايهاي آزادي اقتصاد رش مربوط به شاخصگزا. گيرد صورت مي
شاخص آزادي . داشته است صورت ساالنه ادامه  منتشر شد و پس از آن به 1984 در سال

                                                            
1. Heritage Foundation   
2. Fraser Institute 

بندي  هاي مؤسسه فريتز تنها آمار مربوط به دو كشور قزاقستان و قرقيزستان وجود دارد، رتبه با توجه به اينكه در گزارش. 3
آدرس دقيق دستيابي .  است2009 بنياد هريتيج در سال آزادي اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي در اين مقاله بر مبناي گزارش

  . ذكر شده است به اين اطالعات نيز در فهرست منابع پاياني
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بندي  شاخص دسته ده اقتصادي كه در  متغير مستقلپنجاهاقتصادي هريتيج با استفاده از حدود 
 شاخص را بر مبناي بنياد هريتيج آزادي اقتصادي براي هر. شود اند محاسبه و ارائه مي شده

دهنده وجود باالترين حد   نشان100كند كه امتياز  گيري مي  اندازه100امتيازي بين صفر تا 
معني   به70 - 9/79دهنده داشتن اقتصاد آزاد، امتياز   نشان80- 100امتياز . آزادي اقتصادي است

 اقتصاد 9/59- 50، 2معني آزادي اقتصادي متوسط  به60- 9/69، 1نسبت آزاد داشتن اقتصاد به
  .  است4معني داشتن اقتصاد كامال بسته  به9/49- 0 و داشتن امتياز 3تقريبا بسته

كه به هر يك از  افزون بر اين. شود اين امتياز براي هر ده شاخص مختلف مورد بررسي ارائه مي
ر شود از مجموع امتياز آنها نيز امتياز كلي آزادي اقتصادي ه اين ده شاخص امتياز داده مي

، 5مالياتيآزادي شغل، آزادي تجارت، آزادي : اين ده شاخص عبارتند از. شود كشور محاسبه مي
از مالكيت، رهايي ، حقوق 7گذاري، آزادي مالي ، آزادي سرمايه6هاي حكومت، آزادي پولي هزينه

مركزي را هاي زير وضعيت آزادي اقتصادي كشورهاي آسياي  جدول .فساد و آزادي نيروي كار
  . دهد  مؤسسه هريتيج نشان مي2009 گزارش سال خرينطبق آ

 
  )2009سال (آزادي اقتصادي در كشورهاي آسياي مركزي : 1جدول شماره 

  امتياز  كشور
)100-0(  

تغيير نسبت به 
  امتياز قبلي

رتبه در بين 
كشور 183

  جهان

  اي رتبه منطقه

  4  148  %-4/1  5/50  ازبكستان
  3  122  +%2/0  6/54  تاجيكستان

  5  169  +%8/0  2/44  ستانتركمن
  1  74  +%7/0  8/61  قرقيزستان
  2  83   %-1  1/60  قزاقستان

  
                                                            
1. Mostly Free 
2. Moderately Free 
3. Mostly Un-free 
4. Repressed 
5. Fiscal Freedom 
6. Monetary Freedom 
7. Financial Freedom  



 1390، بهار و تابستان 8، شماره چهارممطالعات اوراسياي مركزي، سال                                                                      28

  )2009 (در كشورهاي آسياي مركزيهاي آزادي اقتصادي  شاخص: 2جدول شماره 

 شاخص

 كشور

آزادي  .1
  كسب وكار

آزادي . 2
  تجاري

آزادي  . 3
  مالياتي

حجم . 4
  دولت

آزادي  .5
  پولي

  
  امتياز كلي

 5/50 6/62 1/68 3/88 4/65 4/68 ازبكستان

 6/54 2/62 9/58 3/89 6/82 1/45 تاجيكستان

 2/44 68 6893 9/90 2/79 30 تركمنستان

 8/61 5/71 9/74 4/93 6/87 3/75 قرقيزستان

 1/60 70 5/87 8/82 2/86 9/57 قزاقستان

(Heritage, 2009) 

 
 

  )ادامه جدول قبلي (در آسياي مركزيهاي آزادي اقتصادي  شاخص: 3جدول شماره 

 شاخص

 كشور

6 .
آزادي 
سرمايه 
  گذاري

رهايي . 9
  از فساد

حقوق . 8
  مالكيت

رهايي از .9
  فساد

آزادي .10
  نيروي كار

  
  امتياز كلي

 5/50 9/64 17 20 20 30 ازبكستان

 6/54 7/58 21 30 40 30 تاجيكستان

 2/44 30 20 10 10 10 تركمنستان

 8/61 5/69 21 25 50 50 قرقيزستان

 1/60 5/80 20 25 60 30 قزاقستان

(Heritage, 2009) 



