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  خالصه مديريتي
است كه بسياري از كشورها با افزايش  شدهدر شرايطي منتشر  2016- 2017پذيري جهاني گزارش رقابت

وپنجه هاي بيشتري دستهاي اقتصادي و سياسي و به طور كلي، نااطمينانيهاي درآمدي، گسترش تنشنابرابري
اند و شده ها كمتربيماري: ترين ادوار تاريخ دانستتوان يكي از آرامدر عين حال، اين دوره را مي. كنندنرم مي

هاي متفاوت بر رشد و رفاه هاي مختلف با ماهيت، مؤلفههدر اين فضاي متغير و دوگان. اهش يافته استكفقر 
با در نظر گرفتن طيف  به طور ساالنهمجمع جهاني اقتصاد  اين راستا،در  .اقتصادي كشورها تأثيرگذار هستند

 پذيري بهبنابر تعريف مجمع جهاني اقتصاد، رقابت. پردازدكشورها ميپذيري رقابتمطالعه ها به از مؤلفه وسيعي
 از سوي ديگر، سطح. اشاره دارد» كشورها وريبهره سطح كنندهتعيين عوامل و هاسياست از نهادها، ايمجموعه«

  .كسب براي آن است اقتصادي قابل رفاه معرف سطح وري هر كشور،بهره

دنيا كشور  138 فعاالن اقتصادي از ،)2016-2017(جاري  سالجهاني پذيري در نظرسنجي گزارش رقابت
- در آخرين گزارش رقابت .ايران نيز براي هفتمين سال متوالي در اين گزارش حضور دارد كه انديافته حضور

م كشور انجا 140كه با حضور ) 2015- 2016(ايران با دو رتبه سقوط نسبت به گزارش پيشين  پذيري مجمع،
 4,1ايران همانند سال گذشته  پذيريبا وجود آنكه امتياز رقابت. نشسته است جايگاه هفتادوششمشده بود، در 

. تر شده استدو پله به انتهاي جدول نزديكايران رتبه  ،عملكرد ساير كشورها به دليل تغيير، اما شودميارزيابي 
 آلمان، يكا، هلند،متحده آمر اياالت سنگاپور، يس،سوئ: پذيري امسال عبارتند ازكشورهاي برتر گزارش رقابت

رتبه  ل متوالي با كسب باالترين امتياز،از اين ميان، سوئيس هشت سا. كنگ و فنالند سوئد، بريتانيا، ژاپن، هنگ
 ،موزامبيك ،سيرالئون ،ليبريا ،ونزوئال، كنگواين در حالي است كه  .كسب كرده استرا  پذيرينخست رقابت

   .اندده رتبه آخر جدول را از آن خود ساخته يمن و موريتاني ،چاد ،بروندي ،ماالوي

اند وضعيت خود را نسبت به سال گذشته به طور چشمگيري در گزارش امسال، برخي از كشورها موفق شده
پس از . رودپذيري به شمار ميپله صعود، سردمدار پيشرفت در رقابت 16هند با  از اين ميان كه بهبود بخشند

. اندپذيري نشستههاي بعدي پيشرفت در رقابتپله صعود، بر رتبه 11و  13ترتيب با ني و جامائيكا بههند، آلبا
رتبه بهبود و جمهوري دومينيكن و  7پله پيشرفت؛ بوتسوانا و گرجستان با  8بوتان، مالت و پاناما هريك با 

  .  اندقرار گرفتهپذيري رقابت ارتقاءهاي بعدي رتبه پيشرفت، در جايگاه 6مكزيك با 

، )18رتبه (، قطر )16رتبه ( امارات متحده عربيپس از منطقه خود جمهوري اسالمي ايران در ميان كشورهاي هم
 بحرين، )38رتبه ( كويت، )37رتبه ( آذربايجان، )29رتبه ( عربستان سعودي، )24رتبه ( اشغالگر قدس يمرژ
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در  ،)66رتبه (و عمان ) 63رتبه ( اردن، )59رتبه ( گرجستان، )55رتبه ( تركيه، )53رتبه ( قزاقستان، )48رتبه (
، )77رتبه (كشورهاي تاجيكستان در عين حال، . پذيري قرار گرفته استرتبه هفتادوششم جدول رقابت

عنوان  و يمن به) 122رتبه (، پاكستان )115رتبه (، مصر )111رتبه ( جمهوري قرقيزستان، )79رتبه (ارمنستان 
  . اندبندي شدهرتبهاز ايران بعد  كه دهندكشورهاي منطقه را تشكيل مي، ساير )138رتبه ( پذيريرقابتخرين كشور جدول آ

 هايحوزه درمتغيرهاي برتر ايران به طور عمده . كندكشور برتر دنيا رقابت مي 30در زمره  متغير 9ايران در 
د كه البته تمامي نشومشاهده ميها بهداشت و آموزش ابتدايي، اندازه بازار، محيط اقتصاد كالن و زيرساخت

كشور انتهايي  30شمار متغيرهايي كه ايران را در فهرست  به طور كلي،. ها قوي نيستندمتغيرهاي اين حوزه
به كشور آخر دنيا  30در ميان  ،متغير 38در ايران . د از اين تعداد بيشتر استندهقرار ميپذيري رقابتجدول 

و رواج مالكيت خارجي و  138با رتبه  )بر اساس درصد از عوارض گمركي(هاي تجاري  تعرفه. پردازدرقابت مي
پس از آن، . شونددر قعر اين فهرست مشاهده مي 137با رتبه  )نسبت به مردان(مشاركت زنان در نيروي كار 

گذاري مستقيم خارجي بر  تأثير قوانين ناظر بر سرمايه، 1)بر اساس درصد(اخالص داخلي نسبت واردات به توليد ن
گستره و ميزان بازاريابي ، تمايل به تفويض اختيارات مديريتي، )بر اساس درصد تغيير ساالنه(تورم  ،وكارها كسب
داران و هيئت مديره  اثربخشي سهامو  تنظيم بازار بورس، )بدون دخالت روابط(اي  اتكاء به مديران حرفه، ها بنگاه

  . دقرار دار پذيريرقابتدر ده رتبه پاياني متغيرهايي هستند كه ايران در آنها همگي  ها شركت

در كنار كوشش در راستاي  ،هاي داراي ضعفپذيري كشور در گرو توجه به حوزهبديهي است كه بهبود رقابت
پذيري، پيشي گرفتن ساير حتي با وجود حفظ امتياز رقابت صورت،در غير اين. است كشور اعتالي نقاط قوت

هاي الزامات بنيادين به طور عمده، ايران در زيرشاخص. شدخواهد پذيري كشور رتبه رقابتتنزل موجب كشورها 
نسبت به سال گذشته  3,3و  4,1امتياز خود را به ترتيب در عدد  ،و پيشرفته بودن عوامل مؤثر در نوآوريو 

ارتقاء يافته است موجب  3,9به  3,8كننده كارايي كه از اما بهبود امتياز كشور در عوامل تقويت. كرده استحفظ 
بندي و در دسته نمايداز مرحله گذار عبور  ،گرديده ايران براي نخستين بار در طول هفت سال انجام اين گزارش

گيرد، به مرحله مبتني بر كارايي ورود ت ميكشورها كه توسط مجمع جهاني اقتصاد صوراقتصادي مراحل توسعه 
در تمامي متغيرها و بتواند كشورمان  ،هاي صحيحگذاريريزي و سياسترود به مدد برنامهاميد ميالبته، . يابد

  . شاهد پيشرفت باشدنماگرهاي اقتصادي 

                                            
-بيشتري را نشان مي مقداركه ذيل ركن كارايي بازار كاال قرار دارد، در كشورهاي برتر اين متغير، ) بر اساس درصد(ص داخلي متغير نسبت واردات به توليد ناخال -1

 . در كارنامه داردرا  3رتبه  اين متغيركه سنگاپور در الزم به ذكر است . است 150,3 معادل با) رتبه نخست كارايي بازار كاال( سنگاپوراين نسبت در براي نمونه، . دهد
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  مقدمه
-تر ميدر فناوري كمرنگ هاي سريعگشودگي كشورها در بستر جهاني كه هر روز مرزهايش به واسطه پيشرفت

خوبي منافع اقتصادي كشورها را در تعامل با هايي است كه بتواند بهريزي و تدوين استراتژيشود، نيازمند برنامه
اي، از يك سو چشم جهان را اي كه پس از امضاي توافق هستهاهميت اين امر در دوره. ساير كشورها تأمين كند

هاي خواهان پيوستن به جامعه جهاني نشانده است، وي ديگر، نور اميد را در دلبه روي ايران گشوده است و از س
رو، بايسته است متغيرهاي اقتصادي كه نمايانگر وضعيت از اين. بايد بيش از ساير ادوار مورد توجه قرار گيرد

گذاري غاز سياستگرا دنبال گردند و مبناي اتخاذ تصميمات و آكشور در قياس با دنيا هستند با نگاهي عينيت
  . ها و نقاط قوت گردندبرپايه ضعف

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با  حاصل همكاريدر ايران، كه  جهانيپذيري گزارش رقابت
بنابر متغيرهايي . دهدمورد بررسي قرار مي اقتصادي نماگر 114مجمع جهاني اقتصاد است وضعيت كشور را در 

اند، رشد اقتصادي نتيجه فرآيندها و پذيري كشورها قرار گرفتهش مبناي ارزيابي رقابتكه در اين گزار
 متغيرهايگذاري در شك، مديريت اين فرآيندها بدون سرمايهبي. سازوكارهاي فروملي، ملي و فراملي است

تصوير كشيدن نقاط ضعف رو بتواند با به رود گزارش پيشاميد ميبا اين نگاه، . پذيري محقق نخواهد گشترقابت
    .مثمر ثمر واقع گردداقتصادي صحيح هاي مشيو قوت كشور، در تبيين خط

  پذيري جهانيمعرفي گزارش رقابت. 1
مجمع . شودهايي است كه ساالنه در مجمع جهاني اقتصاد تهيه ميپذيري جهاني يكي از گزارشگزارش رقابت

 پذيري كشورها اشتغال دارد،مطالعه و ارزيابي عوامل مؤثر در رقابتجهاني اقتصاد كه بيش از سه دهه است به 
 2005با اين حال، از سال . رساندبه انجام  كشور 19با پوشش  1979در سال  راگزارش  بار ايننخستين 

پذيري كشورها را بر پذيري جهاني، تحليل خود از رقابتمجمع جهاني اقتصاد با تعريف شاخص رقابت ،تاكنون
  .هاي اين شاخص قرار داده استي مؤلفهمبنا

پذيري ملي در اقتصاد خرد و جانبه جهت سنجش اركان رقابتابزاري كامل و همهپذير جهاني رقابتشاخص 
بسياري از  وزني براي يفراهم نمودن ميانگين پذيري جهاني باشاخص رقابت. شودكالن كشورها محسوب مي

-اختصاص دارند، اين مفهوم گسترده را قابل بررسي ميپذيري رقابت اي از، كه هريك به ارزيابي جنبههالفهؤم

به گزارش هستند كه در ادامه بندي دستهقابل » پذيريرقابتركن  دوازده«ها در قالب لفهؤاين متمامي  .سازد
      .توضيح هريك پرداخته شده است
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  پذيري جهانيپذيري در گزارش رقابتتعريف رقابت. 2

 و هاسياست از نهادها، ايمجموعه« در مفهوم پذيريرقابت مجمع جهاني اقتصاد، در گزارش حاضر بنابر تعريف
معرف  وري هر كشور،بهره از سوي ديگر، سطح. به كار رفته است» كشورها وريبهره سطح كنندهتعيين عوامل
  . كسب براي آن است اقتصادي قابل رفاه سطح

  

  2016-2017 جهاني پذيريگزارش رقابت پوشش كشوري. 3

 كاهشكشور  138كشور در سال گذشته، به  140پذيري جهاني سال جاري از پوشش كشوري گزارش رقابت
كشورهاي گينه خورد مانند برخي از كشورها نامشان در ميان غايبين اين گزارش به چشم مي. يافته است

، )3به  2در حال گذار از مرحله (، سيشل )1 مرحله(، ميانمار )1مرحله (، هائيتي )2مرحله (، گويان )1مرحله (
  .اندهاي موردنياز، از گزارش جاري حذف شدهو سورينام كه به دليل عدم رعايت حداقل) 2مرحله (سوازيلند 

پيوسته  2016-2017پذيري جهاني جمهوري دموكراتيك كنگو براي نخستين بار به گزارش رقابتبا اينحال، 
كشورها، پس از يك يا چند سال وقفه و عدم حضور در گزارش، بار ديگر به آن  از طرف ديگر، برخي از. است

