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 مقدمه

تواند نقش به سزايي در  هاي مستمر آماري و تحليلي مي انتشار گزارشمعاونت طرح و برنامه با اين باور كه 

فعالين تجاري و ديگر ذينفعان داشته باشد، اقدام به تهيه گذاران و هاي اقتصادي و استفاده سرمايه گيريتصميم

اي   ها كه به صورت دوره هاي تحليلي با استفاده از آمارهاي داخلي و بين المللي نموده است. اين گزارش گزارش

باشد  المللي و داخلي مي هاي اطالعاتي معتبر بين شود، شامل آمار و اقالم پايگاه در سايت وزارت متبوع منتشر مي

 اند.  كه با نگاهي تحليلي گزارش شده

ها كمك به تفسير داده هاي آماري در جهت استفاده بهتر از آمارها در عرصه  هدف از تهيه اين سري از گزارش

 باشد.    هاي اقتصادي و اجتماعي مي گيري تصميم

بازخورهاي عالمانه خود اين دستگاه گيري از اطالعات ارائه شده با  رود، مخاطبين گزارش ضمن بهره انتظار مي

بيني شده آن كه سياستگذاري صحيح بخش صنعت، معدن و تجارت كشور منطبق با  را در پيشبرد رسالت پيش

باشد، ياري نمايند. اين سلسله گزارشات از طريق پورتال وزارتخانه قابل  اي كشور مي هاي توسعه اهداف و برنامه

مرتبط با فضاي كسب كار را فراهم  هاي ت زمينه بهبود تصميمات و سياستگذاريباشد و اميد اس برداري مي بهره

 ساخته و قدمي هر چند اندك در مسير توسعه كشور باشد.

 عرفی مرجعم

توسط مجمع جهاني اقتصاد تهيه و به صورت ساليانه منتشر ميشود. كليه  آمارهاي مورد استفاده در اين گزارش،

و  شدهاستخراج  http://www.weforum.org جداول اين گزارش از سايت اين سازمان به آدرس

 پذيراست.عات از طريق مراجعه به سايت براي عموم امكان الدسترسي به اط
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 1مجمع جهانی اقتصاد معرفی .1

در ژنو سوئيس مستتقر شتده استت.     به عنوان نهادي غير انتفاعي تاسيس و 1791از سال مجمع جهاني اقتصاد 

هتاي عمتومي و خصوصتي و بهبتود      المللي است كه براي ايجاد همكتاري بتين بختش    مجمع، يك سازمان بين

اي و صتنعتي استت بته همتين      هتاي منطقته   دهي برنامه وضعيت اقتصادي جهان ايجاد شده و هدف آن سازمان

ظور موثرترين فعاالن سياسي، كسب و كار و ديگر رهبران جامعه را در كشورها بكار گرفته و تمام تالش ختود  من

عتين  تال  فتا بتاالترين      را براي نشتان دادن تاثيركتارآفريني در جهتت  فتا منتافع عمتومي جهتاني و در       

ها، از هر دو بختش دولتتي و    ازماندهد. اين نهاد غير دولتي انواع بسياري از س استانداردهاي  اكميتي انجام مي

 خصوصي، سازمان هاي بين المللي و نهاد هاي علمي را در كنار هم قرار داده است. 

تعيين رتبه  .اقدام مي نمايدبه رتبه بندي كشورهاي جهان از نظر رقابت پذيري اقتصادي هر ساله نسبت  مجمع 

وكتار و   تواند منشا تحقيقات متعدد و جامعي براي بهبود فضاي كسب پذيري جهاني مي در گزارش رقابت هاكشور

 باشد.  آنهاهاي اقتصادي  گذاري سياست

 در اركان رقابت پذيري ايرانوضعيت  .2

تتا   3112دهد. در طي سال هاي  اين گزارش آمارهاي چهار سال اخير كشور را در زمينه رقابت پذيري نشان مي

گتردد رتبته    مشتاهده متي   1 ه. همانطور كه در جدول شتمار نوسان داشته است رتبه كشور در اين شاخص 3112

شتاهد بتوده استت.       3112در ستال   پله بهبود 7اي را با  بهبود قابل مال ظه ،3112 در سالپله نزول  1ايران با 

 است.  رو به ضعف نهاده 3112كاهش نسبت به سال  رتبهدو با  3112در سال وضعيت ايران ولي 

ها بهبود و  جهت فلش داده وشان نرا  3112نسبت به سال  3112تغييرات رتبه سال  1 جدول شمارهستون آخر 

. كاهش رتبه به منزله بهبود و افزايش آن نشانگر ضعيف سازد نمايان مينسبت به سال قبل يا ضعف رتبه را 

 د به غير از شاخص كلي و سه ركنگرد همانطور كه در اين ستون مال ظه مي .ستاشدن شاخص مورد نظر 

