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  مقدمه
 تـرين   بـزرگ  از يكـي  ،سـرزمين  وسـعت  نظـر  از ايران كشور

 دارا بـا  و است خاورميانه همچنين و فارس  خليج منطقه كشورهاي
 هــوايي و آب تنــوع از وســعت، مربــع كيلــومتر۱۶۴۸۰۰۰ بــودن

 موقعيـت  بـا  گونـاگون  اراضـي  و سرشار طبيعي منابع و چشمگير
 ژئواستراتژيك ژئوپوليتيك، موقعيت .است برخوردار ويژه نيسرزمي
 رشـد  راسـتاي  در حركـت  منظـور  بـه  مهمـي  بسـيار  عامل ايران

 ايجـــاد طريـــق از ســـازنده نقـــش ايفـــاي جهـــت اقتصـــادي
 و منطقـه  كشـورهاي  سـاير  با تجاري و اقتصادي هاي    پيوندي  هم
 لشـام ( مـذكور  كشـورهاي  باشـد   مـي  جنـوبي  همسايگان ويژه  به

 قطـر،  بحرين، سعودي، عربستان عربي، متحده امارات كشورهاي
 همكاري شوراي تشكيل از پس اخير دهه دو طي )كويت و عمان
 بـه  اقـدام  همگرايـي  تعميـق  منظور به ]۲[(pGCC) فارس خليج

ــاد ــك ايج ــم ي ــدي ه ــق پيون ــب در موف ــه قال ــي اتحادي  گمرك

 يامضـا  اكنـون  هـم  .انـد   نمـوده  فـارس  خلـيج  همكـاري   شوراي
 فارس خليج همكاري شوراي و ايران بين آزاد تجارت نامه  موافقت

 از .اسـت  بررسي دست در طرف دو كارشناسان و مقامات سوي از
 اي،  منطقـه  همگرايـي  ايـن  زمينـه  در اقـدامي  هـر  از پيش رو اين

 .گيـرد  قـرار  بررسي مورد آن مختلف ابعاد و زواياي است ضروري
 و اقتصادي يها  شاخص و ها  فهمول برخي است صدد در مقاله اين

 را مذكور كشورهاي و ايران موجود وضعيت نمبي و مهم اجتماعي
 وجـود  عـدم  يـا  و وجود بيانگر نوعي به كه دهد   قرار بررسي مورد
 اينگونـه  از تـر   مناسب مندي  بهره در كشور هر هاي  ظرفيت و توان

  .باشد  مي اقتصادي توسعه و رشد راستاي در همگرايي

  جمعيت و وسعت .۱
 شـش  و ايـران  مسـاحت  بررسي جهاني، بانك آمار اساس بر
 بـا  سـعودي  عربسـتان  كشـور  اسـت،  حـاكي  pGCC عضو كشور

 و كشـور  تـرين   وسـيع  كيلومترمربـع،  هزار ۷/۲۱۴۹ معادل وسعتي
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  انيهاي بازرگ بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۲۰

 قرار دوم رتبه در مربع، كيلومتر هزار۱۶۴۸ بر بالغ وسعتي با ايران
   .دارد

 ۸۴ حـدود  سعودي عربستان ،pGCC عضو كشورهاي بين در
 داده اختصـاص  خـود  بـه  را شـورا  عضو كشورهاي وسعت درصد
 و )درصد۱۲( مربع هزاركيلومتر ۵/۳۰۹ با عمان كشورهاي و است

 ترتيـب  بـه  )درصد۲/۳( مربع كيلومتر۶/۸۳ با عربي متحده امارات
 pGCC عضـو  ديگر كشور سه .دارند قرار سوم و دوم هاي  رتبه در
 از درصـد ۲/۱ مربـع،  كيلـومتر  هزار ۹/۲۹ ختصاصا با مجموع در

 ايـن  در .دهند  مي تشكيل را pGCC عضو كشورهاي مساحت كل
 شـورا  عضـو  كشـورهاي  تـرين   وسـعت  كـم  بحـرين  كشـور  ميان
  .باشد  مي

 كـه  كشـورهايي  بـازار  وضعيت بررسي در مهم يها  ويژگي از
 و وضـعيت  مسـئله  نماينـد،   مي اي  منطقه بلوك يك ايجاد درصدد
 حجـم  كننده  تعيين نوعي به كه است كشورها آن جمعيتي الگوي
 عضــو كشـورهاي  ســاير تجـاري  كاالهــاي جـذب  در آنهــا بـازار 

 آمـار  مطالعـه،  مـورد  كشـورهاي  جمعيـت  خصـوص  در .باشد  مي
 بـا  ايـران  كشـور  سـه  اسـت  حاكي جهاني بانك سوي از منتشره
 سـتان بعر و تـرين   پرجمعيـت  نفـر  ميليـون  ۲/۷۱ بر بالغ جمعيتي
ـ  بالغ جمعيتي با سعودي  متحـده  امـارات  و نفـر  ميليـون  ۲/۲۴ رب

ـ  نفـر،  ميليون ۳۶/۴ معادل جمعيتي با عربي  بيشـترين  ترتيـب  هب
  .اند  داده اختصاص خود به گروه اين در را جمعيت

  بررسي مورد كشورهاي يجمعيت تغييرات و وسعت وضعيت -۱ جدول

  سال
  

 كشور

  وسعت
 هزاركيلومتر(

 )مربع

 رد سهم
 مساحت

 (%) شورا

 )نفر ميليون( جمعيت

۲۰۰۰ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ 
 متوسط رشد نرخ

  )درصد( ساليانه

 ۵/۱ ۷۱ ۱/۷۰ ۱/۶۹ ۹/۶۳  - ۲/۱۶۴۸ ايران

 ۵/۲ ۴/۳۵ ۶/۳۴ ۸/۳۳ ۸/۲۹  ۱۰۰ ۷/۲۵۷۲  فارس خليج همكاري شوراي

 ۳/۲ ۲/۲۴ ۷/۲۳ ۱/۲۳ ۷/۲۰ ۶/۸۳ ۷/۲۱۴۹ سعودي عربستان

 ۳/۴ ۴/۴ ۳/۴ ۱/۴ ۳/۳ ۲/۳ ۶/۸۳ عربي متحده امارات

 ۸/۲ ۷/۲ ۶/۲ ۵/۲ ۲/۲ ۷/۰  ۸/۱۷ كويت

 ۲/۱ ۶/۲ ۶/۲ ۵/۲ ۴/۲ ۱۲ ۵/۳۰۹ عمان

 ۴/۴ ۸/۰ ۸/۰ ۸/۰ ۶/۰ ۴/۰ ۴/۱۱ قطر

 ۱/۲ ۸/۰ ۰.۷ ۰.۷ ۷/۰ ۰۳/۰ ۷/۰ بحرين

  )world bank, 2008(جهاني بانك آماري فشرده لوح :مأخذ   

 همـراه  بـه  ايـران  ،۲۰۰۷ سال در جهاني بانك آمار اساس بر
 از درصـد  ۸۹ حـدود  عربـي،  متحـده  امـارات  و سعودي عربستان
 نـرخ  بيشـترين  .اند  كرده خود آن از را مذكور كشور هفت جمعيت

 قطـر  به مربوط (GCC) كشور شش و ايران بين در جمعيت رشد
 درصـد،  ۳/۴ بـا  عربـي  متحـده  امـارات  .اسـت  بوده درصد ۴/۴ با

 بـا  عمـان  درصـد،  ۳/۲ بـا  سعودي تانعربس درصد، ۸/۲ با كويت
 ترتيـب  به درصد ۵/۱ با ايران و درصد ۱/۲ با بحرين درصد، ۲/۱
 ايـران  گرديد اشاره كه همانطور .اند  گرفته قرار بعدي هاي  رتبه در

 جمعيـت  رشـد  نـرخ  كمتـرين  از درصد ۵/۱ بر بالغ رشدي نرخ با
   .است برخوردار

 از سـعودي   سـتان عرب بررسـي،  مورد كشورهاي بين در اگرچه
 مـذكور  كشور وسيع هاي  بيابان اما است برخوردار وسعت بيشترين