 29 ...                                                                                             ادغام در اقتصاد جهاني و عملكرد نابرابر كشورهاي

هاي اقتصادي در آسياي مركزي يهاي آزاد روند تغييرات شاخص: 4جدول شماره   
 سال

 

  كشور
2000  2002 2004 2006 2007 2008 2009 

  تغيير% 
2009-2000 

 %+5/32 5/50 9/51 5/51 7/48 1/39 5/38 1/38 ازبكستان

 %+22 6/54 4/54 6/53 6/52 7/48 3/47 8/44 تاجيكستان

 %+5/17 2/44 4/43 0/43 8/43 7/50 2/43 6/37 تركمنستان

 %+11 8/61 1/61 2/60 0/61 0/58 7/51 7/55 قرقيزستان

 %+19 1/60 1/61 6/59 2/60 7/49 4/52 4/50 قزاقستان

(Heritage, 2009) 

 
صادي در آسياي مركزي  كه از جدول باال نيز پيداست باالترين رتبه آزادي اقتگونه همان

قزاقستان در جايگاه دوم منطقه قرار گرفته و ازبكستان نيز رتبه . مربوط به قرقيزستان است
ترين امتياز آزادي اقتصادي در آسياي مركزي را كسب كرده  تركمنستان نيز پايين. چهارم را دارد

ده، ازبكستان و بنابر اين برآورد تركمنستان جزو اقتصادهاي كامال بسته محسوب ش. است
عنوان اقتصادهايي به نسبت بسته و دو كشور قرقيزستان و قزاقستان نيز در گروه  تاجيكستان به

  . اند قرار گرفته) نسبت آزاد به(كشورهاي متوسط
گونه كه از جدول زماني تغييرات آزادي اقتصادي كشورها نيز پيداست ترتيب قرار  همان

اي  جايي در جايگاه منطقه همين شكل بوده است وجابه  نيز به2000گرفتن كشورها در سال 
 بيشترين تغيير مثبت و حركت 2000- 2009البته در دوره . كشورها صورت نگرفته است

 اين كشور نسبت به 2009سمت آزادي اقتصادي را ازبكستان داشته است كه امتياز سال  به
زاقستان، تركمنستان و تاجيكستان، ق.  درصد بهتر شده است5/32 خود 2000وضعيت سال 

هاي بعدي از نظر بهبود در وضعيت خود، البته نسبت به امتياز سال  قرقيزستان نيز در رتبه
با اين وجود امتياز كلي اين كشورها پايين است و هيچ يك در گروه . اند ، قرار گرفته2000

  . كشورهاي با اقتصاد كامال آزاد و يا بيشتر آزاد دنيا قرار ندارند
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  المللي  در نهادهاي اقتصادي بينعضويت
هاي تجاري و  المللي اقتصادي و پيوستن به موافقتنامه  نهادهاي بينعضويت در

دهنده تالش كشورها براي رقابت در عرصه جهاني و ادغام در  اقتصادي فراملي نيز نشان
نده ترين نهادهاي جهاني تنظيم كن يكي از مهم 1سازمان تجارت جهاني. اقتصاد جهاني است

 153 تعداد 2008روابط تجاري و اقتصادي كشورهاي دنيا است كه تا ماه ژوئيه سال 
اند و تعداد زيادي از ديگر كشورهاي باقي  كشور به عضويت كامل اين سازمان درآمده

عنوان عضو ناظر  مانده نيز در حال گفت و گو براي عضويت در سازمان هستند كه به
  .شوند شناخته مي

عضويت كامل در اين   به1998هاي آسياي مركزي قرقيزستان از دسامبر سال  در بين كشور
عنوان  به) 1994(و ازبكستان ) 2001(، تاجيكستان )1996(قزاقستان . سازمان درآمده است
شوند و در حال گفت و گو براي گذراندن مراحل عضويت كامل خود  عضو ناظر شناخته مي

عنوان عضو ناظر نيز  ند را آغاز نكرده است يعني حتي بهتركمنستان نيز هنوز اين فراي. هستند
افزون بر تالش عضويت در سازمان ). وب سايت سازمان تجارت جهاني(شود  محسوب نمي

اي و  عضويت تعداد زيادي از نهادهاي منطقه تجارت جهاني، كشورهاي اين منطقه به
توان به سازمان همكاري  ن آنها ميتري اند كه از مهم هاي اقتصادي ديگر نيز درآمده موافقتنامه
  . هاي شانگهاي، كشورهاي مستقل مشترك المنافع اشاره كرد ، سازمان همكاري2)اكو(اقتصادي 

 
  گذاري خارجي در آسياي مركزي   سرمايه

رهايي از ا هدف كمبود سرمايه يكي از مشكالت كليدي كشورهاي در حال توسعه ب
 بر رشد و توسعه افزونگذاري خارجي  سرمايه .است  سعهگرفتن در مدار تو ماندگي و قرار عقب