                                                           
1The World Economic Forum 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCxKmAodnNAhXLKMAKHbyNDdgQFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2F&usg=AFQjCNEz9Cp9FcIR6UHxTcaHYKMYE_JGSw&sig2=zA9dqNzW-ZJlU1-23DCzvQ&bvm=bv.126130881,d.ZGg
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 تر شده در ضعيفپله  2تا  3كه بين بازار كاال  كاراييو و آموزش مقدماتي بهداشت، كالن اقتصادي محيط

 پله قابل مشاهده است.  7تا  1ركن ديگر بهبود رتبه از  7

 

 6112-6112در اركان شاخص رقابت پذيري از سال  نرتبه ايرا .1 جدول

 

ف
دي

ر
 

 شاخص  
 6112سال  6112سال  6112سال  6112سال 

تغييرات رتبه 

به  6112

 كشور( 121) از  كشور( 121) از  كشور( 122) از  كشور( 121) از  6112

 6 42 42 12 16 رقابت پذيري جهانی

 2 41 42 111 12 اقتصادي نهادهاي 1

 2 24 22 24 22 ها زيرساخت 6

 2 46 22 26 111 محيط كالن اقتصادي 2

2 
و آموزش  بهداشت

 مقدماتی
21 26 24 24 6 

2 
عالی و مهارت  آموزش

 آموزي
11 41 24 21 4 

 6 111 114 161 111 بازار كاال كارايی 2

 2 122 121 126 122 بازار نيروي كار كارايی 4

 2 121 122 161 121 بازار مالی توسعه 1

 6 44 44 114 112 فناوري آمادگی 4

 بدون تغيير 14 14 61 14 بازار اندازه 11

11 
بودن بنگاه هاي  پيشرفته

 تجاري
112 111 111 114 1 

 1 14 41 12 41 نوآوري 16
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 مسائل براي اجراي كسب و كار ترينمشكل  .3

ترين مسائل براي اجراي كستب و   بنگاه اقتصادي مشكلكه توسط مديران اجرايي است عواملي  3جدول شماره 

عتاملي پتنع عامتل كته      12باشد. از پاسخگويان به پرسشنامه درخواست شتده استت تتا از يتك ليستت       كار مي

، . ستسس نتتايع  رتبته بنتدي نماينتد    2( تتا  ) مسئله سازترين1 سازترين عوامل هستند را انتخاب كرده و از مسئله

 دهي شده است. ثبت شده توسط پاسخگويان وزن رتبهجدول بندي و بر اساس 

 6112تا  6112در ايران از سال ترين عوامل براي شروع كسب و كار مشكلامتياز  .6 جدول

 2414 2414 2414 2413 عوامل رديف

 1231 1432 1234 1234 دسترسی به منابع مالی 1

 1636 1134 12 1632 تورم 6

 1631 16 1132 1132 دولتی نا كارآمدديوانساالري  2

 1134 1634 12 1131 بی ثباتی سياست ها 2

 11 2 434 2 فساد 2

 436 1132 1132 4 نا مناسب بودن زير ساخت ها 2

 232 432 432 1232 مقررات ارزي 4

 231 232 232 632 قوانين كار محدوديت زا 1

 232 2 6 134 نرخ هاي ماليات 4

 2 631 232 632 كار تحصيل كردهكمبود نيروي  11

 na 2 634 232 فقر اخالقی كاري در نيروي كار 11

 232 632 132 132 ظرفيت ناكافی جهت نوآوري 16

 na 634 2 132 پيچيدگی قوانين مالياتی 12

 132 136 134 131 جرم و دزدي 12

 132 132 132 134 بی ثباتی دولت 12

 131 1 136 131 پايين بودن سطح بهداشت عمومی 12
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ترين موانع كسب و كار ذكر شده است با توجته   دسترسي به منابع مالي از مشكل ،بررسيمورد ي ها در همه سال

نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته ليكن مسئله تورم در مقايسه بتا    3112به اين نكته كه شدت آن در سال 

 كستب و كتار  ها نيز از ديگر موانع مهتم   ثباتي سياست بيمدي دولت و آشده است. ناكارمطرح تر  سال قبل جدي

عوامتل   ،هتا  از نظر متديران اجرايتي بنگتاه   عنوان شده است. با وجود ضعيف بودن رتبه ايران در كارايي بازار كار 

  جترم و دزدي مسائل اجتماعي مانند است. همچنين سازترين مسائل عنوان نشده  مشكلجزء  منابع كارمربوط به 

 نيز اهميت كمتري در قياس با ديگر عوامل داشته است. بودن سطح بهداشت عموميپايين و 

 هاي اركان رقابت پذيري در ايران شاخصزير  .2

 گتردد.  مشتاهده متي   3112تتا   3112هتاي   هاي اركان رقابت پذيري در طي سال زير شاخص12تا  2در جداول 