 لـذا  اسـت،  برده بين از را كشور آن خاك تمامي از استفاده امكان
 بـودن  دارا دليـل  بـه  و داشـته  بهتـري  وضعيت لحاظ اين از ايران

 وضعيت ژئواستراتژيك ژئوپوليتيك، موقعيت و فصل چهار طبيعت
 سـاير  و سعودي عربستان كشور با مقايسه در تري  مناسب طبيعي
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   ۲۱  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 تمركز و ميزان لحاظ از اما .باشد  مي دارا pGCC عضو كشورهاي
 از اينكـه  خاصـه  .اسـت  برخوردار بهتري شرايط از ايران جمعيتي،

ـ  كـه  است آن جوان جمعيت ايران، جمعيت يها  ويژگي  عنـوان  هب
 يـت جمع .شـود   مـي  محسـوب  آن توسـعه  جهـت  در مهمي عامل

 كار نيروهاي عنوان به ايران جوان و )برابر دو تقريباً( باالتر انساني
 ايـران      مزيت از نيز pGCC عضو كشورهاي مجموع با مقايسه در
 بيـانگر  نـوعي  بـه  كـه  جمعيتـي  بعـد  از بنابراين .رود  مي شمار به

 بـه  ديگـر  كشـورهاي  صـادرات  جـذب  براي مصرف بازار وسعت
 و بـوده  برخـوردار  مسـاعدتري  شـرايط  زا ايران كشور آيد، حساب
 مصرف بازار در نفوذ جهت انديشه به را pGCC عضو كشور شش
 مجمـوع  كـه  اسـت  حالي در اين .دارد  مي وا منافع كسب و ايران

 ايران جمعيت از نيمي اندازه به تنها شورا عضو كشورهاي جمعيت
 ذبجـ  در مهمي بسيار عامل كشورها سرانه درآمد البته .باشند  مي

 هـاي   قسمت در كه رود  مي شمار به تجاري شركاي ساير صادرات
  .گيرد  مي قرار بررسي مورد بعدي

  آن رشد ميزان و داخلي ناخالص توليد .۲
 انـدازه  هـاي   مقيـاس  از يكـي  GDP يـا  داخلي ناخالص توليد

 در شـده  توليد نهايي خدمات و كاالها كل ارزش كه است اقتصاد
 جـاري  پـول  واحـد  بـه  توجه با معين انيزم بازه يك در را كشور
 توليـد  كـالن،  اقتصـاد  يهـا   شاخص ميان در .كند  مي گيري  اندازه

 تنهـا  نـه  زيـرا  .اسـت  برخوردار اي  ويژه اهميت از داخلي ناخالص
 و تجزيــه در اقتصــادي عملكــرد شــاخص تــرين  مهــم عنــوان  بــه

 از بسـياري  كهبل گيرد،  مي قرار استفاده مورد ها  ارزيابي و ها  تحليل
 آن بـرآورد  و محاسبه جنبي محصوالت اقتصاد كالن اقالم ديگر

 عضـو  كشور شش و ايران وضعيت )۲( جدول .گردند  مي محسوب
pGCC دهد  مي نشان داخلي ناخالص توليد شاخص لحاظ از را.  

  بررسي مورد كشورهاي داخلي ناخالص توليد وضعيت -۲ جدول

 سال                كشور

 داخلي ناخالص توليد
 )GDP( اسمي
  ۲۰۰۵دالر ميليارد

 داخلي ناخالص توليد
 )GDP( اسمي
 ۲۰۰۶دالر ميليارد

 واقعي رشد نرخ
۲۰۰۵-۲۰۰۶ 

 ناخالص توليد
 )GDP( داخلي
  ۲۰۰۸دالر ميليارد

  ۶۰۱/۴۶۷ ۶/۶ ۸/۳۰۹ ۵۸/۳۱۵ سعودي عربستان

  ۱۴۳/۳۸۵ ۸/۵ ۹/۲۲۲ ۰۱/۱۹۲ ايران

  ۲۹۶/۱۶۳ ۵/۸ ۷/۱۲۹  ۷/۱۲۹ عربي متحده امارات

  ۱۱۶/۱۱۲ ۵/۸ ۸/۸۰  ۸۴/۸۳ كويت

  ۷۲۲/۵۲ ۱/۶ ۵/۴۲  ۴۶/۴۲ قطر

  ۷۲۹/۳۵ ۷/۵ ۸/۳۰  ۸۳/۳۰ عمان

  ۸۲۸/۱۵ ۹/۶ ۹/۱۲  ۰۴/۱۶ بحرين

  www.worldbank.org :ماخذ

 در pGCC عضـو  كشـورهاي  داخلـي  ناخـالص  توليد مجموع
 دهنـده   نشان كه است بوده دالر ميليارد ۵/۶۰۶ معادل ۲۰۰۶ سال

 بــين در .باشـد   مــي مـذكور  كشـورهاي  اقتصــاد انـدازه  و اهميـت 
 داخلـي  ناخـالص  توليد با عربستان كشور بررسي مورد كشورهاي

 توليـد  بـا  ايـران  آن از پـس  و اقتصـاد  ترين  بزرگ ۸/۳۰۹ معادل
 قـرار  بعـدي  رتبـه  در دالر ميليـارد  ۹/۲۲۲ معادل داخلي ناخالص

 كشـورهاي  سـاير  خلـي دا ناخـالص  توليد ،)۲( جدول مطابق .دارد

 از پـس  ،كـه   طـوري   بـه  باشـند؛   مـي  ايران از تر  پايينpGCC عضو
 متحده امارات كشورهاي داخلي ناخالص توليد سعودي، عربستان

 قطــر ،)دالر ميليــارد ۸/۸۰( كويــت ،)دالر ميليــارد۷/۱۲۹( عربــي
ــارد۵/۴۲( ــان ،)دالر ميليـ ــارد۸/۳۰( عمـ ــرين و )دالر ميليـ  بحـ
  .دارند قرار بعدي هاي  رتبه در )دالر ميليارد۹/۱۲(

 مربوط داخلي ناخالص توليد رشد نرخ باالترين ۲۰۰۶ سال در
 درصـد  ۵/۸ معـادل  كويـت  و عربـي  متحده امارات كشورهاي به
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  انيهاي بازرگ بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۲۲

 ايـران  از تـر   بزرگ اقتصادي از كه نيز عربستان كشور .است بوده
 در .اسـت  بـوده  برخوردار درصدي ۶/۶ رشد نرخ از است، مند  بهره

 ايران داخلي ناخالص توليد رشد نرخ بررسي، مورد كشورهاي نبي
   .است بوده درصد ۸/۵ معادل عمان كشور از باالتر

 داخلـي  ناخـالص  توليد رشد نرخ خصوص در تامل قابل نكته
 در كشور يك بهتر وضعيت بيانگر تنهايي به نرخ اين كه است آن

 سال يك در آن تغييرات ميزان بلكه باشد،  نمي شاخص يك مورد
 اسـت  تـر   كننـده  تعيـين  و تـر   مهـم  بسـيار  گذشته سال به نسبت

 كمترين عمان از پس ايران GDP رشد نرخ اگرچه مثال عنوان به
 تـا  ۲۰۰۵ سـال  از ايـران  GDP در افـزايش  ميـزان  اما است بوده

 بــا مقايسـه  در كـه  اسـت  بـوده  دالر ميليـارد ۲/۱۲ معـادل  ۲۰۰۶
 )فـوق  جـدول  مطـابق ( GDP باالتردر رشد نرخ داراي كشورهاي

 منظـر  ايـن  از چنانچـه  .دهـد   مي نشان را بيشتري افزايش ميزان
 عربسـتان  گيـرد،  قـرار  بنـدي   رتبـه  و بررسي مورد GDP تغييرات
 از پس ايران و بوده دارا را GDP در تغيير ميزان بيشترين سعودي

