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  ۷۹  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 ايران اقتصادي وضعيت تطبيقي مقايسه
 اطالعـات  بـر  تكيـه  بـا ( منطقه كشورهاي با

  )جهاني بانك
  

  منظري يعقوبي پريسا
  )بازرگاني هاي  پژوهش و مطالعات موسسه پژوهشگر و الكترونيكي تجارت – اطالعات فناوري مهندسي ارشد كارشناس( 

pyaghobi@gmail.com 
  
  
  
  

  انداز  چشم سند / منطقه كشورهاي / اقتصادي يها  شاخص

  چكيده
 سـند  طبـق (۱۴۰۴ سـال  تـا  كشور مهم بسيار اهداف از يكي

  اول هجايگـا  بـه  ايـران .ا.ج يافتن دست ،)۱۴۰۴ افق در انداز چشم
 اين براساس .باشد  مي   منطقه سطح در فناوري و علمي اقتصادي،

 بـا  قـه منط در يافتـه   توسـعه  كشـوري  ۱۴۰۴ سـال  در ايران ،سند
 .اسـت    شده ذاريگ  هدف درصد هشت اقتصادي رشد نرخ متوسط

 قـرار  منطقـه  اين در جغرافيايي لحاظ به ايران، اسالمي جمهوري
 و فـارس   خلـيج  خاورميانـه،  قفقـاز،  ميانه، آسياي شامل كه گرفته

 از برخـورداري  جهـت  بـه  منطقه اين .است پاكستان و افغانستان
 شــامل( ژئواكونوميــك ،ژئواســتراتژيك ،ژئوپلتيــك موقعيــت

 خطوط تجارت، و بازار انرژي، كلي بطور و گاز نفت، از برخورداري
 راه و تالقـي  محل كه ابريشم جاده احياي و يالملل  بين مواصالت

 نيــز و )اســت آســيا شــرق جنــوب و جنــوب بــه اروپــا رتبــاطيا
 .است گرفته قرار ايران توجه كانون )فرهنگي منطقه( ژئوكالچرال

 مقايسـه  بـه  اسـت،  بـرآن  مقاله اين شده گفته مطالب به توجه با

 ميان اجتماعي و اقتصادي يها  شاخص از برخي در ايران وضعيت
 منظـور ايـن   به .بپردازد انداز  چشم سند با مطابق منطقه كشورهاي

 ۲۰۰۸-۲۰۰۲ يها  سال طي شاخص هر به مربوط اطالعات ابتدا
 كشورهاي در ۲۰۰۸ سال در ها  شاخص بندي  رتبه به و آوري  جمع
 اكثـر  در كـه  دهد  مي نشان مقايسه اين .شد پرداخته مطالعه مورد

 هدف مورد كشور ۲۵ بين در كشورمان بررسي، مورد يها  شاخص
  .ندارد مناسبي موقعيت انداز  چشم سند

  مقدمه
 از اي  منطقه مناسبات تقويت با دتوان  مي ايران رسد  مي نظر به
 سـند  بـا  منطبـق  منطقـه  كشـورهاي  بـا  تجـارت  گسترش جمله
 بـا  و مطمئن اي  گونه به را اقتصادي يكپارچگي يندآفر انداز،  چشم
 را شـور ك ملي اقتدار و امنيت مباني و آورد فراهم ملي منافع حفظ

 هـاي   كشـور  بـا  اي  منطقه تعامل بنابراين .بخشد تقويت و تحكيم
 مناسبي فرصت دتوان  مي انداز،  چشم سند با منطبق منطقه در واقع
 در ،منطقـه  ايـن  .گـردد  محسـوب  ايـران  اسالمي  جمهوري براي

 قـرار  يافتـه  توسـعه  كمتر كشورهاي زمره در جهاني بندي  تقسيم
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۸۰

 و اقتصـادي  جغرافيـايي،  يها  ويژگي با ،كشورها اين .است  گرفته
 اي  گسـترده  يهـا   تالش اخير يها  سال طول در متفاوت جمعيتي

 از بعد كه  طوري  به اند،  كرده آغاز را يتجار و اقتصادي توسعه براي
   .شوند  مي محسوب جهان مصرف پر بازارهاي از يكي هند و چين

 به اي  ويژه ميتاه ،مذكور منطقه در ايران جغرافيايي موقعيت
 و نفـت  هـاي   لوله خطوط عبور و كاال ترانزيت لحاظ به كشور اين
 ايـن  از گيـري   بهـره  با ايران .است بخشيده جهاني اقتصاد در گاز

 جايگــاه و هآورد دســت بــه را بســياري منــافع دتوانــ  مــي مزيــت،
 ايـن  .بخشـد  ارتقـا  جهاني و اي  منطقه سطوح در را خود اقتصادي

 و اقتصـادي  يهـا   ويژگـي  بررسـي  واقعيـات،  ركد مسـتلزم  مهم
 براي الزم هاي  آمادگي كسب و ها  فرصت از گيري  بهره اجتماعي،

 تـالش  مقاله اين در .است يالملل  بين و اي  منطقه رقباي با رقابت

 كشـورهاي  اقتصـادي  اجتمـاعي،  يها  شاخص بررسي به شود  مي
  .شود پرداخته انداز  چشم سند اساس بر منطقه

  ساحتم
 ميليون ۸/۱۳۳ وسعت كل از درصد ۸/۸ مجموعاً كشورها اين
 بـا  قزاقستان بين اين در .دهند  مي تشكيل را جهان مربع كيلومتر
 بـا  بحـرين  و تـرين   وسيع مربع كيلومتر ميليون ۷/۲ حدود وسعتي

 بـه  ناحيـه  ايـن  در مستقل كشور ترين  كوچك مربع كيلومتر ۷۱۰
 كيلـومتر  ميليـون  ۶/۱ بـا  ايـران  ياسالم جمهوري .روند  مي شمار
 وسـعت  لحـاظ  از عربستان و قزاقستان از بعد كشور سومين مربع
  .دهد  مي نشان را منطقه كشورهاي مساحت )۱(جدول  .باشد  مي

  منطقه كشورهاي مساحت وضعيت -۱ جدول

 مربع متر حسب بر مساحت كشور
 )درصد( سهم

 منطقه در رتبه
 منطقه به نسبت جهان به بتنس

 ۱۶ ۷۶/۰ ۰۷/۰ ۸۸۷۸۰ اردن

 ۲۰ ۲۵/۰ ۰۲/۰ ۲۹۸۰۰ ارمنستان

 ۱۰ ۸۱/۳ ۳۳/۰ ۴۴۷۴۰۰ ازبكستان

 ۲۱ ۱۹/۰ ۰۲/۰ ۲۲۰۷۰ اسرائيل

 ۶ ۵۵/۵ ۴۹/۰ ۶۵۲۰۹۰ افغانستان

 ۱۸ ۷۱/۰ ۰۶/۰ ۸۳۶۰۰ عربي متحده امارات

 ۳ ۰۳/۱۴ ۲۳/۱ ۱۶۴۸۲۰۰ ايران

 ۱۷ ۷۴/۰ ۰۶/۰ ۸۶۶۰۰ آذربايجان

 ۲۵ ۰۱/۰ ۰ ۷۱۰ بحرين

 ۴ ۷۷/۶ ۵۹/۰ ۷۹۶۱۰۰ پاكستان

 ۱۵ ۲۱/۱ ۱۱/۰ ۱۴۲۵۵۰ تاجيكستان

 ۸ ۱۵/۴ ۳۶/۰ ۴۸۸۱۰۰ تركمنستان

 ۵ ۶۷/۶ ۵۹/۰ ۷۸۳۵۶۰ تركيه

 ۱۴ ۵۸/۱ ۱۴/۰ ۱۸۵۱۸۰ سوريه

 ۱۱ ۷۳/۳ ۳۳/۰ ۴۳۸۳۲۰ عراق

 ۲ ۰۲/۱۷ ۴۹/۱ ۲۰۰۰۰۰۰ سعودي عربستان

 ۱۲ ۶۳/۲ ۲۳/۰ ۳۰۹۵۰۰ عمان

 ۱۳ ۷/۱ ۱۵/۰ ۱۹۹۹۰۰ قرقيزستان

 ۱ ۱۹/۲۳ ۰۴/۲ ۲۷۲۴۹۰۰ قزاقستان

 ۲۳ ۰۹/۰ ۰۱/۰ ۱۱۰۰۰ قطر

 ۲۲ ۱۵/۰ ۰۱/۰ ۱۷۸۲۰ كويت

 ۱۹ ۵۹/۰ ۰۵/۰ ۶۹۷۰۰ گرجستان
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 مربع متر حسب بر مساحت كشور
 )درصد( سهم

 منطقه در رتبه
 منطقه به نسبت جهان به بتنس

 ۲۴ ۰۹/۰ ۰۱/۰ ۱۰۴۰۰ لبنان

 ۹ ۴ ۷۵/۰ ۱۰۰۱۴۵۰ مصر

 ۷ ۴۹/۴ ۳۹/۰ ۵۲۷۹۷۰ يمن

 - ۱۰۰ ۷۸/۸ ۱۱۷۵۱۴۳۰ منطقه كل

 - - ۱۰۰ ۱۳۳۸۴۰۶۷۱ جهان

  )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

  جمعيت
 .نمايــد  مــي ارائــه را منطقــه كشــورهاي جمعيــت) ۲(جــدول 

 بـالغ  ناحيـه  ايـن  در واقع كشورهاي جمعيت جدول، اين براساس
 جمعيـت  كـل  از درصـد  ۹ تقريبـاً  كـه  باشد  مي نفر ميليون ۵۳۰بر

 و جـذب  در نامسـاعد  عوامل به توجه با .دهد  مي تشكيل را جهان
 كشت غيرقابل و خشك صحراي هوا، خشكي مثل جمعيت تراكم

 و مرتفـع  هـاي   كوهسـتان  و آبـي  منـابع  فقـر  شـور،  هاي  زمين و
 بـه  دنيـا  جمعيـت   كـم  نواحي از يكي ناحيه اين دسترس، غيرقابل

 پـر  كشور اولين عنوان به پاكستان طرف يك از ]۱[.رود  مي شمار
 و منطقـه  ايـن  در واقع كشور ۱۵ جمعيت معادل و منطقه جمعيت

 جمعيـت   كـم  كشـورهاي  عنـوان  بـه  قطر و بحرين ديگر طرف از

 سـهم  اخيـر  يهـا   سـال  طـي  در .دارنـد  قرار ناحيه اين در جهان
 ۹/۸ زا جهـان  جمعيـت  از منطقـه  اين در واقع كشورهاي جمعيت
 يافتـه  افزايش ۲۰۰۸ سال در رصدد ۳/۹ به ۲۰۰۲ سال در درصد

 اين جمعيت افزايش شاهد آتي يها  سال در شود  مي بيني  پيش كه
ــا مطــابق .باشــيم منطقــه ــين در ۲۰۰۸ ســال در) ۲(جــدول  ب  ب

 بـا  مصـر  نفـر،  ميليـون  ۱۶۶ بـا  پاكستان بررسي مورد كشورهاي
 ۹/۷۱ بـا  ايـران  و نفـر  يـون ميل ۹/۷۳ با تركيه نفر، ميليون ۵/۸۱

 و آيند  مي شمار  به منطقه در كشورها ترين  پرجمعيت از نفر ميليون
 ميليـون  ۷/۲ كويـت  جمعيت، نفر ميليون ۸/۲ با عمان كشورهاي

 جـزء  نفـر  ميليـون  ۸/۰ بـا  بحـرين  و نفـر  ميليـون  ۳/۱ قطر نفر،
  .باشند  مي منطقه كشورهاي ترين  جمعيت  كم

  )نفر برحسب ارقام( منطقه در واقع كشورهاي جمعيت -۲ جدول

   ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ كشور

 به نسبت سهم
 ۲۰۰۸ سال

 )درصد(

 سال در رتبه
۲۰۰۸ 

۹۴/۰ اردن
۴۹/۰ ارمنستان
۳۶/۴ ازبكستان
۱۷/۱ اسرائيل

۶۳/۴ افغانستان
۷۲/۰ عربي متحده امارات

۴۸/۱۱ ايران
۳۸/۱ آذربايجان
۱۲/۰ بحرين
۴۹/۲۶ پاكستان

۰۹/۱ تاجيكستان
۸۰/۰ تركمنستان

۷۹/۱۱ تركيه
۲۸/۳ سوريه
۹۰/۴ عراق

۹۳/۳ سعودي عربستان
۴۴/۰ عمان

۸۴/۰ قرقيزستان
۵۰/۲ قزاقستان
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۸۲

   ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ كشور

 به نسبت سهم
 ۲۰۰۸ سال

 )درصد(

 سال در رتبه
۲۰۰۸ 

۲۰/۰ قطر
۴۴/۰ كويت

۶۹/۰ گرجستان
۶۷/۰ لبنان
۰۰/۱۳ مصر
۶۵/۳ يمن

 - منطقه كل
 - - )نفر هزار( جهان

 نسبت منطقه سهم
 )نفر هزار( جهان به

۹۶/۸۰۲/۹۰۹/۹۱۷/۹۲۳/۹۳۰/۹۳۶/۹ - -

   )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 ناخـالص  توليـد  بـه  خدمات و كاال صادرات نسبت

  داخلي
 بـا  تجـارت  دادن ارتبـاط  بـراي  اقتصادي متون در كه اآنج از
 عنـوان  بـه  خـدمات  و كـاال  صـادرات  از معمـوالً  اقتصـادي  رشد

 كـه  است الزم اينجا در لذا گردد؛  مي استفاده تجارت از اي  نماينده
 داخلي ناخالص توليد به نسبت را خدمات و كاال صادرات وضعيت

 كـه  است آن بيانگر )۳( جدول .نماييم بررسي ،نظر مورد دوره در
 صـادرات  ميـزان  بـا  عربسـتان  و تركمنسـتان  ،بحرين كشورهاي