ايجاد اشتغال، افزايش توليدات و كاهش تورم، ارتباط ، بيكاري تواند به حل مشكل اقتصادي مي
 هاي ها و پيشرفت در زمينه جهاني، گسترش بازارهاي صادراتي و بهبود تراز پرداخت با اقتصاد

ويژه بعد  گذاري خارجي در جهان به  روند سرمايه.تحقيق و توسعه به كشور ميزبان كمك كند

                                                            
1. World Trade Organization  

) ECO (c Cooperation OrganizatioEiconom2. E 
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. الملل رو به افزايش بوده است هاي موجود در عرصه نظام بين  و با كاهش تنش1980از دهه 
گذاري جهاني  سرمايه« در گزارش 1)آنكتاد(سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 

 درصد افزايش در سال 38هان با گذاري مستقيم خارجي در ج اعالم كرد كه سرمايه» 2007
 البته بحران ).UNCTAD, 2007, p. 3( تريليون دالر رسيد 306/1 نسبت به سال قبل، به 2006

گذاري در كشورهاي در حال توسعه تأثير  اقتصادي اخير جهان در اين روند صعودي سرمايه
  . منفي گذاشته است

اي نظام مستقل اقتصادي براي كشورهاي آسياي مركزي تا قبل از فروپاشي شوروي دار
ها كمتر يا  تقريبا همه اين جمهوري. گذاري خارجي نبودند گيري در مورد جذب سرمايه تصميم

از سوي ديگر ميزان توجه مسكو به . هاي مسكو بودند بيشتر از نظر اقتصادي وابسته به كمك
ي بود و اين امر هاي اروپايي شورو هاي شرقي خود كمتر از توجه آنها به جمهوري جمهوري

. ها و اقتصاد اين مناطق نشان داده است هاي انجام شده در زيرساخت گذاري خود را در سرمايه
هاي ديگر عضو  ، در آسياي مركزي نسبت به جمهوري1980در جريان بحران اقتصادي دهه 

) كشاورزي(گذاري كمتري صورت گرفت و درنتيجه شكاف بين دو بخش شرقي  اتحاد سرمايه
  .اتحاد شوروي افزايش يافت) صنعتي(ربي و غ

 درصد از 25 درصد تا 45 يعني آخرين سال اتحاد، آسياي مركزي بين 1991 در سال 
 35 درصد، قرقيزستان 45كردند، تاجيكستان  هاي عمومي خود را از مسكو دريافت مي هزينه

هاي   هزينهودجه براي درصد ب25 درصد، تركمنستان و قزاقستان نيز هر كدام 43درصد، ازبكستان 
هاي مسكو  وابستگي شديد آسياي مركزي به يارانه. كردند عمومي خود را از مسكو دريافت مي

به شكلي كه در پي . ها بود ها در روسيه به اين جمهوري دهنده انتقال سريع نوسان قيمت نشان
ش قيمت  ناگهان اين سوبسيدها متوقف شد و يك شبه افزاي1992فروپاشي شوروي، در سال

، 1384كواليي، (صد تا پانصد درصدي در بسياري از كاالهاي اساسي و مواد غذايي حاصل شد
  ). 54ص 

گذاري غرب در آسياي   به اسم سرمايهايپديده درواقع تا قبل از فروپاشي اتحاد شوروي 
هاي غربي فعاليت تجاري   برخي از شركت80اگر چه در اواخر دهه . مركزي وجود نداشت

                                                            
1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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جا   را در آسياي مركزي آغاز كردند، اما كنترل مسكو بر منطقه و چارچوب قانوني بهمحدودي
با اين حال بعد . گذاري خارجي را تقريبا غيرممكن كرده بود مانده از دوران كمونيستي، سرمايه

 صحنه اقتصادي كامال 1991از سقوط اتحاد شوروي و ظهور كشورهاي مستقل در سال 
تنها بر منابع خود، بلكه بر سيستم قانوني  هاي آسياي مركزي نه بار دولت براي اولين. متحول شد

  . حاكم بر كشورشان كنترل داشتند
 خارجي گذاران توانستند وارد بازار جهاني شوند و برحسب شرايط خاص خود سرمايه درنتيجه 

 تا حدي اي بسيار ناگهاني و گونه واقعيت اين است كه استقالل به. را به منطقه جلب كنند
در اين چارچوب فشار زيادي جهت اصالحات . هاي اين منطقه نازل شد ناخواسته بر دولت

بنابراين پس از استقالل، . هاي خارجي بر اين كشورها وارد آمد اقتصادي و جذب سرمايه
هاي خارجي در منطقه يافتند و  گذاري فوريت رهبران كشورهاي خود را بسيار تشنه سرمايه به