  .گيرد  مي قرار آن

  سرانه درآمد .۳
 و كشـورها  عمـومي  هرفا سنجش جهت معياري سرانه درآمد

 جهـاني  بانك گزارشات مطابق .ستا آنها اقتصادي قدرت بررسي
 فـارس،  خلـيج  همكاري شوراي كشورهاي بين از ،۲۰۰۶ سال در

 در را سـطح  باالترين دالر، ۷۲۹۶۹ بر بالغ اي  سرانه درآمد با قطر
 خـود  بـه  مـذكور  شـاخص  نظـر  از بررسـي  مـورد  كشورهاي بين

 امـارات  ،۲۰۰۶ سـال  در ،)۳(جـدول  مطابق .است داده اختصاص
 به و دوم رتبه دالر ۴۹۱۱۶ معادل اي  سرانه درآمد با عربي متحده
 دالر، ۳۴۵۱۶ بـا  بحرين دالر، ۴۶۶۳۸ با كويت كشورهاي ترتيب

 در دالر ۲۰۹۹۹ بــا عمــان و دالر ۲۲۰۵۳ بــا ســعودي عربســتان
 ينكمتـر  ايـران،  كشور بين اين در .اند  گرفته قرار بعدي هاي  رتبه

  .است داده اختصاص خود به را دالر ۱۰۰۳۱ معادل سرانه درآمد

  بررسي مورد كشورهاي سرانه درآمد وضعيت -۳ جدول

 درآمد افزايش مقادير
  سرانه

)۲۰۰۶-۲۰۰۰(  

  رشد نرخ
)۲۰۰۶-۲۰۰۰( 

  ۲۰۰۶ سرانه درآمد
 )دالر(

  ۲۰۰۵ سرانه درآمد
 )دالر(

  ۲۰۰۰ سرانه درآمد
 )دالر(

 سال            كشور

 قطر  ....  ...  ۷۲۹۶۹  ...  ....

 عربي متحده امارات  ۳۸۱۱۰  ...  ۴۹۱۱۶  ۹/۲۸ ۱۱۰۰۶

 كويت  ۳۷۲۲۰  ۴۹۹۷۰  ۴۶۶۳۸  ۳/۲۵ ۹۴۱۸

 بحرين  ۲۳۹۳۰  ۳۴۳۱۰  ۳۴۵۱۶  ۲/۴۴ ۱۰۵۸۶

 سعودي عربستان  ۱۷۵۳۰  ۲۱۲۴۰  ۲۲۰۵۳  ۸/۲۵ ۴۵۲۳

 عمان  ۱۴۴۶۰  ۱۹۷۴۰  ۲۰۹۹۹  ۲/۴۵ ۶۵۳۹

 ايران ۶۸۰۰  ۹۱۴۰  ۱۰۰۳۱  ۵/۴۷ ۳۲۳۱

  www.worldbank.org :اخذم

 سـرانه  درآمـد  رشد بيشترين pGCC عضو كشورهاي بين در
 بـا  عمـان  كشـور  به مربوط ۲۰۰۰ سال با مقايسه در ۲۰۰۶ سال
 كويـت  كشـور  بـه  مربـوط  نيـز  ترين  كم و درصد ۲/۴۵ رشد نرخ

 عضـو  كشورهاي با درمقايسه ايران .است بوده درصد۳/۲۵ معادل
pGCC نظر مورد كشورهاي همه از باالتر و ۵/۴۷ معادل رشد از 

 نيـز  سـرانه  درآمـد  سـرانه  رشـد  مـورد  در اما .است بوده برخوردار
 سـرانه  درآمـد  در يافتـه  افـزايش  مقـادير  كـه  نمود توجه بايستي

 رشد نرخ از تر  مهم بسيار بررسي مورد يها  سال هفاصل در كشورها
 عضـو  كشـورهاي  بـين  در كـه   طـوري   بـه  اسـت  سـاالنه  متوسط
pGCC۹/۲۸ رشـد  نـرخ  لحـاظ  از اينكـه  عليـرغم  امـارات  كشور 
 از امـا  دارد قـرار  عمـان  و بحـرين  كشورهاي از پايين و درصدي

 بررسـي  مـورد  يها  سال طي سرانه درآمد در افزايش ميزان لحاظ
 و داده اختصـاص  خـود  بـه  را ۱۱۰۰۶ معـادل  و ميـزان  بيشترين

 كشور حيث اين از .دارد قرار بعدي درتبه ۱۰۵۸۶ با بحرين كشور
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   ۲۳  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 از بررسـي،  مورد دورة طي سرانه درآمد در باال رشد عليرغم ايران
 مـورد  كشـورهاي  بـين  شـاخص،  ايـن  در افزايش ميزان ترين  كم

 .است بوده برخوردار )دالر ۳۲۳۱ معادل( بررسي

  ]HDI(]۳( انساني توسعه شاخص .۴
 توسـعه  زمينه در گزارشي ساله هر ۱۹۹۰ سال از ملل سازمان

 ابتكـار  بـه  گـزارش  ايـن  .نمايد  مي منتشر جهان سطح در يانسان
 پروفسـور  يهـا   تـالش  و )UNDP( ملـل  سـازمان  توسـعه  برنامه

 تهيه »انساني هاي  انتخاب بسط فرايند در« عنوان با الحق  محبوب
 تعريـف  چنـين  انساني توسعه ملل، سازمان گزارش اولين در .شد

 افـراد  امكانات آن طي كه است روندي انساني توسعه :است شده
 دچـار  زمـان  مـرور  بـه  امكانات اين چند هر .يابد  مي افزايش بشر

 شاخص سه بر توسعه سطوح كليه در اما شوند  مي تعريف در تغيير
 سـالمت؛  با همراه طوالني عمر :شود  مي تأكيد مردم براي اساسي

 بـراي  الزم مادي منابع و امكانات به دسترسي دانش؛ به دستيابي
  .قبول قابل استانداردهاي طابقم زندگي

 بـدو  در زنـدگي  بـه  اميد شاخص از اول بعد گيري  اندازه براي
 نـرخ  از دوم بعد گيري  اندازه براي ،)۸۵ حداكثر و ۲۵ حداقل( تولد

 در نـام  ثبـت  تركيبـي  نـرخ  و )كلـي  ارزش( بزرگساالن باسوادي
 ظرفيـت  گيري  اندازه براي و )كل ارزش( تحصيلي مختلف مقاطع

 و ۱۰۰ حـداقل ( دالر براساس كه ادافر واقعي خريد قدرت از ومس
  ]۴[.كند  مي استفاده شده تعديل )دالر ۴۰۰۰۰ حداكثر

 بـر  را ايـران  و pGCC عضـو  كشـورهاي  وضـعيت  )۴(جدول
 سـازمان  ]۵[ انسـاني  توسـعه  شاخص ۲۰۰۶ سال گزارش اساس

 سـال  سـه  در مـذكور  جـدول  براسـاس  .دهد  مي نشان متحد ملل
 سـال  در ۸۹۱/۰ شـاخص  عـدد  اختصاص با كويت كشور ،متوالي
 خـود،  به ۲۰۰۷ سال در ۹۱۶/۰ و ۲۰۰۶ سال در ۹۱۲/۰ و ۲۰۰۵

 بـه  شاخص مقادير با ايران و است گرفته قرار گاهيجا باالترين در
 در رتبـه  تـرين   پـايين  سال سه در ۷۸۲/۰ ،۰/ ۷۵۹/۰،۷۷۷ بيترت
 شـاخص  لحاظ از .است داده اختصاص خود به را كشور هفت بين

 قطـر  كشـورهاي  ترتيـب  بـه  كويت، كشور از پس انساني توسعه
 عمـان  ،)۸۹۵/۰( بحرين ،)۹۰۳/۰( عربي متحده امارات ،)۹۱۰/۰(
 قـرار  بعدي هاي  جايگاه در )۸۴۳/۰( سعودي عربستان و )۸۴۶/۰(