 بـه  ۲۰۰۸ سـال  در درصد ۹۱/۶۸ و درصد ۵۴/۸۰ درصد، ۸۵/۹۶
 قـرار  منطقـه  كشـورهاي  رأس در كـه  هسـتند  كشورهايي ترتيب
 منطقـه  در را هفـتم  رتبه درصد ۲۱/۵۷ با ايران كشور و اند  گرفته

 مشـكل  كـه  دهنـده   نشـان  رقم اين و است داده اختصاص خود  به
 چنانچـه  حـال  .باشد  مي وجودم يها  تيظرف از نهيبه استفاده عدم

ـ بگ شـكل  يكشـور  اقتصـاد  در )صـادرات ( يخـارج  يتقاضا  رد،ي
 كـار  بـه  را اسـتفاده  بـدون  يها  تيظرف توان  مي كه است يعيطب

ـ يغ صـادرات  منظور به يديتول يها  تيظرف شيافزا .گرفت  يرنفت
 توسـعه  .گذاشـت  خواهـد  ريتـأث  تـورم  و ركـود  ،اشـتغال  دةيپد بر

ـ يغ صادرات ـ   مـي  نيهمچنـ  يرنفت  و ياسـ يس يهـا   جنبـه  از دتوان
 يدارا كـه  است يكشور رانيا .باشد ديمف ها  دولت يبرا ياجتماع

ـ تول در يفراوان يها  تيمز  منـابع  نـه يزم در .باشـد   يمـ  كاالهـا  دي
 يغنـ  يكشورها از يغيرفلز و فلزي معادن و گاز و نفت ،يعيطب

ـ ن نـه يزم در .شـود   مي محسوب  يجـوان  تيـ جمع از يانسـان  يروي
 به دتوان  مي گردد، همراه حيصح تيريمد با اگر كه است؛ برخوردار

 يتلقـ  صـادرات  و ديتول نهيزم در كشور يها  تيمز از يكي عنوان
 از يكـ ي رانيا ،خاص ييايجغراف تيموقع ليدل به نيهمچن .گردد
 دارا را صـادرات  يبرا خصوص  به كياستراتژ يها  تيموقع نيبهتر
  .باشد  مي

  )درصد( منطقه كشورهاي در داخلي ناخالص توليد به خدمات و كاال صادرات نسبت -۳ جدول

 سال در رتبه كشور
۲۰۰۸  

۴۱/۴۷۳۶/۴۷۱۹/۵۲۵۴/۵۲۶۷/۵۶۸۸/۵۳۲۲/۵۸ اردن
۳۶/۲۹۱۵/۳۲۳۸/۲۷۸۱/۲۸۳۶/۲۳۱۹/۱۹۷۳/۱۴ ارمنستان
۸۱/۳۰۲۷/۳۷۲۱/۴۰۸۵/۳۷۵۲/۳۷۳۱/۴۰۹۱/۴۱ ازبكستان
۹۱/۳۴۵۸/۳۶۲۷/۴۱۶۰/۴۲۸۱/۴۲۶۷/۴۲۹۹/۳۹ اسرائيل

۵۶/۳۰۹۴/۴۱۲۶/۳۰۲۰/۲۵۸۸/۲۲۲۹/۱۷۲۳/۱۷ افغانستان
۱۶/۷۳۹۸/۷۸۸۰/۸۹۶۵/۹۲۴۰/۹۱۰۴/۹۱- عربي متحده امارات

۵۴/۲۶۲۳/۲۷۰۵/۲۹۰۶/۲۳۴۵/۳۲۱۸/۳۲۲۱/۵۷۷ ايران
۷۷/۴۲۰۱/۴۲۷۹/۴۸۹۴/۶۲۵۱/۶۶۱۳/۶۸۴۷/۶۴ آذربايجان
۹۲/۸۱۸۸/۸۱۰۰/۹۲۵۳/۹۹۷۹/۹۸۷۳/۹۳۸۵/۹۶ بحرين
۲۲/۱۵۷۲/۱۶۶۷/۱۵۶۹/۱۵۲۳/۱۵۱۹/۱۴۸۰/۱۲ پاكستان
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  ۸۳  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 سال در رتبه كشور
۲۰۰۸  

۴۶/۶۵۳۸/۶۳۳۱/۵۸۰۳/۲۶۳۵/۲۳۶۶/۲۰۶۷/۱۶ تاجيكستان
۰۵/۶۹۳۱/۶۲۶۶/۶۱۶۸/۳۰۱۱/۳۵۷۸/۱۰۰۵۴/۸۰ تركمنستان

۲۲/۲۵۹۹/۲۲۵۵/۲۳۸۶/۲۱۶۷/۲۲۳۲/۲۲۹۲/۲۳ تركيه
۰۷/۳۸۳۹/۳۱۵۷/۴۰۴۷/۴۱۰۶/۴۰۵۱/۳۸۳۵/۳۱ سوريه
------- عراق

۱۸/۴۱۱۲/۴۶۶۷/۵۲۸۸/۶۰۲۳/۶۳۹۱/۶۴۹۱/۶۸ سعودي عربستان
۳۳/۴۹۹۷/۴۹۵۷/۵۱۰۲/۵۸۷۷/۵۵۹۰/۵۵ عمان

۵۸/۳۲۶۸/۳۸۵۶/۴۲۷۳/۳۸۷۲/۴۱۰۱/۴۴۵۱/۵۶ قرقيزستان
۹۹/۴۶۴۲/۴۸۲۳/۵۲۵۴/۵۳۱۴/۵۱۴۳/۴۹۲۱ قزاقستان

۳۴/۶۰۷۰/۶۱۱۷/۶۴۲۵/۶۸۳۷/۶۷۲۰/۶۴- قطر
۶۲/۴۴۰۹/۵۲۹۲/۵۶۹۸/۶۳۵۴/۶۵۴۰/۶۳۴۴/۶۶ كويت

۲۳/۲۹۸۴/۳۱۵۶/۳۱۷۵/۳۳۸۷/۳۲۲۱/۳۱۷۳/۲۸ گرجستان
۱۰/۱۶۷۴/۱۶۰۶/۲۰۳۸/۲۱۲۵/۲۱۵۳/۲۲۱۵/۲۷ لبنان
۳۲/۱۸۸۰/۲۱۲۳/۲۸۳۴/۳۰۹۵/۲۹۲۵/۳۰۱۵/۳۳ مصر
۹۵/۳۸۰۰/۳۸----- يمن

  )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 ناخـالص  توليـد  بـه  خدمات و كاال واردات نسبت

  داخلي
 داراي اقتصـادي  سـاختار  ازنظر ،منطقه كشورهاي كلي، بطور

 به سنتي مرحله از انتقال جهت حال .هستند مشتركي يها  ويژگي
 واردات اقتصـادي،  توسـعه  مراحل گذراندن و صنعتي توليد مرحله

 سـاز   زمينـه  مناسـب،  آوري  فـن  و اي  واسطه و اي  سرمايه كاالهاي
 عمرانـي  يهـا   سياسـت  اگـر  .باشـد   مي اجتماعي و صنعتي تحول
 صـنعتي  توسـعه  و تشويق جهت در موردنظر دوره طول در كشور
 طبيعـي  طـور  بـه  واردات شرايطي چنين در باشد، شده ريزي  طرح
 در منطقـه  كشـورهاي  زيرا كرد؛ خواهد طي را خود صعودي سير

 اي  سـرمايه  زيربناهاي تأسيس به اقتصادي، توسعه انتقالي مراحل
 آن ايجـاد  در مهمي بسيار نقش اي  سرمايه كاالهاي واردات كه ـ

 كـه  اقتصادي رشد با مرتبط يها  شاخص از يكي .نيازمندند ـ دارد
 نسـبت  شـاخص  باشـد،   مي نيز خدمات و كاال واردات دهنده  نشان

 بـا  مطـابق  .اسـت  داخلي ناخالص توليد به خدمات و كاال واردات
 درصد ۶۳/۹۰ با اردن درصد، ۵۸/۹۳ با قرقيزستان كشور ۴ جدول

 ميـزان  كـه  هسـتند  كشـورهايي  زءجـ  درصد ۳۱/۷۴ با بحرين و
 واردات در درصـد  ۵۵/۳۷ بـا  ايـران  و است باال بسيار آنها واردات

 كسـب  منطقـه  در ۲۰۰۸ سال در را دوازدهم رتبه خدمات و كاال
  .است نموده

  منطقه كشورهاي در داخلي ناخالص توليد به خدمات و كاال واردات نسبت -۴ جدول

  ۲۰۰۸ سال در رتبه كشور
۶۰/۶۶۳۲/۶۸۴۳/۸۲۹۱/۹۳۱۶/۸۹۲۲/۹۲۶۳/۹۰ اردن

۵۹/۴۶۰۴/۵۰۱۳/۴۲۲۳/۴۳۲۵/۳۹۱۵/۳۹۷۹/۳۹ ارمنستان
۳۵/۲۹۵۷/۳۰۶۵/۳۲۶۶/۲۸۴۱/۲۷۲۰/۳۰۵۴/۳۱ ازبكستان
۹۶/۳۷۳۱/۳۷۲۴/۴۱۹۰/۴۲۳۲/۴۲۹۹/۴۳۵۵/۴۱ اسرائيل

۶۰/۶۱۸۴/۹۰۵۷/۷۷۲۶/۷۱۰۲/۶۴۵۹/۵۶۷۴/۵۲ افغانستان
۵۵/۶۳۱۰/۶۵۶۶/۷۵۴۸/۷۱۷۳/۶۷۶۸/۶۶- عربي تحدهم امارات

۷۳/۲۲۷۰/۲۵۹۳/۲۵۶۶/۲۴۴۱/۲۴۵۴/۲۱۵۵/۳۷ ايران
۰۵/۵۰۵۵/۶۵۷۲/۷۲۹۰/۵۲۷۶/۳۷۵۱/۲۸۷۸/۲۴ آذربايجان
۲۴/۶۶۶۶/۶۳۷۲/۷۲۴۳/۷۶۹۱/۷۲۳۵/۶۸۳۱/۷۴ بحرين
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۸۴

  ۲۰۰۸ سال در رتبه كشور
۳۱/۱۵۱۳/۱۶۶۳/۱۴۵۶/۱۹۲۲/۲۳۳۴/۲۱۸۰/۲۳ پاكستان

۰۹/۷۶۴۹/۷۳۹۱/۶۹۸۴/۵۲۵۵/۵۷۴۳/۶۶۳۰/۵۸ تاجيكستان
۴۱/۵۳۶۱/۵۶۵۴/۵۹۵۴/۲۲۷۷/۱۶۷۳/۵۱۷۷/۵۰ تركمنستان

۵۸/۲۳۰۴/۲۴۱۹/۲۶۳۵/۲۵۵۸/۲۷۴۸/۲۷۳۵/۲۸ تركيه
۵۴/۳۰۵۹/۲۸۷۸/۳۷۵۰/۳۹۳۶/۳۶۷۱/۳۷۵۸/۳۱ سوريه
------- عراق

۷۸/۲۳۱۱/۲۴۹۲/۲۵۷۹/۲۷۸۲/۳۱۸۲/۳۷-۲۱ وديسع عربستان
۰۵/۲۸۹۳/۳۲۹۱/۳۸۵۹/۳۱۸۷/۳۱۱۸/۴۰- عمان

۳۴/۴۳۲۵/۴۵۲۶/۵۱۷۱/۵۷۰۳/۷۹۵۳/۸۸۵۸/۹۳ قرقيزستان
۰۴/۴۷۰۵/۴۳۴۹/۴۳۷۳/۴۴۴۳/۴۰۶۰/۴۲۹۲/۳۶ قزاقستان

۱۳/۲۸۴۷/۲۸۰۸/۲۸۴۵/۳۳۳۴/۳۸۲۱/۳۸- قطر
۶۱/۳۶۴۶/۳۴۳۸/۳۲۲۷/۲۸۱۷/۲۴۳۱/۲۸۶۴/۲۵ كويت

۴۰/۴۲۴۲/۴۶۱۸/۴۸۵۷/۵۱۰۲/۵۷۹۵/۵۷۲۶/۵۸ گرجستان
۹۴/۳۹۳۵/۳۷۶۸/۴۱۶۱/۴۲۱۵/۴۲۶۴/۴۷۶۵/۵۶ لبنان
۶۷/۲۲۳۸/۲۴۵۹/۲۹۶۱/۳۲۵۷/۳۱۸۳/۳۴۷۷/۳۸ مصر
۲۸/۴۰۴۴/۴۱--۰--- يمن

   )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام العاتاط از برگرفته :ماخذ        

 توليـد  بـه  خـارجي  مستقيم گذاري  سرمايه نسبت

  داخلي ناخالص
 انـدازه  بـه  توجـه  بـا  اقتصاد يك كه دهد  مي نشان )۵( جدول

 .اسـت  نمـوده  جذب خارجي مستقيم گذاري  سرمايه مقدار چه خود
 هـر  است روشن آنكه اول :نمود توجه نكته دو به بايد باره ينا در

 گـذاري   سـرمايه  جـذب  احتمـاالً  شود  مي بزرگتر اقتصاد يك چقدر
 بنـابراين  .گيـرد   مي صورت اقتصاد براي بيشتري خارجي مستقيم

 بـا  را كشـور  هر خارجي مستقيم گذاري  سرمايه جذب شاخص اين
 تـوان   مـي  رو ايـن  از .نمايـد   مـي  تعديل اقتصاد آن اندازه به توجه

 جـذب  در را متفـاوت  اقتصـاد  اندازه با مختلف كشورهاي عملكرد
 سـوي  از .نمـود  مقايسه يكديگر با خارجي مستقيم گذاري  سرمايه
 ،اقتصــاد يـك  داخلـي  ناخــالص توليـد  انـدازه  كــه آنجـا  از ديگـر 

