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 ـ مقدمه 1
باا توجااه بااه چشام انااداز تايااين شااده   

هجري  1404 وري اسالمي ايران در افق ج 

ش سااي، دسااتيابي بااه رتاااه اول اقتصااادي، 

لل ي و فنااوري، باياد هادف ن اايي ت اامي      

هاا باشاد. بناابراين     هااي دوهات   سياستگذاري

 وضعيت اقتصادي و اجت الي ايران رابايد  مي

 مقايساه باا  در با هدف رتاه بندي اين كشاور  

جاام  ان  سياي جنوب غرباي  هكشور منطق 24

ماااورد  مناسااااي را در گياااري نتيجاااهو داد 

وند كلي  ن باه دسات   رل لکرد اين كشور و 

 ورد. در اين راستا و با لنايت باه اباالس ساند    

بندي كشورها در منطقه براي  انداز، رتاه چشم

 ي م ام اقتصاادي  هاا  هر يک از اين شااخص 

ميالدي ارائه  2007اهي  2002هاي  براي سال

اخت وضعيت كنوني شده است تا در كنار شن

ايران در منطقه، امکان مقايسه  ن باا قااه از   

ترتياب ارزياابي    ابالس سند به وجود  يد. بدين

هاي اجارا شاده و    اج اهي از موفقيت سياست

اناداز صاور     راستايي  ن ا باا ساند چشام    هم

براي اطاللا  بيشتر در ماورد   خواهد گرفت.

متغيرهاااي مااورد اسااتفاده ج اات ارزيااابي   

توانيااد بااه  مااي قتصااادي كشااورهاوضااعيت ا

گااروه شاااخص سااازي و  40گاازارش شاا اره 

 ينااده رژوهااي معاوناات اقتصااادي مركااز     

تحقيقاااا  اساااتراتژيک مراجعاااه فرمايياااد. 

( الزم به 1387)طااطاايي يزدي و ابوطاهاي، 

اساتفاده  هااي   ذكر است كه اطاللاا  و داده 

شده در اين گزارش به نسات گزارش شا اره  

ت اامي  ن اا باا اساتفاده از      به روز شده و 40

 2008 خرين  مار موجاود در تااريخ ناوامار    

اصالح شده و براي ساخت شااخص تركيااي   

 سياي  همنطقمورد استفاده قرار گرفته است. 

 20انداز  جنوب غربي مورد نظر در سند چشم

خلاي    هكشاور در منطقا   25ساهه متشکه از 

فااارس )شااامه: لربسااتان سااعودي، امااارا   

بي، كويت، قطار، ل اان، بحارين و    متحده لر

خاورميانااه كوچااک )شااامه:  هي اان(، منطقاا

ر، تركياه، قاارس و   ايران، لراق، سوريه، مصا 

 ساياي مركاازي   ه(، منطقا فلساطين اشاغاهي  

)شامه: ترك نستان، ازبکستان، تاجيکساتان،  

قزاقستان و قرقيزستان(، منطقه قفقاز )شامه: 

  ذربايجان، ارمنستان و گرجساتان( و منطقاه  

غربي شاه قاره )شامه: افغانستان و راكستان( 

  (1385)رضايي و مايني،  باشد. مي

هاااي اقتصااادي مااورد اسااتفاده  شاااخص

ج ت شاناخت وضاعيت اقتصاادي كشاورها     

ج عيت، توهيد ناخاهص داخلاي، رشاد    شامه

اقتصادي، توهيد ناخاهص داخلاي سارانه، نار     

نيروي كاار، تاراز   وري  تورم، نر  بيکاري، ب ره

 ،GDPب جاري باه صاور  درصادي از    حسا

ساا م مج ااود صااادرا  و واردا  از توهيااد   
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، جرياااان و انااشااات  (1) ناخااااهص داخلاااي

گذاري مستقيم خاارجي، نار  ارز بار     سرمايه

، شاخص محايط كساب و كاار،    P.P.Pاساس 

ج عيت زير خط فقر، ضريب جيني، شااخص  

توسعه انساني، س م مخارج تحقيق و توساعه  

داخلي، نار  دسترساي باه     در توهيد ناخاهص

اينترنت، شااخص  زادي اقتصاادي، شااخص    

گاذاري باه توهياد     درك فساد، نسات سرمايه

 هماادهاا هرابطاا هناخاااهص داخلااي و نتيجاا  

بازرگاني در مورد اين كشورها ماورد مقايساه   

 قرار گرفته است. 

شااخص نشاانگر    20از ميان متجااوز از  

وضعيت اقتصادي كه در گزارش مذكور ماورد  

تفاده قرار گرفته، تعاداد محادودي از  ن اا    اس

هاي مورد نظار و باراي    اطاللاتشان براي سال

ت ام كشورهاي منطقاه موجاود باوده اسات.     

هاي اقتصاادي،   از بين ت امي شاخص بنابراين

كشور م م منطقاه   8شاخص و تن ا براي  11

 سياي جنوب غربي كه رقااي اصالي اقتصااد   

استخراج شده ايران هستند، اطاللا  مربوطه 

 اند از: شاخص لاار  11است. اين 

. شاخص توهيد ناخلص داخلي سارانه  1 

 جاري دالر  مريکا(؛هاي  )بر اساس قي ت

. شاخص توهياد ناخااهص داخلاي بار     2 

 اساس برابري قدر  خريد؛

. شاخص توهيد ناخااهص داخلاي )بار    3 

 جاري دالر  مريکا(؛  هاي  اساس قي ت

ا  و . شاااخص ساا م مج ااود صااادر 4 

 واردا  به مج ود صادرا  و واردا  دنيا؛

 . شاخص ج عيت؛5 

 . شاخص نر  دسترسي به اينترنت؛6 

. شاااخص ناار  ارز نسااات بااه سااال  7 

 ؛2001

. شاخص نر  تورم بر اساس تغيير در 8 

 ميانگين مصرف كننده؛

. شااااخص ورود سااارمايه گاااذاري   9 

 مستقيم خارجي؛

 ص رشد اقتصادي؛خ. شا10

 دي اقتصادي.. شاخص  زا11

 2007اهااي  2002هاااي  كااه طااي سااال

مورد استفاده قارار گرفتاه اناد. دهياه اينکاه      

صاور    3شاخص توهيد ناخاهص داخلاي باه   

( ماد نظار قارار    3اهاي   1هاي  مختلف )رديف

گرفته، به للت باال بودن مقدار اه يت  ن در 

اقتصاادي در  هااي   مقايسه باا سااير شااخص   

  است.رابطه با وضعيت اقتصادي كشوره

در بخاااش اول گااازارش باااه معرفاااي  

هااي اقتصاادي و كشاورهاي منطقاه      شاخص

در بخاش    سياي جنوب غرباي اهت اام شاد.   