  ]۶[.اند  گرفته

  بررسي مورد كشورهاي انساني توسعه شاخص وضعيت -۴ جدول

 ۲۰۰۷ ۲۰۰۶ ۲۰۰۵ كشور

 ۹۱۶/۰ ۹۱۲/۰ ۸۹۱/۰  كويت

 ۹۰۳/۰ ۹۰۳/۰ ۸۶۸/۰ عربي متحده امارات

 ۸۹۵/۰ ۹۰۲/۰ ۸۶۶/۰ بحرين

 ۹۱۰/۰ ۸۹۹/۰ ۸۷۵/۰  قطر

 ۸۴۶/۰ ۸۳۹/۰ ۸۱۴/۰  عمان

 ۸۴۳/۰ ۸۳۵/۰ ۸۱۲/۰ سعودي عربستان

 ۷۸۲/۰ ۷۷۷/۰ ۷۵۹/۰  ايران

  http://hdr.undp.org :اخذم

  ]KEI(]۷(بنيان دانش اقتصاد .۵
 ايـن  .اسـت  اطالعـات  فنـاوري  اقتصـاد  ،بنيـان   دانش اقتصاد

 در آن كـاربرد  و دانـش  پايه بر كه است اقتصادي بيانگر شاخص
 سـطح  ،)KEI( بنيـان   دانش اقتصاد شاخص .است شده بنا اقتصاد
 دانـش،  و اقتصـادي  لحـاظ  از را منطقه يك يا كشور يك توسعه

 جامعـه  يا محيط يك رسانايي واقع در شاخص اين .دهد  مي نشان
   توسـعه  راسـتاي  در دانـش  از اثـربخش  گيـري   بهـره  جهت در را

 از كشور توانايي تا كند  مي كمك ويژه  به و دهد  مي نشان اقتصادي
 .شـود  سنجيده )ثروت به دانش تبديل( نوآوري خلق توانايي حيث

 انگيزشي و نهادي نظام شاخص، چهار برپايه شاخص اين واقع در
 و اختـراع  و نـوآوري  نظـام  انسـاني،  منـابع  و زشآمـو  اقتصادي،
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  انيهاي بازرگ بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۲۴

 تكنولـوژي  سـطح  و اسـت  اسـتوار  ارتباطـات  و اطالعات فناوري
 ]۸[.دهد  مي نشان را كشور يك توسعه و آموزشي

 ميـان  در ايران كشور جهاني، بانك ۲۰۰۷ سال ارزيابي طبق
 منظـر  از كه دارد، جاي ۹۸   رده در مطالعه مورد كشور ۱۴۰ حدود
 كشور شاخص اين در .باشد معنادار بسيار دتوان  مي آينده ندازا    چشم
 ،)۶۶ رتبـه ( لبنـان  آذربايجان، ويتنام، چون كشورهايي ذيل ايران
 .دارد قـرار  )۴۲ رتبـه ( قطـر  ،)۵۲ رتبـه ( بحـرين  ،)۶۲ رتبه( اردن

 ارزش احراز با قطر ،۲۰۰۷ سال در جهاني بانك گزارشات مطابق
 ايـن  در موجود كشور ۱۴۰ بين رد ۴۲ رتبه كسب و ۱۷/۶ عددي

 pGCC عضو كشورهاي و ايران بين در را نخست رتبه بندي،  رده
 و ۰۹/۳ عـددي  ارزش احـراز  بـا  نيز ايران و داد اختصاص خود به

 كشـور  هفـت  بين آخر جايگاه در كشور، ۱۴۰ بين ۹۸ رتبه كسب
   .است گرفته قرار بررسي مورد

 ترتيـب  به قطر از بعد ۲۰۰۷ سال در مذكور، شاخص لحاظ از
 بحـرين  ،)۷۸/۵( عربـي  متحده امارات ،)۰۱/۶( كويت كشورهاي

 هـاي   جايگـاه  )۷۶/۴( سـعودي  عربستان و )۱۲/۵( عمان ،)۵۸/۵(

 بنـدي   رده از كـه  تغييراتـي  در .انـد   داده اختصاص خود به را بعدي
 عمـان  ،شود  مي مشاهده ها  بندي  رتبه در ،۲۰۰۹سال تا ۱۹۹۵سال

 وضـعيت  ۶۶ رتبـه  به )تغيير ميزان باالترين با( افزايش پله پنج با
 بحـرين  كشور مقابل در و بخشيده ارتقا معيار اين لحاظ از را خود
 وضـعيت  ۴۹ رتبـه  به )تنزل درجه باالترين( كاهش پله ۱۵ با نيز

 جـدول  مطابق .است داده تنزل نظر مورد شاخص لحاظ از را خود
 و وضـعيت  عمـان  كشـور  دهمانن نيز ايران و قطر كشورهاي ،)۵(

 بهبـود  ۱۹۹۵-۲۰۰۹ هدور طـي  معيـار  ايـن  لحاظ از را خود رتبه
ـ ا صـدر  در ۷۳/۶شـاخص  عـدد  با قطر ۲۰۰۹ سال در .اند  داده  ني
ـ ا در موجـود  كشـورهاي  نيب در و گرفته قرار گروه  ،بنـدي   رده ني
 يعدد مقدار با زين رانيا و است داده اختصاص خود به را ۴۴ رتبه

 حالي در اين .دارد قرار جدول نيا آخر در مچنانه ۷۵/۳ شاخص
 عنوان به اسالمي ايران كشور،   ساله بيست انداز  چشم در كه است
 در اول تـراز  و رفته پيش )بنيان  دانش( محور دانايي ي  جامعه يك

 داده رخ آنچـه  از فراتـر  بسيار انتظار لذا است، شده ترسيم منطقه
  .باشد  مي متصور

  ۲۰۰۹-۲۰۰۷فارس  خليج همكاري شوراي كشورعضو شش و ايران در دانش اقتصاد شاخص توضعي -۵ جدول

 كشور فيرد
 رتبه

۱۹۹۵ 
 ۲۰۰۷ شاخصمقدار

 رتبه
۲۰۰۷ 

 ۲۰۰۹ شاخصمقدار
 رتبه

۲۰۰۹ 
 ۲۰۰۹-۱۹۹۵ رتبه در تغييرات

 ۶ ۴۴ ۷۳/۶ ۴۲  ۱۷/۶ ۵۰ قطر ۱

 -۱ ۵۲ ۸۵/۵ ۴۶ ۰۱/۶ ۵۱ كويت ۲

 -۵ ۴۵ ۷۳/۶ ۴۹ ۷۸/۵ ۴۰ عربي متحده امارات ۳

 -۱۵ ۴۹ ۰۴/۶ ۵۲ ۵۸/۵ ۳۴ بحرين ۴

 ۵ ۶۶ ۳۶/۵ ۶۳ ۱۲/۵ ۷۲ عمان ۵

 -۱ ۶۸ ۳۱/۵ ۶۹ ۷۶/۴ ۶۸ سعودي عربستان ۶

 ۴ ۹۸ ۷۵/۳ ۹۸ ۰۹/۳ ۱۰۲ ايران ۷

  www.worldbank.org:ماخذ

  ]۹[ اقتصادي آزادي شاخص .۶
 ۱۷۹ بين ۲۰۰۹ سال در هريتيج بنياد كه اي  مطالعه اساس بر
 فشـار  تجـاري،  سياست شاخص ۱۰است، داده انجام جهان كشور
 سياسـت  اقتصـاد،  در دولـت  مداخلـه  ميزان دولت، مالياتي و مالي
 دسـتمزدها  مـالي،  امـور  و بانكداري خارجي، گذاري  سرمايه پولي،

 را سـياه  بازار و گرايي  مقررات خصوصي، مالكيت حقوق ،ها  قيمتو
 هـر  بـراي  اسـاس  ايـن  بر و است داده قرار خود بندي  درجه معيار
 گرفتـه  درنظـر  را اي  رتبه اقتصادي آزادي مورد در كشورها از يك