 باشد  مي محصوالت و كاالها توليد در عوامل ظرفيت دهنده  نشان
 محيطــي، يهــا  شــاخص ســرمايه، ســطح كــار، نيــروي :لشــام(

 كـه  دهـد   مي   نشان شاخص اين رو اين از )اجتماعي يها  شاخص
 خـارجي  مسـتقيم  گـذاري   سـرمايه  جذب در اقتصاد يك اندازه چه

 بررسـي  اطالعـات  ايـن  ارائه از هدف ]۳[.است كرده گيري  سمت
 توجـه  اب خارجي مستقيم گذاري  سرمايه جذب در كشورها عملكرد

 شـده  بيـان  ۵ جـدول  در آنچه طبق .باشد  مي كشورها ظرفيت به
 ۲۳/۱۲ گرجســتان درصــد، ۳۲/۱۲ لبنــان ۲۰۰۸ ســال در .اســت
 گـذاري   سـرمايه  ،خـود  GDP از درصـد  ۹۸/۱۰ قزاقستان و درصد

 بزرگـي  نسـبتاً  مقـدار  ايـن،  كه است نموده جذب خارجي مستقيم
 بـا  را وضـعيت  رينبـدت  شده اعالم كشورهاي بين در ايران است،

 داشـته  منطقه كشورهاي بين در ۲۰۰۸ سال در درصد ۰۳/۰ رقم
  .است

  منطقه كشورهاي در داخلي ناخالص توليد به خارجي مستقيم گذاري  سرمايه نسبت -۵ جدول

  ۲۰۰۸ سال در رتبه كشور
۲۷/۱۳۵/۴۱۵/۷۰۵/۱۴۶۹/۲۱۴۷/۱۱۲۶/۹ اردن

۶۶/۴۳۱/۴۹۳/۶۸۸/۴۱۰/۷۵۹/۷۸۵/۷ ارمنستان
۶۷/۰۷۰/۰۵۶/۱۶۱/۰۱۴/۱۳۱/۳۲۹/۳ ازبكستان
۶۹/۱۴۴/۳۹۹/۱۱۸/۳۱۲/۱۰۴۰/۵۷۷/۴ اسرائيل

--۹۶/۲۳۹/۲۸۲/۲- افغانستان
------۲۱- عربي متحده امارات

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


  ۸۵  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

  ۲۰۰۸ سال در رتبه كشور
۴۷/۰۳۶/۰۱۹/۰۴۸/۰۱۴/۰۵۸/۰۰۳/۰۲۰ ايران

۳۳/۲۲۱۵/۴۵۹۷/۴۰۶۹/۱۲۷۸/۲۳۷/۱۴۰۳/۰ آذربايجان
۵۶/۲۳۰/۵۷۰/۷۷۹/۷۳۸/۱۸۵۱/۹۱۹/۸ بحرين
۱۴/۱۶۴/۰۱۴/۱۰۱/۲۳۵/۳۹۰/۳۳۰/۳ پاكستان

۹۵/۲۰۴/۲۱۰/۱۳۳۶/۲۰۵/۱۲۷۰/۹۳۲/۷ تاجيكستان
۱۹/۶۷۸/۳۱۷/۵۴۳/۲۴۲/۳۴۹/۸۳۵/۵ تركمنستان

۴۹/۰۵۷/۰۷۱/۰۰۷/۲۸۱/۳۴۰/۳۴۹/۲ تركيه
۵۳/۰۷۱/۰۱۲/۱۷۷/۱۸۰/۱۰۶/۳- سوريه
------- عراق

۳۳/۰۲۷/۰۱۳/۰۸۴/۳۱۴/۵۳۴/۶۸۰/۴ سعودي عربستان
۵۴/۰۱۲/۰۴۵/۰۹۸/۴۵۹/۴۵۰/۷ عمان

۲۹/۰۳۷/۲۹۳/۷۷۳/۱۴۲/۶۴۷/۵۶۰/۴ قرقيزستان
۵۱/۱۰۷۸/۶۶۳/۹۴۵/۳۷۵/۷۶۱/۱۰۹۸/۱۰ قزاقستان

------- قطر
۰۱/۰۱۴/۰۰۴/۰۲۹/۰۱۲/۰۱۱/۰۰۴/۰ كويت

۷۲/۴۳۸/۸۶۰/۹۰۶/۷۰۷/۱۵۲۱/۱۷۲۳/۱۲ گرجستان
۹۸/۶۲۴/۱۴۷۱/۸۰۰/۱۲۹۲/۱۱۹۰/۱۰۳۲/۱۲ لبنان
۷۴/۰۲۹/۰۵۹/۱۹۹/۵۳۴/۹۸۷/۸۸۵/۵ مصر
۱۵/۱۸۱/۰۰۳/۱۸۰/۱۸۷/۵۲۴/۴۸۵/۵ يمن

   )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 ثابت يها  قيمت اساس بر( داخلي ناخالص توليد

  )آمريكا دالر
 بـراي  منطقـه  كشـورهاي  داخلي لصاناخ توليد )۶( جدول در

 .اسـت  شده برآورد ۲۰۰۰ سال ثابت قيمت به ۲۰۰۸-۲۰۰۲ دوره
 نحـوي  بـه  امريكـا  دالر حسـب  بر كشورها داخلي ناخالص توليد

 يهـا   قيمـت  سـطح  براسـاس  عـدد  اين كه است شده داده نشان
 سـهم  ،)۱(نمـودار   براسـاس  .باشـد  شـده  تعـديل  كشورها همان

 در درصد ۴/۳ از جهاني داخلي ناخالص توليد از منطقه كشورهاي
 تـا  البتـه  .اسـت  رسـيده  ۲۰۰۸ سال در درصد ۸/۳ به ۲۰۰۲ سال
 يافتـه  كـاهش  ۲۰۰۸ سـال  در و بـوده  افزايشي روند ۲۰۰۷ سال
  .است بوده كشورها از برخي آمار نشدن اعالم دليل  به اين و است

  
  ]www.worldbank.org( ]۲( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

  سهم كشورهاي منطقه از توليد ناخالص داخلي جهان -۱نمودار 

 منطقـه  اقتصـاد  بزرگترين ۲۰۰۸ سال در )۶( جدول با مطابق
 ۹/۷۳۴ بــا  برابــر  داخلي ناخالص توليد با تركيه كشور به متعلق
 در اقتصادها اندازه ترين بزرگ تركيه از بعد .است ودهب دالر ميليارد

 و سـعودي  عربـستان كشورهاي به مربوط ۲۰۰۸ سال در منطقه
 .باشـد   مـي  دالر ميليـارد  ۵/۳۰۱ و ۸/۴۶۸ با برابر ترتيب به ايران

 مـورد  كشـور  ۲۵ بـين  در ۲۰۰۸ سـال  در اقتصـادها  ترين كوچك
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۸۶

 بـا  تاجيكستان دالر، دميليار ۱/۵ با قرقيزستان بـه متعلـق مطالعه
 شـده  بـرآورد  دالر ميليـارد  ۶/۱۰ با افغانستان و دالر ميليارد ۱/۵

   .است

   منطقه كشورهاي داخلي ناخالص توليد ارزش -۶ جدول

  ميليارد دالر

 نسبت ۲۰۰۸ سهم كشور
  )درصد( منطقه به

 سال در رتبه
۲۰۰۸ 

۶/۹۲/۱۰۴/۱۱۶/۱۲۸/۱۴۰/۱۷۲/۲۱۹۲/۰ اردن
۴/۲۸/۲۶/۳۹/۴۴/۶۲/۹۹/۱۱۵۲/۰ ارمنستان
۷/۹۱/۱۰۰/۱۲۳/۱۴۰/۱۷۳/۲۲۹/۲۷۲۱/۱ ازبكستان
۰/۱۱۳۹/۱۱۸۸/۱۲۶۲/۱۳۴۸/۱۴۵۰/۱۶۷-۷۸/۸۲۲ اسرائيل

۳/۴۸/۴۷/۵۸/۶۲/۸۲/۱۰۶/۱۰۴۶/۰ افغانستان
۳/۷۵۶/۸۸۸/۱۰۳۰/۱۳۳۳/۱۶۳۷/۱۹۸ عربي متحده امارات

۴/۱۱۶۴/۱۳۵۲/۱۶۳۰/۱۹۲۹/۲۲۲۱/۲۸۶۵/۳۰۱۳ ايران
۲/۶۳/۷۷/۸۲/۱۳۰/۲۱۰/۳۳۱/۴۶۰۰/۲ آذربايجان
۵/۸۷/۹۲/۱۱۵/۱۳۹/۱۵۵/۱۸۹/۲۱۹۵/۰ بحرين
۳/۷۲۲/۸۳۰/۹۸۶/۱۰۹۵/۱۲۷۲/۱۴۳۵/۱۶۴۱۴/۷ پاكستان

۲/۱۶/۱۱/۲۳/۲۸/۲۷/۳۱/۵۲۲/۰ تانتاجيكس
۵/۴۰/۶۸/۶۲/۱۷۴/۲۱۵/۹۳/۱۵۶۷/۰ تركمنستان

۷/۲۳۲۶/۳۰۴۰/۳۹۳۰/۴۸۴۹/۵۲۹۸/۶۴۷۹/۷۳۴۹۱/۳۱ تركيه
۶/۲۱۴/۲۲۵/۲۴۲/۲۸۴/۳۳۵/۴۰۲/۵۵۴۰/۲ سوريه
۰/۱۹۶/۱۲ عراق

۶/۱۸۸۶/۲۱۴۳/۲۵۰۶/۳۱۵۶/۳۵۶۱/۳۸۴۸/۴۶۸۳۵/۲۰ سعودي عربستان
۰/۲۰۵/۲۱۷/۲۴۹/۳۰۸/۳۶۶/۴۱ عمان

۶/۱۹/۱۲/۲۵/۲۸/۲۸/۳۱/۵۲۲/۰ قرقيزستان
۶/۲۴۸/۳۰۲/۴۳۱/۵۷۰/۸۱۹/۱۰۴۴/۱۳۳۷۹/۵ قزاقستان

۴/۱۹۵/۲۳۷/۳۱۵/۴۲۸/۵۶۰/۷۱ قطر
۱/۳۸۹/۴۷۴/۵۹۸/۸۰۶/۱۰۱۷/۱۱۴۰/۱۴۸۴۳/۶ كويت

۴/۳۰/۴۱/۵۴/۶۸/۷۲/۱۰۸/۱۲۵۶/۰ گرجستان
۲/۱۹۱/۲۰۸/۲۱۹/۲۱۴/۲۲۰/۲۵۳/۲۹۲۷/۱ لبنان
۹/۸۷۹/۸۲۸/۷۸۷/۸۹۵/۱۰۷۵/۱۳۰۳/۱۶۲۰۵/۷ مصر
۹/۹۰/۱۱۹/۱۳۸/۱۶۱/۱۹۷/۲۱۶/۲۶۱۵/۱ يمن

۴/۱۱۰۹۵/۱۲۷۶۱/۱۵۰۲۹/۱۸۲۹۷/۲۱۲۲۲/۲۵۱۴۱/۲۳۰۳۰۰/۱۰۰- منطقه كل
۳/۳۳۰۷۰۱/۳۷۲۰۷۰/۴۱۹۱۷۳/۴۵۲۹۲۵/۴۹۰۲۱۳/۵۵۱۱۷۰/۶۰۵۵۷-- جهان

 نسبت منطقه سهم
 )درصد( جهان به

۴/۳۴/۳۶/۳۰/۴۳/۴۶/۴۸/۳--

  ]www.worldbank.org( ]۱( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 قـدرت  برابـري  اساس بر( خلياد ناخالص توليد

 )خريد

 صـورتي   به خريد، قدرت برابري براساس داخلي ناخالص توليد
 برابـر  كشـورها  بـين  در را هـا   قيمـت  سـطح  كـه  رود  مـي  كـار  هب

 يـك  نيـاز  مورد ملي پول از واحدهايي تعداد واقع در ]۵[.نمايد  مي

 داخلـي  بازار در خدمات و كاالها از مقدار همان خريد براي كشور
 متحـده  ايـاالت  در تـوان   مـي  ريكـا ما دالر برحسـب  كه باشد  مي

  .نمود خريداري
 اسـاس  بـر  داخلـي  ناخـالص  توليـد  بيشـترين  ۲۰۰۸ سال در
 بررسـي  مـورد  كشـورهاي  بـين  در (P.P.P) خريـد  قدرت برابري
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  ۸۷  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 بـا  ايـران  دالر، يـارد ميل ۹۴/۸۸۱ بـا  تركيـه  كشـورهاي  به متعلق
 دالر ميليارد ۱۰/۵۴۶ با سعودي عربستان و دالر ميليارد ۲۵/۷۸۱

 معيـار  اساس بر شود  مي مالحظه كه طور همان .است شده برآورد

 رده بـه  و يافتـه  بهبـود  ايران كشور وضعيت خريد قـدرت برابري
   .است ارتقايافته بررسي مورد كشورهاي بين در دوم

   منطقه كشورهاي در خريد قدرت برابري براساس داخلي خالصنا توليد - ۷ جدول

  دالر ميليارد

 ۲۰۰۸سال در رتبه۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷ كشور

۲۴/۱۹۰۵/۲۰۷۶/۲۱۵۳/۲۳۴۲/۲۵۶۷/۲۷۸۶/۲۹ اردن
۷۵/۸۹۸/۹۰۳/۱۱۵۶/۱۲۲۲/۱۴۱۷/۱۶۲۶/۱۷ ارمنستان
۶/۴۳۴۴/۴۵۹۳/۴۸۳۶/۵۲۱۸/۵۶۵۲/۶۱۰۶/۶۷ ازبكستان
۷/۱۴۴۸۹/۱۴۶۲۳/۱۵۴۱/۱۶۲۶۶/۱۷۰۵۴/۱۷۹۷۲/۱۸۶ اسرائيل