هاي اقتصادي ارائاه شاده    تعريف شاخصدوم 

است و در بخاش ساوم اطاللاا  كشاورهاي     
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هااي ذكار    قابه مقايسه باا اياران در شااخص   

شده  ماده و در بخاش چ اارم نياز باه ذكار       

رياضااي بااراي ساااخت   هاااي  ماااري و روش

شاخص تركياي ررداختاه و در بخاش رانجم    

تركيااي ارائاه شاده توساط دو     هااي   شاخص

روش  ماري و رياضي با يکديگر مقايسه شده 

بيناي   است. ه چنين در بخش ششم به ريش

كشور ديگر منطقه تاا ساال    7جايگاه ايران و 

توساط   بيناي  ريشاشاره شده كه اين  2011

گرفتاه اسات و در    هر دو مدل ماذكور انجاام  

خاواهيم   گياري  نتيجاه بخش راياني نياز باه   

 ررداخت.

هــای  بررســی شــاخص ـ   2

 اقتصادی 
هاااي موجااود در  بااا توجااه بااه شاااخص

 2)كه در ريوسات شا اره    40گزارش ش اره 

هايي انتخااب   به  ن ا اشاره شده( تن ا شاخص

 ن ا براي كشاورهاي  هاي  شده كه ت امي داده

ت. الزم باه ذكار   مورد نظر وجود داشاته اسا  

لل اي  هااي   است كاه در حاال حاضار روش   

 مفقاااود را داراهااااي  تواناااايي ياااافتن داده

هاا   و دادهها  باشند؛ اگر چه كه از اين روش مي

در اين تحقياق اساتفاده نشاده اسات و ايان      

مفقوده زياد هاي  نيز وقتي تعداد دادهها  روش

 و مشاکال  خاود را دارا  هاا   باشد، محدوديت

نت ي نظر باه اه يات موضاود و    باشند. م مي

اجتناب از هر گونه اختالل در الالم نتيجه، به 

شاوند،   ماي  هايي كه در ادامه معرفاي  شاخص

ن اييم.  مي براي ساخت شاخص تركياي اكتفا

هاي مورد استفاده در اين گزارش باه   شاخص

 باشند: مي شرح زير

)بــر  تولیــد ناخــالص داخلــی -2-1

ايان   ریکا(جاری دالر امهای  اساس قیمت

شاخص مج ود ارزش كليه كاالها و خدماتي 

زمان مشخص مع والً  هاست كه طي يک دور

شاود و   سااهه در ياک اقتصااد توهياد ماي      يک

تغيياارا  در  ن مع ااوالً ن ايااانگر وضااعيت   

 سالمت يا لدم سالمت يک اقتصاد است. 

به لنوان درصاد   رشد اقتصادی -2-2

  افاازايش در ارزش واقعااي كاالهااا و خاادما 

توهيد شاده در ياک اقتصااد طاي ياک دوره      

 ،سااهه اسات   زماني مشخص كه مع اوالً ياک  

تعريف شده است. اين مف وم به طور مع اول  

از طريااق درصااد تغيياار در توهيااد ناخاااهص  

داخلااي واقعااي )توهيااد ناخاااهص داخلااي بااه  

 شود.   گيري مي هاي ثابت( اندازه قي ت

تولید ناخالص داخلی سـرانه   -2-3

 های جاری دالر آمریکا( متقیبر اساس )

توهيد يک كشور  ن ايانگر متوسط اين شاخص

كاه در   يي. از  نجاا باشاد  ماي  به ازاء هار نفار  

 محاساااه اياان شاااخص، ج عياات كشااورها  

نظر قارار گيارد، ايان شااخص      مد بايست مي
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تواند  نسات به توهيد ناخاهص داخلي، ب تر مي

وضعيت رفاهي افراد يک جامعاه را مانعک    

 ن ايد.  

تولیــد ناخــالص داخلــی بــر  -2-4

ه در كا  (P.P.P)اساس برابری قدرت خرید 

مورد  محاساه  ن قدر  خريد واقعي يک رول

نساات باه توهياد     گيارد و  استفاده قارار ماي  

ناخاهص داخلي كشورها كه به يک رول واحاد  

گااردد،  هاااي ارز محاساااه مااي از طريااق ناار 

تواند قدر  واقعاي اقتصاادي ياک     مي بيشتر

 .  نشان دهدكشور را 

افازايش   درصد معرف نرخ تورم -2-5

كاالهاا و خادما  طاي      سطح ل ومي قي ات 

اسات.   (ساهه مع والً يک)مد  زمان مشخص 

توان تاورم را لاماه كااهش     در لين حال مي

قدر  خرياد ياک واحاد راول ملاي در نظار       

كار بستن اين شااخص در كناار    هگرفت. در ب

ت ديگر ذكر اين نکته ضروري اسهاي  شاخص

قدر  مانور باناک مركازي را    ،كه تورم رايين

رول و سرلت گاردش راول    هدر كنترل لرض

دهد و از طرفاي تاورم بااال و غيار      افزايش مي

بيني، بدان للت كه لدم قطعيت را  قابه ريش

گاذاري و   دهد، سارمايه  در اقتصاد افزايش مي

كناد و بالاث باازتوزيع     انداز را دهسرد مي ر 

  ثروت ناد و افازايش   در مدها به نفاع طاقاا  

 شود.   شکاف طاقاتي مي

گـااری   ورود جریان سـرمایه  -2-6

که نشانگر میـزان ورود   مستقیم خارجی

بـه هـر کشـور     سرمایه گااری مستقیم

 است.

