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 مقدمه  .1

هدای   هدا و شدا     با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیونددهای اقتصدادی وردورها بدا گرددگمرر آمارهدار داده      

المللدی  های بین وروری اهمیتی بیش از پیش گافته است. بر همین اساس بر ی سازمانهای معتبدر بدین   مقاگسه

 ری می نماگند.  اقدام به گردآوری و انترار آمارها و شا   های مقاگسه های بین ورو

 و اطالع از آ رگن وضعیت ورورمان در اگن شا   ها می تواند نقری به سزاء در تصمیم گیری های اقتصادی

سرماگه گذاران و فعالین تجاری و دگمر ذگنفعان داشته باشد. لذا در جهت انترار مستمر و فراگیر اگنمونه جذب 

اده ها وظیفه  ود می داند با انترار گزارشاتی از آمارها و آمارها و شا   ها در ورورر دفتر آمار و فرآوری د

شا   های گاد شده ضمن ومک در راستای فراهم آوردن شفافیت در فضای والن اقتصادی ورورر دسترسی 

فعاالن اقتصادی را به اگنمونه نیازها تسهیل می نماگد. در همین راستار معاونت طرح و برنامه با هدف شناساگی 

     های مهم اقتصادی مرتبط با بخش صنعتر معدن و تجارتر تهیه گزارش  اقالم آماری و شا  و باز نرر 

را در دستور وار  ود قرار داده است. اگن گزارش وه بصورت ادواری منترر « المللی های بین آمارها و شا  »

رغ از هر گونه تحلیل تخصصیر المللی بوده و فا های اطالعاتی معتبر بین  واهد شدر شامل آمار و اقالم پاگماه

رود وه اگن آمارها بصورت نقادانه مورد بحثر بررسی و  صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می شود. انتظار می

های تخصصی )وارشناسانه( قرار گیرد. اگن سلسله گزارشات از طرگق پورتال وزارتخانه نیز قابل  تحلیل

 برداری می باشد. بهره

گذاری مرتبط با فضای وسب وار را فراهم سازد.  گزارشات زمینه بهبود تصمیمات و سیاست امید است اگن 

ها  توانند نظرات  ود در زمینه موضوعات گزارش و سا تار آن را به دفتر آمار و فرآوری داده همراران محترم می

 ارائه نماگند.
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 1اندازه بازارمعرفي شاخص  .2
 

باشد. هدر هده انددازه گدک بدازار بزرگتدر باشدد بدا         ر اندازه بازار میجهانی رقابت پذگریاصلی در  اجزایگری از 

طور مرسوم بدازار در  گابد. در حالی وه بهوری افزاگش میهای مقیاس تولیدر بهرهها از مزگتبر وردار شدن بنماه

ی به لالملی بینباشدر در عصر جهانی شدن اقتصاد بازارهاهای فعال هر ورور بازارهای دا لی میدسترس بنماه

شوند. اگن وضعیت بوگژه برای ورورهای ووهک از اهمیدت  عنوان جاگمزگنی برای بازارهای دا لی محسوب می

توان به عنوان جداگمزگنی بدرای تقاضدای دا لدی و انددازه بدازار       باالگی بر وردار است. بنابر اگن صادرات را می

 های فعال در گک ورور تلقی ورد. بنماه

تواند از گک سو سبب بر ورداری بنماه از منافع حاصل از جمع جهانی اقتصاد اندازه بازار میبه اعتقاد م

تواند منافع حاصل از اندازه اقتصادی تولید واال و بازارهای بزرگ میتخصصی شدن تولید شود. از سوی دگمر 

 .  داردها در پی  دمات را برای بنماه

در اگن  دازه بازار دا لی و بازار  ارجی آن ورور ترریل شده است.شا   اندازه بازار گک ورور از جمع ان 

منهای ارزش  به اضافه ارزش واردات واال و  دماتردا لی  تولید نا ال  شاملاندازه بازار دا لی میان 

بدست ارزش صادرات واال و  دمات از جمع  نیز اندازه بازار  ارجیصادرات واال و  دمات بوده و همچنین 

شاگان ذور است در محاسبه اندازه بازارر ارزش تولید نا ال  دا لی و مقادگر صادرات و واردات بر حسب  .آگدمی

برابری قدرت  رگد
2

 شود.تعیین می (PPP) بر حسب

 

                                                           
1 Market size 
2 purchasing power parity(PPP) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power_parity
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 عرفي مرجعم .3

توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و به صورت سالیانه منترر میرود. ولیه  آمارهای مورد استفاده در اگن گزارشر 

و  شدهاستخراج  http://www.weforum.org اگن گزارش از ساگت اگن سازمان به آدرس جداول

 .پذگراستعات از طرگق مراجعه به ساگت برای عموم امران الدسترسی به اط

 اندازه بازاردر شاخص  ایران جایگاه .4

رتبه اگران بین دهدر نران می 0202لغاگت  0202بررسی روند تغییرات رتبه اگران در اگن شا   طی سالهای 

اگن رتبه به  0202وسب شده است. در سال  0200بوده در سال  01در نوسان بوده و بهترگن رتبه وه  02تا  01

 ارتقاء گافته است. 01رتبه اگران بهبود گافته و به  0202رسید. در سال  00

 

 2212لغایت  2212زیر شاخص های آن طي دوره   : رتبه ایران دراندازه بازار و1جدول 

 ردیف

 سالعنوان شاخص/
0202 0200 0200 0202 0202 0202 

 کشور( 022) از  کشور( 022) از  کشور( 021) از  کشور( 022) از  کشور( 020) از  کشور( 021) از 