۶۲/۱۵۸۵/۱۷۵۴/۱۹۳۷/۲۲۸۸/۲۴۹/۲۸۵۶/۲۹ افغانستان
۸۳/۱۵۰۷۸/۱۶۸۱۵/۱۸۵۳۳/۲۰۰۱۶/۲۱۹۹۷/۲۳۲ عربي متحده امارات

۴۳/۵۴۶۳۱/۵۸۵۰۷/۶۱۵۵/۶۴۳۴۳/۶۸۱۷۵/۷۳۴۲۵/۷۸۱ ايران
۳۶/۲۴۰۹/۲۷۸۵/۲۹۷۳/۳۷۷۵/۵۰۴۶/۶۳۳۱/۷۰ آذربايجان
۶۷/۱۶۸۷/۱۷۸۷/۱۸۳۴/۲۰۷۱/۲۱۵۲/۲۳ بحرين
۷۴/۲۸۰۳۴/۲۹۴۰۳/۳۱۶۲۶/۳۴۰۲۸/۳۶۱۸۱/۳۸۱۴۴/۳۸۹ پاكستان

۴۴/۷۲/۸۰۷/۹۶۷/۹۳۵/۱۰۱۶/۱۱۰۴/۱۲ تاجيكستان
۵۸/۱۴۰۷/۱۷۰۱/۲۰۶۱/۲۲۱۹/۲۵۱۱/۲۸۸۶/۳۰ تركمنستان

۰۳/۶۲۶۹۹/۶۵۸۶۹/۷۶۰۲۴/۷۸۱۱/۸۳۵۰۹/۸۷۴۹۴/۸۸۱ تركيه
۲۷/۶۷۳۷/۶۸۳۵/۷۲۶۱/۷۵۴۷/۷۹۸/۸۲۱۱/۸۷ سوريه
------- عراق

۱/۴۱۰۵۱/۴۴۱۷۷/۴۶۴۵۸/۴۹۰۰۷/۵۰۶۸۴/۵۲۲۱/۵۴۶ سعودي عربستان
۴۷۱۴/۴۷۷۵/۴۸۱۴/۵۱۲/۵۴۳۸/۵۸ عمان

۷۷/۷۳۲/۸۹/۸۸۹/۸۱۶/۹۹۳/۹۶۹/۱۰ قرقيزستان
۲۷/۱۰۰۵۹/۱۰۹۱۱/۱۲۰۷۷/۱۳۱۸۶/۱۴۶۸۵/۱۵۸۹۳/۱۶۳ قزاقستان

۴۴/۴۲۹۳/۴۳۰۸/۵۳۳/۵۶۱۹/۶۳ قطر
۲۴/۷۷۶۲/۹۰۸۶/۹۹۴۴/۱۱۰۱۹/۱۱۶۲۷/۱۲۱ كويت

۲۲/۱۲۵۷/۱۳۳۷/۱۴۷۵/۱۵۲۲/۱۷۳۷/۱۹۷۵/۱۹ گرجستان
۷/۳۴۸۲/۳۵۵/۳۸۸۸/۳۸۱۱/۳۹۰۴/۴۲۶۲/۴۵ لبنان
۹۱/۲۹۶۴۳/۳۰۶۹۴/۳۱۸۲۲/۳۳۳۰۴/۳۵۶۲۳/۳۸۱۵۲/۴۰۸ مصر
۷۹/۴۰۰۶/۴۲۷۳/۴۳۱۷/۴۶۶۵/۴۷۲۲/۴۹۱۴/۵۱ يمن

   ]www.worldbank.org( ]۱( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 )ثابت يها  قيمت( سرانه داخلي ناخالص توليد

 اعضـاي  تـك  تـك  سهم واقع در سرانه داخلي ناخالص توليد
 نشـان  را كشـور  آن داخلـي ناخـالص توليد از كشور يك جمعيت

 اسـتاندارد  متوسـط  نمايـانگر  سرانه داخلي ناخالص توليد .دهد  مي
 تغييـر  يك لذا .است كشور يك جمعيت )زنـدگي سـطح( زنـدگي

 كــشور  يــك  ملــي  اقتصـادي  رشد تغيير بيانگر شاخص اين در
 آگـاهي  بـراي  شـاخص  ايـن  از اقتصادي تحليلگران ]۶[.باشد  مي

 يهــا  سياسـت  ارزيــابي و اقتصـادي  رشــد زمـاني  رونــد از يـافتن 
 توليـد  روند كه، چرا ؛كنند  مي استفاده توسعه يها  طرح و اقتصادي
 بـه  سـال  يـك  معمــوالً  خـاص  انزمـ  يـك  طي داخلي ناخالص
 حـال  در كشـور  يـك  مردم زندگي سطح آيا دارد  مي بيان روشني

 ناخـالص  توليد باالترين ،۲۰۰۸سال در]۷[.خير يا است شدن بهتر
 بــه  متعلــق  بررســي  مـورد كـشورهاي بـين در سـرانه داخلـي

 دالر، ۸/۱۶۹۶۷ با بحرين دالر، ۲۳/۲۱۸۶۹ با اسرائيل كشورهاي
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۸۸

 دالر، ۴۹/۵۸۱۴ بـا  لبنـان  دالر،۴۳/۱۰۲۵۰ بـا  سـعودي  عربستان
 ايـن  .باشـد   مي دالر ۳۱/۲۵۶۴ با ايران و دالر ۷۴/۵۰۹۸ با تركيه
 ناخـالص  توليد كمترين .باشد  مي مشاهده قابل  ۷ دولج در نتايج

 ردال ۹۶/۲۴۴ بــا تاجيكســتان كشــور بــه مربــوط ســرانه داخلــي
  .باشد  مي

  )دالر( منطقه كشورهاي در )ثابت يها  قيمت( سرانه داخلي ناخالص توليد - ۸ جدول

 سال در رتبه۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷  ۲۰۰ كشور
۲۰۰۸  

۸۶/۱۸۷۰۴۷/۱۹۰۱۰۵/۲۰۱۵۷۸/۲۱۲۹۴۱/۲۲۴۸۹۴/۲۳۶۹  ۱۶/۲۴۷۶ اردن
۸/۷۷۴۴۵/۸۸۳۶۱/۹۷۵۱۱/۱۱۱۰۱۹/۱۲۵۵۳/۱۴۲۵۹۳/۱۵۱۹ ارمنستان
۰۶/۵۹۰۷۳/۶۰۷۰۱/۶۴۷۲۹/۶۸۴۴۱/۷۲۵۰۳/۷۸۳۵۷/۸۳۹ ازبكستان
۴۵/۱۸۸۵۳۹۹/۱۸۷۹۵۶۹/۱۹۳۸۹۲۴/۲۰۰۲۲۶۳/۲۰۷۱۰۸۳/۲۱۴۰۴۲۳/۲۱۸۶۹ اسرائيل

------- افغانستان
۸۴/۲۰۵۱۲۹۴/۲۱۸۸۸۹۲/۲۲۹۹۰۶۵/۲۳۹۲۵۲/۲۵۲۸۷۰۶/۲۶۰۷۱- عربي متحده امارات

۱۷/۱۷۱۰۶۹/۱۸۰۳۸۶/۱۸۶۶۳۹/۱۹۲۴۴۲/۲۰۰۸۴۳/۲۱۳۷۳۱/۲۵۶۴ ايران
۲۵/۷۸۴۵۱/۸۶۵۴۸/۹۴۵۹۲/۱۱۸۲۶۴/۱۵۷۳۶۴/۱۹۴۵۲۳/۲۱۳۱ آذربايجان
۵۶/۱۲۹۰۰۹/۱۳۵۱۸۹۹/۱۳۹۵۸۴۸/۱۴۷۱۹۷۷/۱۵۳۶۸۹۵/۱۶۲۹۸۸/۱۶۹۶۷ بحرين
۲۶/۵۳۷۸۸/۵۴۹۳۳/۵۷۶۷۴/۶۰۵۵۳/۶۲۹۲/۶۵۱۱۴/۶۵۰ پاكستان

۹۵/۱۶۳۷۳/۱۷۸۴۱/۱۹۵۸۷/۲۰۵۲۴/۲۱۷۷/۲۳۰۹۶/۲۴۴ تاجيكستان
۱۷/۸۷۴۳۹/۱۰۰۸۴۲/۱۱۶۴۰۵/۱۲۹۷۰۶/۱۴۲۵۰۵/۱۵۶۹۲/۱۷۰۰ تركمنستان

۱۶/۳۹۱۱۷۹/۴۰۶۱۸۷/۴۳۸۳۸۳/۴۶۹۰۲۸/۴۹۵۰۳۹/۵۱۱۶۷۴/۵۰۹۸ تركيه
۰۱/۱۲۱۲۶۳/۱۱۹۶۰۴/۱۲۲۸۴۲/۱۲۴۲۱۴/۱۲۷۴۵/۱۲۹۵۸۵/۱۳۲۹ سوريه
۲۸/۸۴۳۷/۴۸۲۵۷/۶۸۹---- عراق

۹۴/۸۷۹۶۰۴/۹۲۶۶۲۹/۹۵۴۳۳۸/۹۸۱۶۹۳/۹۸۸۶۲۴/۱۰۰۱۲۴۳/۱۰۲۵۰ سعودي عربستان
۲۴/۸۸۱۷۸/۷۶۹۷۸/۸۸۳۸۳۶/۹۱۰۲۷۹/۹۴۵۹- عمان

۸۷/۲۸۸۴/۳۰۶۴۴/۳۲۴۶۸/۳۲۰۲۷/۳۲۷۲/۳۵۲۸۷/۳۷۵ قرقيزستان
۱۷/۱۵۳۴۲۱/۱۶۷۱۹۶/۱۸۱۸۷۴/۱۹۷۷۳۲/۲۱۶۶۲۹/۲۳۳۲۶۵/۲۳۷۷ قزاقستان

۷۳/۲۸۷۲۰۷۵/۲۷۸۱۳۷۹/۳۰۸۴۷۵۳/۲۹۴۵۳۱۱/۲۹۲۵۱-- قطر
۸/۱۶۷۵۹۰۱/۱۹۱۵۸۳۴/۲۰۵۷۰۶۳/۲۲۰۶۹۶۵/۲۲۶۴۵۱۳/۲۳۰۷۲- كويت

۱۶/۷۳۰۷۶/۸۲۰۳۵/۸۷۹۴۲/۹۷۵۹۳/۱۰۷۹۹۳/۱۲۲۸۳۱/۱۲۶۸ گرجستان
۶۲/۴۷۵۷۹/۴۸۲۸۷۵/۵۱۰۹۵۸/۵۰۹۲۷۳/۵۰۶۷۲۸/۵۳۹۹۴۹/۵۸۱۴ لبنان
۶۷/۱۴۵۱۹۴/۱۴۶۹۱۷/۱۵۰۱۲۱/۱۵۳۹۳۳/۱۶۱۴۰۵/۱۶۹۷۸۳/۱۷۸۵ مصر
۳۳/۵۳۲۱۲/۵۳۳۴۹/۵۳۸۴۴/۵۵۲۹۴/۵۵۳۹۹/۵۵۵۳۳/۵۶۱ يمن

 ]www.worldbank.org( ]۱( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 قدرت برابري اساس بر سرانه داخلي ناخالص توليد

 p.p.p)( خريد

 برابـري  براسـاس  سـرانه  داخلـي  ناخالص توليد حال عين در
 خريـد  قدرت اساس بـر را كـشورها رفـاه متوسـط خريـد، قدرت
 بـراي  تـري  سـب منا معيار لذا .دماين  يم ارائه آنها ملي پول واقعي

 در ]۷[.شـود   مـي  محسـوب  نيز كشور يـك رفـاه متوسـط ارزيابي
 مقـام  در بررسـي  مـورد  كشورهاي بين در ايران رتبه ۲۰۰۸ سال

 ايــن  نظــر  نقطه از ايران وضعيت ديگر بيان به .باشد  مي چهارم
 بـين  در .باشـد   مـي  بهتر كشورها ساير از ۲۰۰۸ سال در شـاخص

 شـاخص  ايـن  نظـر  از وضـعيت  تـرين به بررسي مورد كشورهاي
 بـا  اسـرائيل  دالر، ۸۲/۳۲۲۳۲ بـا  بحـرين  كشـورهاي  بـه  متعلق

 بـا  ايـران  و دالر ۲۲۱۵۸ بـا  سـعودي  عربستان دالر، ۷۸/۲۵۵۴۷
 ناخـالص  توليـد  كـه  است ذكر به الزم .باشد  مي دالر ۱۲/۱۲۴۳۲

 تركيـه  كشـور  بــراي  خريد قدرت برابري اساس بر سرانه داخلي
   .باشد  مي دالر ۸۷/۱۱۹۳۱
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  ۸۹  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

  )دالر( منطقه كشورهاي p.p.p)( خريد قدرت برابري اساس بر سرانه داخلي ناخالص توليد -۹ جدول

 سال در رتبه۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷  ۲۰۰۸ كشور
۲۰۰۸ 

۶۲/۳۸۱۹۱۱/۳۸۸۲۴۱۱۴۲۴/۴۳۴۸۴۳/۴۵۹۰۵۶/۴۸۳۸۴۲/۵۰۵۵۱۱ اردن
۰۷/۲۸۶۰۱۴/۳۲۶۱۳۵/۳۶۰۱۸۲/۴۰۹۸۳۶/۴۶۳۳۳۲/۵۲۶۱۶۲/۵۶۱۰۱۰  ارمنستان
۴/۱۷۲۵۰۶/۱۷۷۷۹۴/۱۸۹۱۹۴/۲۰۰۰۱۹/۲۱۲۱۶۸/۲۲۸۹۰۱/۲۴۵۵۱۵ ازبكستان
۷۳/۲۲۰۲۴۶/۲۱۹۵۷۱۷/۲۲۶۵۱۱۱/۲۳۳۹۰۳/۲۴۱۹۴۲۶/۲۵۰۰۵۷۸/۲۵۵۴۷۲ اسرائيل