آخرين حضور مربوط به (و برونئي دارالسالم ) 2014آخرين حضور مربوط به سال (باربادوس و يمن . اندپيوسته
  .اندها حضور يافتهبنديسه كشوري هستند كه امسال بار ديگر در رتبه) 2013سال 

 پذيريرقابتگزارش بندي به جمع كشورهاي حاضر در رتبه 2010-2011 ايران از سال  جمهوري اسالمي
وقفه به همت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اين حضور تا گزارش اخير به طور بي پيوسته كه جهاني

   . ايران ادامه يافته است
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  2016-2017 پذيري جهانيگزارش رقابت كشورهاي برتر. 4

رتبه نخست را پذيري با كسب باالترين امتياز رقابت) تاكنون 2007از سال (براي هشتمين سال متوالي  سوئيس
. هاي گذشته امتياز بيشتري كسب نمايداين كشور موفق شده است حتي در مقايسه با سال. كسب كرده است

كارايي بازار نيروي كار، آمادگي : ند ازاركاني كه سوئيس در آنها رتبه نخست را به نام خود ثبت كرده است عبارت
براي ششمين سال متوالي رتبه دوم را به  سنگاپور. نوآوريو  هاي تجاريبنگاهدر حوزه فناوري، پيشرفته بودن 

اين كشور در اركان آموزش عالي، و كارايي بازار نيروي كار در جايگاه نخست نشسته . خود اختصاص داده است
نهادهاي . هاي دنيا قرار داردكنگ، در ميان بهترينسنگاپور، با كسب رتبه دوم پس از هنگهاي زيرساخت. است

. از نقاط قوت اين كشور هستند )11رتبه (باثبات اقتصاد كالن  و) 2رتبه (باكيفيت و بسيار كارآمد عمومي 
ه، ثبات بيشتري را در كسري بودج آمريكا با كاهش. جايگاه سوم خود را حفظ كرده است اياالت متحده آمريكا

: دهد عبارتند ازنماگرهايي كه آمريكا را در ميان كشورهاي برتر قرار مي. كندمحيط اقتصاد كالن تجربه مي
  .آموزش عالي وكار،  نيروي مالي، كارايي بازار توسعه بازار ، اندازه بازار، سطحتجاري هايبنگاهپيشرفته بودن  نوآوري،

ها، اين كشور در زيرساخت. نسبت به سال گذشته رتبه چهارم را در كارنامه دارد با يك رتبه پيشرفت لهستان
، و هابنگاهبهداشت و آموزش ابتدايي، آموزش عالي، كارايي بازار كاال، آمادگي در حوزه فناوري، پيشرفته بودن 

، عليرغم دستيابي به بهبود اندك در امتياز كلي، با آلمان. نوآوري در ميان ده كشور برتر دنيا قرار گرفته است
ري كسمحيط اقتصاد كالن باثبات، . يك پله سقوط نسبت به سال گذشته، رتبه پنجم را كسب نموده است

هاي بارز اقتصاد اين تورم نزديك به صفر از ويژگي -مانند ساير اقتصادهاي منطقه يورو - بودجه بسيار پائين، و 
موفق به كاهش  2015اين كشور در سال . با سه پله پيشرفت، به رتبه ششم دست يافته است سوئد. كشور است

بازار نيروي كار مطلوب با نرخ باالي . ودوم در نماگر مربوطه شدام به بيستكسري بودجه و ارتقاء از جايگاه سي
البته، با توجه به . تكيه زده استبا سه پله صعود، بر جايگاه هفتم  بريتانيا. اشتغال از نقاط قوت اين كشور است

آنكه نظرسنجي مربوط به گزارش حاضر پيش از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا انجام شده است، آثار و تبعات 
پذيري باالي بريتانيا به عواملي چون بازارهاي رقابت. شودرو مشاهده نمياحتمالي اين خروج در گزارش پيش

، و آمادگي باال در )رتبه هفتم(وكارها كسب، پيشرفته بودن )رتبه پنجم(يروي كار و ن) رتبه نهم(كاال  كارآمد
 كماكان با وضعيتكه رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است،  ژاپن. گرددبازمي )رتبه سوم(حوزه فناوري 

اي نسبت به سال گذشته پله 17ژاپن با وجود پيشرفت . كندپنجه نرم ميدستاقتصاد كالن  نامطلوب در محيط
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. در اين حوزه دچار ضعف است 104كه به مدد كاهش كسري بودجه بدان دست يافت، همچنان با كسب رتبه 
در نماگر  115كسب رتبه . ناپذيري حكايت دارداز انعطاف 19همچنين، بازار نيروي كار ژاپن با كسب رتبه 

نسبت پائين مشاركت زنان . سبندگي در اين حوزه استسهولت استخدام و استخراج نيروي كار، به خوبي مؤيد چ
با درآمد باال است، از ترين عملكردها در ميان كشورهاي كه يكي از ضعيف) 77رتبه (در نيروي كار به مردان 

هاي ، بنگاه)5رتبه (هاي عالي در عين حال، برخورداري از زيرساخت. رودنقاط ضعف اين كشور به شمار مي
پذيري اين كشور را هاي رقابتبرخي از مزيت) 13رتبه (، و نهادهاي پژوهشي باكيفيت )2رتبه (بسيار پيشرفته 

- كشور برتر مي 10براي پنجمين سال متوالي با كسب رتبه نهم، در ميان  كنگهنگنام . دهدتشكيل مي

، و پيشرفته )3رتبه (ر پذي، بازار مالي بسيار كارآمد و انعطاف)4رتبه (يافته بخش مالي بسيار توسعه. درخشد
با تجربه دو رتبه تنزل،  فنالند. شوداز مزاياي اقتصادي اين كشور محسوب مي) 17رتبه (هاي تجاري بودن بنگاه

، و همكاري )1رتبه (وضعيت عالي در دسترسي به متخصصان و مهندسان . جايگاه دهم را اشغال كرده است
  . شودل توجه در اين كشور تلقي مياز نقاط قاب) 2رتبه (باالي دانشگاه و صنعت 

 2016- 2017پذيري جهاني ده كشور برتر گزارش رقابت: 1جدول 

  

  

ده كشور برتر گزارش رقابت     پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

15.81سوئيس
25.72سنگاپور

35.70اياالت متحده آمريكا
45.57هلند
55.57آلمان
65.53سوئد

75.49بريتانيا
85.48ژاپن

95.48هنگ كنگ
105.44فنالند
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  2016-2017پذيري جهاني رتبه كشورها در گزارش رقابت. 5

  2016-2017پذيري جهاني پذيري كشورها در گزارش رقابترتبه رقابت: 2جدول 

 

رتبه سال پيش رتبه سال جاري  اقتصادامتياز سال جاري  رتبه سال پيش رتبه سال جاري  اقتصادامتياز سال جاري  
11سوئيس 35365.81ليتواني4.6
22سنگاپور36415.72لهستان4.56
33اياالت متحده آمريكا 37405.70آذربايجان4.55
45هلند38345.57كويت 4.53
54آلمان39555.57هند4.52
69سوئد 40485.53مالت4.52
710بريتانيا41375.49اندونزي4.52
86ژاپن42505.48پاناما4.51
97هنگ كنگ43455.48روسيه4.51
108فنالند44435.44ايتاليا4.5
1111نروژ45465.44موريس 4.49
1212دانمارك46385.35پرتغال4.48
1316نيوزيلند 47495.31آفريقاي جنوبي4.47
1415چين تايپه/ تايوان 48395.28بحرين4.47
1513كانادا49445.27لتوني4.45
1617امارات متحده عربي50545.26بلغارستان4.44
1719بلژيك51575.25مكزيك4.41
1814قطر52585.23رواندا4.41
1923اتريش53425.22قزاقستان4.41
2020لوكزامبورگ  54525.2كاستاريكا4.41
2122فرانسه55515.2تركيه4.39
2221استراليا56595.19اسلووني4.39
2324ايرلند57475.18فيليپين4.36
2427رژيم اشغالگر قدس5.18عدم حضور 58برونئي دارالسالم4.35
2518مالزي59665.16گرجستان4.32
2626جمهوري كره 60565.03ويتنام4.31
2729ايسلند61614.96كلمبيا4.3
2828چين62534.95روماني4.3
2925عربستان سعودي 63644.84اردن4.29
3030استوني64714.78بوتسوانا  4.29
3131جمهوري چك 65674.72جمهوري اسلواكي 4.28
3233اسپانيا66624.68عمان4.28
3335شيلي67694.64پرو4.23
3432تايلند68604.64مقدونيه4.23
6963مجارستان4.2

 رتبه كشورها در گزارش رقابت   پذيري  2017-2016 رتبه كشورها در گزارش رقابت   پذيري  2016-2017
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2016-2017پذيري جهاني گزارش رقابتپذيري كشورها در رتبه رقابت: 2 ادامه جدول  

 
 

رتبه سال پيش رتبه سال جاري  اقتصادامتياز سال جاري  رتبه سال پيش رتبه سال جاري  اقتصادامتياز سال جاري  
7072مراكش1041064.2آرژانتين3.81
7168سريالنكا105954.19السالوادور 3.81
عدم حضور 72باربادوس1061074.19بنگالدش3.8
7373اروگوئه 1071114.17بوسني وهرزگوين 3.8

7477كرواسي1081034.15گابن3.79
7586جامائيكا1091094.13اتيوپي3.77
7674جمهوري اسالمي ايران 1101124.12كيپ ورد3.76
7780تاجيكستان1111024.12جمهوري قرقيزستان 3.75
7878گواتماال 1121104.08سنگال3.74
7982ارمنستان1131154.07اوگاندا3.69
8093آلباني1141194.06غنا3.68
8175برزيل1151164.06مصر3.67
8270مونته  نگرو1161204.05تانزانيا3.67
8365قبرس1171184.04پاراگوئه3.65
8485ناميبيا118964.02زامبيا3.6

8579اوكراين1191144كامرون3.58
8681يونان 1201134لسوتو  3.57
8787الجزاير1211173.98بوليوي  3.54
8888هندوراس1221263.98پاكستان3.49
8990كامبوج 1231233.98گامبيا3.47
9094صربستان1241223.97بنين3.47
9176اكوادر 1251273.96مالي3.46
9298جمهوري دومينيكن 1261253.94زيمبابوه 3.41
9383الئوس 1271243.93نيجريه3.39
9489ترينيداد و توباگو  1281303.93ماداگاسكار3.33
9592تونس 3.92عدم حضور 129كنگو 3.29
9699كنيا1301323.9ونزوئال3.27
97105بوتان 1311293.87ليبريا3.21
98100نپال1321373.87سيرالئون 3.16
9991ساحل عاج1331333.86موزامبيك 3.13
10084مولداوي 1341353.86ماالوي3.08
101101لبنان1351363.84بروندي3.06
102104مغولستان 1361393.84چاد2.95
103108نيكاراگوئه 1371383.81موريتاني2.94
عدم حضور 138يمن2.74

 رتبه كشورها در گزارش رقابت   پذيري  2017-2016 رتبه كشورها در گزارش رقابت   پذيري  2016-2017
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  2016-2017پذيري جهاني در گزارش رقابتكشورهاي منطقه بندي رتبه: 3جدول 

  
هاي بهتري را تمامي كشورهاي حاشيه خليج فارس رتبه ،گرددمشاهده مي 3شماره طور كه در جدول همان

البته، از ميان كشورهاي عربي، عراق و از ميان كشورهاي منطقه، افغانستان و تركمنستان در . اندكسب كرده
  . گزارش حضور ندارند

رتبه سال پيش رتبه سال جاري  اقتصادامتياز سال جاري  
1617امارات متحده عربي5.26
1814قطر5.23
2427رژيم اشغالگر قدس5.18
2925عربستان سعودي4.84
3740آذربايجان4.55
3834كويت4.53
4839بحرين4.47
5342قزاقستان4.41
5551تركيه 4.39
5966گرجستان4.32
6364اردن4.29
6662عمان4.28
7674جمهوري اسالمي ايران 4.12
7780تاجيكستان4.12
7982ارمنستان4.07
101101لبنان3.84
111102جمهوري قرقيزستان3.75
115116مصر3.67
122126پاكستان3.49
عدم حضور138يمن2.74

 رتبه رقابت  پذيري ايران در قياس با كشورهاي منطقه در گزارش رقابت      پذيري  2016-2017
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  ؟دهندنشان ميپذيري در رقابتچه كشورهايي بيشترين پيشرفت را . 6

