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 1  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 بسمه تعالی

 مقدمه 

های ها و شاخصبا جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده

المللی معتبر بینبر همین اساس برخی سازمانهای . ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته استمقایسه

 . نمایندای بین کشوری میهای مقایسهاقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص

گیری های اقتصادی، تواند نقشی به سزاء در تصمیمها میاطالع از آخرین وضعیت کشورمان در این شاخص

شار مستمر و فراگیر اینگونه لذا در جهت انت. گذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشدسرمایه

داند با انتشار گزارشاتی از آمارها و وظیفه خود می فرآوری داده هاها در کشور، دفتر آمار و آمارها و شاخص

های یاد شده ضمن کمک در راستای فراهم آوردن شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور، شاخص

در همین راستا، معاونت طرح و برنامه با . نمایدیل میدسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها تسه

های مهم اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت،  هدف شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص

این گزارش که بصورت . را در دستور کار خود قرار داده است« المللی های بین آمارها و شاخص» تهیه گزارش 

المللی بوده و فارغ از هر گونه  های اطالعاتی معتبر بین شد، شامل آمار و اقالم پایگاه ادواری منتشر خواهد

رود که این آمارها بصورت نقادانه  انتظار می. تحلیل تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می شود

از طریق پورتال  این سلسله گزارشات. قرار گیرد( کارشناسانه)های تخصصی  مورد بحث، بررسی و تحلیل

 .قابل بهره برداری می باشد نیز وزارتخانه

امید است این سری گزارشات زمینه بهبود تصمیمات و سیاستگذاری مرتبط با فضای کسب کار را فراهم  

 .سازد

و فرآوری آن را به دفتر آمار همکاران محترم می توانند نظرات خود در زمینه موضوعات گزارش و ساختار 

 .ارائه نمایندداده ها 



  

                                                                                                                                                                                            

 4  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

  معرفی شاخص

در موقعیت نسبی اقتصادهای در ارزش افزوده تولیدات صنعتی و صادرات صنعتی سبب تغییر تغییرات 

پذیری این تغییرات تا حدود زیادی تحت تاثیر قدرت رقابت، شوداقتصادهای نوظهور صنعتی میصنعتی و 

  ،(CPI)  صنعتی پذیریعملکرد رقابت شاخص معرفیبا   بر همین اساس یونیدو. کشورها قرار داردصنعتی 

مورد توجه قرار داده صنعتی ات توسعه تولید برتاکید خاص  باپذیری برای رقابترا  میانی یک چارچوب

توانایی کشورها برای  ،صنعتی پذیریرقابتمنظور از بر اساس تعریف ارایه شده از سوی یونیدو . است

-فعالیتتوسعه بوده و این امر از طریق  المللیدر بازارهای داخلی و بینهمزمان  افزایش حضورماندگاری و 

  .شودمحقق میوری امحتوای فنارتقای ارزش افزوده باالتر و دارای صنعتی های 

تحقق این امر  افزایش دهندپذیری خود را قدرت رقابتاز بازارهای بین المللی با یادگیری  توانندکشورها می

دوم آنکه  بهبود دهد، را خود های تکنولوژیکیقابلیت نخست آنکه این کشورها: سه شرط استمنوط به 

از  .صورت گیرد هازیرساختکافی در سرمایه گذاری دهند و سرانجام اینکه گسترش  خود را یظرفیت تولید

-بهره باده تا مناسب از سوی دولتها بو سیاست هایاتخاذ صنعتی نیازمند در قدرت رقابت این رو، افزایش 

  .های رقابتی جدیدی را  خلق نمودتوان مزیتنسبی در یک کشور بهای گیری از مزیت

 صنعتی رقابتعملکرد ابعاد شاخص 

های ها و زیر شاخصدر ادامه بخش. شاخص تشکیل شده است 8این شاخص دارای سه بخش بوده و از 