۴۱/۶۲۸۵۴/۷۰۰۶۲/۷۴۷۸۸/۸۳۴۹۳/۹۰۳۶۲/۱۰۲۲۵۵/۱۰۱۸۱۹ افغانستان
۰۴/۴۲۰۰۴۸۷/۴۴۸۲۱۴۱/۴۷۰۷۸۴۴/۴۸۹۹۲۴۸/۵۱۷۸۰۵۹/۵۳۳۸۵-۲۱ عربي متحده امارات

۵۴/۸۲۷۷۱۸/۸۷۳۰۹۳/۹۰۳۵۳۸/۹۳۱۴۱۳/۹۷۲۱۵۵/۱۰۳۴۵۱۲/۱۲۴۳۲۴ ايران
۸۶/۲۹۸۰۷/۳۲۸۹۶۷/۳۵۹۳۱۴/۴۴۹۶۲۴/۵۹۸۱۱۶/۷۳۹۵۵۷/۸۱۰۰۸ آذربايجان
۴۹/۲۴۵۰۶۱۳/۲۵۶۸۱۱۴/۲۶۵۱۷۸/۲۷۹۶۱۲۲/۲۹۱۹۵۲۴/۳۰۹۶۲۸۲/۳۲۲۳۲۱ بحرين
۴۲/۱۹۳۷۹۲/۱۹۸۲۳۱/۲۰۷۸۳۶/۲۱۸۴۱۴/۲۲۷۰۳۱/۲۳۴۸۴۷/۲۳۴۴۱۶ پاكستان

۸۴/۱۱۷۸۰۷/۱۲۸۵۱۴۰۵۲۶/۱۴۸۰۰۱/۱۵۶۲۷۴/۱۶۵۸۳۲/۱۷۶۱۱۸ تاجيكستان
۱۴/۳۱۴۶۲۱/۳۶۲۹۷۷/۱۴۹۰۱۱/۴۶۶۸۸/۵۱۲۸۰۳/۵۶۴۷۰۲/۶۱۱۹۹ تركمنستان

۷۵/۹۱۵۲۲۴/۹۵۰۵۹۶/۱۰۲۵۸۲۹/۱۰۹۷۷۴۴/۱۱۵۸۴۱۶/۱۱۹۷۳۸۷/۱۱۹۳۱۵ تركيه
۴۱/۳۸۵۷۴۸/۳۸۰۸۴۴/۳۹۰۸۱۹/۳۹۵۴۱۷/۴۰۵۵۱۲/۴۱۲۳۴۵/۴۲۳۲۱۴ سوريه
------۲۲- عراق

۰۴/۱۹۰۱۶۰۸/۲۰۰۳۰۴/۲۰۶۲۹۷۱/۲۱۲۱۹۲۳/۲۱۳۷۲۱/۲۱۶۴۳۲۲۱۵۸۳ سعودي عربستان
۴۸/۱۸۹۲۱۱۷/۱۸۶۶۵۷۶/۱۸۹۶۷۳۴/۱۹۵۳۳۳۸/۲۰۳۰۰۴۴/۲۱۴۱۲-۲۳ عمان

۴/۱۵۵۶۸/۱۶۵۰۱۷۴۸۷۳/۱۷۲۷۲۹/۱۷۶۳۵۶/۱۸۹۷۱۱/۲۰۲۵۱۷ قرقيزستان
۰۴/۶۷۴۸۸۲/۷۳۵۰۶۹/۸۰۰۰۱۱/۸۶۹۹۵۸/۹۵۲۸۶۱/۱۰۲۵۸۱۳/۱۰۴۵۸۷ قزاقستان

۵۶/۶۲۰۰۵۴۶/۶۰۰۴۷۶۹/۶۶۵۹۷۶۲/۶۳۵۸۷۶۱/۶۳۱۵۰--۲۴ قطر
۸۷/۳۳۰۷۹۳۷/۳۷۸۱۳۹۸/۴۰۶۰۰۲۲/۴۳۵۶۰۱۵/۴۴۶۹۷۹۲/۴۵۵۳۸-۲۵ كويت

۲۲/۲۶۴۰۸۴/۲۹۶۷۶۹/۳۱۷۹۰۷/۳۵۲۷۹۸/۳۹۰۴۷۶/۴۴۴۳۱۵/۴۵۸۶۱۳ گرجستان
۰۸/۸۹۰۰۴۳/۹۰۳۳۸۲/۹۵۵۸۷۱/۹۵۲۶۲۱/۹۴۸۰۴۵/۱۰۱۰۰۱۷/۱۰۸۷۷۶ لبنان
۲۴/۴۰۷۳۴۹/۴۱۲۴۱۳/۴۲۱۲۸۵/۴۳۱۸۶۴/۴۵۲۹۷۴/۴۷۶۱۸۴/۵۰۱۰۱۲ مصر
۳۳/۵۳۲۱۲/۵۳۳۴۹/۵۳۸۴۴/۵۵۲۹۴/۵۵۳۹۹/۵۵۵۳۳/۵۶۱۲۰ يمن

  ]www.worldbank.org( ]۱( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 خريد قدرت بريابر اساس بر داخلي ناخالص توليد

 )جهاني توليد از سهم(

 از كلـي  ارزيـابي  يـك  و خـارج  اي  منطقـه  بعد از شاخص اين
 حـال  عـين  در .نمايـد   مـي  ارائه جهاني اقتصاد از كشور يك سهم
 جهــان  جمعيـت از كـشور هـر جمعيت سهم به توجه با توان  مي

 دسـت  بـه  جهـان  سـطح  در كشـور  آن اقتصـاد  از بهتري ارزيابي

 بـه  متعلـق  جهـاني  توليد از سهم بيشترين ۲۰۰۸سال در]۸[.آورد
 با سعودي تانعربـس و درصد ۶۲/۰با تركيه درصد، ۶۹/۰ با ايران

 و درصـد  ۰۲/۰ بـا  گرجسـتان  كشـورهاي  .است بوده درصد۵۳/۰
 توليـد  از سـهم  درصـد  ۰۱/۰ بـا  هريك قرقيزستان و تاجيكستان

 ذكـر  بـه  الزم .باشـند   مـي  دارا منطقه در را سهم كمترين ،جهاني
 در افـزايش  علـت  بـه  خيـز  نفت كشورهاي سهم فزوني كه است

   .باشد  مي نفت قيمت

  منطقه كشورهاي )جهاني توليد از سهم( خريد قدرت بريابر اساس بر داخلي ناخالص ليدتو -۱۰ جدول

 ۲۰۰۸ سال در رتبه ۲۰۰۸ كشور

۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۱۳ اردن
- ۱۸ ارمنستان
۰۴/۰۰۴/۰۰۵/۰۰۵/۰۰۵/۰۰۶/۰۰۶/۰۹ ازبكستان

۳۹/۰۴ ۳۸/۰ ۳۵/۰ ۳۳/۰ ۳۱/۰ ۲۸/۰ ۳۳/۰ رائيلاس

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۹۰

 ۲۰۰۸ سال در رتبه ۲۰۰۸ كشور

۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۱۴ افغانستان
۱/۰۱/۰۱۲/۰۱۳/۰۱۴/۰- ۱۹ عربي متحده امارات

۵۱/۰۵۵/۰۵۹/۰۶۲/۰۶۴/۰۶۷/۰۶۹/۰۱ ايران
۰۲/۰۰۲/۰۰۳/۰۰۳/۰۰۴/۰۰۵/۰۰۵/۰۱۰ آذربايجان
۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰- ۲۰ بحرين
۲۷/۰۲۸/۰۲۹/۰۳۲/۰۳۴/۰۳۶/۰۳۸/۰۵ پاكستان

۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۱۶ تاجيكستان
- ۲۱ تركمنستان

۴۲/۰۴۵/۰۴۸/۰۵۲/۰۵۶/۰۶/۰۶۲/۰۲ تركيه
۰۶/۰۰۷/۰۰۷/۰۰۷/۰۰۸/۰۰۸/۰۰۸/۰۸ سوريه
- ۲۲ عراق

۴۱/۰۴۱/۰۴۴/۰۴۶/۰۴۹/۰۵۱/۰۵۳/۰۳ سعودي عربستان
۰۴/۰۰۴/۰۰۵/۰۰۵/۰۰۵/۰- ۲۳ عمان

۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۱۷ قرقيزستان
۰۹/۰۱/۰۱۱/۰۱۲/۰۱۳/۰۱۵/۰۱۷/۰۷ قزاقستان

۰۴/۰۰۴/۰۰۴/۰۰۵/۰۰۶/۰- ۲۴ قطر
۰۸/۰۰۸/۰۱/۰۱/۰۱۱/۰- ۲۵ كويت
۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۱/۰۰۲/۰۰۲/۰۰۲/۰۱۵ نگرجستا
۰۳/۰۰۳/۰۰۴/۰۰۴/۰۰۴/۰۰۴/۰۰۴/۰۱۲ لبنان
۲۹/۰۳/۰۳۱/۰۳۲/۰۳۳/۰۳۶/۰۳۹/۰۶ مصر
۰۴/۰۰۴/۰۰۴/۰۰۴/۰۰۵/۰۰۵/۰۰۵/۰۱۱ يمن

  ]www.worldbank.org( ]۱( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

  غيرنفتي تجارت
 كشـورهاي  مشـاركت  ميـزان  افزايش گوياي مطالعات، نتايج

ـ   بين كار تقسيم در بررسي مورد  تجـارت  ارزش .باشـد   مـي  يالملل
 ۲۰۰۸ سـال  در دنيـا  بـا  تجارت در كشورها از دسته اين غيرنفتي

 ،۲۰۰۲ سـال  بـا  مقايسـه  در كـه  باشـد   مي دالر ميلياردهزار  ۸/۱
 برابـر  سـه  از بـيش  درصـد ۲۴ سـاالنه  رشـد  نرخ با مذكور ارزش

 جهان غيرنفتي تجارت ارزش كه است حالي در اين .است گرديده
 ۴/۲ حـدود  به درصد ۱۶ ساالنه رشد نرخ با مذكور دوره طول در

 پيش كشورهاي سهم افزايش به منجر مذكور نتيجه .گرديد برابر
 مورد كشورهاي سهم ]۴[.تاس گرديده المللي بين تجارت در گفته

 ۳/۳ از مطالعـه  مـورد  دوره طـول  در يالملل  بين تجارت از مطالعه
 اساس بر ديگر سويي از .است يافته افزايش درصد ۶/۴ به درصد

 بـازار  يـك  داراي مطالعه مورد كشورهاي ،)۱۱(جدول  مشاهدات
 دالر ميليـارد  ۲/۸۱۰ ارزش بـه  خـارجي  غيرنفتـي  كاالهاي وسيع

 ،۲۰۰۲ سـال  در كشـورها  از دسـته  ايـن  واردات ارزش .باشند  مي

 و مستمر بطور اخير يها  سال طي در كه بوده دالر ميليارد ۱/۲۵۰
 نـرخ  بـا  مقايسه در كه است يافته افزايش دالر ميليارد ۲/۸۱۰ به

 بيشـتر  واحد هفت از بيش )درصد ۱۶( جهاني واردات ساالنه رشد
 كشـورهاي  سـهم  شافـزاي  بـه  منجر مذكور تحوالت .است بوده
 ۲/۴ بـه  درصـد  ۱/۳ از جهـان  نفتـي  غيـر  واردات از مطالعه مورد

 از كشـورها  از دسـته  ايـن  برخورداري ترتيباين  به .گرديد درصد
 ايـن  يهـا   ويژگـي  از خارجي كاالهاي براي تقاضا رشد روبه بازار

 تقاضـاي  گرفتن شتاب با همزمان ديگر سويي از .باشد  مي منطقه
 ايـن  غيرنفتـي  صـادرات  حجـم  المللي، بين رتتجا رشد و جهاني
 نفتي غير راتدصا ارزش .است يافته افزايش نيز كشورها از دسته

 بوده دالر ميليارد ۲۷۰ بر بالغ ۲۰۰۲ سال در كشورها از دسته اين
 درصـدي ۲۶ ساالنه رشد نرخ با مطالعه مورد يها  سال طي در كه

 افزايش ۲۰۰۸ سال در دالر ميليارد ۸/۹۴۸ به )مستمر بطور البته(
 ۹/۸۰۳۶ از جهـان  غيرنفتـي  صادرات ايشافز توجه با .است يافته

 سـال  در دالر ميليـارد  ۳/۱۹۵۵۷ بـه  ۲۰۰۲ سـال  در دالر ميليارد
 ۴/۳ از جهـان  غيرنفتـي  صـادرات  از كشـورها  ايـن  سهم ،۲۰۰۸
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  ۹۱  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 وضـعيت  )۱۱(جـدول   .اسـت  يافتـه  افزايش درصد ۹/۴ به درصد
 يهـا   سـال  طـي  در را منطقه در عواق كشورهاي غيرنفتي تجارت