ها به زمينهاين كشور در همه . دهدپذيري ادامه ميبراي دومين سال متوالي به پيشرفت خود در رقابت هند
اي هند، آن پله 16 ترقي. هاي تجاري، و نوآوري پيشرفت كرده استويژه، كارايي بازار كاال، پيشرفته بودن بنگاه

ها، از منطقه آفريقاي سياه، به لطف تقويت زيرساخت بوتسوانا. را در صدر كشورهاي جدول زير قرار داده است
پذيري ، در رقابتترقيرتبه  7و ثبت  64ق شده است با كسب رتبه آموزش عالي، و بهبود كارايي بازار كاال موف

. دهداوراسيايي نشان ميدر ميان كشورهاي بيشترين پيشرفت را  پله صعود، 7با  گرجستان. پيشرفت كند
آبي، رتبه گذاري در انرژي برقگردد كه به مدد سرمايهها و تأمين برق بازميبه زيرساخت بوتانبزرگترين ضعف 

، از منطقه آمريكاي التين و حوزه درياي كارائيب مكزيك. را در كيفيت تأمين برق كسب كرده است 41
اي خود را مرهون بهبود كارايي بازار كاال است كه بيش از هرچيز از موفقيت رقابت و اصالحات پله 6پيشرفت 

پذيري، در كنار پيشرفت بازارهاي انعطافپيشرفت بازار نيروي كار با افزايش . دهدسياست تجاري آن خبر مي
  . اندكننده مكزيك در اين راه بودهمالي از عوامل ياري

  2016-2017پذيري جهاني كشورهاي داراي بيشترين پيشرفت در گزارش رقابت: 4جدول 

 

ده كشور داراي بيشترين پيشرفت در گزارش رقابت      پذيري جهاني   2016-2017  
2015-20162016-2017

تغيير رتبه رتبه از   138 كشور رتبه از   140 كشور كشور 
553916هند

938013آلباني
867511جامائيكا

105978بوتان
48408مالت
50428پاناما

71647بوتسوانا
66597گرجستان

98926جمهوري دومينيكن
57516مكزيك
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  بندي كشورها در مراحل مختلف توسعه اقتصاديدسته. 7

اقتصادي  مختلف توسعه اقتصادي، سه مرحله را در توسعهپذيري جهاني، بر اساس نظريه مراحل ابتشاخص رق
  : شناخته استكديگر بازها از يكشور

  است و كشور عوامل توليد مبتني برها نخست توسعه، اقتصاد كشور در مرحله ):اقتصاد 35( 1مرحله-

ماهر و منابع هايي كه در اين مرحله قرار دارند، به طور عمده با تكيه بر عواملي چون نيروي كار غير
كنند و به فروش محصوالت و ها، بر اساس قيمت پائين رقابت ميبنگاه. پردازندطبيعي به رقابت مي

هاي پائين آنها بازتاب ها در دستمزدوري پائين نيروي كار در اين كشوربهره. كاالهاي اوليه اشتغال دارند
هاي دولتي و خصوصي مطلوب مده به نهادپذيري در اين مرحله از توسعه، به طور عحفظ رقابت. دارد

و نيروي كار ) ركن سوم(ثبات اقتصاد كالن ، محيط با)ركن دوم(يافته هاي توسعه، زيرساخت)ركن اول(
  .گرددميباز) ركن چهارم(كم برخوردار از آموزش ابتدايي سالم و دست

  وري آنها و به دنبال آن دستمزد ها، بهرهپذيري كشورهمگام با بهبود رقابت ):اقتصاد 30( 2مرحله
ها را به عوامل، كشوراين . روندها در مسير توسعه پيش مييابد و در نتيجه، كشورنيروي كار افزايش مي

ها به فرآيندهاي در اين مرحله، الزم است كشور. دهدسوق ميكارايي  مبتني بري توسعه سوي مرحله
ها افزايش يافته است و ت خود را باال ببرند، چرا كه دستمزدكارآمدتر توليد روي آورند و كيفيت محصوال

آموزش عالي : پذيري عبارتند ازدر اين مرحله، عوامل پيشبرد رقابت. وجود ندارد هاامكان افزايش قيمت
هاي مالي ، بازار)ركن هفتم(هاي كارآمد نيروي كار ، بازار)ركن ششم(هاي كارآمد كاال ، بازار)ركن پنجم(

و برخورداري از ) ركن نهم(هاي موجود ، توانايي بهره جستن از مزاياي فناوري)ركن هشتم(يافته هتوسع
  ).ركن دهم(بازار داخلي يا خارجي بزرگ 

  يابند، دست مينوآوري  مبتني بر ها به مرحله توسعهكه كشورايت، زمانيدر نه :)اقتصاد 37( 3مرحله
ها توان كاروآن تنها در صورتي حفظ خواهد شد كه كسب دستمزدهاي باال و سطح زندگي متناسب با

در اين مرحله، كشورها بايد به كمك . رقابت با محصوالت جديد و منحصر به فرد را داشته باشند
هاي جديد ، از طريق توليد كاال)ركن دوازدهم(و نوآوري ) ركن يازدهم(هاي توليد ترين فرآيندپيشرفته

  .زندو متفاوت به رقابت بپردا
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2016-2017پذيري جهاني  گزارش رقابتدر  كشورها در مراحل مختلف توسعه اقتصادياسامي : 5جدول   

 2016- 2017 جهاني پذيري اسامي كشورها در مراحل مختلف توسعه اقتصادي در گزارش رقابت

  : 1مرحله
 35( مبتني بر عوامل توليد

 )اقتصاد

 :در حال گذار
   2به  1از مرحله  

 )اقتصاد 17(

 :2مرحله
  مبتني بر كارايي

 )اقتصاد 30( 

  :در حال گذار
  3به  2از مرحله  

 )اقتصاد 19( 

  : 3مرحله 
  مبتني بر نوآوري

 )اقتصاد 37( 

 اتريش اروگوئه اردن الجزاير اتيوپي

 اسپانيا آرژانتين ارمنستان اوكراين اوگاندا

 استراليا باربادوس اكوادر آذربايجان بروندي

 استوني پاناما السالوادر برونئي دارالسالم بنگالدش

 اسلووني تركيه اندونزي بوتان بنين

 امارات متحده عربي جمهوري اسلواكي  آفريقاي جنوبي بوتسوانا پاكستان

 اياالت متحده آمريكا شيلي آلباني بوليوي تاجيكستان

 ايتاليا عربستان سعودي  برزيل روسيه تانزانيا

 ايرلند عمان بلغارستان فيليپين دموكراتيك كنگوجمهوري

 ايسلند كاستاريكا هرزگوين و بوسني قزاقستان جمهوري قرقيزستان

 آلمان كرواسي پاراگوئه كويت چاد

 بحرين لبنان پرو گابن رواندا

 بريتانيا لتوني تايلند مغولستان زامبيا

 بلژيك لهستان تونس نيجريه زيمبابوه

 پرتغال ليتواني جامائيكا ونزوئال ساحل عاج

 چين تايپه/ تايوان  مالزيجمهوري اسالمي ايران ويتنام سنگال

 ترينيداد و توباگو مجارستان جمهوري دومنيكن هندوراس سيرالئون

 جمهوري چك مكزيك چين   غنا

 جمهوري كره موريس روماني   كامبوج

 دانمارك سريالنكا   كامرون

 رژيم اشغالگر قدس   صربستان كنيا

 ژاپن   كلمبيا   گامبيا

 سنگاپور ورد كيپ   الئوس

 سوئد   گرجستان   لسوتو
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 سوئيس   گواتماال ليبريا

 فرانسه   مراكش   ماداگاسكار

 فنالند   مصر   ماالوي

 قبرس   مقدونيه   مالي

 قطر   نگرو مونته   موريتاني

 كانادا   ناميبيا   موزامبيك

 لوكزامبورگ       مولداوي

 مالت       نپال

 نروژ       نيكاراگوئه

 نيوزيلند       هند

 هلند       يمن

 كنگ هنگ       

 يونان       

از   كشورهاي حذف شده
گزارش و متعلق به اين 

 گروه

كشورهاي حذف 
از گزارش و   شده

 متعلق به اين گروه

از   كشورهاي حذف شده
متعلق به اين گزارش و 

 گروه

  كشورهاي حذف شده
از گزارش و متعلق به 

 اين گروه

 سيشل سوازيلند گينه

 گويان ميانمار

 هائيتي

به   كشورهاي ملحق شده
گزارش براي نخستين بار و 

 متعلق به اين گروه

كشورهاي ملحق 
به گزارش   شده

براي نخستين بار و 
 متعلق به اين گروه

  ملحق شدهكشورهاي 
به گزارش براي نخستين 
 بار و متعلق به اين گروه

  كشورهاي ملحق شده
به گزارش براي 

نخستين بار و متعلق 
 به اين گروه

 دموكراتيك كنگوجمهوري 
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به   كشورهاي ملحق شده
گزارش پس از يك يا چند 
سال عدم حضور و متعلق 

 به اين گروه

 
كشورهاي ملحق 

به گزارش پس   شده
يك يا چند سال از 

عدم حضور و 
 متعلق به اين گروه

 
  كشورهاي ملحق شده

به گزارش پس از يك يا 
چند سال عدم حضور و 

 متعلق به اين گروه

  
  كشورهاي ملحق شده
به گزارش پس از يك 

يا چند سال عدم 
حضور و متعلق به اين 

 گروه

 باربادوس برونئي دارالسالم  يمن

_ 

كشورهاي
يافته از  صعود
تر  هاي پائين گروه

 به اين گروه 

يافته از  كشورهاي صعود
تر به اين  هاي پائين گروه

 گروه 

يافته  كشورهاي صعود
تر به  هاي پائين از گروه

 اين گروه 

 عربستان سعودي جمهوري اسالمي ايران

يافته از  كشورهاي سقوط
هاي باالتر به اين گروه  گروه

كشورهاي
يافته از  سقوط

هاي باالتر به  گروه
 اين گروه

يافته از  كشورهاي سقوط
هاي باالتر به اين  گروه

 گروه 

يافته  كشورهاي سقوط
هاي باالتر به  از گروه

 اين گروه 

 جمهوري اسلواكي برزيل بوليوي مولداوي

 روماني روسيه

 اوكراين

  

- 2011 سال پذيري يعنيبندي گزارش رقابتكه از زمان نخستين حضور در رتبه ايرانجمهوري اسالمي 
شد، امسال براي نخستين بار موفق شده است خود بندي ميدسته 2به مرحله  1از مرحله در مرحله گذار  2010

  . را در ميان اقتصادهاي مبتني بر كارايي در مرحله دوم قرار دهد
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  پذيري ايرانوضعيت رقابت. 8

 كشور حاضر در گزارش 138 را در ميان 76رتبه  ،ايران در گزارش امسال با دو پله سقوط نسبت به سال گذشته
 140، ايران در ميان )2015-2016(پذيري سال پيش اين در حالي است كه در گزارش رقابت. كسب كرده است

گردد، ايران از زمان زير مالحظه مي به طوركلي، بنابر آنچه در جدول. را از آن خود كرده بود 74كشور، رتبه 
، به رتبه 2010-2011پذيري در گزارش رقابت 69بندي، با هفت پله سقوط از رتبه نخستين حضور در اين رتبه

نماگر  114پذيري و گانه رقابتوضعيت ايران در اركان دوازده. تنزل يافته است 2016- 2017گزارش  در 76
  . گرفته استقرار مورد بررسي  7جدول در  ،در دو سال آخر حضور در گزارش شدهزهاي كسبامتيامربوطه به همراه تغييرات 

 پذيري جهاني رقابت در گزارشاز زمان نخستين حضور اطالعات نماگرهاي اقتصادي ايران : 6جدول 

  

  پذيري جهانيدر گزارش رقابتاز زمان نخستين حضور هاي ايران رتبه: 7جدول 

  

نماگرهاي اقتصادي ايران در گزارش     هاي رقابت  پذيري جهاني 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

74.275.175.674.877.17879.5جمعيت ( ميليون نفر)

330.5357.2482.4548.9366.3404.1387.6توليد ناخالص داخلي   ( بر اساس ميليارد دالر آمريكا   )

4,4604,7416,3607,2114,7515,1834,877سرانه توليد ناخالص داخلي   ( بر اساس دالر آمريكا  )
توليد ناخالص داخلي   ( بر اساس برابري قدرت خريد بر حسب   

1.191.121.261.201.091.241.21درصد از كل جهان )

به تفكيك گزارش  هاي رقابت  پذيري جهاني

امتياز  ( 7-1)رتبه تعداد كشورها گزارش  هاي رقابت  پذيري

2016-2017 138764.12
2015-2016 140744.1
2014-2015 144834
2013-2014 148824.1
2012-2013 144664.22
2011-2012142624.26
2010-2011139694.14