 .شودمربوطه معرفی می

 :ایتوانایی تولید و صادرات محصوالت کارخانه:  بخشاولین 

 :از دو شاخص تشکیل شده استاین بخش 

    (MVApc)  (صنعتی)سرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای ؛اولین شاخص

 (MXpc)  (صنعتی)سرانه صادرات کارخانه ای ؛دومین شاخص

                                                           
1
 The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

2
 Competitive Industrial Performance (CIP) 

1
 Manufacturing Value Added per capita (MVApc) 



  

                                                                                                                                                                                            

 5  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 :تعمیق و ارتقای فناوری ؛بخشدومین 

 :از چهار شاخص تشکیل شده است بخشاین 

  (صنعتی)ایسهم تکنولوژی باال و متوسط از مجموع ارزش افزوده محصوالت کارخانه ؛شاخص سومین

(MHVAsh) 

 (MVAsh)  از تولید ناخالص داخلی (صنعتی)ایسهم ارزش افزوده تولیدات کارخانه ؛شاخص چهارمین

  (صنعتی)ایسهم تکنولوژی باال و متوسط از مجموع صادرات محصوالت کارخانه ؛شاخص پنجمین

(MHXsh) 

 (MXsh)  8سهم صادرات صنعتی از مجموع صادرات ؛شاخص ششمین

 آثار جهانی: بخشسومین 

 از دو شاخص تشکیل شده است بخشاین 

یا همان سهم هر (ImWMVA)   در سطح جهان (صنعتی)ایآثار کشور بر تولیدات کارخانه ؛شاخص هفتمین

 .باشدمی ای در سطح جهانکشور از تولیدات کارخانه

یا همان سهم  (ImWMT)    در سطح جهان (صنعتی)آثار کشور بر  صادرات کارخانه ای؛شاخص هشتمین

 .باشدمی ای در سطح جهانهر کشور از صادرات کارخانه

 

منتشر شده و در آن عملکرد رقابت صنعتی      در سال  صنعتی پذیریجدیدترین گزارش عملکرد رقابت

بر مبنای این گزارش کشورهای آلمان، . مورد بررسی قرار داده است     برای سال و کشور  8  در را 

 کشور ایران در این گزارش. در جایگاه اول تا پنجم قرار دارندبه ترتیب اپن، آمریکا، جمهوری کره، چین ژ

                                                                                                                                                                                     
4
 Manufactured Exports per capita (MXpc) 

5
 Medium- and High-tech MVA share in total manufacturing value added 

(MHVAsh) 
6
 MVA share in total GDP (MVAsh) 

7
 Medium- and High-tech manufactured Exports share in total manufactured 

exports (MHXsh) 
8
 Manufactured Exports share in total exports (MXsh) 

9
 Country’s Impact on World Manufacturing Value Added (ImWMVA) 

11
 Country’s Impact on World Manufacturing Trade (ImWMT) 



  

                                                                                                                                                                                            

 6  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 .دهدرا نشان می ایدو رتبهوده که در مقایسه با رتبه ایران در گزارش قبلی، نزول را کسب نم   جایگاه

به باالترین سطح (     )    و(     )    های اقتصادی غرب علیه ملت ایران که در سالهای تحریم

  .است کشورمان داشتهپذیری صنعتی خود رسیده بود، تبعات منفی بر عملکرد رقابت

 

 (CIP)صنعتی پذیریعملکرد رقابت مختلف شاخصهای بخش -1شکل

 

  معرفی مرجع

این  کلیه جداول این گزارش از سایت. شودمنتشر می ادواریبه صورت تهیه و  یونیدوتوسط این شاخص   

-http://www.unido.org/unido-united-nations-industrialآدرسبهسازمان

development-organization.html  اطالعات از طریق مراجعه استخراج گردیده است و دسترسی به

 .به سایت برای عموم امکان پذیر است

 

 

 CIPهای شاخص بخش

 :ایتوانایی تولید و صادرات محصوالت کارخانه: بخش اولین 

 (سرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای) MVApc: 1شاخص 

 (ایسرانه صادرات کارخانه) MXpc: 1شاخص 

 