 نهادهــاي و هــا  سياســت نمايــانگر آزادي درجــه شــاخص .اســت
  .است كشور يك مردم رفاهي سطح همچنين و اقتصادي
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   ۲۵  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

  pGCC عضو كشور شش و ايران در اقتصادي آزادي شاخص وضعيت -۶جدول

 ۲۰۰۹ سالشاخص  رتبه كشور

 ۸/۷۴ ۱۶ بحرين

 ۸/۶۵ ۴۸ قطر

 ۶/۶۵ ۵۰ كويت

 ۷/۶۴ ۵۴ عربي متحده امارات

 ۶۷ ۴۳ عمان

 ۳/۶۴ ۵۹ سعودي عربستان

 ۶/۴۴ ۱۶۸ ايران

  http://www.heritage.org :ماخذ

 و ۱۶ رتبـه  بـا  بحـرين  ،)GCC( كشـور  شش و ايران بين در
 با عمان آن از بعد و گرفت قرار جايگاه باالترين در ۸/۷۴ شاخص

 با كويت ،۸/۶۵ شاخص و ۴۸ رتبه با قطر ،۶۷ شاخص و ۴۳ رتبه
 و ۵۴ رتبـه  بـا  عربـي  متحـده  امـارات  ،۶/۶۵ شـاخص  و ۵۰ رتبه

 در ۳/۶۴ شاخص و ۵۹ رتبه با سعودي عربستان و ۷/۶۴ شاخص
 بـا  بنـدي   رتبـه  اين طبق نيز ايران .گرفتند قرار بعدي هاي  جايگاه

ــب ــه كس ــاخص و ۱۶۸ رتب ــرينآ ۶/۴۴ ش ــه خ ــين در را رتب  ب
 .است داده اختصاص خود به بررسي مورد كشورهاي

  ]۱۰[ اقتصادي وابستگي درجه .۷
 كشورها، بين مقايسه براي مناسب يها  شاخص از ديگر يكي
 اسـت  وضـعيتى  وابستگى .است اقتصادي وابستگي درجه شاخص

 كـه  هسـتند  تحوالتى تابع مستقيماً جامعه يك تغييرات آن در كه
 يـا  وابسته اقتصاد ديگر، عبارت به .كند مى بروز ديگر اى معهجا در

 مركــز اجتمــاعى و اقتصــادى تغييــرات تــابع هميشــه اى حاشــيه
 نشـان  مختلـف  سـطوح  در كـه  است شاخصي وابستگي .باشد مى
 عرضـه  بـراي  چـه  بـالقوه  صورت به جهان كشورهاي در دهد  مي

 تقاضـاي ( انيازه به جوابگويي در آن بالفعل قدرت و است موجود
 وابستگي درجه شاخص منظور اينجا در .است حد چه در ،)موجود

 داخلي ناخالص توليد كل از خدمات و كاال واردات سهم اقتصادي
 گـزارش  جهـاني  بانـك  توسـط  شـاخص  ايـن  .باشـد   مي كشورها

  .است شده ارائه )۷( جدول در و شود  مي

  pGCC عضو كشور شش و ايران در اقتصادي وابستگي درجه شاخص وضعيت - ۷ جدول

 )دالر ميليارد( اقتصادي وابستگي درجه ۲۰۰۵ سال/ كشور

 ۷۶/۰ عربي متحده امارات

 ۵۴/۰ بحرين

 ۳۶/۰  عمان

 ۳۳/۰ قطر

 ۳۰/۰ ايران

 ۲۸/۰ سعودي عربستان

 ۲۷/۰ كويت

  www.worldbank.org:ماخذ

 اقتصـادي  وابسـتگي  درجـه  بيشـترين  ايران و pGCC كشورهاي بـين  در ،۲۰۰۵سـال  در جهاني بانك آماري گزارشات مطابق
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  انيهاي بازرگ بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۲۶

 از بعـد  .اسـت  ۷۶/۰ درجه با عربي متحده امارات كشور به مربوط
 قطـر  ،)۳۶/۰( عمـان  ،)۵۴/۰( بحـرين  كشـورهاي  ترتيـب  به آن

 )۲۷/۰( كويـت  و )۲۸/۰( سعودي  عربستان ،)۳۰/۰( ايران ،)۳۳/۰(
  .گيرند  مي قرار بعدي هاي  جايگاه در

   ايران تجارت در pGCC هجايگا بررسي .۸

  تجارت كل ارزش .۱-۸
 بانـك  و نكتادآ شده گزارش آماري اطالعات آخرين اساس بر

ــران تجــارت ارزش ]۱۱[ جهــاني  و صــادرات ارزش مجمــوع( اي
 ۱۰ بـر  بـالغ  ۲۰۰۵ سـال  در pGCC عضـو  كشورهاي با )واردات

 كـل  درصـد ۱۰ از بيش مذكور رقم .است شده برآورد دالر ميليارد
 )۸( جـدول  مطابق .شود  مي شامل را جهان با ايران جارتت ارزش
 در دالر ميليون ۳۲۴۴ از مذكور كشورهاي با ايران تجارت ارزش
 ۹۹۶۳ بـه  درصـد  ۴/۳۲ سـاليانه  متوسـط  رشد نرخ با ۲۰۰۲ سال

 رشـد  روند اين كه است يافته افزايش ۲۰۰۵ سال در دالر ميليون
 بـوده  نظر مورد دوره طي جهان با ايران تجارت كل رشد از فراتر
 pGCC عضـو  كشورهاي با ايران تجارت سهم كه  طوري  به است؛
 در درصـد  ۱/۱۰ بـه  ۲۰۰۲ سال در درصد ۷/۶ از جهان به نسبت
 را درصـد  ۹/۱۰ سـاليانه  متوسط رشد كه است رسيده ۲۰۰۵ سال

  .دهد  مي نشان

  )pGCC )۲۰۰۲-۲۰۰۶ با ايران اسالمي جمهوري تجارت روند - ۸ جدول

 دالر ميليون به امارق

 دوره رشد نرخ ۲۰۰۶ ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲  

  ايران تجارت كل
 ۲۱ ۱۰۳۹۳۳ ۹۸۶۸۷ ۷۷۶۲۵ ۵۹۴۲۶ ۴۸۵۲۲ جهان

 ۴/۳۲ .... ۹۹۶۳ ۷۴۰۱ ۴۷۷۰ ۳۲۴۴ فارس خليج همكاري شوراي

 ۹/۱۰ .... ۱/۱۰ ۵/۹ ۸ ۷/۶  )درصد( شورا سهم

 غيرنفتي  تجارت  
  ايران

 ۸/۱۵ ۵۲۱۶۰ ۴۹۶۶۵ ۴۲۹۳۰ ۳۲۹۲۹ ۲۸۹۸۹ جهان

  ۱/۴۶ .... ۹۷۵۳ ۷۲۳۶ ۴۷۱۸ ۳۱۲۵  فارس خليج همكاري شوراي
 ۱/۲۲ .... ۶/۱۹ ۹/۱۶ ۳/۱۴ ۸/۱۰  )درصد( شورا سهم

 ايران تجارت كل
 تفكيك به شورا با

 اعضاء

 ۲۰ .... ۱۴۲ ۶۵ ۷۴ ۶۸ بحرين

 ۶/۳۳ ۴۰۷ ۴۶۲ ۲۴۹ ۱۲۷ ۱۲۸  كويت

 ۲/۳۸ .... ۳۰ ۱۴ ۱۴ ۸ عمان

 ۲۵ ۱۳۵ ۸۵ ۸۹ ۴۲ ۵۵ قطر

 ۶/۱۰ .... ۵۱۵ ۴۴۷ ۵۲۳ ۳۴۴ سعودي عربستان

 ۸/۳۴ .... ۸۷۳۰ ۶۵۳۸ ۳۹۹۰ ۲۶۴۰ عربي متحده امارات

  نيست دسترس در آمار...