رتبه هاي ايران در گزارش هاي رقابت پذيري جهاني
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رتبه و امتياز ايران از زمان ، 8 در جدول. اندپذيري به ترتيب ذيل تشريح شدهدوازده ركن رقابت ،در ادامه گزارش
  :تدر هر يك از اركان قابل مشاهده اس 2016-2017بندي تا سال نخستين حضور در رتبه

  الزامات بنيادين
 نهادها .1
 هازيرساخت .2
 محيط اقتصاد كالن .3
 بهداشت و آموزش ابتدايي .4

  
 كننده كاراييعوامل تقويت

 آموزش عالي .5
 كارايي بازار كاال .6
 كارايي بازار نيروي كار .7
 سطح توسعه بازار مالي .8
 آمادگي در حوزه فناوري .9

 اندازه بازار .10
  

 عوامل مؤثر در نوآوري و پيشرفته بودن
 )وكارهاكسب(هاي تجاري پيشرفته بودن بنگاه  .11
 نوآوري .12

  
 

  
    



 
 پذيري جهاني رقابتگزارش در  پذيري از زمان نخستين حضورگانه رقابتوضعيت ايران در اركان دوازده: 8جدول 

  
  

امتياز  ( 7-1)رتبه امتياز  ( 7-1)رتبه امتياز  ( 7-1)رتبه امتياز  ( 7-1)رتبه امتياز  ( 7-1)رتبه امتياز  ( 7-1)رتبه امتياز  ( 7-1)رتبه 
4.14.34.24.144.1764.1

634.6514.8594.7754.5714.6634.6614.6الزامات بنيادين 
823.7723.8683.9833.71083.4943.6903.6نهادها

743.7674694654.1694.1634.2594.2زيرساختها
455275.6574.81004.3624.8664.8724.6محيط اقتصاد كالن

545.9505.9466516526476496.1بهداشت و آموزش ابتدايي
903.8883.8903.8983.7983.7903.8893.9عوامل تقويت كننده كارايي 

873.8893.9784.1884784.2694.3604.6آموزش عالي
983.81033.99841103.91203.910941114كارايي بازار كاال

1353.41393.31413.2145314231383.21343.2كارايي بازار نيروي كار
1203.31233.31233.41303.212831342.81312.9سطح توسعه بازار مالي

963.21043.11113.111631073993.2973.3آمادگي در حوزه فناوري
205.1215.1185.2195.1215.1195.2195.2اندازه بازار

عوامل مؤثر در نوآوري و  
823.3833.4773.5863.41023.31023.31013.3پيشرفته بودن

913.6923.6933.71043.61103.51103.51093.5پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري
663.1703.1653.2713.2863.1903.1893.2نوآوري

در ميان  142 كشور 

62

2015-2016
در ميان  140 كشور 

74

2014-2015
در ميان  144 كشور 

83

رتبه ايران در اركان دوازده  گانه شاخص رقابت  پذيري جهاني   (از نخستين سال حضور تا آخرين گزارش  ) 
2010-2011 

در ميان  139 كشور 

69 82شاخص رقابت  پذيري جهاني  66

اركان دوازده  گانه شاخص 
رقابت  پذيري جهاني

2013-2014
در ميان  148 كشور 

2012-2013
در ميان  144 كشور 

2016-2017
در ميان  138 كشور 

2011-2012 



 
به تبيين وضعيت  45تا  9شماره  هايجدولقالب عالوه بر تعريف هريك از اركان، در  در ادامه سعي شده است

مطالعه . پرداخته شودشده و تغييرات امتيازات در دو سال آخر گزارش ايران در هر ركن، رتبه و امتياز كسب
-دقيق روندهاي كاهشي يا افزايشي هريك از نماگرها تصوير شفافي از وضعيت كشور در ركن مربوطه نشان مي

هاي مربوطه در جهت تقويت نقاط قوت يا مرتفع ساختن گذاريگيري و سياستتواند پايه تصميمدهد كه مي
هاي مختلف و عملكرد متفاوت به دليل تعداد متغير كشورها در سالشايان ذكر است كه . نقاط ضعف واقع گردد

آنها، توجه صرف به رتبه كشورها معيار كاملي براي سنجش عملكرد كشور در طول زمان نيست و به همين 
هاي ايران در اركان مختلف و متغيرهاي وابسته، روند تغيير امتيازات هر ركن و متغيرهاي دليل، ضمن ارائه رتبه

بهبود يا تنزل وضعيت در هريك از از سوي ديگر، . مربوطه مبناي سنجش وضعيت كشور قرار گرفته است
برخي از نماگرها مانند مرگ و مير شده قابل سنجش نيست و در امتياز كسب كمينماگرها، تنها با افزايش 

صعودي، نزولي و (هاي تجاري، كسب امتياز بيشتر به معناي بدتر شدن وضعيت است كه عاليم نوزادان يا تعرفه
عالوه بر اين، ده كشور برتر در هريك از  .اندمحاسبه شده مالحظهها با در نظر گرفتن اين در تمامي جدول )ثابت

تر از جايگاه ايران در مقايسه با ساير كشورها، اند و البته، به منظور ارائه تصوير شفافدهقيد شدر ادامه نماگرها 
  . هاي مربوطه به نمايش درآمده استيك به ايران، در جدولدوضعيت ايران در قياس با ده كشور داراي رتبه نز

  هاراهنماي عاليم جدول

  
    هانهاد: ركن اول

چارچوب حقوقي و . خصوصي و دولتي آن استبخش نفعان رفتار و كارايي ذيهر كشور تابعي از محيط نهادي 
پذيري و رشد دارند نقش قابل توجهي در رقابت تعامل در آن با يكديگرها ها و دولتبنگاهاجرايي كه افراد، 

هاي گذاري تأثيرگذار است و در نحوه تحمل هزينه استراتژيمحيط نهادي بر تصميمات سرمايه .كشورها دارد
نهادهاي خصوصي باكيفيت نيز نقش مهمي در توسعه . جامعه از توزيع منافع نقش دارد منديهتوسعه و بهر

، اهميت تدوين 2007-2008جهان در سال مالي بحران  جرياندر ويژه، به. كنندپايدار اقتصاد بازي مي
 ي از كالهبرداري و سوء مديريتپيشگير به منظور ايجاد شفافيت و دهيگزارش و حسابداري هاياستاندارد

  .انجامدمي كنندهمصرف و گذارحفظ اعتماد سرمايهرعايت اين موارد به درنهايت، . آشكارتر گشت
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 نهادها ركن در رانيا تيوضع: 9جدول 

 
-قابل مشاهده است، گزارش امسال نسبت به سال گذشته در سه حوزه رشوه 9شماره طور كه در جدول همان

گذاران وضعيت بدتري را استقالل قوه قضائيه، و حمايت از سرمايههاي خارج از قاعده، و پرداخت) رشاء(خواري 
دهد كه ركن نهادها نسبت به سال گذشته امتياز البته، برآورد مجموع امتيازات نشان مي. گذاردبه نمايش مي

  . )8 جدول. ك.ر( ثابتي داشته است

رتبه ميان 
140 كشور

امتياز/ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت به 

گزارش قبلي

رتبه ميان 
138 كشور

امتياز/ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

  ركن اول: نهادها  
1.01913.91043.9 حقوق مالكيت اموال  

حمايت از مالكيت فكري 1.021302.91263.2
1.03733.2833.3 سوء  استفاده از منابع عمومي

1.04493.4523.4 اعتماد عمومي به سياست مداران
1.05933.6923.5 رشوه  خواري و پرداخت هاي خارج از قاعده

1.06803.6913.5 استقالل قوه قضائيه 
1.07533.3493.4 نقش روابط در تصميم گيري مقامات دولتي

1.08842.9812.9 هدر رفتن منابع توسط دولت 
1.091053973.1 دست و پاگير بودن و بار مقررات دولتي

1.10813.5763.5 كارآمدي چارچوب قانوني براي حل و فصل دعاوي  
1.111122.9963 كارآمدي چارچوب قانوني براي به چالش كشيدن مقررات   

1.121153.41163.5 شفافيت در سياست گذاري دولت
1.131214.21054.5 هزينه هاي تروريسم بر كسب وكارها

1.14944.1794.4 هزينه هاي خشونت و خالفكاري براي كسب  وكارها
1.151034.2904.3 جرايم سازمان يافته (مانند اخاذي و باج گيري به شيوه مافيايي)

1.16784734.3 قابل اعتماد بودن خدمات پليس 
1.171003.6853.6 اخالق كسب وكار

1.181163.81163.8 قوي بودن استانداردهاي مربوط به حسابر    سي و تهيه گزارش هاي مالي
1.1913041284 اثربخشي سهام داران و هيئت مديره شركت ها

1.201203.41173.5 حمايت از منافع سهام داران اقليت
1.211214.21174 حمايت از سرمايه گذاران (0 تا 10)

نماگرها

زير شاخص 1:  الزامات بنيادين

گزارش 2016-2017 2015-2016 گزارش
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  نهادها برتر هستند؟چه كشورهايي در ركن : 10جدول 

  

  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن نهادها هم: 11جدول 

  

ده كشور برتر در ركن نهاد    ها در گزارش رقابت   پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

16.1فنالند
26.1سنگاپور
36نيوزيلند

45.9سوئد
55.9نروژ

65.9سوئيس
75.8امارات متحده عربي

85.8لوكزامبورگ
95.7هنگ كنگ

105.7قطر

ده كشور نزديك به ايران در ركن نهاد    ها در گزارش رقابت   پذيري جهاني   2016-2017 
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

853.7گابن
863.6كنيا
873.6مصر

883.6روسيه 
893.6كرواسي

903.6جمهوري اسالمي ايران 
913.6فيليپين
923.6روماني
933.5اوگاندا
943.5ماالوي
953.5بنين
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    هازيرساخت: دومركن 

-برخورداري از روش. استعملكرد اقتصادي اثربخش ضروري  به منظور ،گسترده و كارآمد هايزيرساختوجود 

آفرينان، شود كاركيفيت، موجب ميهوايي با نقلوها، خطوط ريلي، بنادر و حملمانند جادهنقل وثر حملؤم هاي
-جايي نيروي كار را به مكانبهموقع به بازار برسانند و همچنين، جاكاالها و خدمات خود را به صورت ايمن و به

ها و بنگاه عالوه بر اين، اقتصاد هر كشور براي فعاليت .سازدمي فراهمناسب هاي شغلي مهاي داراي موقعيت
- توسعهمخابراتي كارآمد و  هايشبكه همچنين، .نياز داردهاي برق عاري از عيب به نيروگاه خود يهاهكارخان

اطالعات فراهم آوردن ها و بنگاهارتباط  تسهيلاز طريق  كهد نسازجريان سريع و آزاد اطالعات را ميسر مي يافته،
  . دانجاممي ييي اقتصاداافزايش كاربه گيري فعاالن اقتصادي، تصميمالزم براي 

 هازيرساخت ركن در رانيا تيوضع: 12جدول 

  
و كيفيت  ريلي هايكيفيت زيرساختها، كيفيت عمومي زيرساخت سه متغيردر  ي كشورهاركن زيرساختامتياز 

البته، تعداد خطوط تلفن ثابت از كاهش . است افزايش يافتهگذشته  ونقل هوايي نسبت به سالهاي حملزيرساخت
   .)8جدول . ك.ر( دهدنسبت به سال پيش تغييري نشان نمي حال، امتياز اين ركن با اين. دهدخبر ميامتياز 

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن دوم: زيرساخت ها
2.01763.9764  كيفيت عمومي زيرساخت ها (حمل  ونقل، مخابرات، انرژي  و  ...)

2.02634.1684.1 كيفيت جاده ها
2.03453.4463.5 كيفيت زيرساخت هاي ريلي

2.04783.9733.9 كيفيت زيرساخت هاي بندري 
2.051183.21113.4 كيفيت زيرساخت هاي حمل  ونقل هوايي

2.0656282.353376.9  ظرفيت خطوط هوايي در جابه   جايي مسافران در هفته 
2.07585635  كيفيت تأمين برق (قطع و وصل، نوسانات ولتاژ و   ...)