 :تعمیق و ارتقای فناوری: دومین بخش

 INDint=[MHVAsh + MVAsh]/2: شدت صنعتی شدن ،4و  3های ترکیبی از شاخص

 MXQual=[MHXsh+ MXsh]/2: کیفیت صادرات ،6و  5های ترکیبی از شاخص

 آثار جهانی :سومین بخش

 (ای در سطح جهانسهم کشور از تولیدات کارخانه) imWMVA:  7شاخص 

 (در سطح جهان ایصادرات کارخانه سهم کشور از ) imWMT:  8 شاخص

 



  

                                                                                                                                                                                            

 7  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 8018لغایت  8002طی دوره  پذیری صنعتیعملکرد رقابترتبه در شاخص  - 1جدول 

  8018 8011 8010 8000 8002 کشور

 76 78 88 82 67 ایران

 10 10 10 11 11 ترکیه

 82 82 81 82 88 مالزی

 2 2 2 2 2 کره جنوبی

 18 17 17 17 11 روسیه

 8 2 6 11 11 چین

 1 1 8 1 1 آلمان

 8 8 1 8 8 ژاپن

 1 1 1 1 1 آمریکا

 16 16 16 16 12 عربستان

 

  



  

                                                                                                                                                                                            

 8  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 (صنعتی)ایسرانه ارزش افزوده تولیدات کارخانه – 2جدول 

 (MVApc) 

 (دالر)ارزش رتبه کشور

 170 26 ایران

 1810 22 ترکیه

 1610 28 مالزی

 7161 0 کره جنوبی

 088 82 روسیه

 1027 81 چین

 6102 6 آلمان

 6087 2 ژاپن

 8200 18 آمریکا

 1020 10 عربستان

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                            

 9  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 (MXpc)(صنعتی)سرانه صادرات کارخانه ای - 3جدول 

 (دالر)ارزش رتبه کشور

 122 08 ایران

 1766 88 ترکیه

 7112 80 مالزی

 10011 10 کره جنوبی

 1221 87 روسیه

 1271 86 چین

 18181 0 آلمان

 8211 10 ژاپن

 1821 21 آمریکا

 8882 26 عربستان

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                            

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 (INDint)  11شدت صنعتی شدن – 2دول ج

 رتبه کشور

 18 ایران

 11 ترکیه

 18 مالزی

 2 کره جنوبی

 88 روسیه

 6 چین

 18 آلمان

 11 ژاپن

 88 آمریکا

 20 عربستان

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Industrial intensity 



  

                                                                                                                                                                                            

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 (MXQual)  18کیفیت صادرات صنعتی -8جدول 

 رتبه کشور

 76 ایران

 10 ترکیه

 82 مالزی

 2 کره جنوبی

 18 روسیه

 8 چین

 1 آلمان

 8 ژاپن

 1 آمریکا

 16 عربستان
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 Manufactured export quality 



  

                                                                                                                                                                                            

 12  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 

  (صنعتی)ایتولیدات کارخانه کشور از هر سهم  -7جدول 

 (ImWMVA)در سطح جهان

 (درصد)سهم رتبه کشور

 0310 16 ایران

 1386 17 ترکیه

 0386 80 مالزی

 1381 8 کره جنوبی

 1382 11 روسیه

 17372 8 چین

 7362 2 آلمان

 11310 1 ژاپن

 10318 1 آمریکا

 0372 86 عربستان

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                            

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

  (صنعتی)صادرات کارخانه ای  ازکشور هر  سهم - 6جدول 

 (ImWMT)در سطح جهان

 (درصد)سهم رتبه کشور

 038 20 ایران

 1301 87 ترکیه

 1380 80 مالزی

 2382 8 جنوبی کره

 1361 17 روسیه

 18300 1 چین

 10301 8 آلمان

 8307 2 ژاپن

 2386 1 آمریکا

 0380 12 عربستان

 