  Personal Computer Trade Analysis System(PC/TAS) :ماخذ

 ناديـده  بررسـي  مـورد  دوره طـي  ايران نفتي صادرات چنانچه
 pGCC عضو كشورهاي جايگاه دهند  مي نشان آمارها شود، گرفته

 مراتـب  به )واردات كل+]۱۲[ غيرنفتي صادرات( غيرنفتي تجارت در
 كشـورهاي  سـهم  كه  طوري  به است؛ بوده چشمگيرتر و تر  مناسب
 ميليـارد  ۱/۳( درصد ۸/۱۰ از ايران غيرنفتي تجارت كل از مذكور

 بـه  درصـد  ۱/۲۲ ساليانه متوسط رشد نرخ با ۲۰۰۲ سال در )دالر
 يافتــه افــزايش ۲۰۰۵ ســال در )دالر ميليــارد ۸/۹( درصــد ۶/۱۹

 كشورهاي با ايران غيرنفتي تجارت ارزش دوره، همين طي .است
 كـه   حـالي  در اسـت؛  داشـته  رشد درصد ۴۶ از بيش pGCC عضو
 بـوده  درصـد  ۲/۱۵ ايـران  تجارت كل ارزش ساليانه متوسط رشد
 و ايـران  بـين  تجـاري  اتمناسـب  بهبود نشانگر موضوع اين .است

 مطـابق  .باشـد   مـي  اخيـر  يهـا   سال طي pGCC عضو كشورهاي
 ۸۵ از بـيش  اختصـاص  با تنها نه عربي   متحده   امارات ،)۸(جدول 
 بـودن  دارا با بلكه خود، به pGCC با ايران تجارت حجم از درصد
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   ۲۷  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 تـرين   مهـم  جهـان  بـا  ايـران  تجارت كل در درصدي ۶/۱۷ سهم
 بـا  ايـران  تجـارت  حجـم  .شود  مي محسوب ايران تجاري شريك
 رشـد  نـرخ  بـا  ۲۰۰۲ سال در دالر ميليون ۲۶۴۰ از مذكور كشور

 ۲۰۰۵ سال در دالر ميليون ۸۷۳۰ به درصد ۸/۳۴ ساليانه متوسط
 كشـورهاي  بـا  ايـران  تجـارت  ارزش لحاظ از .است يافته افزايش

 سعودي، عربستان كشورهاي فارس، خليج همكاري شوراي عضو
 ]۱۳.[دارند قرار بعدي هاي  رتبه در نعما و قطر بحرين، كويت،

  صادرات ارزش. ۲-۸
 حاكي ۲۰۰۲-۲۰۰۶ يها  سال طي ايران صادرات آمار بررسي

 ميليـون  ۲۸۱۸۶ از جهـان  بـه  ايران صادرات كل ارزش كه است
 ۶۳۲۴۷ بـه  ۴/۲۲ ساليانه متوسط رشد نرخ با ۲۰۰۲ سال در دالر

 )۹(جدول  مطابق .است يافته يشافزا ۲۰۰۶ سال در دالر ميليون
 ۸۶۶۱ از جهان به ايران نفتيغير صادرات ارزش دوره، همين طي

ــه ۲۰۰۲ ســال در دالر ميليــون  ســال در دالر ميليــون ۱۱۴۸۶ ب
 كـل  از غيرنفتـي  صـادرات  سـهم  امـا  اسـت  يافته افزايش ۲۰۰۶

 درصـد  ۳/۱۲ ميـزان  بـه  بررسـي  مـورد  دوره طي ايران صادرات
  .است يافته كاهش
 جـذب  در pGCC عضـو  كشـورهاي  سهم ،)۹(جدول  طابقم

 در درصـد  ۳/۴ به ۲۰۰۲ سال در درصد ۷/۳ از ايران صادرات كل
 ايـران  غيرنفتي صادرات همچنين .است يافته افرايش ۲۰۰۶ سال

 نرخ با ۲۰۰۲ سال در دالر ميليون ۱۰۶۲ از pGCC كشورهاي به
 در ردال ميليـون  ۲۷۵۵ بـه  درصـد  ۲۷ حدود ساليانه متوسط رشد
 كـه  اسـت  آن توجه جالب نكته و است يافته افزايش ۲۰۰۶ سال

 كـل  رشـد  نـرخ  از بيش pGCC به غيرنفتي صادرات رشد ميزان
 ايـن  .اسـت  بـوده  جهـان  به )درصد ۳/۷( ايران غيرنفتي صادرات

 صـادرات  در pGCC عضـو  كشورهاي كه است شده باعث مسئله
 دهنـد؛  ختصـاص ا خـود  بـه  را تري  مناسب جايگاه ايران غيرنفتي

 سال در درصد ۳/۱۲ از غيرنفتي صادرات در آنها سهم كه  طوري  به
 ۲۰۰۶ سـال  در درصـد  ۲۴ بـه  درصدي ۳/۱۸ رشد نرخ با ۲۰۰۲

   .يابد افزايش

  )pGCC )۲۰۰۲-۲۰۰۶ به ايران اسالمي جمهوري صادرات روند -۹ جدول

 دالر ميليون به ارقام

 
 دوره رشد نرخ ۲۰۰۶ ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲

 ۴/۲۲ ۶۳۲۴۷ ۶۰۰۱۲ ۴۴۶۲۸ ۳۳۷۸۸ ۲۸۱۸۶ جهان به صادرات

 ۳/۷ ۱۱۴۸۶ ۱۱۰۰۵ ۹۹۴۳ ۷۳۰۰ ۸۶۶۱ جهان به غيرنفتي صادرات

 -۳/۱۲ ۲/۱۸ ۳/۱۸ ۳/۲۲ ۶/۲۱ ۷/۳۰  ايران صادرات كل از غيرنفتي صادرات سهم

 ۹/۲۶ ۲۷۵۵ ۲۲۹۲ ۱۴۸۳ ۱۱۸۵ ۱۰۶۲ فارس خليج همكاري شوراي به صادرات

 ۳/۱۸ ۲۴ ۸/۲۰ ۹/۱۴ ۲/۱۶ ۳/۱۲  ايران غيرنفتي اتصادر كل در سهم

 
 ۴/۴۳ ۷۱ ۹۴ ۲۳ ۱۹ ۱۷ بحرين

 
 ۶/۲۶ ۳۰۰ ۳۹۸ ۱۶۹ ۱۰۲ ۱۱۷ كويت

 
 ۱/۷۸ ۶۱ ۲۷ ۹ ۱۰ ۶ عمان

 
 ۵/۳۱ ۱۰۴ ۵۸ ۲۳ ۲۰ ۳۵ قطر

 
 ۷/۴۴ ۳۶۱ ۲۶۱ ۱۹۸ ۱۲۵ ۸۲ سعودي عربستان

 
 ۳/۲۳ ۱۸۵۹ ۱۴۵۳ ۱۰۶۱ ۹۱۰ ۸۰۶ عربي متحده امارات

  Personal Computer Trade Analysis System(PC/TAS) :ماخذ

 از هريـك  بـه  ايـران  صـادرات  رونـد  و ميـزان  )۹(در جدول 
 هر به مربوط ساليانه متوسط رشد نرخ و pGCC عضو كشورهاي

 بـه  ايـران  صـادرات  كـل  از ،۲۰۰۶ سال در .است شده ارائه يك
 متحـده  امـارات  فـارس،  خلـيج  همكاري شوراي عضو كشورهاي

 ترتيـب  بـه  و اول رتبه كل، از درصد ۶۷ حدود اختصاص با عربي
 ۷/۳ قطـر  درصد،۹/۱۰ كويت درصد،۱/۱۳ با عربستان كشورهاي

 بعـدي  هاي  رتبه در صددر۲/۲۵ عمان و درصد۵/۲ بحرين درصد،
  ]۱۴.[دارند قرار
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  انيهاي بازرگ بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۲۸