2.0811087.810493.4  تعداد اشتراك تلفن همراه به ازاي هر 100 نفر
2.0922392338.3 تعداد خطوط تلفن ثابت به ازاي هر 100 نفر

گزارش 2017-2016گزارش 2015-2016

زير شاخص 1: الزامات بنيادين (ادامه )

نماگرها  
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  ها برتر هستند؟چه كشورهايي در ركن زيرساخت: 14جدول 

 

  رديف ايران هستند؟ها همچه كشورهايي در ركن زيرساخت: 15جدول 

 

ده كشور برتر در ركن زيرساخت    ها در گزارش رقابت   پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

16.7هنگ كنگ
26.5سنگاپور

36.4هلند
46.3امارات متحده عربي

56.3ژاپن
66.2سوئيس
76.1فرانسه 
86.1آلمان
96بريتانيا

106جمهوري كره

ده كشور نزديك به ايران در ركن زيرساخت    ها در گزارش رقابت   پذيري جهاني   2016-2017 
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

544.3ترينيداد و توباگو
554.3آذربايجان

564.3اردن
574.3مكزيك
584.3مراكش

594.2جمهوري اسالمي ايران 
604.2اندونزي

614.2جمهوري اسلواكي
624.2مجارستان
634.2قزاقستان

644.2آفريقاي جنوبي
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    محيط اقتصاد كالن: ومسركن 

پذيري كلي رقابتدرجه  تعيين رو دراز اينو است  حائز اهميت هافعاليت بنگاهثبات محيط اقتصاد كالن براي 
به طور د، اما گردها نميوري كشورافزايش بهره موجبهرچند ثبات اقتصاد كالن به تنهايي . نقش دارد هاكشور

-به اقتصاد آسيب مي آني ثباتبييم، اروپايي شاهد بودمورد كشورهاي هاي اخير در گونه كه در سالقطع همان

از  گردند،هاي بااليي بهرهمتحمل پرداخت  پيشين خودهاي بدهيدر ازاي  هادولتبراي نمونه، چنانچه . رساند
 هايچرخهواكنش به  برايقدرت دولت بر  ماليهاي كسريبه عبارتي، . مانندميو كارآمد باز ثرؤارائه خدمات م

ها عملكرد باشد، بنگاهنرخ تورم خارج از كنترل  همچنين، چنانچه. گذارددر آينده تأثير منفي مي تجاري
  . استكالن محيط اقتصاد  ي پايدار، در گرو ثباتاقتصادرشد  در مجموع،. داشتنخواهند  كارآمدي

 محيط اقتصاد كالن ركن در رانيا تيوضع: 16جدول 

 
باقي متغيرها كه . دهداز بهبود خبر مي -مانند سال گذشته - تنها متغير تورم، كشور در ثبات محيط اقتصاد كالن

 . دهندخبر ميوضعيت ، از روند نزولي و در نتيجه وخامت بيشتر اندبه نمايش درآمده 16در جدول 

  

   

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن سوم:  محيط اقتصاد كالن 
2.9-1.466-3.0136  توازن بودجه دولت  (بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي  )

3.021135.32230.1  نرخ پس انداز ناخالص ملي  (بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي  
3.0313715.513112 تورم (بر اساس درصد تغيير ساالنه   )

3.04912.2917.1 بدهي عمومي دولت   (بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي  )

موجود نيست3.0511624.9105 رتبه اعتباري كشور (بين 0 تا 100)

2015-2016 گزارش 2017-2016گزارش

زير شاخص 1: الزامات بنيادين (ادامه )

نماگرها  
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  چه كشورهايي در ركن محيط اقتصاد كالن برتر هستند؟: 17جدول 

  

  رديف ايران هستند؟اقتصاد كالن همچه كشورهايي در ركن محيط : 18جدول 

  

ده كشور برتر در ركن محيط اقتصاد كالن در گزارش رقابت       پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

16.8نروژ
26.7قطر

36.6جمهوري كره
46.5سوئيس

56.3سوئد
66.3كويت

76.2لوكزامبورگ
86.2چين

96.2هنگ كنگ
106.2بوتسوانا

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
674.7فرانسه 

684.7عربستان سعودي
694.7قزاقستان

704.6تانزانيا
714.6اياالت متحده آمريكا

724.6جمهوري اسالمي ايران 
734.6اوگاندا
744.6ناميبيا
754.5هند

764.5بوسني وهرزگوين
774.5ويتنام

ده كشور نزديك به ايران در ركن محيط اقتصاد كالن در گزارش رقابت       پذيري جهاني    2016-2017
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    ابتداييبهداشت و آموزش : چهارمركن 

وري و بهره، كارايي نيروي كار بيمار. استحياتي  هاوري كشورپذيري و بهرهنيروي كار سالم براي رقابتوجود 
دارند، عدم تري يي كماو كار حضور ندارند محل كار در اغلباز آنجا كه كاركنان بيمار . تري خواهد داشتكم

گذاري در بخش سرمايه رو،از اين .گذاردها ميكارودوش كسب را بر هنگفتيهاي هزينه سالمتي نيروي كار
اين ركن عالوه بر  .است ضرورياخالقي اقتصادي و همچنين مالحظات  به دليل تأمين خدمات بهداشتي

يي اافزايش كارموجب  يياابتدآموزش . دهدقرار ميمورد ارزيابي نيز را ي ياابتدكيفيت و كميت آموزش  ،بهداشت
 . دگردمي نيروي كار

 بهداشت و آموزش ابتدايي ركن در رانيا تيوضع: 19جدول 

  
اين در حالي است كه . در ركن چهارم، كيفيت آموزش ابتدايي و ميزان شيوع سل از وضعيت بدتر حكايت دارد

، در تمام بهداشت و آموزش ابتدايي ركن. است يافتهدر مجموع، امتياز اين ركن نسبت به سال پيش افزايش 
 . )8جدول . ك.ر( صاص داده استپذيري جهاني بيشترين امتياز را به خود اختهاي انجام گزارش رقابتسال

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن چهارم: بهداشت و آموزش ابتدايي
4.01171.280 ميزان شيوع ماالريا   (در هر 100,000 نفر جمعيت)

4.02175.7175.7  تأثير بيماري ماالريا بر كسب وكارها
4.0345215022 ميزان شيوع بيماري سل   (در هر 100,000 نفر جمعيت)

4.04735.6745.6  تأثير بيماري سل بر كسب وكارها
4.0510.110.1 شيوع ايدز  (بر اساس درصد از جمعيت بزرگسال   )

4.06775.3785.3  تأثير بيماري ايدز بر كسب وكارها
4.077614.47513.4 مرگ و مير نوزادان   (تعداد مرگ  ومير در هر 1000 تولد)

4.087474.16075.4 اميد به زندگي    (بر اساس سال )
4.09604.2654.1  كيفيت آموزش ابتدايي

4.101498.51199.2 نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايي  (درصد خالص )

2015-2016 گزارش 2017-2016گزارش

زير شاخص 1: الزامات بنيادين (ادامه )

نماگرها  
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  چه كشورهايي در ركن بهداشت و آموزش ابتدايي برتر هستند؟: 20جدول 

 

  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن بهداشت و آموزش ابتدايي هم: 21جدول 

 

ده كشور برتر در ركن بهداشت و آموزش ابتدايي در گزارش رقابت      پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

16.9فنالند
26.7سنگاپور
36.7بلژيك
46.7هلند
56.6ژاپن

66.6نيوزيلند
76.6ايسلند

86.6سوئيس
96.6كانادا

106.6استراليا

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
446.1مالزي

456.1باربادوس
466.1يونان

476.1جامائيكا
486.1موريس

496.1جمهوري اسالمي ايران 
506بوسني وهرزگوين
516عربستان سعودي

526لبنان
536صربستان
546اوكراين

ده كشور نزديك به ايران در ركن بهداشت و آموزش ابتدايي در گزارش رقابت      پذيري جهاني    2016-2017
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    عاليآموزش : پنجمركن 

فراتر از فرآيندها و محصوالت توليدي  يخواهند زنجيره ارزشهايي كه ميكيفيت براي اقتصادآموزش عالي با
-كردهكار تحصيل دارد نيرويميرا وا هاكشورامروز  اقتصاد در حال جهاني شدنِ. است ضروري ايجاد كنندساده 

 ركن .هاي برخاسته از نظام توليد آن باشندمتغير پيرامون و نيازمحيط  پاسخگويبه سرعت كه تربيت كنند اي 
 كيفيت آموزش برو عالي، به سنجش  متوسطه مقاطع تحصيلينام در نرخ ثبتارزيابي در كنار  آموزش عالي،

هاي ضمن خدمت كه در بسياري از عالوه بر اين، به دليل اهميت آموزش. پردازدمي هاكاروكسب نيازاساس 
هاي مهارت است و همچنين به منظور كسب اطمينان از افزايش مستمرشده  ي سپردهفراموشبه دست ها اقتصاد

  .دهدضمن خدمت را نيز مورد توجه قرار مي هاياين ركن ميزان آموزش ،نيروي كار

 آموزش عالي ركن در رانيا تيوضع: 22جدول 

 
 . نيز در مجموع، نشانگر بهبود وضعيت نسبت به سال پيش استكشور آموزش عالي 

  

   

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن پنجم:  آموزش عالي 
5.018286.37988.4 نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه (درصد ناخالص )
5.024955.23366 نرخ ثبت نام در آموزش عالي (درصد ناخالص )

5.03953.2973.3  كيفيت نظام آموزشي
5.04364.6484.6 كيفيت آموزش علوم و رياضيات

5.05913.9903.9  كيفيت دانشكده  هاي مديريت 
5.061203.21133.5  دسترسي به اينترنت در مدارس  

5.07764.1784.1 دسترسي به خدمات آموزشي تخصصي    
5.081293.21213.4 ميزان ارائه آموزش   هاي ضمن خدمت به نيروي كار   

زيرشاخص 2: عوامل تقويت كننده كارايي

گزارش 2016-2017 2015-2016 گزارش

نماگرها  
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  چه كشورهايي در ركن آموزش عالي برتر هستند؟: 23جدول 

  

  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن آموزش عالي هم: 24جدول 

  

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
16.3سنگاپور
26.2فنالند
36.1هلند

46سوئيس
56بلژيك

65.9دانمارك
75.9نروژ

85.9اياالت متحده آمريكا
95.9استراليا
105.9نيوزيلند

ده كشور برتر در ركن آموزش عالي در گزارش رقابت     پذيري جهاني   2016-2017  

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
554.6قبرس

564.6بلغارستان
574.6قزاقستان
584.6فيليپين

594.6مغولستان
604.6جمهوري اسالمي ايران 

614.5جمهوري اسلواكي
624.5تايلند

634.5اندونزي
644.5مونته  نگرو

654.5برونئي دارالسالم

ده كشور نزديك به ايران در ركن آموزش عالي در گزارش رقابت     پذيري جهاني    2016-2017
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    يي بازار كاالاكار: ششمركن 
براي از موقعيت مناسبي  به دليل برخورداري از شرايط ويژه در عرضه و تقاضا، هاي داراي بازارهاي كارآمد كاالكشور
به بازار  يثرؤبه نحو بسيار مخود را كاالهاي  توانندميو  برخوردار هستنداز كاالها و خدمات  ايتركيب بهينه ارائه

وري افزايش بهرهيي بازار و در نتيجه اداخلي و خارجي، در پيشبرد كار اعم از رقابتبازار، در رقابت سالم . عرضه كنند
د فرصت اشتغال دارنكاالهاي مورد تقاضاي بازار كه به توليد  هاشود كاراترين بنگاهموجب مي و حائز اهميت است

-نيازو پيچيدگي  هامداري بنگاهجمله مشتري به شرايط تقاضا از ،همچنين كاال يي بازاراكار .رشد و شكوفايي بيابند

بيشتري نسبت  انتظارات تاريخي، يا داليل فرهنگي بنابرمشتريان كشورها در برخي از  .ان بستگي داردخريدارهاي 
را به ها بنگاهزيرا  آورد،به وجود ميمزيت رقابتي براي ايجاد مهمي  زمينهامر اين  كه دارندكشورها  سايربه مشتريان 

  .آوردفراهم ميدر بازار يي ابراي دستيابي به كار راالزم  دهد و چارچوبمداري سوق ميابتكار و مشتريسوي 
  يي بازار كاالاكار ركن در رانيا تيوضع: 25جدول 

  
   ).8جدول . ك.، ربراي اطالعات بيشتر( بدون تغيير بوده است، گذشته امتياز كلي ايران در اين ركن همچون سال

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن ششم: كارايي بازار كاال
6.011214.31264.2  شدت رقابت داخلي 

6.02753.6753.6  وجود بنگاه  هاي مسلط بر بازار
6.03464.1453.9  اثربخشي سياست هاي ضد انحصاري  
6.04843.5783.5  تأثير ماليات بر انگيزه سرمايه گذاري 

6.059644.19444.1  نرخ ماليات كل  (بر اساس درصد از سود  )
6.06576948  تعداد مراحل و رويه   هاي الزم جهت شروع كسب  وكار