كه از  شاخص آزادی اقتصادی -2-7

شاخص  زادي كسب و كار،  زادي تجار ،  ده

 زادي ماهي دوهت، اندازه دوهت،  زادي راوهي،  

گااذاري،  زادي ماااهي، حقااوق  رمايه زادي ساا

ماهکيت، لااري باودن از فسااد و  زادي كاار     

 گردد.   تشکيه مي

نــرخ ارز بــر اســاس برابــری  -2-8

تر از اطاللا   كه بسيار باارزش قدرت خرید

باشااد نيااز در ساااخت شاااخص  ناار  ارز مااي

قارار   اساتفاده تركياي رتاه اقتصاادي ماورد   

يد ياک  زيرا اين متغير قدر  خر ،گرفته است

رول ديگر مورد سنجش قرار رول را نسات به 

تر از مقايسه براباري راول دو    دهد و ارجح مي

  كشور است.

ــادرات و   -2-9 ــود ص ــهم مجم س

 دنیابه مجمود صادرات و واردات  واردات

هاي م ام باوده و نشاانگر     كه يکي از شاخص

 باشد. مي ميزان ارتااط با اقتصاد بين اه له

شاور باه طاور    در هر ك جمعیت -2-10

ثيرگاذار در  أتواناد لاماه م ام و ت    ماي  باهقوه

 قدر  اقتصادي كشورها محسوب گردد.
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 نرخ دسترسی بـه اینترنـت   -2-11

درصدي از ج عيت هار كشاور كاه از شااکه     

كننااد و اياان  مااي ج اااني اينترناات اسااتفاده

 شاخص به صاور  مساتقيم و غيار مساتقيم    

توانااد در وضااعيت اقتصااادي كشااورها    مااي

 باشد. ثيرگذارأت

نشان دهنده رتااه كشاورها در    4ولجد

هااا و ه چنااين جااداول  هاار يااک از شاااخص

دهنااده مقااادير هاار يااک از   ريوساات نشااان

باشد كه به ترتياب در بنادهاي    مي ها شاخص

 اياان گاازارش موجااود  (1)ريوساات  و -5-2

 باشد. مي

کشورهای قابل مقایسـه بـا    -3

ـ  تیابی بـه اهـدا    ایران در دس

  اقتصادی
هااي مانعک     د شاخصخصوص روندر 

ايران در مقايساه باا   وضعيت اقتصادي كننده 

و حجاام هااا  ديگاار كشااورها و بااا رتانساايه  

تاوان از   هاي نزديک به كشاورمان ماي   فعاهيت

كشور منطقه  سياي جناوب غرباي    25ميان 

كشورهاي امارا  متحده لربي، راكساتان،  به 

تركيه، لربستان سعودي، فلساطين اشاغاهي،   

شااره ن اود. الزم باه ذكار     ا مصر زاقستان وق

است كه مج وله اين كشورها در كنار اياران  

هاي  در سالو رتاه  ن ا  40در گزارش ش اره 

ترين رقاااي   به لنوان م م (2)2007و  2004

ناد،  اقتصادي ايران مورد مقايسه قرار گرفتاه ا 

در زير به شرح مختصاري از  ن ررداختاه    كه

 شده كه نشاان دهناده اه يات هار كادام از     

هاي مورد نظر در رسيدن باه اهاداف    شاخص

 باشد. مي سند چشم انداز

نگاااهي اج اااهي باار رتاااه بناادي  -3-1

 منتخب هاي اقتصادي كشورها در شاخص

  سااال قاااه از  يااک 2004در سااال

نظار   از نقطاه انداز  ابالس سند چشم

توهيد ناخاهص داخلي، ب ترين رتاه 

و  1متعلق به كشور تركيه با رتااه  

لربسااتان  ه ترتياابباا راا  از  ن

نقطاه  سعودي و ايران قرار دارند. از 

، 2004رشد اقتصادي، در سال  نظر

ب تاارين رتاااه متعلااق بااه امااارا   

 8از باين   1متحده لربي باا رتااه   

 باشد.   كشور منطقه مي

  نظار توهياد    از نقطه 2004در سال

ناخاهص داخلي بار اسااس براباري    

كشااور  8قاادر  خريااد و از بااين  

رتاااه متعلااق بااه  منطقااه، ب تاارين

و ر  از  ن اياران   1تركيه با رتاه 

 قرار دارند. 2با رتاه 

  نظار توهياد    از نقطه 2004در سال

 8ناخاهص داخلي سارانه و در باين   

كشور، ب ترين وضعيت مرباوط باه   
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كشور امارا  متحده لربي باا رتااه   

و ر  از  ن فلسطين اشاغاهي باا    1

قرار دارناد. رتااه اياران در     2رتاه 

 8و در باين   اين شااخص  خصوص

 باشد. مي 6رتاه  كشور منطقه

  2004سال طي شاده از   3در طي 

 نقطه نظار رتاه ايران از  2007اهي 

 ؛توهيد ناخاهص داخلي بدون تغيير

  رشد اقتصادي از رتااه   نقطه نظراز

 ؛ب اود يافته 4به  7

  توهيد ناخااهص داخلاي    نقطه نظراز

بر اساس برابري قدر  خريد بدون 

 ؛تغيير

   توهيد ناخاهص داخلاي   نقطه نظراز

ساارانه باادون تغيياار و در جايگاااه  

 ؛ششم

  از باين   8تورم با رتاه  نقطه نظراز

 ؛كشور منطقه، بدون تغيير 8

  گاذاري   جريان سرمايه نقطه نظراز

جايگااه  خارجي بادون تغييار و در   

 هشتم؛

  شااااخص  زادي  نقطاااه نظااار از

جايگااه  اقتصادي بدون تغييار و در  

 هشتم؛

 ناار  ارز باار اساااس  نقطااه نظاار از

برابري قدر  خريد نسات به ساال  

رتاه كشور بدون تغيير و در  2001

 ؛مفترتاه ه

  س م مج ود صاادرا    نقطه نظراز

به صادرا  و واردا  دنياا   و واردا 

 5از  2007باه   2004رتاه ايران از 

   ب اود يافته است . 4به 

   نر  دسترسي به اينترنت در مياان

ب اود  2به رتاه  3تاه كشور از ر 8

 يافته است.