  واردات ارزش. ۳-۸
 بـا  ۲۰۰۲ سـال  در دالر ميليـارد  ۲۰ از جهان از ايران واردات

 دالر ميليـارد  ۴۰ از بيش به درصد ۹/۱۸ ساليانه متوسط رشد نرخ
 از ايـران  واردات آمـار  بررسـي  .است يافته افزايش ۲۰۰۵ سال در

pGCCخصـوص  بـه  و مـذكور  كشـورهاي  ويـژه  جايگاه از حاكي 
 .باشـد   مـي  ايـران  وارداتـي  نيازهاي تامين در عربي متحده امارات
 از مـذكور  كشـورهاي  از ايـران  واردات جدول)۱۰(جدول  مطابق
 سـاليانه  متوسـط  رشـد  نـرخ  با ۲۰۰۲ سال در دالر ميليون ۲۱۸۲

 يافتـه  افـزايش  ۲۰۰۵ سال در دالر ميليون ۷۶۷۲ به درصد ۹/۳۶
   .است

 ايـن  از ايران واردات رشد نرخ گردد  مي مالحظه كه همانطور
 جهـان  كـل  از اناير واردات رشد نرخ از بيشتر مراتب به كشورها

 شـركاي  عنـوان  بـه  مذكور كشورهاي اهميت نمبي خود كه است
 سـهم  كـه  دهـد   مـي  نشـان  آمـار  .باشـد   مـي  ايـران  مهم تجاري

 ۲۰۰۲ سال در درصد ۷/۱۰ از ايران واردات در pGCC كشورهاي
 يهــا  ســال در و اســت رســيده ۲۰۰۵ ســال در درصــد ۸/۱۹ بــه

 طريــق از ايــران يوارداتــ نيازهــاي كــل از درصــد۲۰ اخيرحــدود
pGCC ۲۰۰۲-۲۰۰۵ يهـا   سـال  طي همچنين .است شده تامين 
 ارزش كــل برابــر دو تقريبــاً مــذكور كشــورهاي از واردات ارزش

  .است بوده برخوردار رشد از ايران واردات

  )pGCC )۲۰۰۲-۲۰۰۶ از ايران اسالمي جمهوري واردات روند -۱۰ جدول

 دالر ميليون به ارقام

 دوره رشد نرخ ۲۰۰۶ ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ منطقه/كشور

 ۹/۱۸ ۴۰۶۸۶ ۳۸۶۷۵ ۳۲۹۹۷ ۲۵۶۳۸ ۲۰۳۳۶ جهان

 ۹/۳۶ … ۷۶۷۲ ۵۹۱۸ ۳۵۸۵ ۲۱۸۲ فارس خليج همكاري شوراي

 ۶/۱۶ … ۸/۱۹ ۹/۱۷ ۱۴ ۷/۱۰ )درصد( سهم

 
 -۲ … ۴۸ ۴۲ ۵۵ ۵۲ بحرين

 
 ۴/۷۶ ۱۰۷ ۶۴ ۸۰ ۲۵ ۱۱ كويت

 
 ۵/۹ … ۳ ۶ ۴ ۲ عمان

 
 ۸/۱۰ ۳۱ ۲۷ ۶۶ ۲۲ ۲۰ قطر

 
 -۷/۰ … ۲۵۴ ۲۴۹ ۳۹۸ ۲۶۲ سعودي عربستان

 
 ۱/۴۱ … ۷۲۷۶ ۵۴۷۶ ۳۰۸۰ ۱۸۳۵ عربي متحده امارات

  نيست دسترس در آمار...

  Personal Computer Trade Analysis System(PC/TAS) :ماخذ

 عربـي  متحده امارات اهميت ايران وارداتي نيازهاي تامين در
 سـال  در چون باشد  مي شورا وعض ديگر كشورهاي از بيشتر بسيار
 كشــور از شــورا از ايــران واردات كــل درصــد ۹۶ از بــيش ۲۰۰۵
 اسـت  داده نشـان  فـوق  هاي    بررسي .است پذيرفته صورت مذكور

 بـين  در ايـران  تجـاري  شريك ترين  مهم عربي متحده امارات كه
 ۷/۸ از بيش كه  طوري  به باشد  مي گمركي اتحاديه عضو كشورهاي

 بـوده  مـذكور  كشور با ۲۰۰۵ سال در ايران تجارت از دالر ميليارد
 ميليـارد  ۴/۱ و واردات به مربوط دالر ميليارد ۳/۷ حجم اين از كه

 بـه  ايـران  صـادرات  حجـم  چند هر .است صادرات به مربوط دالر
 امـر  ايـن  و بـوده  كشور آن از واردات حجم از كمتر مذكور كشور

 ميليارد ۸/۵ ميزان به كشور آن با ايران تجاري تراز كسري بيانگر
 مـذكور  كشور به صادرات كه نمود توجه بايستي اما باشد،  مي دالر
 در تـوان   مـي  را آن لـذا  گيرد؛  نمي بر در را طبيعي گاز و خام نفت
 بـا  بسـيار  حيـث  اين از كه نمود محسوب غيرنفتي صادرات زمره

ــي ارزش ــين و باشــد  م ــيش همچن ــارد۱/۲ از ب  حــدود( دالر ميلي
   .است بنزين به مربوط شده ياد كشور از واردات )درصد۳۰

 درصـد  ۸/۹۴ اينكـه  بـر  عـالوه  گفت توان  مي فوق تفاسير با
 ايران واردات كل درصد ۸/۱۸ همچنين و pGCC از ايران واردات

 مناسب بسيار جايگاه اما شده، تامين عربي متحده امارات كشور از
 اخيـر  يهـا   سـال  رد ايران غيرنفتي صادرات جذب در فوق كشور
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   ۲۹  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 ۲/۱۶ حـدود  ۲۰۰۵ سال آمار اساس بر باشد؛  مي تر  برجسته بسيار
 بـه  صـادرات  درصـد  ۵/۶۷ و ايـران  غيرنفتي صادرات كل درصد

 شده انجام عربي متحده امارات كشور به pGCC گمركي اتحاديه
 دوره طي اشاره مورد كشور به ايران صادرات آمار همچنين .است

 بوده درصدي ۳/۲۳ ساليانه متوسط رشد از حاكي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۲
 رشـدي  بـا  ايـران  صـادرات  ۲۰۰۶ سـال  در آمـار  اين اساس بر و

 رشـد  كـه  است گرديده بالغ دالر ميليارد ۹/۱ به درصد ۲۸ معادل
  ]۱۵[.دهد  مي نشان قبل سال به نسبت را درصدي ۲۸

   پيشنهادات و بندي جمع
 و ادياقتصـ  وضـعيت  نمبـي  يهـا   شاخص برخي حاضر مقاله
 همكـاري  شـوراي  عضـو  كشـور  شـش  و ايـران  موجود اجتماعي

 نامـه   موافقـت  يـك  امضـاي  براي بررسي حال در كه فارس خليج
 لـذا  .است داده قرار تحليل و تجزيه مورد را باشند  مي آزاد تجارت

 شــامل اول گــروه .اســت قرارگرفتــه مــدنظر شــاخص گــروه دو
 يها  ويژگي نمبي اقتصادي كالن متغيرهاي و آماري يها  شاخص
 توليـد  جمعيـت،  و وسـعت  ماننـد ( اجتمـاعي  و اقتصـادي  طبيعي،
 برخـي  شـامل  نيز دوم گروه و بوده )سرانه درآمد داخلي، ناخالص
 بانك مانند يالملل  بين هاي  سازمان سوي از شده ارائه يها  شاخص
  .باشد  مي جهاني معتبر موسسات و متحد ملل سازمان جهاني،

 اقتصاد اندازه از نمادي كه ملي ناخالص يدتول شاخص بررسي
 مقايسـه  در ايـران  كوچكتر اقتصاد اندازه از حاكي است كشور هر
 اما دارد فارس خليج همكاري شوراي عضو كشور شش مجموع با
 در را دوم رتبه سعودي عربستان از پس ايران كشور اين، وجود با