6.0768128715  زمان مورد نياز جهت شروع كسب  وكار (بر اساس روز)
6.081043.4953.4 هزينه  هاي ناشي از  سياست گذاري در حوزه كشاورزي 

6.09994.1884.2  رواج موانع غير تعرفه اي
6.1014027.313828  تعرفه هاي تجاري (بر اساس درصد از عوارض گمركي  )

6.111402.11372.4  رواج مالكيت خارجي 
6.121353.11333.2  تأثير قوانين ناظر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر كسب وكارها

6.131173.31093.4  پيچيدگي و بار تشريفات گمركي
6.1413716.213514.5  نسبت  واردات به توليد ناخالص داخلي  (بر اساس درصد  )

6.151163.91273.8  ميزان مشتري  مداري بنگاه  ها
6.16503.6493.6 ميزان آگاهي خريداران و پيچيدگي نيازهاي آنهـا 

2015-2016 گزارش 2017-2016گزارش

زيرشاخص  2: عوامل تقويت كننده كارايي (ادامه )

نماگرها  
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  چه كشورهايي در ركن كارايي بازار كاال برتر هستند؟: 26جدول 

  
  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن كارايي بازار كاال هم: 27جدول 

  

ده كشور برتر در ركن كارايي بازار كاال در گزارش رقابت     پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

15.8سنگاپور
25.7هنگ كنگ

35.6امارات متحده امارات
45.5لوكزامبورگ

55.4ايرلند
65.4سوئيس

75.4قطر
85.4هلند

95.3بريتانيا
105.3نيوزيلند

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
1064جمهوري دومينيكن

1074مولداوي
1084اوكراين
1094كامرون

1104مالي
1114جمهوري اسالمي ايران 

1124مصر
1133.9تونس
1143.9تانزانيا
1153.9اوگاندا
1163.9نپال

ده كشور نزديك به ايران در ركن كارايي بازار كاال در گزارش رقابت     پذيري جهاني    2016-2017
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    نيروي كاريي بازار اكار: هفتمركن 

 در خدمت شكلترين به كارآمد نيروي كار به اين امر اشاره دارد كهكار نيروي پذيري بازار يي و انعطافاكار
كارگيري حداكثر توان خود در مشاغل در اختيار بهبراي را  هاي انگيزشي الزممشوقو  است قرار گرفتهاقتصاد 

 يع و كم هزينه نيروي كارجايي سربهالزم جهت جاپذيري انعطافداراي كار بايد نيروي هاي بازار رو،از اين .دارد
ممكن اجتماعي  عديده بروز مشكالتبدون را نوسانات دستمزد باشند و از يك فعاليت اقتصادي به فعاليت ديگر 

در گرو ايجاد تناسب معين ميان تالش نيروي كار و اعطاء پاداش به  ايي بازار نيروي كاركاراز سوي ديگر،  .سازند
، از ديگر مرد در محيط كارو تساوي زن عالوه بر اين، . ساالري در محيط كار استآنها به منظور تقويت شايسته

بيت كشورها جهت اين دو عامل، بر عملكرد نيروي كار و جذا. رودمصاديق كارايي بازار نيروي كار به شمار مي
 شوندرو ميروبهدر شرايطي كه كشورها با كمبود نيروهاي مستعد و اهميت آنها  جذب نخبگان تأثيرگذار هستند

  .از افزايش حكايت دارد
  نيروي كاربازار يي اكار ركن در رانيا تيوضع: 28جدول 

 
   .)8جدول . ك.ر( است مانده ثابت سال گذشتهقياس با  ركن در امتياز كلي اين، كشور در مشاركت زنانامتياز  با وجود بدتر شدن

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن هفتم:  كارايي بازار نيروي كار
7.011223.71243.7 همكاري در روابط نيروي كار - كارفرما

7.021263.91234 انعطاف  پذيري در تعيين دستمزد
7.03903.6783.6 رويه  هاي قانوني استخدام و اخراج    نيروي كار

7.0410523.110223.1  هزينه اخراج كاركنان مازاد   (بر اساس هفته هاي دريافت حقوق)
7.05783.7783.8 تأثير ماليات بر انگيزه كار

7.061193.31133.4 تناسب پرداخت ها و بهره   وري نيروي كار
7.071303.21303.3 اتكاء به مديران حرفه    اي (بدون دخالت روابط  )

7.081212.61222.6 ظرفيت كشور در نگهداشت افراد با استعداد    
7.091341.91262.2 ظرفيت كشور در جذب افراد با استعداد   

7.101390.231370.22 مشاركت زنان در نيروي كار  (نسبت به مردان  )

نماگرها  

زيرشاخص 2: عوامل تقويت كننده كارايي (ادامه )

گزارش 2017-2016گزارش 2015-2016
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  كار برتر هستند؟چه كشورهايي در ركن كارايي بازار نيروي : 29جدول 

  
  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن كارايي بازار نيروي كار هم: 30جدول 

  

ده كشور برتر در ركن كارايي بازار نيروي كار در گزارش رقابت      پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

15.9سوئيس
25.8سنگاپور

35.6هنگ كنگ
45.5اياالت متحده آمريكا

55.5بريتانيا
65.4نيوزيلند

75.4رواندا
85.3كانادا
95.3نروژ

105.2ايسلند

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
1283.4سريالنكا
1293.3پاكستان
1303.3آرژانتين
1313.3موريتاني
1323.2الجزاير
1333.2تونس

1343.2جمهوري اسالمي ايران 
1353.2مصر

1363.1بوليوي
1373.1يمن

1382.8ونزوئال

ده كشور نزديك به ايران در ركن كارايي بازار نيروي كار در گزارش رقابت      پذيري جهاني    2016-2017
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  سطح توسعه بازار مالي: هشتمركن 

- شده از خارج، به فعاليتمنابع مالي واردكشور و  درشده ذخيرهمالي  شود منابعموجب ميبخش مالي كارآمد 

ي يهاطرحرا به مالي منابع به جاي آنكه  مالي قوي، بخش. اختصاص يابدي را دارند روبهرههايي كه بيشترين 
- آفريني و سرمايههاي كار، منابع را به سوي طرحاندشدهتعريف  سياسياختصاص دهد كه بر اساس مناسبات 

بخش خصوصي شرط اساسي گذاري سرمايه .دهدمي اقتصادي هستند سوقبازده كه داراي بيشترين گذاري 
 مانندكه از طريق منابعي  هستند اييافتهتوسعههاي مالي بازارنيازمند  هاكشور اقتصاد ،بنابراين. است وريبهره
آميز و مخاطرههاي ، سرمايهاوراق بهادار شدهمديريتهاي ، بازارو قوي بانكداري سالمبخش هاي حاصل از وام

-دكاركر تحققحال، با اين. گذاري بخش خصوصي فراهم آورندالزم را براي سرمايه سرمايه ،مالي تسهيالتساير 
هاي اخير بر اساس آنچه در سال. قابل اعتماد است بانكداري شفاف و برخورداري از بخشدر گرو  شدهذكر ايه

گذاران و به حمايت از سرمايه ي برخوردار باشند كهتنظيمات مناسباز  بايدبازارهاي مالي  مشاهده گرديده است،
  .بپردازداقتصادي  ر فعاالنساي

  ماليبازار  سطح توسعه ركن در رانيا تيوضع: 31جدول 

 
براي اطالعات ( در مقايسه با سال گذشته استكشور ركن سطح توسعه مالي امتياز كلي ، بيانگر ترقي 31جدول 

  . )8ك جدول .بيشتر، ر

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن هشتم: سطح توسعه بازار مالي
8.011352.91173.5 سطح خدمات مالي در تأمين نيازهاي كسب وكار
8.021303.11083.2 قابل تأمين بودن هزينه استفاده از خدمات مالي  

8.0310431063 تأمين مالي از طريق بازار سهام داخلي 
8.041381.61242.8  سهولت دسترسي به وام 

8.0512521102.3  دسترسي به سرمايه مخاطره    آميز
8.061213.81223.7 استحكام مالي بانك   ها

8.071223.21283 تنظيم بازار بورس
8.0810621082 حقوق قانوني وام دهنده و وام  گيرنده  (بين 0 تا 10)

نماگرها  

زيرشاخص 2: عوامل تقويت كننده كارايي (ادامه )

2015-2016 گزارش 2017-2016گزارش
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  چه كشورهايي در ركن سطح توسعه بازار مالي برتر هستند؟: 32جدول 

  
  رديف ايران هستند؟هم سطح توسعه بازار ماليچه كشورهايي در ركن : 33جدول 

  

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
15.8نيوزيلند
25.7سنگاپور

35.6اياالت متحده آمريكا
45.5هنگ كنگ

55.5فنالند
65.4استراليا
75.3كانادا

85.3سوئيس
95.2نروژ

105.2سوئد

ده كشور برتر در ركن سطح توسعه بازار مالي در گزارش رقابت     پذيري جهاني   2016-2017  

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
1263.1زيمبابوه
1273آرژانتين

1283موزامبيك
1293مولداوي
1303اوكراين

1312.9جمهوري اسالمي ايران 
1322.9الجزاير

1332.9چاد
1342.6لسوتو

1352.6بروندي
1362.5يونان

ده كشور نزديك به ايران در ركن سطح توسعه بازار مالي در گزارش رقابت     پذيري جهاني    2016-2017
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  آمادگي در حوزه فناوري: نهمركن 

 در راستاي افزايشهاي موجود فناوري جذبدر  هاچابكي اقتصاد به محاسبه فناوري، حوزه در آمادگيركن 
 و اطالعات فناوري نهها براي جذب فعاالاقتصادپردازد و از سوي ديگر، بر ظرفيت ميصنايع در وري بهره

. پذيري تأكيد داردهاي توليدي به منظور افزايش كارايي و رقابتهاي روزمره و فرآينددر فعاليت ارتباطات
وري يافته است يا خارج، به افزايش بهرهصرف نظر از آنكه فناوري در داخل كشور توسعه ،فناورياستفاده از 

هاي پيشرفته به محصوالت و طرح بايد داخلي هايبنگاهاين است كه حائز اهميت  نكته. نجامداميها بنگاه
اصلي عوامل  از بين .استفاده نمايند هاآنها را جذب و از آنداشته باشند و همچنين، بتوانند دسترسي خارجي 

از نظر توسعه فناوري در  ويژه در كشورهايي كهبه( گذاري مستقيم خارجيسرمايهفناوري خارجي،  دسترسي به
  . اساسي استنقش داراي  )تري قرار دارندسطوح پائين

  آمادگي در حوزه فناوري ركن در رانيا تيوضع: 34جدول 

 
ايران در ركن آمادگي در حوزه فناوري، در دو سال آخر انجام گزارش موفق شده است عملكرد صعودي يا ثابت 

  .  تر از قبل ارزيابي نشده استن ركن ضعيفرا به ثبت برساند و هيچ متغيري در اي

   

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن نهم:  آمادگي در حوزه فناوري  
9.0111141074 در دسترس بودن جديدترين فناوري   ها

9.021323.71243.7 جذب فناوري در سطح بنگاه   ها
9.031024844.2 انتقال فناوري از طريق سرمايه    گذاري مستقيم خارجي

9.049039.48844.1 تعداد كاربران اينترنت  (بر اساس درصد از جمعيت  )
9.05709.56810.9 تعداد اشتراك اينترنت پرسرعت با سيم در هر  100 نفر جمعيت

9.061136.11088.5 پهناي باند اينترنت كشور به ازاي هر كاربر  
9.0711310.710920 تعداد اشتراك اينترنت پرسرعت بي  سيم در هر 100 نفر جمعيت

نماگرها  

2015-2016 گزارش 2017-2016گزارش

زيرشاخص 2: عوامل تقويت كننده كارايي (ادامه )
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  چه كشورهايي در ركن آمادگي در حوزه فناوري برتر هستند؟: 35جدول 

  

  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن آمادگي در حوزه فناوري هم: 36جدول 

    

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
16.4سوئيس

26.4لوكزامبورگ
36.3بريتانيا
46.3سوئد

56.2هنگ كنگ
66.2هلند
76.2نروژ

86.2ايسلند
96.1سنگاپور
106.1آلمان

ده كشور برتر در ركن آمادگي در حوزه فناوري در گزارش رقابت      پذيري جهاني   2016-2017  

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
923.5ويتنام

933.4السالوادور
943.4ساحل عاج

953.4غنا
963.4گواتماال

973.3جمهوري اسالمي ايران 
983.3كامبوج

993.3مصر
1003.2رواندا

1013.2سريالنكا
1023.2بوتان

ده كشور نزديك به ايران در ركن آمادگي در حوزه فناوري در گزارش رقابت      پذيري جهاني    2016-2017
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  اندازه بازار: دهمركن 