 ،شود طور كه مالحظه مي بنابراين ه ان 

انداز  سند چشم ابالس سال از 3ر  از گذشت 

 هااي  اكثار شااخص   اياران در  ساهه، رتاه 20

 قتصااادي در منطقااه جنااوب غربااي  ساايا  ا

نيافتااه اساات؛ بنااابراين احت ااال   ب اااودي 

دسااتيابي بااه رتاااه اول اقتصااادي، لل ااي و  

بعيد  1404در منطقه مذكور در سال  فناوري

رسد؛ اما باا تاالش دوهت اردان در     مي به نظر

توان  مي ج ت كار مدي نظام اقتصادي كشور

در مد  باقي مانده در ج ت رفاع مشاکال    

 گذشته اقدام ن ود.

 يهاا  در ادامه به شرح مختصري از روش

رياضي و  مااري كاه باراي سااخت شااخص      

اساتفاده قارار   تركياي رتاه اقتصاادي ماورد   

 شود. مي ررداخته ،اند گرفته
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های آمـاری و ریایـی    روش -4

 برای ساخت شاخص ترکیبی

 تحلیل پوششی داده ها -4-1

روشااي اساات هااا  تحليااه روششااي داده

 ماري بر رايه برنامه ريزي خطاي كاه   -رياضي

به محاساه كارايي واحادهاي ماورد مقايساه    

روش  اياان اسااتفاده ازرااردازد. بنااابراين  مااي

نارارامتريااک كااه تن ااا بيااان كننااده افااراز   

ها به زير مج وله هايي اسات كاه در    شاخص

هايي هم راستاي هام   هر كدام از  ن ا شاخص

و در ج اات ريشااارد ل لکااردي اساات، در   

ارزيابي ل لکرد كشاورها و رتااه بنادي  ن اا     

  است. ميز  موفقيت

كااارايي، شاخصااي اساات كااه توانااايي   

ده را در يرنااگ تصاا يممااديريت يااک واحااد  

در ج ات   (Input)استفاده ب ينه از ورودي ها

سنجد. هر چه  مي (Output)توهيد خروجي ها

يااک واحااد بتوانااد بااا مصاارف ورودي ك تاار 

كااراتر اسات.    ،خروجي بيشتري را توهيد كند

توجه داشته باشيد كه بين دو واحد كه ميزان 

 هزومااً  ،كنناد  ماي  مختلف توهياد هاي  خروجي

م کان   ،كناد  توهيد مي  نکه خروجي بيشتري

چاون امکاان    ،است كاراتر از ديگاري نااشاد  

دارد اين واحد خروجي بيشاتر را باه واساطه    

و امکاناااا  ب تااار و هاااا  اساااتفاده از ورودي

بيشتري از واحد ديگر توهيد كرده باشاد. هاذا   

و هاااا  مقاااادير ورودي ،در بحاااث كاااارايي 

بلکاه نساات  ن اا     ؛ها ماالك نيسات   خروجي

 .تعيين كننده است

توان چنان اشاره كرد كه  در نگاه اول مي

يک واحد تحات ارزياابي كاه در اينجاا ياک      

 .تواناد  ماي  ،كشور در نظر گرفتاه شاده اسات   

شاخصه هاايي باه مانناد تاورم را باا شارايط       

اش كاااهش دهااد و رشااد   موجااود و كنااوني

اقتصادي و توهيد ناخاهص داخلي خاود را بااال   

ند ه اين  توان مي كشورهاي ديگر نيز امابارد، 

هاي خود ايجاد كنناد،   تغييرا  را در شاخص

دانيم، اجرايي شادن   مي طور كه منت ي ه ان

هاا در هار كشاوري و در هار زمااني       سياست

بسته به موقعيات  ن كشاور، متفااو  اسات.     

بنابراين كشوري حائز ب ترين رتاه اسات كاه   

دهخواه خود به هاي  نسات افزايش در شاخصه

) به لناوان خروجاي   ..مانند رشد اقتصادي و .

)باه  به ميازان كااهش نار  تاورم و ...     كشور(

كااااه ت ااااامي   لنااااوان ورودي كشااااور( 

باراي  ن   ها در  ن ا موثر اسات،  سياستگذاري

بيشترين شود. از اين نسات به لنوان كارايي 

كارايي باه لناوان    .شود مي يک كشور نيز ياد

شاود و   ماي  نسات خروجي به ورودي تعريف

 ،ر يک واحد بااالتر باشاد  هر چه اين نسات د

 به اين معني است كه كارايي  ن واحد بااالتر 

هايي مواجاه  است. از  نجا كه در ل ه با واحد
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متناولي  هاي  و خروجيها  هستيم كه ورودي