 دليـل  بـه  و اسـت   داده اختصـاص  خـود  به يادشده كشورهاي بين
 موقعيـت  بـا  سـرزمين  وسـعت  همچون قوتي نقاط از برخورداري

 مختلـف،  معـدني  و طبيعـي  منـابع  و ژئواسـتراتژيك  ژئوپوليتيك،
 از منـدي   بهره جهت به الزم قابليت از جوان كار نيروي و جمعيت
 فـارس   خلـيج  همكـاري  شوراي با آزاد تجارت   نامه  موافقت مزاياي

 از نمـادي  عنـوان  بـه  ايران سرانه رآمدد اگرچه .باشد  مي برخوردار
 قـرار  تـري   پايين سطح در كشورها، آن با مقايسه در عمومي رفاه
 بـاالي  توان مذكور، كشورهاي باالي نسبتاً سرانه درآمد اما دارد؛
 و داده نشـان  ايـران  صادراتي كاالهاي و توليدات جذب در را آنها

 لحـاظ  از .شـود   مـي  محسـوب  ايـران  بـراي  فرصت يك عنوان به
 انسـاني،  توسـعه  وضـعيت  شـاخص  شامل دوم گروه يها  شاخص
 آخـرين  موارد همه در ايران اقتصادي، آزادي و بنيان  دانش اقتصاد

 نمـوده  خـود  مختص شورا، عضو كشور شش با مقايسه در را رتبه
 توسـعه  وضـعيت  ابعـاد  همـه  بيـانگر  ها  شاخص اين اگرچه .است
 كشـورهاي  اي  توسـعه  هاي  اختزيرس نوعي به اما باشد  نمي كشور

 نگاه دور نظر از را آنها توان  مين و دهد  مي نشان را جهان مختلف
 سـمت  بـه  كشـور  حركـت  كه دهد  مي نشان وضعيت اين .داشت
 مـدنظر  )۱۴۰۴(كشـور  سـاله  بيست انداز  چشم برنامه در كه آنچه
 محـور  دانـايي  ي  جامعـه  يـك  عنـوان  به را اسالمي ايران و است

 ،اسـت  نمـوده  ترسـيم  منطقه در اول تراز و پيشرفته )بنيان  دانش(
 االشـاره   فـوق  يهـا   شاخص بررسي .است تامل قابل و كند بسيار
 و طبيعـي  امكانـات  لحاظ از ايران كشور اگرچه كه دهد  مي نشان

 از مندي  بهره منظور به الزم هاي  پتانسيل و ها  ظرفيت از خدادادي
 همكـاري  شـوراي  بـا  آزاد تجارت مهنا  موافقت يك ايجاد مزاياي

 يهـا   شـاخص  برخـي  لحـاظ  از امـا  اسـت  برخـوردار  فارس خليج
 نمبـي  نـوعي  بـه  خـارجي  گذاران  سرمايه ديدگاه از كه يالملل  بين

 ايـران  بازار در حضور براي الزم بستر و زمينه وجود عدم يا وجود
 كـافي  و انتظـار  مـورد  مطلوبيـت  از اسـت،  منافع كسب منظور به
 از ايران منافع كسب بر ترديد بدون مسئله اين .باشد  نمي مند  رهبه

  .گذاشت خواهد بيشتري مراتب به تاثير نيز ها  نامه  موافقت اينگونه
 از فـارس   خليج حاشيه مختلف كشورهاي االيام  قديم از اگرچه

 صـادرات  بـراي  مناسـبي  بـازار  و ايـران  طبيعـي  تجـاري  شركاي
 پـس  و اخير هاي  دهه طي اما شدند؛  مي محسوب ايراني كاالهاي

 بـه  عربي متحده امارات فارس، خليج همكاري شوراي تشكيل از
 درصـد ۲۰ حدود كننده  تامين و نموده ايفا را مهم نقش اين تنهايي

 pGCCكـل  از واردات درصـد ۹۵ حدود و ايران كشور واردات كل
 و الملـل   بين  تجارت و جهاني اقتصاد شرايط مانند عواملي .باشد  مي

 و ايــران سـوي  از شـده  اتخـاذ  تجــاري يهـا   سياسـت  همچنـين 
 ها،  فرصت از مندي  بهره در عربي متحده امارات كشور هوشمندي

 عضـو  كشـورهاي  از يكـي  با تنها تجارت حجم افزايش به منجر
 شـده  عربـي  متحـده  امـارات  يعني فارس خليج همكاري شوراي

   .است
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  انيهاي بازرگ بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۳۰

 موجـب  گرچـه  فعلـي  اقتصـادي  و تجاري يها  سياست ادامه
 منافع ترازو كفه همواره اما شود  مي ايران براي بيشتر منافع كسب
 ويـژه   بـه  شـورا  عضـو  كشورهاي سمت به همگرايي اين از بيشتر
 كـه  گـردد   مي پيشنهاد لذا بود خواهد متمايل عربي متحده امارات

 و ارتقـا  بـه  كشـور  تجـاري  ريزان  برنامه و اقتصادي سياستگذاران
 يالملل  بين يها  شاخص چارچوب در كشور اي  توسعه ختارسا بهبود

 موجبـات  جهـاني،  اقتصاد با بيشتر تعامل با همگام تا داده اهميت
 راستاي در كشور هاي  پتانسيل و هاي  ظرفيت از حداكثري استفاده
 همكـاري  شـوراي  اعضـاي  همـه  بـه  صـادرات  و توليـد  افزايش

 كـاهش  ويژه  به و ادياقتص رشد بر آن مثبت تبعات و فارس خليج
   .گردد فراهم بيكاري

  نوشت  پي

 انعقـاد  اثـرات «عنوان تحت تحقيقاتي طرح از بخشي مقاله اين .۱
ــين آزاد تجــارت نامــه موافقــت ــران ب  همكــاري شــوراي و اي

 آن آثـار  و موجود تجاري هاي  پتانسيل از استفاده بر فارس خليج
 در كـه  اسـت  »)۲ فـاز (ايـران  در رفاه و اي  تعرفه درآمدهاي بر

 ۲۵۶۴ثبـت  شـماره ( بازرگـاني  هاي  پژوهش و مطالعات موسسه
  .است رسيده انجام به )۲۰/۷/۱۳۸۸ مورخ

2. pGCC=Persian Gulf Cooperation Council. 

3. Human Development Index. 

 خبرگـزاري  .توسـعه  از انسـاني  روايت ).۱۳۸۷(مرتضي حيدري، .۴

  )http://www.iren.ir( زيست محيط مستقل
5. Human Development Report, 2006. 

6. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr 

2006. 

7. Knowledge Economy Index (KEI). 

8. http://www.worldbank.org/kam. 

9. Index of Economic Freedom. 

10. Economic Dependency Index. 

11. Personal Computer Trade Analysis System 

(PC/TAS). 

 مجمـوع  از عبـارت  ايران غيرنفتي تتجار از منظور اينجا در .۱۲
 محاسـبه  بـراي  .باشـد   مـي  ايـران  واردات و غيرنفتـي  صادرات
 صـادرات  كـل  از طبيعي گازهاي و خام نفت غيرنفتي، صادرات

  .است شده كسر ايران
 بـين  آزاد تجـارت  نامـه  موافقـت  انعقـاد  اثرات« حسن ثاقب، .۱۳

ــران ــوراي و اي ــاري ش ــيج همك ــار خل ــر سف ــتفاده ب  از اس
 و اي  تعرفـه  درآمدهاي بر آن آثار و موجود تجاري هاي  پتانسيل

ــران در رفــاه ــاز(اي ــژوهش و مطالعــات موسســه )).۱(ف  هــاي  پ
 ثبـت  شـماره  .اسـالمي  مشـترك  بـازار  پژوهشي گرو بازرگاني،

  .۱۳۸۷، ۲/۱۱/۸۷ مورخ ۲۳۷۱
  .منبع همان .۱۴

 منبع همان .۱۵

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