 در 1993 و 1992هاي  گذاري از طرف غرب در سال ترين سرمايه مهم. يق كردندآن را تشو
صنايع تركمنستان و قزاقستان بوده است، اما گفت و گوهاي طوالني و ممتد قبال براي چندين 

گذاري جديد و  سال جريان داشت و امضاي اين قراردادها پس از استقالل دليل بر سرمايه
 ).5 -6، صص 1374اقبال خان، (بزرگ نبود

گذاري خارجي در كشورهاي آسياي مركزي نيز برحسب عوامل  وضعيت جذب سرمايه
هاي اقتصادي، نظام اقتصادي  گذاري خارجي مانند وجود جذابيت متفاوت مؤثر بر سرمايه

هاي خارجي، ثبات سياسي نظام كشورهاي منطقه و همچنين وجود منابع  مطلوب براي سرمايه
هاي موجود در هر يك از كشورهاي منطقه كامال متفاوت بوده   ظرفيتطبيعي و غير طبيعي و

هر چند كه بعد از استقالل و با توجه به مشكالت اقتصادي و اجتماعي تقريبا همه اين . است
ها و اقتصاد خود  گذاري در زيرساخت هاي خارجي و سرمايه كشورها براي جذب سرمايه

سازي اقتصاد، و تهيه و تصويب  اند تا با خصوصي دهشكلي تالش كر اند و هر يك به تالش كرده
براي مثال در اوايل . هاي اين امر را نيز فراهم كنند گذاري خارجي زمينه قوانين تسهيل سرمايه

گذاري خارجي را تدوين  سازي جهت تسريع سرمايه ، ازبكستان قوانين خصوصي1994سال 
  . كرد

همچنين با .  انجام داده بودند1993 در سال هاي مشابهي را قرقيزستان و قزاقستان اقدام
گذاري خارجي، قانون مناطق آزاد  هدف جذب سرمايه خارجي، قزاقستان قانون سرمايه
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تصويب  هاي اقتصادي كشورهاي خارجي را به اقتصادي، قانون اصول اوليه توسعه فعاليت
هاي  كوششولي . رساندتصويب  گذاري خارجي را به تركمنستان نيز قوانين جديد سرمايه. رساند

اين اصالحات قانوني آن شكل از . واسطه جنگ داخلي به عقب افتاد تاجيكستان در اين راستا به
هاي مشترك تجاري صورت  گذاري را در پي داشت كه بيشتر در قالب فعاليت سرمايه

  . گرفت مي
 بريتانيا و هاي گاز  توسط شركت1توافق قزاقستان براي توسعه ميدان گاز طبيعي قره چگنك

 بر سر استخراج نفت از ميدان نفت تنگيز و 2ايتاليا، توافق قزاقستان با شركت شورون
 ميليون دالري شركت آمريكايي فيليپ موريس در صنايع تنباكوي قزاقستان، 300گذاري  سرمايه
گذاري جهت   بريتانيا درمورد سرمايه-سازي آمريكا  ميليون دالري با شركت توتون190توافق 

اي دوو در  يك كارخانه سيگار سازي در ازبكستان، قراداد توليد اتومبيل توسط شركت كره
 جهت توسعه معادن طالي ازبكستان، همگي 3ازبكستان، و قرارداد با شركت آمريكايي نيومونت

  . ها هستند اي از اين توافق نمونه
هاي  ست كه دولتمراتب كمتر از حدي ا البته ميزان جذب سرمايه توسط اين كشورها به

 مثل - هاي شوروي اين مقدار حتي در مقايسه با ديگر جمهوري. آسياي مركزي توقع داشتند
ها هنوز نهايي نشده  از سوي ديگر، بسياري از توافقنامه.  ناچيز است–هاي بالتيك جمهوري

- 559، صص 1374تت، (است و بعضي ديگر نيز بعد از اعالم، با مشكالت زيادي مواجه شد
558(.  

همچنين قزاقستان و ازبكستان كه در گذشته در زمينه ذوب طال به روسيه وابسته بودند 
منابع غني نفت وگاز . گذاران خارجي در اين مورد تالش زيادي كردند براي جذب سرمايه

 پروژه مشترك با 100قزاقستان بيش از . گذاران خارجي را جذب كرده است نيز سرمايه
). 575 ص، 1374حيدر، (و كشورهاي ديگر به امضا رسانده استژاپن، كره جنوبي، چين 

گذاري خارجي يكسان نبوده  البته نتايج تالش كشورهاي آسياي مركزي در جذب سرمايه
 . است

   
                                                            
1. Karachaganak Field 
2. Chevron  
3. Newmont Mining Corporation 
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 )ميليون دالر(گذاري مستقيم خارجي در آسياي مركزي  سرمايه: 5جدول شماره 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 سال
  ركشو