  .نمايد  مي ارائه ،۲۰۰۸-۲۰۰۲

  تجاري چندجانبه نظام در منطقه در واقع كشورهاي غيرنفتي تجارت وضعيت -۱۱ جدول

 سال

 ارزش برحسب غيرنفتي تجارت ارزش برحسب غيرنفتي واردات ارزش برحسب غيرنفتي صادرات

 جهان منطقه
 منطقه سهم
 جهان به نسبت
 )درصد(

 جهان منطقه
 منطقه سهم
 جهان به نسبت
 )درصد(

 جهان منطقه
 منطقه سهم
 جهان به نسبت
 )درصد(

۱/۲۷۰۹/۸۰۳۶۳۶/۳۱/۲۵۰۷۹۷۳۱۴/۳۲/۵۲۶۹/۱۶۰۰۹۲۹/۳
۷/۳۴۲۹۳۴۶۶۷/۳۵/۲۹۳۲/۹۲۲۷۱۸/۳۶/۶۳۶۲/۱۸۵۷۳۴۳/۳
۲/۴۴۰۵/۱۱۳۲۴۸۹/۳۴/۳۸۱۶/۱۱۱۷۲۴۱/۳۶/۸۲۱۱/۲۲۴۹۷۶۵/۳
۴/۵۹۴۸/۱۲۸۱۷۶۴/۴۴۹۰۲/۱۲۶۵۱۸۷/۳۴/۱۰۵۴۱/۲۵۴۶۹۱۴/۴
۹/۷۰۴۹/۱۴۷۳۲۷۸/۴۹/۵۷۶۷/۱۴۴۵۳۹۹/۳۹/۱۲۸۱۶/۲۹۱۸۶۳۹/۴
۸/۸۲۰۶/۱۷۱۲۸۷۹/۴۹/۷۰۵۱/۱۶۶۸۹۲۳/۴۷/۱۵۲۶۷/۳۳۸۱۷۵۱/۴
۸/۹۴۸۳/۱۹۵۵۷۸۵/۴۲/۸۱۰۷/۱۹۱۶۴۲۳/۴۹/۱۷۹۴۹/۳۸۷۲۱۶۴/۴

 نرخ متوسط
 ساالنه رشد

۸۹/۲۴۳۴/۱۶۳۵/۷۰۶/۲۳۹۲/۱۵۱۶/۶۷۴/۲۳۱۳/۱۶۵۵/۶

  ]CD\RAM-PC/TAS 2008 ]۳ عنوان تحت الملل  بين تجارت مركز افزاري  نرم بانك از برگرفته جدول اين خام اطالعات :مآخذ

 توليـد  در تغييـر  درصـد  اساس بر( اقتصادي رشد

 يها  سال طي ثابت يها  قيمت به داخلي ناخالص

 )مختلف

 دهنـده   نشـان  آن رشـد  و سرانه درآمد دانيم،  مي كه طور  همان
 قـدرت  چون انداز،  چشم سند براساس اما .است كشور يك توسعه

 توليـد  لـذا  اسـت،  گرفتـه  قـرار  تأكيـد  مـورد  منطقه در شدن اول
 ثابـت  را جمعيـت  رشد اگر .گيرد  مي قرار محوريت داخلي ناخالص

 به اميد توان  مي باال، اقتصادي رشد داشتن با گاه  نآ يم،نماي فرض
 برخــوردار نيــز بــاالتر ســرانه درآمــد از آينــده در كــه داشــت آن

 ۲۵ بـين  در اقتصـادي  رشـد  بـاالترين  ۲۰۰۸ سـال  در ]۹[.باشيم
 ،درصـد  ۵۴/۹ بـا  بحرين كشورهاي به متعلق بررسي مورد كشور
ـ  درصد ۶۹/۷ با مصر و درصد ۳۶/۸ با تركيه  .اسـت  شـده  رآوردب

 كشـورهاي  بـه  مربـوط  سـال  اين در اقتصادي رشدهاي كمترين
 و درصـد  -۳۴/۰ بـا  سوريه درصد، -۴۰/۰ با عربي متحده امارات

 اسـت  ذكـر  به الزم البته .است شده برآورد -۱۶/۰ با تاجيكستان
 امكـان  باشـد،  بيــشتر  اقتصـاد  خـالي  هـاي   ظرفيـت  چـه  هر كه

 رشـد  .باشـد   مـي  تصـور  قابـل  بـالقوه  صـورت  به باالتر رشدهاي
 از مطالعـه  مورد كشورهاي بين در ۲۰۰۸ سال در ايران اقتصادي

 توان نشانگر كه است بوده بيشتر كـشور ۵ از و كمتـر كـشور ۱۰
 با .باشد  مي باالتر اقتصادي رشدهاي به دستيابي براي ايران بالقوه
 ۲/۳ بــه  ۱/۳ از ايـران  رشـد  درصد تغيير مقداري اندازه به توجه

 تأمـل  قابـل  موضـوع  ايـن  و نبـوده  ايران واقعي موفقيت نشانگر
 بـه  رسـيدن  بـراي  درازي راه ايـران  رسـد   مـي  نظـر بـه باشد؛  مي
 رو پـيش  در منطقـه  در شـاخص  اين لحاظ از قبول قابل اي  رتبه
  .باشد  مي مشاهده قابل نتايج اين  جدول در .دارد

  منطقه كشورهاي اقتصادي رشد -۱۲ جدول

 ۲۰۰۸رتبه در سال ۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷  ۲۰۰۸ كشور

۲۶/۳۶۴/۱۹۷/۵۶۹/۵۵۷/۵۴۱/۵۴۸/۴ اردن
۳۷/۱۳۰۲/۱۴۴۳/۱۰۷۹/۱۳۰۷/۱۳۵۵/۱۳۶۴/۶ ازبكستان
۷۵/۲۹۹/۲۴۶/۶۷۶/۵۰۱/۶۹۴/۷۲۲/۷ اسرائيل

۶۵/۲۳۰/۰۱۶/۳۲۶/۳۴۴/۳۳۵/۳۱۷/۲ افغانستان
۴۸/۱۱۷۲/۶۶۷/۱۱۲۷/۸۱۳/۱۳۴۰/۰ عربي متحده امارات
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۹۲

 ۲۰۰۸رتبه در سال ۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷  ۲۰۰۸ كشور

۴۶/۲۷۱/۶۰۳/۵۰۷/۴۶۹/۵۱۰/۳۲۰/۳ ايران
۸۳/۵۴۷/۵۵۰/۳۰۸/۳۳۷/۴۴۲/۶- آذربايجان
۷۸/۹۳۶/۱۰۲۴/۹۱۱/۲۵۰۳/۳۳۶۴/۲۳۵۴/۹ بحرين
۸۹/۲۷۹/۴۲۶/۳۴۵/۵۴۱/۴۰۵/۶۱۰/۴ پاكستان

۷۷/۰۳۵/۲۸۱/۴۱۰/۵۹۳/۳۴۴/۳۱۶/۰ تاجيكستان
۹۳/۷۰۱/۹۳۳/۹۳۶/۵۵۲/۵۱۹/۶۱۸/۶ تركمنستان

۱۱/۱۴۳۵/۱۵۴۷/۱۵۳۹/۱۱۸۷/۹۱۰/۱۰۳۶/۸ تركيه
۶۸/۴۸۵/۳۹۳/۷۰۰/۷۵۳/۵۳۶/۳۳۴/۰ سوريه
۱۱/۱۲۷/۱۶۲/۲۱۷/۱۵۵/۲۶۸/۱۶۵/۲ عراق

۰۹/۱۰۷۶/۴۲۸۶/۴۲---- سعودي عربستان
۰۴/۲۳۳/۵۹۹/۲۸۶/۲۷۲/۰۲۷/۱۳۸/۲ عمان

۸۹/۰۳۵/۱۶۲/۱۹۸/۲۹۳/۳۴۸/۵ قرقيزستان


۷۹/۰۰۷/۶۸۹/۵۱۶/۱۰۶/۲۶۱/۷۷۲/۶ قزاقستان
۸۰/۹۹۳/۸۸۴/۸۷۳/۸۵۴/۹۶۶/۷۹۴/۱ قطر

۴۶/۱۱۶/۳۹۱/۱۰۵۲/۴۶۹/۰-- كويت
۳۶/۰۳۱/۱۴۳۷/۷۲۹/۷۶۱/۲۸۸/۱- گرجستان

۷۷/۶۴۱/۱۲۱۴/۷۹۲/۱۰۷۱/۱۰۸۰/۱۳-۲۰ لبنان
۶۳/۱۵۰/۱۸۲/۵۳۴/۰۴۹/۰۵۴/۶۶۹/۷ مصر
۴۴/۰۲۶/۱۱۲/۲۵۳/۲۸۸/۴۱۲/۵۲۳/۵ يمن

  )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 تورم

 خـدمات  و كاالهـا  يها  قيمت عمومي سطح در افزايش تورم
 بـه  را تـورم  توان  مي حـال عـين در .است شده تعريف ،زمان طي

 .كرد تعريف هم ملي پول واحد يك خريد قدرت در كاهش عنوان
 اثـري  كـه  چـرا  ،اسـت  الزم اقتصـادي  هر در تورم از كمي مقدار

 يـك  در پـايين  تورم .گذارد  مي اقتصادي توليد و رشد روي تمثب
 و خريـد  بـه  تشـويق  را توليدكننـدگان  و كنندگان مصرف اقتصاد،

 در و اقتصاد پويايي باعث مدت كوتاه در عـدد ايـن .كند  مي توليد
 شــود  مـي  وام بـازار  تشـويق  باعـث  كــه علـت ايـن   بـه  بلندمـدت 

 .]۸[دهد  مي كاهش را انداز پس ولي داده افزايش را گذاري سرمايه
 تمـايالت  روي بـر  ريسكي و رواني فشار نوعي تورم حال عين رد

 اقدام ،پول كردن انداز پس جاي به تا گـذارد  مي جامعه يك مردم
 مركزي بانك مانور قدرت پايين تورم .نمايند آن گذاري سرمايه به
 در امـا  .دهـد   مـي  افـزايش  پول سرعت كنترل و پول عرضه در را

 بيني پيش قابل غير و )افسارگسيخته حتي يا( باال تورم كلي حالت

 دهـد،   مـي  افـزايش  اقتصـاد  در را قطعيــت  عــدم  كه علت بدان
 بـازتوزيع  باعـث  و كـرده  دلسـرد  را انـداز  پـس  و گـذاري  سرمايه

 ۲۰۰۸ سـال  در ]۱۰[.شود  مي طبقاتي شكاف افـزايش و درآمـدها
 ترتيـب  بـه  مطالعـه  مـورد  كشـورهاي  بين در تورم نرخ باالترين

 بـا  تاجيكستان درصد، ۳۵/۴۷ با تركمنستان كشورهاي به مربوط
ــد ۷۰/۲۷ ــتان و درص ــا قرقيزس ــد ۱۸/۲۱ ب ــوده درص ــت ب  و اس

 بـا  اسرائيل كشورهاي به متعلق سال اين در تـورم نرخ كمتـرين
 درصـد  ۶۸/۷ بـا  لبنـان  و درصـد  ۸۳/۴ با افغانستان درصد، ۶۴/۱

 قـرار  ششـم  مقـام  در درصد ۵۰/۲۰ تورم با زني ايران .است بـوده
 كـه  همـانطور  ولي ؛دهد كاهش را خويش تورم توانستهن و گرفته

 ۲۰۰۶ سـال  در ايـران  باشـد   مـي  مشـاهده  قابـل  )۱۳( جدول در
 امـر  ايـن  كـه  برسـاند  درصـد  ۱۵/۱۲ به را خود تورم بود توانسته
 اهـداف  از يكـي  بـه  دسـتيابي  در كشور موفق يها  تالش نشانگر

  .نماييد مشاهده را )۱۳(جدول  .است هدبو خويش قتصاديا
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  ۹۳  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

  منطقه كشورهاي در تورم نرخ -۱۳ جدول

 سال در رتبه كشور
۲۰۰۸  

۸۹/۰۱۳/۲۰۸/۳۳۵/۲۷۷/۸۲۸/۵۷۴/۱۵ اردن
۳۷/۲۶۰/۴۲۸/۶۲۱/۳۶۲/۴۲۸/۴۴۰/۸ ارمنستان
۴۵/۴۵۷۲/۲۶۷۲/۱۵۳۷/۲۱۵۰/۲۱۰۰/۲۴۹۱/۱۹ ازبكستان
۱۵/۴۳۷/۰-۰۱/۰-۸۴/۰۴۵/۲۳۴/۰۶۴/۱ اسرائيل

۸۵/۳۷۸/۶۴۱/۸۳۰/۸۷۶/۶۸۳/۴ افغانستان
۸۴/۶۱۵/۵۸۱/۶۴۴/۱۸۲۳/۱۲۴۷/۱۴- عربي متحده امارات

۲۸/۲۸۸۰/۱۱۵۹/۲۰۰۱/۱۷۱۵/۱۲۴۶/۲۰۵۰/۲۰ ايران
۱۲/۳۰۱/۶۳۲/۸۱۴/۱۶۳۰/۱۱۹۸/۲۰۹۵/۲۰ آذربايجان
۷۴/۱۰۹/۷۱۵/۹۱۳/۱۱۳۹/۱۰۵۴/۷۵۴/۱۱ بحرين
۴۶/۲۴۴/۴۷۵/۷۰۳/۷۴۶/۱۰۶۵/۷۲۶/۱۶ پاكستان

۶۷/۲۰۹۱/۲۷۲۰/۱۷۴۳/۹۳۴/۲۰۸۶/۲۷۷۰/۲۷ تاجيكستان
۳۵/۸۱۴/۱۲۰۳/۶۰۷/۷۸۲/۱۱۷۳/۸۳۵/۴۷ تركمنستان

۴۲/۳۷۲۷/۲۳۴۰/۱۲۰۸/۷۳۳/۹۲۲/۶۶۸/۱۱ تركيه
۵۴/۰۱۶/۲۳۰/۸۹۴/۱۲۰۶/۹۷۳/۱۳-۲۱ سوريه
۲۳/۱۰۱۸/۱۳----- عراق

۸۹/۲۷۰/۵۸۳/۱۰۳۴/۱۹۴۹/۹۳۲/۴۹۲/۱۶ سعودي عربستان
۱۲/۷۷۷/۱۰۴۰/۱۹۳۵/۱۲۰۵/۵-۰۱/۲ عمان


۰۳/۲۹۷/۳۱۱/۵۱۳/۷۴۸/۹۹۲/۱۴۱۸/۲۱ قرقيزستان

۸۰/۵۷۴/۱۱۱۳/۱۶۸۷/۱۷۵۵/۲۱۵۳/۱۵۰۵/۲۱ ستانقزاق
۰۶/۳۴۴/۱۷۵۹/۱۱۱۵/۲۶۱۳/۱۹-- قطر

۱۵/۵۹۲/۴۴۲/۱۱۷۸/۲۱۷۴/۱۸۹۴/۵- كويت
۹۲/۵۴۲/۳۳۷/۸۹۳/۷۴۸/۸۶۱/۹۰۱/۱۰ گرجستان

۹۷/۴۵۷/۱۹۵/۰۶۶/۰-۰۴/۲۸۵/۳۶۸/۷ لبنان
۱۹/۳۷۶/۶۶۸/۱۱۲۱/۶۳۶/۷۶۱/۱۲۸۴/۱۱ مصر
۹۱/۴۶۱/۱۲۱۱/۲۲۵۳/۱۸۵۶/۱۳۹۴/۱۰۵۶/۱۸ يمن