هااذا محاساااه  ،كننااد مااي را مصاارف و توهيااد

با توجه به ايان   .شود مي كارايي ك ي ريچيده

باا  تواند كاارايي خاود را    مي نسات، يک واحد

بادون افازايش ساطح     ،توهيد خروجي بيشاتر 

ورودي يا كاهش ورودي بدون كااهش ساطح   

 فزايش دهد.اخروجي 

 های آماری روش -4-2

وضعيت رتااه   بيني ريشبه منظور انجام 

هاااي  روش ،2011هشاات كشااور تااا سااال   

مختلفي مورد بررسي قرار گرفته اند. در ايان  

سازي  با استفاده از مدل بيني ريشميان روش 

هااي   كاه داده  هاي زماني انتخااب شاد   سري

مااورد اسااتفاده در  ن متشااکه از ميااانگين   

هاا   كشورها در هار ياک از شااخص   هاي  رتاه

با توجه به شيوه تغييارا    اين روش باشد. مي

مادل ن اايي و   هاا،   مياانگين شااخص  و روند 

در مورد جايگاه كشاورها   مورد نظر بيني ريش

 بااه دساات در منطقااه  سااياي جنااوب غربااي

 يد. اين روش اگر چاه خطاهااي ك اي را     مي

وهاي   ،ساازد  ماي  بندي متوجه سيستم و مدل

بايد به اين اصه توجه داشت كاه در صاور    

فقط يک داده اشتااه و ياا تغييارا  خاارج از    

ايان دورن اا باياد لاوه شاده و بار        ،كنترل

ماناااي شاارايط و اطاللااا  جديااد، ل ليااا  

صااور  گياارد. منطااق   مجاادداً بينااي راايش

سازي ايان اسات كاه باراي      و مدل بيني ريش

از  tمتغياار مااورد نظاار در زمااان  بينااي راايش

يعناااي اطاللاااا  دوره قااااه  t-1اطاللااا   

شاود و را  از در نظار گارفتن      ماي  فادهتاس

لامااه خطااا، اياان دو تركيااب خطااي بااراي  

 باه كاار   tمتغير مورد نظر در زمان  بيني ريش

 .رود مي

های ترکیبـی اراهـه    شاخص -5

  ط دو روششده توس

راستا سازی رتبه بنـدی   هم -5-1

کشورها بر پایه تحلیـل پوششـی   

 داده ها

يکي از خطاهاي ل ده در بررسي جايگاه 

و يا به اصطالح لام، رتاه بندي يک مج ولاه  

دهد كه درجه اه يت خود را  مي هنگامي ر 

دهند. براي  مي در موضود مورد بحث از دست

متري مانند توان به رارا مي درك بيشتر مطلب

مياانگين بااراي دو جامعاه اشاااره ن اود. اگاار    

تعااداد مشاااهدا  در مااد افااراد دو جامعااه را 

در نظر بگيريم و در جامعه اول ه گي  5برابر 

واحد و در جامعاه دوم   20افراد، حقوقي برابر 

واحد و ياک نفار داراي    1نفر داراي در مد  4

واحد باشند؛  نگاه ميانگين در ماد   96در مد 

باشد؛ در  مي واحد 20د در دو جامعه برابر افرا

گيااري رفتااار در ماادي دو  كااه تصاا يم حاااهي
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جامعااه متفاااو  اساات. يکااي از راهکارهاااي  

وجاود  مادن ايان ناود خطاا       جلوگيري از به

باشاد   ماي  استفاده از ديگر رارامترهاي  ماري

كه از حوصله بحث خارج است. در رتاه بندي 

ر مثاال باا   طاو  دهاد. باه   مي نيز اين اتفاق ر 

تاوان   ماي  نگاهي به جداول ريوست به راحتي

متوجه اين نکته گرديد كه روناد ب ااود و ياا    

افت كشورها در طي دوره ماورد مشااهده باا    

يکديگر يکسان ناوده و بناابراين رتااه بنادي    

هاي مع ول به مانند مرتب سازي   ن ا با روش

و بدون توجه به نود رشد يا نزول  ن اه يات  

ساازي   چار خطا ن اوده و تصا يم  مسئله را د

 براي ارائه راهکار ب ااود را باا خدشاه ايجااد    

 كند. مي

هاي تحليه  طور كه در معرفي مدل ه ان

نيااز گنجانااده شااده اساات، هااا  روششااي داده

يرنده و ورودي و گ تص يمتشخيص واحدهاي 

 ن ل ده كار ارزيابي ل لکارد و  هاي  خروجي

 باشاد.  ماي  هاا  رتاه بنادي توساط ايان مادل    

بنااابراين در بحااث رتاااه بناادي كشااورها،    

يرنده، كشاورهاي موجاود   گ تص يمواحدهاي 

هاا،   در منطقه  سياي جناوب غرباي و ورودي  

 باشااند كااه كاااهش  ن ااا مااي هااايي شاااخص

كاار رود.   هتواند در ج ت ب اود ل لکرد با  مي

هاايي   ها نيز به نحو مشاب ي، شااخص  خروجي

گردند كه افازايش  ن اا در ج ات     مي معرفي

ب اود ل لکردي طراحي شده است. بناابراين  

و نه رتااه   ها اين شاخصمشاهدا   قرار دادن

در فضاي رقابتي منطقاه  ساياي    يکايک  ن ا

هاي اقتصاادي   جنوب غربي و انتخاب شاخص

 ن باا ريشاارد   هااي   و مشخص ن ودن ج ت

ل لکردي، مشخص كننده مقدار ل لکرد هار  

نادي  نتيجاه رتااه ب   يک از اين كشورها و در

قابه ذكر  باشد. مي  ن ا در سال مورد سنجش

هايي كه در ايان مطاهعاه ماورد     است شاخص

 ل ادتاً هااي   اند، باا ج ات   استفاده قرار گرفته

هايي به مانند نار  ارز   افزايشي و تن ا شاخص

بر اساس برابري قادر    2001نسات به سال 

هاي كاهشي در  خريد و نر  تورم داراي ج ت

 .باشند مي اين مدل

از  نجايي كه رتاه كشور ايران در مياان  

 بقيه كشورها نتيجه ماورد نظار ايان ارزياابي    

باشااد، بايسااتي بااه اطاللااا  موجااود در  مااي

كشورمان اكتفا ن وده و تن ا كشورهايي را در 

اياان فضااا قاارار دهاايم كااه قابااه رقاباات بااا  

دسات   هباشند. تن ا مج ولاه با   مي كشورمان

ان، قزاقساتان،   مده از اين كشورها، شامه اير

امارا  متحده لربي، لربستان سعودي، مصر، 

راكستان، فلسطين اشاغاهي و تركياه هساتند    

 2اي كاه در بناد    گانه 11هاي  كه با شاخص

معرفي شدند، به تعياين جايگااه هار ياک از     

اهاتااه نتيجااه   كشااورها خااواهيم ررداخاات. 
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 (1)بنادي تركيااي  ن اا نياز در ن اودار      رتاه