 ازبكستان   75  83 65 70 187 88 164

 تاجيكستان   24  9 36 13 272 54 385

 تركمنستان   131  170 276 226 354 418 731

 قرقيزستان   432  414 470 501 504 517 593

 قزاقستان    10078 12917 15464 17587 22376 25614 32476

  كل جمع   10740  13593  16311 18397 23693 26691 34349

)64، ص 1378طباطبايي يزدي، (  
هاي آسياي مركزي نشان  هاي صورت گرفته در جمهوري گذاري در جدول باال ميزان سرمايه

كه اين كشورها هنوز جزو بلوك شرق  دليل  به اين 1991 و 1990هاي  در سال. داده شده است
نشده و يا آمار گذاري خارجي در اين كشورها ثبت  و تحت سلطه شوروي بودند هيچ سرمايه

ها و ارتباط مستقل با جهان  ولي به مرور پس از استقالل اين جمهوري. آن موجود نيست
  . سوي اين كشورها جذب شده است هاي خارجي نيز به خارج، سرمايه

 هر صورت كلي سير صعودي داشته است ها نيز به  در اين جمهوري روند كلي جذب سرمايه
نگاه كلي به اين جدول . گذاري به ثبت رسيده است ايههايي افت سرم چند كه در زمان

اند كه داراي ذخاير  ها جذب كشورهايي شده دهنده اين است كه بيشترين حجم سرمايه نشان
گونه كه از اين جدول پيداست در بين پنج  همان. اند ويژه نفت و گاز بوده سرشار انرژي به

ترتيب در قزاقستان،  ي مستقيم خارجي بهها گذاري كشور آسياي مركزي بيشترين حجم سرمايه
  .گيرند ميتاجيكستان و ازبكستان نيز در مراحل بعدي قرار . اند قرقيزستان و تركمنستان جذب شده
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  )2000-2006(گذاري در منطقه  سهم هر يك از كشورهاي آسياي مركزي از كل سرمايه: 6جدول شماره 

 اي رتبه منطقه
درصد از كل سرمايه 

  ه منطقهشده ب وارد
كل سرمايه جذب 

 كشور  )ميليون دالر(شده 

 ازبكستان  732 50/0% 5

 تاجيكستان  793 55/0% 4

 تركمنستان  2306 6/1% 3

 قرقيزستان  3431 3/2% 2

 قزاقستان  136512 9/94% 1

  جمع كل 143774 100% ----
 

ي انجام شده گذار  ميليون دالر سرمايه143774دهد از كل حجم  گونه كه آمار نشان مي آن
 درصد آن جذب قزاقستان شده و چهار 95 نزديك به 2000- 2006در منطقه در دوره 

 6/1 درصد، تركمنستان 3/2ترتيب قرقيزستان  جمهوري ديگر آسياي مركزي هر يك به
 درصد از كل اين ميزان را جذب 50/0 درصد، و ازبكستان نيز 55/0درصد، تاجيكستان 

  . اند كرده
شود، اين است كه در بين همه   مطالعات و آمارهاي جهاني مشخص ميآنچه كه از اين

 آسياي مركزي وضعيت قزاقستان كامال متفاوت از ديگر كشورهاي منطقه است  هايجمهوري
. اند سوي اين جمهوري سابق شوروي حركت كرده ها به گذاري و حجم بسيار بيشتري از سرمايه

هاي  د در وجود منابع بسيار زياد نفت و ديگر سوختتوان كه دليل آن بيش از هر چيز ديگر مي
  .تر منابع است هاي اقتصادي مناسب و مديريت صحيح مورد نياز، سياست

و كشورهاي اصلي داراي ذخاير طبيعي سرشار  نكته ديگر اينكه تركمنستان نيز با اينكه جز
ز قرقيزستان نيز در منطقه است ولي حجم بسيار كمتري از اين منابع را جذب كرده و حتي ا

ازبكستان نيز در حالي كه از نظر حجم اقتصادي جزو كشورهاي بزرگ، پرجمعيت . كمتر است
خود   بهگذاري خارجي در منطقه را بااليي در منطقه است كمترين ميزان سرمايه ظرفيت و داراي

  . جذب كرده است
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  سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي 
دهنده اهميت تجارت  توليد ناخالص داخلي نشانرابطه و نسبت تجارت خارجي و 

معموال اين شاخص را . المللي براي اقتصاد يك كشور از نظر واردات و صادرات است بين
البته . دانند  يك كشور مي1عنوان شاخص و معياري براي سنجش درجه بازبودن تجاري به

شوري بيشتر باشد بديهي است كه چنانچه سهم تجارت خارجي در توليد ناخالص داخلي ك
دهنده ادغام بيشتر اقتصاد آن كشور در بازار جهاني است از سوي ديگر  كه نشان افزون بر اين