  )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 يجار حساب تراز

 هـا   پرداخـت  تـراز  اصـلي  جـزء  دو از يكـي  جاري حساب تراز
 كاالهــا  صـادرات خـالص( تجـاري تـراز مجموع از كه باشد،  مي

 يهـا   پرداخـت  خـالص  و توليـد  عوامـل  خالص درآمد ،)خدمات و
 اصـلي  معيار دو از يكي جاري حساب تراز .شود  مي حاصل انتقالي
 كـه  اسـت  ذكـر  بـه  الزم .اسـت  كشور يك خارجي تجارت اندازه

 جـاري  حساب تراز مازاد صاحب اغلب نفت صادركننده كشورهاي
 ايـن  بـراي  نفـت  قيمـت  تـأثير  تحت بسيار شاخص اين و هستند

 نشـانگر  كشـورها  سـاير  بـراي  كـه  حالي در .است بـوده كشورها
 كويت كشورهاي ۲۰۰۸ سال در ]۷[.باشد  مي آنها تجاري مبادالت

 سـعودي  عربستان و درصد ۶۶/۳۵ با آذربايجان درصد، ۷۴/۴۳ با
 و جــاري ابحســ تــراز مــازاد بيشــترين حــائز درصــد ۵۹/۲۸ بــا

 -۴۷/۱۲ بـا  قرقيزسـتان  درصد، -۷۹/۲۲ با گرجستان كشورهاي
 تـراز  كسـري  بيشـترين  حـائز  درصد -۶/۱۱ با ارمنستان و درصد
 كسـري  صـاحب  كشورهاي ارزيابي در .ندا  شده جاري يها  حساب

 شـود  بررسـي  تا اسـت الزم آنها سرمايه تراز بررسي تجاري تراز
 .خيـر  يـا  است بوده جبران ابلق سرمايه تراز طريق از كسري اين
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۹۴

 آنكـه  حـال  اسـت،  بـوده  هشتم منطقه در ايران رتبه سال اين در
 عربسـتان  و يـازدهم  تركيــه  مثـل ايـران اقتـصادي رقباي رتبه

 از منـد   بهـره  تركيـه  كـه  كـرد  فرامـوش  نبايد البته .باشد  مي سوم
  .باشد  نمي نفتي صادرات

  منطقه كشورهاي در جاري حساب تراز -۱۴ جدول

 ۲۰۰۸ سال در رتبه۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷  ۲۰۰۸ كشور

۶۸/۵۲۱/۱۲۷۸/۰۴۲/۱۷۷۷/۱۰۲۵/۱۷-۲۷/۱۱- اردن
۷۵/۶-۵۵/۰-۰۶/۱-۸۳/۱-۴/۶ -۶/۱۱--۲۲/۶ ارمنستان
 ازبكستان
۵۳/۰۶۹/۱۱۲/۳۰۴/۵۷۶/۲۰۵/۱- ۱/۱ اسرائيل

 افغانستان
 عربي متحده امارات

۱۵/۰-۲۶/۰- ايران
۷۸/۲۷-۸۳/۲۹-۲۶/۱۶۷/۱۷۲۹/۲۷۶۶/۳۵-۳۲/۱۲ آذربايجان
۰۶/۲۲/۴۹۵/۱۰۸/۱۳۷۳/۱۵۳/۱۰-۵۸/۰ بحرين
۳۳/۵۲۹/۴۸۳/۰-۲۹/۳-۲۹/۵-۷۹/۵-۳۶/۹- پاكستان

۳۱/۰-۷۵/۲-۸۲/۰-۷۶/۰-۳۴/۱۳-۹۳/۰-۲۴/۱ تاجيكستان
 تركمنستان

۴۷/۲-۶۷/۳-۵۷/۴-۰۲/۶-۸۲/۵-۶۲/۵--۲۷/۰ تركيه
۶۷/۶۳۶/۳۴۲/۲۰۶/۱۷۵/۲۱۳/۱ سوريه


 عراق

۳/۶۰۷/۱۳۷۴/۲۰۵۴/۲۸۷۸/۲۷۳۲/۲۴۵۹/۲۸ سعودي عربستان
۶۸/۹۷۵/۶۵۵/۳۷۵/۱۶۳۸/۱۵۲۱/۶ عمان


۲۱/۲-۳۱/۱۴۴/۱-۹۶/۹-۰۱/۶-۴۷/۱۲--۸۹/۱ قرقيزستان
۸۸/۰-۷۸/۰۸۵/۱-۴۷/۲-۸۵/۷-۹۴/۴-۱۶/۴ قزاقستان

 قطر
۱۸/۱۱۶۸/۱۹۲۴/۲۶۳۲/۳۷۷۳/۴۴۸۱/۴۰۷۴/۴۳ كويت

۶/۹ -۹/۶ -۰۷/۱۱-۱۳/۱۵-۷۵/۱۹-۷۹/۲۲--۳۵/۶ گرجستان
۵۹/ -۲۵۲۲/۲۰-۵۷/۱۲-۱۳/۵-۳۵/۵-۴۴/۱۰--۷۱/۲۳ لبنان
۷۱/۰۵۱/۴۹۷/۴۳۴/۲۴۵/۲۳۲/۰۸۷/۰- مصر
۴۳/۵۳۵/۱۶۲/۱۷۳/۳۰۸/۱۹۶/۶-۷۱/۴- يمن

  ]www.worldbank.org( ]۱( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 يبيكار نرخ

 جسـتجوي  در و كار به آماده بيكار افراد نسبت ميزان معموالً
 بـه  .نامنـد   مي بيكاري نرخ را كشور يك فعال جمعيت كل به كار

 فـرد  زنـد،   مي افراد به ناپذيري جبران لطمات بيكاري فردي لحاظ
 مـادي  نيازهـاي  تـا  كنـد  كسب درآمدي ـدتوان  مين كـه بيكـاري
 اجـاره  كنـد،  بازپرداخـت  را خويش قروض مايد،ن تأمين را خويش
 و بيمـاري  اجتمـاعي،  فزاينده هاي  بدبيني دچار ... و بپردازد خانـه

 و انساني كرامت رفـتن دسـت از ،هاضـمه سـوء رواني، فشارهاي
 بيكـاري  از ترس فردي، لحاظ به حال عين در .شود  مي افسردگي

 ،آن از جلـوگيري  يبـرا  تـا  كنـد   مـي  ترغيــب  را افــراد  معمـوالً
 امكان آن در يا و ندارند تخصص يا آن در كه بپذيرند، را مشاغلي
 لحاظ به ]۱۰[.دندار وجود ذهني و كاري هايي توانايي دادن نـشان

 ،باشـد  داشـته  باال بيكاري نرخ كه اي  جامعه اقتصادي و اجتماعي
 اسـتفاده  )اختيـار  در كـار  نيـروي  مثـل ( منـابعش  همه از واقع در
 منحنـي  داخـل  در چـون  و نمايـد  استفاده دتوان  مين يا و كند  مين

 صـورت  در نيـز  باال توليد امكان كند، توليدمي توليـدش امكانات
 بـه  الزم ]۱[دهد  مي دست از را بيشتر كار نيروي داشتن اختيار در

 نيـروي  شـود   مي باعث بيكاري زمان شدن طوالني كه است ذكر
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  ۹۵  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

 واقـع  در و دهد دست از كم كم را خويش توانايي و ها  مهارت كار
 عـين  در بيكاري .رود بين از جامعه يك انساني سرمايه از بخشي

 در .دهد  مي كاهش سال ۷ ميزان به تقريباً را زندگي بـه اميد حال
 بـا  تركيه درصد، ۷۰/۱۲ با اردن كشور چهار آمار تنها ۲۰۰۸ سال

 عـالم ا درصـد  ۲/۶ بـا  اسـرائيل  و درصد ۷/۸ با مصر درصد، ۴/۹
 درصـد  ۵۰/۱۰ بيكاري نرخ ۲۰۰۷ سال در ايران براي .است شده

 كشـورهاي  بـراي  ۲۰۰۷ سـال  در رقـم  اين كه است شده اعالم
 و درصــد ۹ مصــر درصــد، ۹/۹ تركيــه درصــد، ۳/۱۳ گرجســتان

 شـود   مـي  مالحظـه  كـه  همانطور است؛ بوده درصد ۳/۷ اسرائيل
 نـرخ  داراي كـه  است كشوري تنهاو اُردن  گرجستان از بعد ايران

 نـرخ  اسـرائيل  و مصـر  تركيه، كشورهاي و بوده رقمي دو بيكاري
 مالحظـه  كـه  همـانطور  .دهنـد  كاهش اند  توانسته را خود بيكاري

 در منطقـه  كشورهاي از بعضي هاي  موفقيت به توجه با نماييد،  مي
 و اسـت  نبــوده  موفـق  راه ايـن  در ايـران  ،بيكـاري  نـرخ  كنترل

 تطـابق  چنـدان  انـداز  چشـم  سند اهداف اب دوره اين يها  سياست
   .است نداشته

  منطقه كشورهاي در بيكاري نرخ -۱۵ جدول

 ۲۰۰۸ سال در رتبه۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶۲۰۰۷  ۲۰۰۸ كشور

۲۰/۱۶۴۰/۱۵۴۰/۱۲۷۰/۱۲ اردن
۷۸/۱۰۱۲/۱۰۵۹/۹- ارمنستان
- ازبكستان
۳۰/۱۰۷۰/۱۰۳۰/۱۰۰۰/۹۴۰/۸۳۰/۷۲۰/۶ اسرائيل

۵۰/۸- افغانستان
۱۰/۳- عربي متحده امارات

۸۰/۱۲۳۰/۱۰۴۰/۱۱۵۰/۱۰- ايران
۰۰/۹۱۰/۸۸۰/۶۵۰/۶- آذربايجان
- بحرين
۸۰/۷۴۰/۷۱۰/۶۱۰/۵- پاكستان

- تاجيكستان
- تركمنستان

۴۰/۱۰۵۰/۱۰۳۰/۱۰۳۰/۱۰۹۰/۹۹۰/۹۴۰/۹ تركيه
۷۰/۱۱۳۰/۱۰- سوريه
۵۰/۱۰- عراق

۲۰/۵۳۰/۶۶۰/۵- سعودي عربستان
- عمان

۵۰/۱۲۹۰/۹۵۰/۸۱۰/۸۳۰/۸- قرقيزستان
۳۰/۹۸۰/۸۴۰/۸- تانقزاقس

- قطر
۱۴/۱۲۷/۱۶۷/۱- كويت

۶۰/۱۲۵۰/۱۱۶۰/۱۲۸۰/۱۳۳۰/۱۳- گرجستان
۱۰/۸- لبنان
۲۰/۱۰۴۰/۱۰۷۰/۱۰۲۰/۱۱۶۰/۱۰۰۰/۹۷۰/۸ مصر
- يمن

   )www.worldbank.org( جهاني بانك تساي وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 كار نيروي وري بهره

 برابـر  كـار  نيـروي  وري بهـره  OECD زماناسـ  تعريف به بنا
 بـه  GDP) جـا  ايـن  در( محــصول  حجمـي اندازه نسبت با است

 بـر  مـؤثر  عوامل ).كار نيروي اينجا در( توليد عوامل حجمي اندازه
 و هسـتند  فيزيكي و مكاني تكنولوژيكي، عوامل نخست وري  رهبه

 عوامـل  و كـاري  توجيهـات  هـا،  عـادت  فرهنگـي،  عوامل سپس
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  هاي بازرگاني بررسي ۱۳۸۹آذر و دي  – ۴۴ شماره  ۹۶

 فضاهاي و سازماني ـ مديريتي عوامل المللي، بين تأثيرات .رفتاري
ــذيري انعطــاف سياســي و اقتـــصادي ـــ حقــوقي ــازار پ  و كــار ب

 تشـويق  و تمزددس پرداخت هاي  سيستم باالخره و آن سازماندهي
 در كـه  باشند  مي كار نيروي وري بهره بر تأثيرگذار عوامل سـاير از

 حـال  عين در كرد فراموش را آنها نقش نبايد شاخص اين ارزيابي
 و كـار  نيـروي  وري بهره بين مستقيم رابطه كه داشت اذعان بايد
 ارزيـابي  يهـا   شـاخص  تـرين  مهم از يكي به را آن اقتصادي رشد
 بـه  الزم ]۱۰[.نمايـد   مـي  تبديل آن آينده بيني پيش و اقتصاد يك
 تـالش،  جبـران  يهـا   روش و هـا   سياسـت  اتخـاذ  كـه  اسـت  ذكر

 بهتـر  بيان به يا و افزايش باعـث كـار نيـروي نوآوري و خالقيت
 قابـل ) ۱۶(جـدول   در كـه  طـور  همـان  .شـود   مي وري بهره رشد

 طـي  در ريو  بهــره  متوسـط  رشد نرخ باالترين باشد  مي مشاهده
 درصد، ۵/۴ با تركيه كشورهاي به مربوط ۲۰۰۸-۲۰۰۲ يها  سال

 در اسـت؛  بوده درصـد ۳/۳ با پاكستان و درصد ۰۵/۴ با ارمنستان
 و درصد – ۹/۳ با قطر درصد، -۱/۶ با عراق كشورهاي حال عين