ذكر است كه در ت اامي   موجود است. الزم به

نشاان دهناده    1اين جداول و ن ودارها رتااه 

باااالتر نشااان هاااي  ب تاارين وضااعيت و رتاااه

از نقطاه نظار كلياه    هاا   دهنده ناكارايي كشور

هاي مورد مطاهعاه و در فضااي ماورد     شاخص

 .كشور است 8محاساه 

 

ــدول ــه  (1) ج ــی رتب ــاخص ترکیب : ش

اده از روش تحلیــل اســت اقتصــادی بــا 

 ها پوششی داده

و ياا در   1در ن اودار شا اره    طاور كاه   ه ان

گاردد،   مي مشاهده 1معادل  ن جدول ش اره 

، در ساال  7برابر با  2002رتاه ايران در سال 

، در 8برابر با  2004، در سال 8برابر با  2003

برابر باا   2006، در سال 7برابر با  2005سال 

گردياده اسات.    8ر با براب 2007و در سال  8

هذا قابه ذكر اسات كاه كشاورهاي لربساتان     

سااعودي، تركيااه، امااارا  متحااده لربااي و   

را در  4اهاي   1بين هاي  فلسطين اشغاهي رتاه

رتاه ايران در  اند. ها كسب ن وده طي اين سال

و در بدترين وضاعيت   7ب ترين وضعيت برابر 

ه چا اگار   ؛ده استش 8كشور برابر  8در ميان 

وان به طاور يقاين گفات كاه تغييارا       ت ن ي

اقتصاااادي و تااااثير  ن بااار هااااي  شااااخص

طاور   هسال ب يکهاي ديگر طي مد   شاخص

گياارد و حااداقه بايسااتي   مااي كامااه شااکه

سااال مشاااهده  3يااا  2ا در طااول تغيياارا  ر

را  2007و  2004هااي   اگر تن اا ساال   ن ود.

خااواهيم ديااد كااه  ،بااراي مقايسااه برگاازينيم

شام اناداز تعياين شاده     كشور ما بر اساس چ

حركت نکرده و نتوانسته است به رتاه ب تري 

 ريدا كند. دست كشورها اين در ميان

 

رتبه بنـدی ایـران در میـان    : (1) نمودار

ــا اســت اده از تحلیــل  کشــور هشــت ب

 ها پوششی داده

 

رتاه بيشتر، نشاانگر باد باودن وضاعيت     

 باشد. مي نسات به كشورهاي با رتاه ك تر
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رکیبی اراهه شـده  شاخص ت -5-2

 توسط روش آماری

ايان گازارش   ( 1)  نچنان كه در ريوست

 مده است، جداول، اطاللا  مربوط به هريک 

از متغيرهاااي اقتصااادي ذكاار شااده را بااراي  

هااي   هشت كشور مورد نظر و در خالل ساال 

دهاد.   ماي  مايالدي نشاان   2007اهي  2002

نکته حائز اه يت اين است كه اين اطاللاا   

ها و منابع معتاري كه ه واره مرجع  از سايت

دست  مده  بين اه للي هستند، بههاي  مقايسه

اي  ساات؛ بنااابراين در صااحت  مارهااا شااا ها

در گازارش  هاا   وجود ندارد. مآخذ ت امي داده

گااروه شاااخص سااازي و  ينااده   40شاا اره 

، رتاه 4 رژوهي مذكور ارائه شده است. جدول

تغيرهاا  هر يک از كشورها را براي هر يک از م

دهاد. ايان    ماي  هاي ذكر شده نشاان  در سال

رتاه بندي به صور  صعودي اسات و دالهات   

بر  ن دارد كه رتاه اول ب ترين و رتاه هشتم 

بدترين وضعيت در متغير اقتصادي مورد نظر 

است. ر  از  نکه رتاه بندي كشورها در هار  

دسات  ماد، رتااه     سال و براي هر متغيار باه  

كشاور را بار اسااس    بندي تركياي براي هار  

 ن كشور باراي ت اام   هاي  ميانگين ساده رتاه

دهيم. به لنوان  مي متغيرهاي اقتصادي انجام

هاي مختلفي را براي ت اامي   مثال، ايران رتاه

متغيرها به دست  ورده است. بناابراين باراي   

مايالدي، رتااه    2007اهاي   2002هااي   سال

ج  وري اسالمي ايران به صور  تركيااي از  

ايااران بااراي متغيرهاااي هاااي  گين رتاااهميااان

اقتصادي منتخب در هر سال به دست خواهد 

هار  هااي    مد. ر  از محاساه ميانگين رتااه 

كشور اين الداد در هر سال باراي كشاورهاي   

شود. باه   مي مختلف به صور  صعودي مرتب

لاار  ديگر كشاوري كاه بااالترين مياانگين     

ه و رتاه را به دست  ورده باشد، بادترين رتاا  

كشوري كه ك ترين ميانگين رتاه را به دست 

 ورده باشد، ب ترين رتاه تركياي را باه خاود   

ميااانگين  (2)دهااد. جاادول  مااي اختصاااص

هااي   هار كشاور را در خاالل ساال    هاي  رتاه

بااه ن ااايش   2007اهااي  2002مختلااف از 

 گذارد. مي

 : میانگین بـه دسـت آمـده از   (2) جدول

آن تـا  ها و سری زمانی  همه شاخص رتبه

 میالدی 2007سال 

 

نيااز  (2)و ن ااودار شاا اره   (3)جاادول 

محاسااه شاده   هاي  ن ايش ب تري از ميانگين

خواهد داشت، زيارا كاه    (2)در جدول ش اره 

 بااه دساات  مااده،هاااي  بناادي ميااانگين رتاااه
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 تار  وانناده  ساان  خمقايسه كشاورها را باراي   