 رداندازه بازار آورند، فراهم ميها بنگاهرا براي هاي مقياس از صرفه استفادههاي بزرگ امكان بازاراز آنجا كه 
محدود  داخليهاي مرز هب هابنگاههاي قابل دسترس براي بازار در گذشته، .كشورها نقش داردوري بهره تعيين

 داخليبازارهاي جايگزين  الملليهاي بينبازار هاي كوچك،به ويژه در كشور ،جهاني شدناما در عصر . شدمي
 يگزينيصادرات را جاتوان هاي كشور، ميبازار قابل دسترس براي بنگاه ، در تعيين اندازهبر اين اساس. اندشده

كنار سنجش خارجي در  بازارمحاسبه اندازه  ،پذيري جهانيدر گزارش رقابت. كردمحسوب  براي تقاضاي داخلي
كه به ) اتحاديه اروپامانند (محور و مناطق جغرافيايي اقتصادهاي صادراتموجب شده است اندازه بازار داخلي، 

  .گردندبرخوردار  و برتري امتيازاز  هستندبازار مشترك  داراياما  ،اندكشور تقسيم شده چندين

  اندازه بازار ركن در رانيا تيوضع: 37جدول 

  
هاي انجام ابتدايي، در تمام سالبعد از بهداشت و آموزش جهاني پذيري باالترين امتياز ايران در گزارش رقابت

به ركن اندازه ، )كه محيط اقتصاد كالن جايگاه دوم را داشت 2011 -2012به جز گزارش (پذيري گزارش رقابت
يدن به اندازه بازار خارجي و توسعه صادرات نتوانسته است با اين وجود، ايران در وسعت بخش. بازار اختصاص دارد

  . به پيشرفت دست يابد

   

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن دهم: اندازه بازار
10.01185.1185.1  شاخص اندازه بازار داخلي 

10.02285.5325.4   شاخص اندازه بازار خارجي 
10.03  توليد ناخالص داخلي (برحسب برابري قدرت خريد بر اساس   

ميليارد دالر آمريكا  )
181,334.3181,371.1

10.0411224.111918.7 ميزان صادرات   (بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي  )

گزارش 2017-2016گزارش 2015-2016

زيرشاخص 2: عوامل تقويت كننده كارايي (ادامه )

نماگرها  
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  چه كشورهايي در ركن اندازه بازار برتر هستند؟: 38ول جد

  

  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن اندازه بازار هم: 39جدول 

 

ده كشور برتر در ركن اندازه بازار در گزارش رقابت     پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

17چين
26.9اياالت متحده آمريكا

36.4هند
46.1ژاپن

56آلمان
65.9روسيه 
75.7فرانسه 
85.7برزيل
95.7بريتانيا
105.7اندونزي

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
145.4عربستان سعودي

155.4كانادا
165.4اسپانيا
175.4تركيه 
185.2تايلند

195.2جمهوري اسالمي ايران 
205.2چين تايپه  / تايوان

215.1لهستان
225.1استراليا

235.1هلند
245مالزي

ده كشور نزديك به ايران در ركن اندازه بازار در گزارش رقابت     پذيري جهاني    2016-2017
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  وكارهاكسب/ هاي تجاريپيشرفته بودن بنگاه: يازدهم ركن

هر كار وكسب هايكيفيت شبكه: به دو مؤلفه اشاره دارد كه عبارتند از هاي تجاريپيشرفته بودن بنگاهركن 
 يافتگيتوسعه باالي كه در سطوحي يهابراي كشورها، مؤلفهاين  .هر بنگاه هايعمليات و راهبردكيفيت  وكشور 

- كيفيت شبكه .اند، اهميت بيشتري داردبه طور كامل بهره جستهوري بهره افزايش بنيادينمنابع از  و قرار دارند

ل تعام ميزانو  داخليكنندگان كميت و كيفيت تأمينبر اساس كه گر و صنايع حمايت هاكار كشوروهاي كسب
بخشي از صنعت، كنندگان ها و تأمينبنگاهكه زماني. است حائز اهميت متعدديبه داليل  شود،سنجيده مي آنها

آنها يي اكارپردازند، به فعاليت مي »هاخوشه«شوند و در قالب مشخصي متمركز ميجغرافيايي  در محدوده
به موانع ورود از و شود در فرآيندها و محصوالت توليدي براي آنها تقويت مي فرصت نوآوري يابد،افزايش مي
  . دگردمي كاستههاي جديد بنگاه صنعت براي

  وكارهاكسب/ هاي تجاريپيشرفته بودن بنگاه ركن در رانيا تيوضع: 40جدول 

 
در حوزه حال، با اين. بخشدها امتياز خود را بهبود گستره و ميزان بازاريابي بنگاهزمينه در  توانسته است ركن يازدهمايران در 

با اين  .است كمتري را نسبت به سال پيش به ثبت رسانده امتياز پيشرفته بودن فرآيندهاي توليدماهيت مزيت رقابتي و 
  .هستيمروند صعودي شاهد تداوم همچنان  زنجيره ارزش ها در كلگستره حضور شركتو  كنندگان داخليكيفيت تأمينهاي حال، در حوزه

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن يازدهم: پيشرفته بودن بنگاه هاي تجاري
11.01734.5664.5  تعداد تأمين كنندگان داخلي 

11.021213.61073.7  كيفيت تأمين كنندگان داخلي
11.03823.6813.6  وضعيت توسعه خوشه   ها

11.0410431052.9  ماهيت مزيت رقابتي
11.051123.31003.5  گستره حضور شركت  ها در كل زنجيره ارزش  

11.06813.71013.2  كنترل شبكه توزيع بين   المللي
11.07793.7783.6  پيشرفته بودن فرآيندهاي توليد   
گستره و ميزان  بازاريابي بنگاه  ها 11.081263.51303.6

11.091322.91302.9 تمايل به تفويض اختيارات مديريتي

زيرشاخص 3: عوامل مؤثر در نوآوري و پيشرفته بودن

2015-2016 گزارش 2017-2016گزارش

نماگرها  
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  برتر هستند؟ هاي تجاريپيشرفته بودن بنگاهچه كشورهايي در ركن : 41جدول 

  

  رديف ايران هستند؟هم هاي تجاريپيشرفته بودن بنگاهچه كشورهايي در ركن : 42جدول 

  

ده كشور برتر در ركن پيشرفته بودن بنگاه     هاي تجاري در گزارش رقابت   پذيري جهاني   2016-2017  
امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 

15.8سوئيس
25.7ژاپن

35.6آلمان
45.6اياالت متحده آمريكا

55.6هلند
65.6سوئد

75.6بريتانيا
85.5اتريش

95.4دانمارك
105.4نروژ

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
1043.6روماني
1053.5زامبيا
1063.5تانزانيا

1073.5بنگالدش
1083.5كيپ ورد

1093.5جمهوري اسالمي ايران 
1103.5لسوتو
1113.5اوگاندا
1123.5كامرون

1133.5مجارستان
1143.5كامبوج

ده كشور نزديك به ايران در ركن پيشرفته بودن بنگاه     هاي تجاري در گزارش رقابت   پذيري جهاني    2016-2017
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  نوآوري: دوازدهم ركن

-مرزي براي آنها كمبرونهاي فناوري امكان جذبو اند رسيدهيي كه به مرز دانش هابراي اقتصادركن نوآوري، 

محصوالت و  توسعهطراحي و از طريق ها بايد اين كشور هايبنگاه .شودرنگ شده است، بسيار مهم محسوب مي
وده بيشتر هاي داراي ارزش افزو به سوي فعاليت به حفظ مزيت رقابتي خود مبادرت ورزند نوينهاي فرآيند

هاي از فعاليتبخش دولتي و خصوصي هر دو در آن محيطي است كه ايجاد اين امر مستلزم تحقق  .پيش روند
بخش  سوياز  ويژهگذاري كافي در بخش تحقيق و توسعه به سرمايهمنظور، بدين. كنندحمايت نوآورانه 

حمايت از ، هاي جديدبنيادين جهت ساخت فناوري علميهاي پژوهش قوي در زمينه مؤسساتخصوصي، وجود 
  . بايد در كانون توجه قرار گيردتحقيقات انجام در  عتو صن همكاري گسترده دانشگاهو مالكيت فكري 

  نوآوري ركن در رانيا تيوضع: 43جدول 

  
زينه يزان هو مي ظرفيت نوآورهاي ايراني، همانند سال گذشته همچنان به بهبود بنگاه، 43با توجه به جدول 

 هاي علميدو متغير كيفيت مؤسسات پژوهشكشور در با اين حال، . دندهدر تحقيق و توسعه ادامه مي خود كرد
در . كرده استتري كسب و همكاري دانشگاه و صنعت در تحقيق و توسعه در مقايسه با سال گذشته امتياز پائين

كشورمان  ،ر و ميزان ثبت اختراعات كاربردي نيزدسترسي به دانشمندان و مهندسان در داخل كشوزمينه 
  . تغييري نسبت به سال گذشته تجربه نكرده است

رتبه ميان  
140 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

رتبه ميان  
138 كشور

امتياز /ميزان و 
وضعيت تغيير نسبت 
به گزارش قبلي

ركن دوازدهم:  نوآوري 
1043.61083.7  12.01  ظرفيت نوآوري بنگاه   ها

12.02564663.9  كيفيت مؤسسات پژوهش هاي علمي
12.031052.9893.1 ميزان هزينه كردن بنگاه    ها در تحقيق و توسعه
12.041023.21053  همكاري دانشگاه و صنعت در تحقيق و توسعه   

12.05823.2663.3  وجود محصوالت داراي فناوري پيشرفته در خريدهاي دولـت 
12.06434.3444.3  دسترسي به دانشمندان و مهندسان در داخل كشــور

12.071040.11000.1 ميزان ثبت اختراعات كاربردي نسبت به ميليون نفر جمعيت 

زيرشاخص 3: عوامل مؤثر در نوآوري و پيشرفته بودن (ادامه )

2015-2016 گزارش 2017-2016گزارش

نماگرها  
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  چه كشورهايي در ركن نوآوري برتر هستند؟: 44جدول 

  

  رديف ايران هستند؟چه كشورهايي در ركن نوآوري هم: 45جدول 

  

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
15.8سوئيس

25.7رژيم اشغالگر قدس
35.7فنالند

45.6اياالت متحده آمريكا
55.6آلمان
65.5سوئد
75.4هلند
85.4ژاپن

95.3سنگاپور
105.1دانمارك

ده كشور برتر در ركن نوآوري در گزارش رقابت     پذيري جهاني   2016-2017  

امتياز  ( 7-1)رتبه از   138 كشور كشور 
843.2بوتسوانا
853.2قبرس
863.2بنين

873.2ارمنستان
883.2تانزانيا

893.2جمهوري اسالمي ايران 
903.2كامرون
913.2ليبريا
923.2مالي

933.1روماني
943.1مونته  نگرو

ده كشور نزديك به ايران در ركن پيشرفته بودن بنگاه     هاي تجاري در گزارش رقابت   پذيري جهاني    2016-2017
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  2016-2017پذيري جهاني بهترين و بدترين عملكردهاي ايران در گزارش رقابت. 9

هايي كه ايران در آنها در جايگاه حوزه ،ربه منظور شناخت هرچه بهتر نقاط قوت و ضعف كشو در ادامه گزارش
    .رتبه قعر جدول قرار دارد احصاء شده است 30رتبه صدر جدول و  30

  

  كند؟كشور برتر دنيا رقابت مي 30هايي در ميان ايران در چه حوزه: 46جدول 

  
شيوع ايدز، ميزان شيوع ماالريا،  متغير 4(به طور عمده به اركان بهداشت و آموزش ابتدايي  تر ايرانبرمتغيرهاي 

شاخص اندازه بازار  متغير 2(، اندازه بازار )نام در آموزش ابتداييوكارها، و نرخ ثبتتأثير بيماري ماالريا بر كسب
انداز ناخالص ملي، و بدهي عمومي متغير نرخ پس 2(محيط اقتصاد كالن ، )داخلي، و توليد ناخالص داخلي

    . گرددبازمي) متغير تعداد خطوط تلفن ثابت 1(ها زيرساختو ) دولت

رتبه ايران از   138 كشور متغير

1شيوع ايدز (بر اساس درصد از جمعيت بزرگسال)
8ميزان شيوع ماالريا (در هر 100,000 نفر جمعيت)

9بدهي عمومي دولت (بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي)
11نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايي (درصد خالص)