 01 00 01 01 00 02 اندازه بازار

 01 01 01 01 01 01 اندازه بازار داخلي 0

 01 01 02 02 02 02 اندازه بازار خارجي 0

2 
توليد ناخالص داخلي بر 

 مبناي قدرت خرید 
- - - 01 01 01 

2 
درصد صادرات به توليد 

 ناخالص داخلي
- - - 022 022 000 
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 با کشورهای منطقه اندازه بازار در مقایسه شاخصوضعیت ایران در  -1-4

 2212لغایت  2212اندازه بازار طي دوره  اخص: رتبه ایران و کشورهای منطقه در ش2جدول 

 ردیف
کشورهاي 

 منطقه/سال

0202 0200 0200 0202 0202 0202 

 کشور( 022) از  کشور( 022) از  کشور( 021) از  کشور( 022) از  کشور( 020) از  کشور( 021) از 

 02 02 02 02 01 02 ترکيه 0

 01 02 02 02 02 00 عربستان سعودي 0

 01 00 01 01 00 02 انایر 2

 02 01 01 01 01 02 مصر 2

 01 22 22 22 22 20 پاکستان 2

 20 22 22 22 22 20 امارات 2

 22 20 22 22 22 22 قزاقستان 1

 22 21 21 20 20 22 فلسطين اشغالي 1

 22 21 22 21 21 22 قطر 1

 21 21 22 20 20 21 کویت 02

 22 12 12 10 12 12 عمان 00

 21 10 10 12 12 12 یجانآذربا 00

 12 11 11 12 1 12 اردن 02

 11 12 10 21 10 12 لبنان 02

 10 11 022 022 022 11 بحرین 02

 11 022 022 11 022 021 گرجستان 02

 002 001 001 002 002 002 ارمنستان 01

 001 001 002 001 001 002 قرقيزستان 01

 002 002 - 001 001 002 تاجيکستان 01
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 2212های اندازه بازار در سال : رتبه ایران و کشورهای منطقه در زیر شاخص3جدول 

 شاخصزیر /منطقهکشورهاي  ردیف
اندازه بازار 

 داخلي

اندازه بازار 

 خارجي

توليد ناخالص داخلي 

 بر مبناي قدرت خرید

درصد صادرات به 

 توليد ناخالص داخلي

 021 01 02 02 ترکيه 0

 22 02 00 01 عربستان سعودي 0

 000 01 01 01 ایران 2

 020 02 22 02 مصر 2

 021 02 22 02 پاکستان 2

 00 20 02 22 امارات 2

 22 20 22 21 قزاقستان 1

 12 22 22 22 فلسطين اشغالي 1

 02 21 22 21 قطر 1

 02 20 20 20 کویت 02

 02 22 20 12 عمان 00

 22 22 22 12 آذربایجان 00

 22 11 11 12 اردن 02

 11 11 12 12 لبنان 02

 01 11 10 12 بحرین 02

 12 022 021 11 گرجستان 02

 12 002 002 000 ارمنستان 01

 10 000 000 002 قرقيزستان 01

 001 001 002 002 تاجيکستان 01
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 با  کشورهای منتخباندازه بازار در مقایسه  شاخصوضعیت ایران در  -2-4

رتبه ورورمان در اگن  2در جدول اندازه بازار شاخص  جایگاه کشورمان درتر از برای ارایه تصویری دقیق

شا   با بر ی ورورهای پیررفته صنعتی و ورورهای تازه صنعتی شده مورد مقاگسه قرار گرفته است. 

دهد ورورهای پیررفته صنعتی در جاگماه برتری نسبت به ورورهای تازه صنعتی بطورگره اگن جدول نران می

 دارند.  شده قرار

 

 2212لغایت  2212اندازه بازار طي دوره  : رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص4جدول 

 ردیف
کشورهاي 

 /سالمنتخب

0202 0200 0200 0202 0202 0202 

 کشور( 022) از  کشور( 022) از  کشور( 021) از  کشور( 022) از  کشور( 020) از  کشور( 021) از 

 0 0 0 0 0 0 چين 0

 0 0 0 0 0 0 آمریکا 0

 2 2 2 2 2 2 هندوستان 2

 2 2 2 2 2 2 ژاپن 2

 2 2 2 2 2 2 آلمان 2

 2 1 1 1 1 1 روسيه 2

 1 1 1 1 1 1 فرانسه 1

 00 00 02 02 1 1 ایتاليا 1

 02 00 00 00 00 00 کره جنوبي 1

 01 00 01 01 00 02 ایران 02

 02 02 02 01 01 01 مالزي 00
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 ردیف
/زیر منتخبهاي کشور

 شاخص
 اندازه بازار خارجي اندازه بازار داخلي

توليد ناخالص داخلي 

 بر مبناي قدرت خرید

درصد صادرات به 

 توليد ناخالص داخلي

 002 0 0 0 چين 0

 022 0 0 0 آمریکا 0

 002 2 2 2 هندوستان 2

 002 2 2 2 ژاپن 2

 21 2 2 2 آلمان 2

 11 2 2 1 روسيه 2

 022 1 00 1 فرانسه 1

 11 00 01 00 ایتاليا 1

 21 02 1 02 کره جنوبي 1

 000 01 01 01 ایران 02

 02 01 01 01 مالزي 00

 2212ندازه بازار در سال های ادر زیر شاخص منتخب: رتبه ایران و کشورهای 5جدول 

 