 را سـاالنه  متوسـط  رشـد  نرخ كمترين درصد -۹/۳ با تاجيكستان
 درصـد  ۴/۲ عـدد  بـا  لحـاظ  اين از منطقه در ايران رتبه .اند داشته
  .باشد  مي هفتم

  منطقه كشورهاي در كار نيروي وري بهره ساالنه متوسط رشد نرخ -۱۶ جدول

  رتبه۲۰۰۸-۲۰۰۲ كشور  رتبه۲۰۰۸-۲۰۰۲ كشور
۸/۱ سوريه۲۶/۲ اردن

-۱/۶ عراق۰۵/۴ ارمنستان
۱/۳ سعودي عربستان۹۴/۰ ازبكستان

۲/۱ عمان۳۵/۱ يلاسرائ
۳/۱ قرقيزستان افغانستان

۹/۲ قزاقستان۱/۳ عربي متحده امارات
-۹۱/۳ قطر۴/۲ ايران

۱۵/۲ كويت۹۴/۱ آذربايجان
۶۱/۸ گرجستان۵/۱ بحرين
۰۲/۱ لبنان۳/۳ پاكستان

۳۱/۱ مصر-۸۹/۳ تاجيكستان
۵۰/۸ يمن۲۱/۱ تركمنستان

۵/۴ تركيه
  )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ

 ساسـا  بر( شاغل هر ازاي به داخلي ناخالص توليد

۱۹۸۰=۱۰۰( 

 كـار  نيروي وري  هبهر مورد در شاخص گوياترين شاخص اين
 تعيـين  صـورت  بـه  را كـار نيروي وري  بهره در تغيير كه دباش  مي

 بعـد  يها  سال طي صد از آن تغيير و ۱۹۸۰ سال براي ۱۰۰ مقدار
 بـه  ۱۹۸۰ در صد از اسرائيل كشور )۱۷(جدول  براساس ]۸[.است

 صـد  از هم ارمنستان كشور .است رسيده ۲۰۰۸ سال در ۰۲/۴۳۲

 ۲۰۰۸ سال در .است رسيده ۲۰۰۸ سال در ۴۸/۳۲۰ به ۱۹۸۰ در
 ۱۰۰ وري  بهـره  از كه حالي در است شده پانزدهم رتبه حائز ايران

 كشـور  ميـان  ايـن  در اسـت  رســيده  ۵۷/۱۴۲ به فقط ۱۹۸۰ در
 را چهـارم  تبـه ر منطقـه  كشـورهاي  ميـان  در ۶/۲۸۴ با عربستان

 بـا  عـراق  كشـور  سـه  كشـورها  ايـن  ميان از است، كرده كـسب
 منطقـه  در ۸۸/۶۸ بـا  رقيزستانق و ۵۹/۵۱ با تاجيكستان ،۵۱/۴۸
   .اند داشته ۲۰۰۸ سال در
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  ۹۷  ۱۳۸۹آذر و دي ـ  ۴۴شماره  هاي بازرگاني بررسي

  منطقه كشورهاي در )۱۰۰=۱۹۸۰ ساسا بر( شاغل هر ازاي به داخلي ناخالص توليد -۱۷ جدول

  رتبه۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵۲۰۰۶  ۲۰۰۷۲۰۰۸ كشور
۶۶/۱۳۷۶/۱۳۷۸۳/۱۴۲۵۱/۱۴۸۸۹/۱۵۳۴۲/۱۵۷۱۶/۱۶۰ اردن

۲/۱۵۸۲۲/۱۸۰۸۵/۲۰۳۷۲/۲۲۸۱۸/۲۶۰۱۲/۲۹۸۴۸/۳۲۰ ارمنستان
۴۸/۱۰۰۱/۱۰۲۳۹/۱۰۶۶۵/۱۱۰۶۶/۱۱۵۴۹/۱۲۳۲۴/۱۳۱ ازبكستان
۹۸/۳۹۲۳۱/۳۹۰۷۴/۴۰۲۹۹/۴۱۴۴۴/۴۲۸۱۹/۴۳۳۰۲/۴۳۲ اسرائيل

------- افغانستان
۳۳/۱۸۷۴۱/۱۹۵۴۷/۲۰۳۲/۲۰۴۲۶/۲۰۶۳۳/۲۰۳۰۱/۲۱۰ عربي متحده امارات

۹۴/۱۳۱۶۷/۱۳۴۳۲/۱۳۵۷۱/۱۳۵۶۹/۱۳۷۳۱/۱۴۲۵۷/۱۴۲ ايران
۸۲/۷۴۳۲/۸۵۰۴/۹۸۹/۱۳۲۲۳/۱۷۳۰۱/۲۱۵۸/۲۳۵ آذربايجان
۸۳/۱۱۰۲۱/۱۱۵۲۱/۱۱۸۰۹/۱۲۲۴/۱۲۸۶۲/۱۳۶۰۸/۱۴۳ بحرين
۸۴/۷۴۸۲/۷۶۳۴/۷۸۷۸/۸۳۴۹/۸۱۸۹/۸۵۵/۸۹ پاكستان

۴/۳۷۹۳/۴۰۷۱/۴۰۹۹/۴۲۳/۴۵۲۴/۴۸۵۹/۵۱ تاجيكستان
۲۶/۵۴۶۲/۵۴۸۶/۵۵۳۹/۶۱۳۵/۶۶۰۳/۷۲۹۴/۷۶ تركمنستان

۵۵/۲۰۰۱۳/۲۱۳۳۵/۲۲۶۵۹/۲۴۲۰۹/۲۵۶۷۴/۲۶۳۸۷/۲۶۱ تركيه
۰۳/۱۹۰۰۸/۱۷۷۳۶/۱۷۹۱/۱۷۹۲۲/۱۸۰۸۵/۱۷۹۰۷/۱۸۱ سوريه
۳۹/۴۳۸۱/۳۲۳۲/۴۸۳۳/۴۵۵۵/۴۶۶۹/۴۵۵۱/۴۸ عراق

۶۷/۲۵۸۶۱/۲۶۸۵/۲۷۳۲۷/۲۷۸۶۹/۲۷۷۸۱/۲۷۸۶/۲۸۴ سعودي انعربست
۵۳/۲۲۱۵۸/۲۲۴۱۶/۲۳۲۴۹/۲۴۱۵۷/۲۵۰۲۸/۲۵۷۵۴/۲۷۰ عمان

۲۹/۶۱۳۷/۶۱۶۹/۶۳۹۳/۶۰۲۵/۶۲۷۵/۶۵۸۸/۶۸ قرقيزستان
۷۱/۱۵۷۵۷/۱۶۵۴۸/۱۷۶۴۹/۱۹۱۲۰۸۶۹/۲۱۹۸۸/۲۱۹ قزاقستان

۵۸/۱۵۴۹۹/۱۸۰۹/۲۰۰۶۹/۲۰۸۸۹/۲۳۱۴۳/۲۶۳۲۸/۳۰۳ قطر
۵۳/۱۴۷۰۲/۱۶۱۳۵/۱۶۲۷۱/۱۶۵۴۲/۱۶۹۹۵/۱۷۶۵۳/۱۸۱ كويت

۲۱/۹۳۹۳/۱۰۴۰۳/۱۱۳۶۱/۱۲۶۲۸/۱۳۸۲۹/۱۵۹۷/۱۶۶ گرجستان
------- لبنان
۱/۱۱۳۹۳/۱۱۲۵۹/۱۱۴۵۸/۱۱۶۴۵/۱۲۱۸/۱۲۶۴۸/۱۳۲ مصر
۶/۹۹۹۸/۹۸۷۸/۹۸۱۶/۱۰۰۰۹/۹۹۱۹/۹۸۸۲/۹۷ يمن

   )www.worldbank.org( جهاني بانك سايت وب خام اطالعات از برگرفته :ماخذ 

  و مالحظات بندي  جمع
 يهـا   شـاخص  بررسـي  از آمـده  دسـت   بـه  نتـايج  بـه  توجه با

ــه كشــورهاي اقتصــادي ــد نظــر از منطق ــي، ناخــالص تولي  داخل
 نـرخ  ميـزان  باالترين داراي سعودي عربستان و ركيهت كشورهاي

 .رونـد   مي شمار  به ايران رقيبان كه ،باشند  مي داخلي ناخالص توليد
 كشورهاي داخلي، ناخالص توليد به خدمات و كاال صادرات نسبت

 قـرار  سـوم  تـا  اول رتبـه  در عربسـتان  و تركمنسـتان  آذربايجان،
 خـود   بـه  را هفـتم  رتبـه  شـاخص  ايـن  در ايـران  كشور اند؛  گرفته

 خـارجي  مستقيم گذاري  سرمايه جذب نسبت .است داده اختصاص
 مقالـه  ايـن  در كه بود متغيرهايي ديگر از داخلي ناخالص توليد به
 وجوه انتقال و نقل علت به طرفي از متغير اين شد؛ پرداخته آن به

 موجبـات  گيرنـده،   قـرض  و دهنـده    وام كشورهاي گروه بين مالي
 بـر ( سـازد   مـي  فـراهم  را گروه دو هر بيشتر كاالهاي به ابيدستي

 موجـب  FDI ديگـر  طرف از و )اي    دوره بين توليد امكانات اساس
 و عملكـرد  بين مقايسه با ،شود  مي ميزبان كشور به فناوري انتقال

 بسـيار  عملكـردي  نظـر،  اين از ايران كشورها، بالقوه هاي  توانايي
 انتهـاي  در نظـر  اين از و دارد طقهمن كشورهاي به نسبت ضعيف

 ديگـر  از .اسـت  گرفتـه  قـرار  رقيب كشورهاي بندي  رتبه فهرست
 مالحظـه  و بـود  اقتصـادي  رشد متغير بررسي، مورد يها  شاخص

 مخصوصـاً  منطقـه  كشـورهاي  سـاير  بـه  نسـبت  ايران كه گشت
ــرائيل آذربايجــان، ــتان و اس ــيار وضــعيت گرجس ــدي بس  .دارد ب

 بهبـود  كـه  دارنـد  اهميت قدر  آن متغير، اين يمدان  مي كه همانطور
 سـاير  و خـارجي  مستقيم گذاري  سرمايه جذب ،)صادرات( تجارت
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 اگـر  .دارد بسـتگي  آن به توسعه، و رشد براي ها  سياست و ابزارها
 كـار  و كسـب  فضـاي  تقويـت  راستاي در دولت كارگزاران اعمال
 بـه  جي،خـار  مستقيم گذاري  سرمايه جذب صورت در حتي نباشد،
ـ   مـي ن توسعه، حال در كشورهاي به كمكي عنوان ـ  تـأثير  دتوان  رب
 كار نيروي وري  بهره شاخص .باشد داشته اقتصادي رشد و توسعه
 باشـد،  بيشـتر  رقـم  ايـن  چقـدر  هـر  كـه  گرفت قرار بررسي مورد

 GDP وGDP افـزايش  دليـل  به انداز  چشم سند اهداف به رسيدن
 مـورد  در كنكـاش  بـا  .شد واهدخ محقق بيشتري اندازه به سرانه،

 گـذاري   سرمايه رشد، پايداري نظر از ايران بررسي مورد متغيرهاي
 امـا  اسـت،  گرفته قرار مناسبي وضعيت در بالقوه انساني سرمايه و

 محيط از متأثر بسيار كه رشد بر تأثيرگذار متغيرهاي ساير مورد در
  :شود  مي دپيشنها و نداشته مناسبي ضعيتو باشند،  مي كار و كسب

 كـارگزاران  بـين  كـنش  قواعـد  و نهادهـا  بهبود ضمن ايران -۱
 در نيـز  را اقتصـادي  رشـد  بـر  تأثيرگذار عوامل خلق اقتصادي،

 .دهد قرار خود برنامه

ـ  يهـا   تيمز يدارا كه است يكشور رانيا -۲ ـ تول در يفراوان  دي
 معـادن  و گـاز  و نفـت  ،يعـ يطب منابع نهيزم در .باشد  يم كاالها

 نهيزم در .شود  مي محسوب يغن يكشورها از ينركايغ و يكان
 تيريمـد  با كه است؛ برخوردار يجوان تيجمع از يانسان يروين

 نـه يزم در كشـور  يهـا   تيمز از يكي عنوان به دتوان  مي حيصح
 .گردد يتلق صادرات و ديتول

 واقـع  و ايـران  خـاص  جغرافيـايي  موقعيت دليل به همچنين -۳
 و شـمال  از دريـا  بـا  رتبـاط ا و غـرب،  بـه  شرق مسير در شدن  

ـ   مي جنوب،  را اسـتراتژيك  هـاي   موقعيـت  بهتـرين  از يكيدتوان
 .نمايد فراهم خود براي صادرات جهت خصوص  به

 مسـتقيم  گـذاي   سـرمايه  جذب مسئله ارز، نرخ انتخاب هنگام -۴
 را هـا   پرداخـت  تـراز  بهبـود  و وارداتي كاالهاي به نياز خارجي،

 .دهد قرار نظر مورد همزمان بطور

  نوشت  پي

 .جهاني بانك افزاري  نرم بانك در موجود آمارهاي -۱

 .۲۵ص ،۱۳۸۵ ،نصراله ابراهيمي، -۲

 .جهاني بانك افزاري  نرم بانك در موجود آمارهاي -۳

 .الملل  بين تجارت مركز افزاري  نرم بانك در موجود آمارهاي -۴

 .۷۱-.۶۸ص ،۱۳۸۸ ،يوسف پور،  حسن -۵

 .۹۶ ص ،۱۳۸۲ ،كيت گريفين، -۶

 .۵۲ ص ،۱۳۷۸ ،لدجرا مير، -۷

8- Alhajhoj, Hassan. 2007, p 32. 

9- Zahide Onaran 2008. p 46. 

10- Hart, Rebecca and Bedassa Tadesse. 2006. 

P 89. 

11- Khan, Mushtaq H.2007. p 54. 
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