تر و  اين معني را نيز در بردارد كه اين كشورها در برابر تغييرات اقتصاد جهاني حساس
  . پذيرتر نيز هستند آسيب

از نظر اقتصادي (نسبت كوچك  همعموال سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي در كشورهاي ب
و يا كشورهاي داراي نظام تجاري بازتر بيش از كشورهاي بزرگ يا كشورهاي با ) و جمعيت

اين نسبت معموال از تقسيم مجموع صادرات و واردات بر . هاي اقتصادي خود اتكا است نظام
د ناخالص داخلي بودن سهم تجارت در تولي البته كم. آيد توليد ناخالص داخلي كشور بدست مي

اي باال بر تجارت خارجي نيست و  اي يا غير تعرفه معني تحميل موانع تعرفه كشور نيز حتما به
بودن كشورها  بودن كشور به شركاي اصلي تجاري و محصور  معني دور يا نزديك  تواند به مي

ي از عنوان درصد در سه جدول زير ابتدا سهم صادرات و واردات كاال و خدمات به. باشد
شود و سپس سهم كلي تجارت در  توليد ناخالص داخلي كشورهاي مورد بررسي آورده مي

  . شود توليد ناخالص داخلي مشخص مي
 

  عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي صادرات كاال و خدمات به: 7جدول شماره 
  سال

  كشور
1991 2000  2002  

  
2003  2004  2005  2006  2007 

  33  38  38  40  37  31  25  35  ازبكستان
  19  23  26  58  63  65  87  33 تاجيكستان
  63  72  65  62  62  69  96  ...  تركمنستان

                                                            
1. Trade Openness 
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  45  39  38  43  39  40  42  35  قرقيزستان
  48  51  54  52  48  47  57  ...  قزاقستان

(World Bank, 2008) 

 عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي كشورهاي آسياي سهم صادرات كاال و خدمات به
دهنده تفاوت وضعيت و ساختار اقتصادي اين كشورها و ميزان ادغام آنها در  مركزي نيز نشان

نوعي بخشي از همان شاخص بازبودن تجاري است كه در  اين شاخص به. اقتصاد جهاني است
دهد كه در مدت مورد  بررسي ترتيب قرار گرفتن كشورها نشان مي. گذشته نيز گفته شد

عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي در قرقيزستان و ازبكستان  بررسي سهم صادارت به
در سه كشور ديگر منطقه نيز . افزايش يافته كه ميزان اين افزايش در قرقيزستان بيشتر بوده است

اين سهم افزايش يافته است كه شديدترين كاهش در تاجيكستان و كمترين كاهش در قزاقستان 
ياي مركزي صادرات كاال و خدمات بيشترين سهم را در توليد در بين پنج كشور آس. بوده است

 63 به 2000 درصد در سال 96ناخالص داخلي تركمنستان داشته است، هر چند كه به مرور از 
 كاهش يافته است با اين وجود باالترين رقم در بين كشورهاي منطقه 2007درصد در سال 

است كه در مورد اين كشور نيز در همين دوره رتبه دوم از اين نظر متعلق به قزاقستان . است
ترتيب قرقيزستان،  پس از اين دو كشور، به.  درصد كاهش يافته است48 درصد به 57زماني از 

  . گيرند ازبكستان و تاجيكستان قرار مي
  عنوان درصد از توليد ناخالص داخلي كاال و خدمات بهواردات : 8جدول شماره 

  سال
  كشور

1991  2000  2002  2003  2004  2005  2006 

  27  29  33  31  29  22  39  ازبكستان

  58  53  70  73  76  101  32  تاجيكستان

  54  48  60  57  53  81  ...  تركمنستان

  79  58  51  45  43  48  37  قرقيزستان

  40  45  43  43  47  49  ...  قزاقستان
(World Bank, 2008) 
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تواند ميزان  ورهاي منطقه است كه ميدهنده سهم واردات در اقتصاد كش جدول باال نيز نشان
دهنده بازبودن  نوعي نشان ادغام و وابستگي اين كشورها به اقتصاد جهاني را نشان دهد و به

گونه كه جدول نيز گويا است در مدت پس از  همان. تجاري است كه در جدول قبلي بررسي شد
جيكستان افزايش يافته كه ميزان استقالل سهم واردات در توليد ناخالص داخلي در قرقيزستان و تا

 90 واردات سهمي 2007به شكلي كه در سال . اين افزايش در قرقيزستان بسيار بيشتر بوده است
در سه كشور ديگر منطقه نيز اين سهم . درصدي در توليد ناخالص داخلي اين كشور داشته است