 ن ايد.   مي

ــا (3) جــدول ــه محاســبه شــده ب : رتب

روش آمـــاری در خـــالل اســـت اده از 

 میالدی 2007الی  2002های  سال

 
 

: محاسبه میانگین ساده رتبـه  (4) جدول

هــای  کشــورها در هــر یــا از شــاخص

 اقتصادی
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مقایسه جایگاه کشـورها بـا    :(2) نمودار

اســـت اده از روش آمـــاری در خـــالل 

  میالدی 2007الی  2002های  سال

 
د باودن وضاعيت   رتاه بيشتر، نشاانگر با  

 باشد. مي نسات به كشورهاي با رتاه ك تر

دورنمای جایگـاه اقتصـادی    -6

 ایران در منطقه

نما توسـط مـدل   تعیین دور -6-1

)تحلیـل پوششـی    آماری-ریایی

 ها( داده

بااا هااا  هاااي تحليااه روششااي داده ماادل

تركيب باا نظرياه هاايي باه مانناد محاسااه       

غيير وري به خصوصياتي از قايه تعيين ت ب ره

مج از   ثير  ن در اجارا أهاا و تا   سياساتگذاري 

كه ما نيز از اين مادل تركيااي باراي    اند  شده

هااي   تعيين جايگاه اقتصادي كشورها در بناد 

ايم. منت ي با وجاود اب امااتي    قاه ب ره گرفته

ثير أهااي دنياا و تا    نگري سياست كه در  ينده

  ن بر منطقه  سياي جنوب غربي وجود دارد،

اوضاد  ينده دسترساي   بيني ريش توان به ن ي

كاملي داشت و تغييرا   ن را ر  از محاساه 

براي تعيين دورن اي جايگاه كشورها تا ساال  

كار بارد. اماا طااق  خارين      ميالدي به 2011

در زمينه كاربرد اين مادل در تعياين   ها  يافته

دورن ايي از وضعيت ل لکردي، با ثابت فره 

تاوان   ماي  ن ودن تغييارا  كناوني در  يناده   

ش ايي كلي از روند ت امي متغيرهاي دخياه  

دسات  ورد و باا تاأثير     در تعيين جايگاه را به

مقدار اه يت كنوني  ن براي هار كشاور باه    

محاساه شاخص تركياي ج ت تعياين رتااه   

  ن ا تا سال مذكور اقدام ن ود.

بنابراين ر  از محاساا  به ل ه  ماده،  

ده باراي  محاساه شا هاي  ش ايي كلي از رتاه

كشورهاي ماورد نظار در منطقاه، در ن اودار     

قاباه مشااهده    5 و جادول شا اره   3شا اره  

اناد   است. كشورهاي نفت خيز يا ب اود نيافته

و يا وضعيت ثابتي براي خاود اختياار ن اوده    

اند، اما باقي كشورها حائز جايگااه ب تاري در   

توان دهياه باروز  ن را    اند، كه مي منطقه شده

هااي موجاود    ار مادي سياسات  رايين بودن ك

اقتصااادي در براباار رفتااار شاااخص نسااات   

مج ود واردا  و صادرا  به توهياد ناخااهص   

 خيز لنوان ن ود. داخلي كشورهاي نفت

ــدول ــاه (5) جـ ــایی از جایگـ : دورنمـ

ب غربی تا وکشورهای منطقه آسیای جن
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با اسـت اده از تحلیـل    میالدی 2011سال 

 ها پوششی داده

 
 

مایی کلــی از دورنمــای : شــ(3) نمــودار

جایگاه اقتصادی کشـورهای منطقـه تـا    

ــال  ــل   2011س ــا روش تحلی ــیالدی ب م

 ها پوششی داده

 
رتاااه بيشترنشااانگر بااد بااودن وضااعيت 

 باشد مي نسات به كشورهاي با رتاه ك تر

تعیین دورنما توسـط مـدل    -6-2

 آماری

د، شاو  مي طور كه در ادامه مشاهده ه ان

كاه   (3)شا اره  اطاللاا  جادول   بر مانااي  

باا توجاه باه     كشورهاي مورد مطاهعاه صارفاً  

مااورد   ،متغيرهاااي اقتصااادي ذكاار شااده   

ز قاه بندي قرار گرفته اند، جايگاه ايران ا رتاه

كنون دچاار فاراز و   از ابالس سند چشم انداز تا

وهي متاسفانه اين رتااه   ،فرودهايي شده است

هاي انجام شاده چنادان    للي رغم ت ام تالش

س ت ب تر شادن نادارد. در ايان     گرايشي به

هاي سري زماني  بخش نيز با استفاده از روش

 ،به توضيح  ن رارداختيم  -2-4 كه در بخش

 هشات باراي  هاا   به دورن ايي از ميانگين رتاه

كشور مورد مقايسه اشاره ن اوده ايام كاه باا     

 (6) ك ترين خطا محاساه شده است. جادول 

ي نشان دهنده رتاه بندي به دست  ماده بارا  

باشاد.   ماي  2011كشاور تاا دورن ااي     هشت

نيز امکان مقايساه جايگااه    (4) ن ودار ش اره

اهااي  2006هاااي  كشااورها را در خااالل سااال

هاي  مااري فاراهم    با استفاده از روش 2011

  ورده است.