17تأثير بيماري ماالريا بر كسب وكارها
18شاخص اندازه بازار داخلي

18توليد ناخالص داخلي (برحسب برابري قدرت خريد بر اساس ميليارد دالر آ
22نرخ پس انداز ناخالص ملي (بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي)

23تعداد خطوط تلفن ثابت به ازاي هر  100 نفر

متغيرهايي كه ايران در گزارش رقابت پذيري  جهاني 2017-2016 جزء 30 كشور برتر دنيا است 
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  كند؟دنيا رقابت مي آخركشور  30هايي در ميان ايران در چه حوزه: 47جدول 

 
 )ادامه جدول در صفحه بعد(

     

رتبه ايران از   138 كشور متغير
108قابل تأمين بودن هزينه استفاده از خدمات مالي 

108حقوق قانوني وام دهنده و وام گيرنده (بين 0 تا 10)
108پهناي باند اينترنت كشور به ازاي هر كاربر 

108ظرفيت نوآوري بنگاه ها
109پيچيدگي و بار تشريفات گمركي

109تعداد اشتراك اينترنت پرسرعت بي سيم در هر 100 نفر جمعيت
110دسترسي به سرمايه مخاطره   آميز

111كيفيت زيرساخت هاي حمل ونقل هوايي
113دسترسي به اينترنت در مدارس 

113تناسب پرداخت ها و بهره   وري نيروي كار
116شفافيت در سياست گذاري دولت

116قوي بودن استانداردهاي مربوط به حسابر  سي و تهيه گزارش  هاي مالي
117حمايت از منافع سهام داران اقليت

117حمايت از سرمايه  گذاران (0 تا 10)
117سطح خدمات مالي در تأمين نيازهاي كسب وكار

119ميزان صادرات (بر اساس درصد از توليد ناخالص داخلي)
121ميزان ارائه آموزش  هاي ضمن خدمت به نيروي كار 

122ظرفيت كشور در نگهداشت افراد با استعداد
122استحكام مالي بانك ها

متغيرهايي كه ايران در گزارش رقابت پذيري جهاني  2017-2016 جزء 30 كشور آخر دنيا است 
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كند؟كشور آخر دنيا رقابت مي 30هايي در ميان ايران در چه حوزه: 47ادامه جدول   

  

بر اساس درصد از (هاي تجاري  تعرفهتوان مشاهده نمود، ايران در حوزه مي 47گونه كه در جدول شماره همان
رواج . كشور، آخرين رتبه جدول را به خود اختصاص داده است 138از  138با كسب رتبه  )عوارض گمركي

يعني تنها يك ( 137نيز، هر يك با ثبت رتبه  )نسبت به مردان(ر مشاركت زنان در نيروي كاو مالكيت خارجي 
- ساير ضعف. تري به آنها پرداخته شودهايي هستند كه بايد با نگاه جديساير حوزه) رتبه كمتر از آخرين كشور

نسبت واردات به توليد ناخالص : هاي كشور كه آن را در ميان ده كشور آخر جدول قرار داده است عبارتند از

رتبه ايران از   138 كشور متغير
123انعطاف پذيري در تعيين دستمزد

124همكاري در روابط نيروي كار- كارفرما
124سهولت دسترسي به وام 

124جذب فناوري در سطح بنگاه ها
126حمايت از مالكيت فكري

126شدت رقابت داخلي
126ظرفيت كشور در جذب افراد با استعداد

127ميزان مشتري مداري بنگاه ها
128اثربخشي سهام داران و هيئت مديره شركت ها

128تنظيم بازار بورس
130اتكاء به مديران حرفه   اي (بدون دخالت روابط)

130گستره و ميزان بازاريابي بنگاه ها
130تمايل به تفويض اختيارات مديريتي 
131تورم (بر اساس درصد تغيير ساالنه )

133تأثير قوانين ناظر بر سرمايه  گذاري مستقيم خارجي بر كسب وكارها
135نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي  (بر اساس درصد)

137رواج مالكيت خارجي
137مشاركت زنان در نيروي كار (نسبت به مردان )

138تعرفه  هاي تجاري (بر اساس درصد از عوارض گمركي)

متغيرهايي كه ايران در گزارش رقابت پذيري جهاني  2017-2016 جزء 30 كشور آخر دنيا است 
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بر اساس (تورم  ،وكارها گذاري مستقيم خارجي بر كسب تأثير قوانين ناظر بر سرمايه، 2)بر اساس درصد(داخلي 
اتكاء به مديران ، ها گستره و ميزان بازاريابي بنگاه، تمايل به تفويض اختيارات مديريتي، )درصد تغيير ساالنه

پرداختن به . ها داران و هيئت مديره شركت سهام اثربخشيو  تنظيم بازار بورس، )بدون دخالت روابط(اي  حرفه
تواند د مينگيرها كه طيف متنوعي از مسائل نهادي و زيرساختي تا مالي، فناوري و نوآوري را دربرمياين ضعف

شكالت اصلي م، 48شماره دول در جرو، از اين. وكار در كشور كمك شاياني كندهاي كسبكاهش چالشبه 
 - 2011پذيري جهاني از سال هاي انجام گزارش رقابتز نظر فعاالن اقتصادي به تفكيك سالوكار در ايران اكسب
  .  مشاهده است قابل 2016 - 2017تا  2010

  وكار در ايران چيست؟مشكالت اصلي كسب: 48 جدول

  

                                            
 .تر از كشورهاي برتر در اين متغير استاين متغير در ايران بسيار كم نسبت -  2

2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

1113111دسترسي به منابع تأمين مالي
3334342تورم

4455433بوروكراسي ناكارآمد دولتي 
2221224بي ثباتي سياست ها

91097675فساد
5566556نامناسب بودن زيرساخت ها

10742767مقررات ارزي
6678888قوانين كار محدوديت زا

121110121199نرخ هاي ماليات
78129101110نيروي كار غيرمتخصص

8981091211فقر اخالق كار در نيروي كار ملي
1313131312بعداً اضافه شد  بعداً اضافه شد  ظرفيت ناكافي براي نوآوري

11121114121013مقررات مالياتي
15151515141514جرم و دزدي

13131411151415بي ثباتي حكومت (كودتا)
14141616161616پائين بودن سطح بهداشت عمومي

مشكالت اصلي كسب   وكار در ايران از نظر فعاالن اقتصادي        (بر اساس ترتيب اهميت  )

ترتيب اهميت مشكالت به تفكيك گزارش هاي رقابت پذيري جهاني
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-اصلي كسبها به طور ساالنه به احصاء مشكالت مجمع جهاني اقتصاد بر اساس نظرسنجي از مديران ارشد بنگاه

دوره حضور در  7دوره از  6آيد، فعاالن اقتصادي ايران در برمي 48بنابر آنچه از جدول . پردازدوكارها مي
به طور استثناء، در . اندوكار را دسترسي به منابع تأمين مالي عنوان كردهترين مشكل كسباصلي ،نظرسنجي

- ، اين مؤلفه جاي خود را به عامل بي)شمسي 1392سال برابر با ( 2013- 2014 پذيري جهانيرقابت گزارش

به عنوان سومين مشكل ياد شده تنها در اين سال و دسترسي به منابع تأمين مالي  ها داده استثباتي سياست
ها را دومين مشكل فعاالن اقتصادي قلمداد ثباتي سياستتوان بيبه طور كلي و به استثناء دو سال، مي. است
تورم كه همواره ها به جايگاه چهارم نزول كرده است و ثباتي سياستدر گزارش سال جاري بيبا اين حال، . كرد

 .وكار تبديل شده استدر جايگاه سوم يا چهارم بوده است، براي نخستين بار به دومين مشكل فعاالن كسب
 ر دو سال آخر نظرسنجيبوروكراسي ناكارآمد دولتي نيز كه هميشه در جايگاه چهارم يا پنجم قرار داشته است، د

. هاي اقتصادي حكايت داردفعاليت در مسيرديوانساالري دولتي  آفرينيچالشبا تبديل شدن به مشكل سوم، از 
ايكه، در گونهبه. تري بدل شده استفساد از رتبه نهم و دهم در دو سال اول گزارش، به تدريج به مشكل جدي

در هفت سال انجام . اندوكارها ياد كردهان پنجمين مشكل اصلي كسبگزارش اخير فعاالن اقتصادي از آن به عنو
مقررات ارزي، با كسب . وكارها عنوان شده استها، مشكل پنجم يا ششم كسبگزارش، نامناسب بودن زيرساخت

اين عامل در سال جاري مشكل هفتم از . تجربه كرده است ،تنوع بيشتري را در اهميت 6، 2، 4، 7، 10هاي رتبه
زا، چهار سال متوالي به عنوان مشكل هشتم قوانين كار محدوديت. سوي فعاالن اقتصادي برشمرده شده است

در دو سال آخر اهميت  9به رتبه  ،در اولين سال 12هاي ماليات نيز، با صعود از رتبه نرخ. شده است ذكر
. هم و يازدهم تبديل شده استمشكل نيروي كار غيرمتخصص در سه سال اخير به مشكل د. بيشتري يافته است

فقر اخالق كار نيز به . ست كه در دو سال اول انجام گزارش در درجه هفتم و هشتم قرار داشته استاين درحالي
ظرفيت ناكافي براي نوآوري، چهار سال . تر و در سال جاري مشكل يازدهم شناخته شده استتدريج كمرنگ

ثباتي حكومت و مقررات مالياتي، جرم و دزدي، بي. ابي شده استمشكل سيزدهم و امسال مشكل دوازدهم ارزي
  . اندهاي آخر اهميت قرار گرفتهپائين بودن سطح بهداشت عمومي به عنوان مشكالت سيزدهم تا شانزدهم در رده
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  بنديجمع. 10

كه  دهدارائه ميركن  12در ها كشورپذيري ميزان پيچيدگي رقابت تصويري از ،پذيري جهانيشاخص رقابت
به شناخت بهتر شرايط اقتصادي كشور در مقايسه با ساير كشورها  توانداين اركان ميوضعيت مطالعه دقيق 

-رقابتبا گزارش  قياسمتغير اقتصادي در  114با مطالعه وضعيت ايران در تالش شد اين گزارش در  .كمك كند

از بهبود يا  ، تصوير شفافيرده ايران در تمامي اركان، در كنار بررسي كشورهاي موفق و همپذيري سال گذشته
همچنين، نقاط  .ارائه گرددي بخشي به اصالحات سياستاولويت جهتكشور  تضعيف وضعيت نماگرهاي اقتصادي

 چراغ راه تواند به ابزاري تبديل گردد كهقوت و ضعف ايران برابر با آنچه در اين گزارش تحليل شده است، مي
پرداختن به رسد به نظر مي. باشدمردم  زندگي سطحوري و ارتقاء افزايش بهره راستاي مؤثر در اصالحاتاتخاذ 

با  بلكهمدت، با بهبودهاي كوتاه نهرتبه انتهايي جدول قرار دارد،  30نماگري كه ايران در آنها در  38هريك از 
 بتواند تأثير قابليا بلندمدت  مدتهاي تدريجي در ميانپيشرفتهاي متقن در راستاي حصول ريزيبرنامه

شك، بازنگري بي. وكار و ارتقاء رفاه اقتصادي جامعه بازي كندهاي اصلي محيط كسباي در حل چالشمالحظه
هاي تجاري، افزايش كارايي بازار نيروي كار، بهبود دسترسي به تسهيالت و منابع مالي، افزايش مالكيت در تعرفه

ثباتي و بي در كنار پرداختن به معضل فساد رقابت داخلي و حمايت از مالكيت فكريخارجي، مهار تورم، افزايش 
  .سازان اقتصادي كشور قرار گيرندها از ميان بسياري اقدامات ديگر بايد در دستور كار تصميمسياست

- تصميمبتواند ي و جامعه مدن هابنگاه دولت، ميان گووزمينه گفتضمن ايجاد  ،اين گزارش روددر پايان، اميد مي

توسعه اقتصادي ياري موانع فراراه پذيري ملي و نقاط ضعف و قوت رقابت شناساييدر گيران اقتصادي كشور را 
 گذار هستندوري اثرمدت بر بهرههايي كه در بلنداصالحات در حوزهانجام  پذيري تنها بارقابتبهبود زيرا  دهد

  . گرددميمحقق 

  منابع. 11

The Global Competitiveness Report 2016–2017 
The Global Competitiveness Report 2015–2016 
The Global Competitiveness Report 2014–2015 
The Global Competitiveness Report 2013–2014 
The Global Competitiveness Report 2012–2013 
The Global Competitiveness Report 2011–2012 
The Global Competitiveness Report 2010–2011 