. قستان بوده استكاهش يافته كه بيشترين كاهش در تركمنستان و كمترين كاهش در قزا
ترتيب بيشترين وابستگي را به بازار جهاني دارند و تركمنستان،  قرقيزستان و تاجيكستان به
  . اند تر وابستگي به تجارت جهاني قرار گرفته هاي پايين قزاقستان و ازبكستان در رتبه

  
  (%)الص داخلي نسبت درصدي از توليد ناخ به) مجموع صادرات و واردات(سهم تجارت : 9جدول شماره 

  سال
  كشور

1991  2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  70  65  67  73  68  60  47  74  ازبكستان

  87  81  79  128  136  141  200  65  تاجيكستان

  111  126  113  122  119  122  177  ...  تركمنستان

  135  121  97  94  84  83  90  72  قرقيزستان

  92  91  99  95  91  94  106  ...  قزاقستان
(World Bank, 2008) 

صورت مجموع  به(كه در جدول باال نيز آورده شده است سهم تجارت كاال و خدمات  آنچه 
دهنده جمع دو  از توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه است و نشان) واردات و صادرات

 همين به. جدول گذشته در هر سال و نسبت آن با كل توليد ناخالص داخلي هر كشور است
دليل در برخي موارد ممكن است مشاهده شود كه جمع صادرات و واردات يك كشور از 

دهنده وجود  تواند نشان مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز بيشتر باشد كه اين امر مي
بيشتر كشورهاي منطقه . ها يا صادرات و واردات كشورها باشد موازنه منفي در درآمد و هزينه
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عنوان بخش اصلي تشكيل دهنده توليد ناخالص داخلي خود  اد اوليه و خام بهكننده مو صادر
كنند به همين دليل وابستگي اين  هستند و بيشتر نيازهاي خود را نيز از كشورهاي ديگر وارد مي

بررسي آمار فوق نشان . الملل و ارتباط با ديگر كشورها بسيار زياد است كشورها به اقتصاد بين
 سهم تجارت خارجي در توليد ناخالص داخلي سه كشور 2007ال دهد كه در س مي

البته ميزان اين .  كاهش پيدا كرده است2000نسبت سال  تاجيكستان، تركمنستان و قزاقستان به
در دو كشور ديگر نيز تاجيكستان . كاهش در قزاقستان بسيار كمتر از دو كشور ديگر بوده است

ن شاخص در قرقيزستان و ازبكستان در اين مدت سهم اي. بيشترين كاهش را داشته است
هاي  اين وضعيت با شاخص. افزايش يافته كه در قرقيزستان بسيار بيشتر از ازبكستان بوده است

آزادي اقتصادي اين كشورها كه در ابتداي همين بخش بررسي شد نيز تطبيق دارد بدين معني 
ن از آزادي اقتصادي بيشتري نسبت به كه در اين آمار نيز نشان داده شده است كه قرقيزستا

  . بوده استديگر كشورها برخوردار
  

  نتيجه
- 2007در بررسي وضعيت ادغام اقتصادهاي آسياي مركزي در اقتصاد جهاني در دوره 

هاي   مشخص شد كه در بين كشورهاي منطقه از نظر شاخص آزادي اقتصادي تفاوت2000
) تركمنستان (169تا ) قرقيزستان (74منطقه از رتبه جهاني كشورهاي . چشمگيري وجود دارد

كشورهاي منطقه از اين نظر در . كه يكي از بدترين ركوردهاي جهاني است، متغير بوده است
ازبكستان و (نسبتا بسته  ، اقتصادهاي )تركمنستان(سه گروه اقتصادهاي كامال بسته 

ترتيب . اند قرار گرفته)  قزاقستانقرقيزستان و(نسبتا آزاد  و اقتصادهاي متوسط يا ) تاجيكستان
 بدين ترتيب بوده 2009قرار گرفتن كشورهاي منطقه از نظر رتبه آزادي اقتصادي در سال 

و تركمنستان ) 148(، ازبكستان )122(، تاجيكستان )83(، قزاقستان )74(قرقيزستان: است
منستان و قرقيزستان البته در مدت مورد بررسي ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان، ترك). 169(
  . اند ترتيب بيشترين تغيير مثبت در جهت آزادي اقتصادي را تجربه كرده به

تواند توضيح دهنده عملكرد  رسد كه شاخص آزادي اقتصادي نمي نظر مي با اين وجود به
گونه كه در مقدمه نيز  همان. هاي توسعه هزاره باشد متفاوت كشورهاي منطقه درخصوص هدف
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هاي  بين پنج كشور منطقه، قزاقستان بهترين عمكرد را در زمينه دستيابي به هدفگفته شد در 
قرقيزستان، ازبكستان، تركمنستان و تاجيكستان نيز در . توسعه هزاره سازمان ملل داشته است

تاجيكستان به عبارتي از نظر شاخص آزادي اقتصادي . اند هاي بعدي در سطح منطقه قرار گرفته رتبه
ترين رتبه دستيابي به  سطي را در منطقه كسب كرده است در حالي كه پايينجايگاه متو