: رتبه محاسبه شده تـا سـال   (6) جدول

 بینـی  پـی  های  با است اده از روش 2011

 سری زمانی

 

 فرجام -7
كه در بندهاي ريشين نيز اشاره  انه چن

هااي اقتصاادي    د، مشااهده روناد شااخص   ش

كشااورهاي منطقااه  سااياي جنااوب غربااي از 

هاا و گاام برداشاتن     ريزي هحاظ ارزيابي برنامه

ثر باوده  ؤدر ج ت اهداف  ن كشورها بسيار م
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موجااااب اصااااالح   در صااااور  هاااازوم  و

هااي   گاردد. در تئاوري   ماي  هاا  سياستگذاري

 تا كنون محاساا  ك تاري موجود اقتصادي، 

هااي   شاخصثيرا  گروهي و متقابه بين أاز ت

تيجه باراي  نده است. در شمشاهده  اقتصادي

هاا و ارزياابي ج عاي در     تركيب اين شااخص 

هاايي   ج ت تعياين جايگااه كشاورها چااهش    

گردد. بناابراين در ايان مقاهاه باا      مي احساس

هاااي  ماااري و رياضااي بااه   اسااتفاده از روش

ها ررداخته ايم و  و وزني شاخصتركيب ساده 

سري زماني باه   بيني ريشهاي  با ك ک روش

 2011دورن اي جايگاه اين كشاورها تاا افاق    

. در هر حاال، هار دو   ايم ميالدي اشاره ن وده

كشور را ب تر از  8روش، جايگاه ايران در بين 

و هار دوي  ن اا   اناد   رتاه رنجم، نتيجه ناداده 

 بيناي  ريش 2011ل روند تقريااً ثابتي را تا سا

ذكاار اساات كااه گااروه     انااد. قابااه  ن ااوده

سااازي و  ينااده رژوهااي، مطاهعااا    شاااخص

ها در  تري را در زمينه تركيب شاخص گسترده

دست انجام دارد كاه نتااي   ن مطاهعاا  در    

 هاي  تي گروه ارائه خواهد شد گزارش

 

کشـورهای  های  مقایسه رتبه: (4) نمودار

 2011الی  2006های  مختلف در خالل سال

 میالدی با است اده از روش آماری

 
رتاه بيشتر نشاانگر باد باودن وضاعيت     

 باشد مي نسات به كشورهاي با رتاه ك تر

 

 ها پانوشت

الزم به ذكر است كاه باه جااي سا م مج اود       .1

صادرا  و واردا  از توهيد ناخااهص داخلاي هار    

از س م مج ود صادرا  و »كشور، در كار جديد 

 «صادرا  و واردا  كاه دنياا   واردا  از مج ود

استفاده شده است تا ميزان ارتااط باا ج اان را   

 بيشتر ن ايان سازد.

طور كه در بخاش اول گازارش ذكار شاد،      ه ان .2

ايان گازارش باا     2007 مارهاي مربوط به سال 

توجه به  خارين  ماار مرباوط باه ناوامار ساال       

 به روز شده است. 2008

 

 منابع فارسی

(، 1386مااارداد ) طااطااااايي يااازدي، روياااا  .1

انداز اقتصاد ايران و چند كشور منطقه از  شمچ»
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گاازارش  ،«ي بااين اه للاايهااا زمانمنظاار سااا

هااي   معاونات راژوهش   ،هاي اقتصاادي  رژوهش

قاا  اساتراتژيک، شا اره    اقتصادي مركز تحقي

26. 

ب  ان  ) فرزاناه ماافي   و طااطاايي يزدي، روياا  .2

وضاااعيت اقتصاااادي و اجت اااالي   »، (1386

ي ايران در مقايسه باا برخاي از   ج  وري اسالم

قه  سياي جنوب غربي طي دهه كشورهاي منط

 ،اقتصاااديهاااي  گاازارش رااژوهش ،«گذشااته

تحقيقاا    اقتصادي مركاز هاي  معاونت رژوهش

 .  34استراتژيک، ش اره 

(، 1387طااطاايي يزدي، رويا؛ زينب ابوطاهاي ) .3

وضعيت اقتصادي، اجت الي ج  وري اسالمي »

باا كلياه كشاورهاي منطقاه     ايران در مقايساه  

هااي   گازارش راژوهش  ، « سياي جنوب غرباي 

مركز تحقيقاا  اساتراتژيک، شا اره     ،اقتصادي

40. 

 للي مايني دهکردي و رضايي ميرقائد، محسن .4

 .، ت رانايران  ينده در افق چشم انداز، (1385)
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 قتصادیشاخص ا 11: اطالعات 1پیوست

 

 

 

 

 

 

 
های اقتصادی و اجتماعی  شاخص -2پیوست 

گـــروه  40مـــاکور در گـــزارش شـــماره 

 سازی و آینده پژوهی شاخص
ي اشاره شده در گزارش ش اره ها در زير شاخص

كشاور منطقاه    25اطاللا   ن ا در ماورد   كه اكثر 40

   : سياي جنوب غربي موجود است، ارائه شده است
 . ج عيت1

 هاي جاري دالر  مريکا( د ناخاهص داخلي )بر اساس قي ت. توهي2

 . رشد اقتصادي3

 . توهيد ناخاهص داخلي )بر اساس برابري قدر  خريد(4

 هاي جاري دالر  مريکا( . توهيد ناخاهص داخلي سرانه )قي ت5

 (PPP). توهيد ناخاهص داخلي سرانه بر اساس برابري قدر  خريد 6

  . نر  تورم7

  جاري )بر اساس س م از توهيد ناخاهص داخلي(. تراز حساب 8

  . نر  بيکاري9

  وري نيروي كار . ب ره10

 گذاري مستقيم خارجي . جريان سرمايه11

 گذاري مستقيم خارجي . انااشت سرمايه12

 . شاخص محيط كسب و كار و شاخص س وهت كسب و كار13

 . شاخص  زادي اقتصادي14

 خريد. نر  ارز بر اساس برابري قدر  15

 . س م مج ود صادرا  و واردا  از توهيد ناخاهص داخلي16

 . ج عيت زير خط فقر و ضريب جيني17

 . شاخص درك فساد18

 گذاري به توهيد ناخاهص داخلي . نسات سرمايه19

 . زمان الزم براي شرود يک كسب و كار20

 . نتيجه رابطه ماادهه بازرگاني21

 . شاخص توسعه انساني22

 تحقيق و توسعه در توهيد ناخاهص داخلي . س م مخارج23

 . نر  دسترسي به اينترنت24

 يافتگي هاي توسعه . ساير شاخص25