ازبكستان با اينكه رتبه پاييني از نظر آزادي اقتصادي . هاي هزاره را در كارنامه خود دارد هدف
. هاي توسعه هزاره با اين رتبه هماهنگ نيست داشته است ولي دستيابي آن كشور به هدف

ترين اقتصادهاي  اين كشور يكي از بسته. منستان نيز صادق استهمين وضعيت در مورد ترك
هاي هزاره بهتر از تاجيكستان بوده است كه  دنيا است ولي عملكرد آن در دستيابي به هدف

  . شاخص آزادي اقتصادي بهتري دارد
در ديگر شاخص بررسي شده يعني عضويت در سازمان تجارت جهاني، قزاقستان با اينكه 

عنوان تنها كشور  تجارت جهاني نيست ولي عملكردش بهتر از قرقيزستان بهعضو سازمان 
گذاري مستقيم خارجي در منطقه را  بيشترين جذب سرمايه. منطقه عضو اين سازمان است

هاي وارد شده به منطقه را جذب كرده   درصد كل سرمايه95تنهايي حدود  قزاقستان داشته و به
 درصد 5/0 درصد تا حدود 3/2اي منطقه از اين نظر از در حالي كه سهم ديگر كشوره. است

بعد از قزاقستان، قرقيزستان بيشترين سرمايه خارجي را در منطقه جذب كرده . متغير بوده است
  ، تاجيكستان ) درصد6/1( و سه كشور ديگر نيز به ترتيب تركمنستان )  درصد3/2( است 

  . هستند)  درصد50/0(و ازبكستان )  درصد5/0( 
گرفتن كشورها در دستيابي به  هاي خارجي و مقايسه آن با نحوه قرار رتيب جذب سرمايهت

براي . دهنده عدم تطابق كامل و توضيح اين روند توسعه است هاي توسعه هزاره نيز نشان هدف
هاي توسعه هزاره داشته است و در جايگاه چهارم  مثال تركمنستان عملكرد ضعيفي در هدف

تاجيكستان نيز با . رد ولي سومين كشور جذب كننده سرمايه خارجي بوده استاي قرار دا منطقه
هاي توسعه هزاره را داشته است ولي از نظر  ترين عملكرد در دستيابي به هدف اينكه ضعيف

اي و باالتر از ازبكستان كه عملكرد بهتري در  جذب سرمايه خارجي در جايگاه چهارم منطقه
  .   گرفته استهاي هزاره داشته، قرار هدف

هاي ادغام در اقتصاد جهاني و وابستگي به  عنوان يكي از شاخص شاخص ديگري كه به
الملل مورد توجه قرار گرفت، سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي اين كشورها  اقتصاد بين
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ترتيب در قرقيزستان، تركمنستان، قزاقستان، تاجيكستان و ازبكستان  در اين مورد نيز به. بود
اين شاخص نيز . جارت خارجي بيشترين سهم را در توليد ناخالص داخلي داشته استت

عنوان مثال  هاي توسعه هزاره را توضيح دهد چرا كه به تواند تفاوت كشورها در هدف نمي
هاي  قزاقستان از نظر اين شاخص در جايگاه سوم منطقه است ولي بهترين عملكرد را در هدف

  . توسعه هزاره داشته است
اي را در سهم تجارت خارجي از توليد ناخالص  برعكس تركمنستان نيز كه رتبه باالي منطقه

در قرقيزستان . هاي توسعه هزاره داشته است داخلي داشته است ولي عملكرد ضعيفي در هدف
سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي در مدت مورد بررسي هم باالترين درصد را در سطح 

ولي عملكرد آن از نظر دستيابي به . بيشترين رشد را تجربه كرده استمنطقه داشته و هم 
بنابراين متغير ادغام در . هاي هزاره در جايگاه دوم منطقه و بعد از قزاقستان بوده است هدف

هاي توسعه هزاره  اقتصاد جهاني، تفاوت عملكرد كشورهاي آسياي مركزي در دستيابي به هدف
توان منكر تأثير اين امر در توسعه كلي اين  هر چند نمي. دهد ميسازمان ملل متحد را توضيح ن

رسد كه براي درك بهتر عملكرد نامتجانس كشورهاي آسياي  نظر مي در پايان به. كشورها شد
هاي توسعه هزاره، جدا از باز بودن يا بسته بودن اقتصاد هر كشور،  مركزي در دستيابي به هدف

هاي توسعه اجتماعي، ساختار اقتصاد كالن اين كشورها،  صعوامل ديگري همچون شاخ بايد به
كشورها هاي اين  هاي خارجي و پاسخگو بودن دولت هاي مختلف، كمك توزيع منابع بين بخش
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