بنتدي   در سه گروه به شرح زيتر دستته   آنهارتبه  ،ها بندي و مشاهده روند تغييرات زير شاخص جهت امكان طبقه

 اند: شده

  21تا  1رتبه  : 1گروه 

  111تا  21رتبه  : 3گروه 

 به باال 111رتبه  : 2گروه 

با  ي آن ها وضعيت زير شاخص ،پس از نگاهي به روند تغييرات آن ابتدا تعريف و هر ركن دردر اين گزارش 

 .فته استمورد بررسي قرار گر 3112تا  3112در طي سالهاي  باال،بندي  گروه مطابقوجه به رتبه آنها ت

الزم به ذكر است در بررسي و تحليل روند تغييرات رتبه كشور در اركان و زير شاخص هاي مورد نظرالزم استت  

روند نزولتي داشتته بطتوري     نظرهاي مورد  به اين نكته توجه شود كه تعداد كشورهاي مورد مطالعه در طي سال

رسيده است. بديهي است كه اين موضوع بر  3112كشور در سال  121به  3112كشور در سال  121ز تعداد كه ا

انتهاي جتداول قترار دارنتد     درو  تر هاي ضعيف رات رتبه كشورها خصوصا كشورهايي كه در رتبهيتحليل روند تغي

 تاثير بيشتري خواهد گذاشت.  
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 نهاد هاي اقتصادي  .4.1

سنجد و روي  ها و دولت مي را در خصوص تعامالت افراد، شركت و اداري كشوراين ركن، چارچوب قانوني 

را در  رتبه بدترين 3112در سال نهادهاي اقتصادي  .گذارد اثر مي كشورتوليد ساختارگذاري و  تصميمات سرمايه

داشته روند صعودي  3112تا سال  نوضعيت ايرا و پس از آن اند هاي مورد بررسي كسب نموده فاصله سال

هاي  گيري نقش روابط در تصميمبا عنوان شاخص يك زير ،3112در سال  هاي اين ركن . در زير شاخصاست

  اند. واقع شده 2 گروهدر  نيز زيرشاخص 1 و 3 گروهدر  زيرشاخص 13 داشته واول قرار  گروهدر  دولتي

 6112تا  6112ركن نهادهاي اقتصادي و زير شاخص هاي آن در سال هاي  .2 جدول

ف
دي

ر
 

 شاخص

 6112سال

 121) از

 كشور(

 6112سال

 122) از 

 كشور(

 6112سال

 121) از 

 كشور(

 6112سال

 121) از 

 كشور(

 41 42 111 12 نهاد هاي اقتصادي

 112 41 12 22 حقوق مالكيت دارايی ها 1

 162 121 164 166 حقوق مالكيت فكري 6

 12 42 12 42 فساد اداري و اختالس 2

 26 24 22 24 اعتماد عمومی به سياستمداران  2

 46 42 44 42 رشوه خواري 2

 41 11 14 42 استقالل قوه قضائيه  2

 24 22 21 26 نقش روابط در تصميم گيري هاي دولتی 4

 11 12 16 42 هدر رفتن منابع توسط دولت 1

 44 112 162 162 دست و پا گير بودن مقررات دولتی 4

11 
چارچوب قانونی براي حل و فصل دعاوي كارآمدي 

 بخش خصوصی
41 42 11 42 

11 
ارآمدي چارچوب قانونی براي به چالش كشيدن و ك

 پيگرد حقوقی تصميمات دولت
162 121 116 42 

 112 112 164 121 دولتشفافيت در سياستگذاري  16

 112 161 164 114 هزينه هاي تروريسم بر كسب و كارها 12

 44 42 116 42 خشونت و خالفكاري براي كسب و كارهاي  هزينه 12
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 زير ساخت ها .4.2

 مل و نقل،  فراهم بودن امكانات براي كارآفرينان جهت رساندن كاال و خدمات به بازار از  هاي روشاين ركن، 

مورد ستنجش قترار   را طريقي مطمئن و به هنگام و ايجاد امكان تحرك شغلي براي كاركنان در مشاغل مناسب 

 دهد. مي

اي كه كمبود آن موجب وقفه در كار آنها نشتود و   ها به گونه همچنين وابستگي اقتصادي  به تامين برق كارخانه 

سازي سريع اطالعات و رشد همه  در نهايت شبكه مخابرات گسترده و قابل اطمينان به سبب نقش آن در جريان

 شود. ميجانبه اقتصادي از ديگر مواردي است كه در اين ركن در نظر گرفته 

زير شاخصتي   7در  .ارتقاء يافته است  3112نسبت به سال  پله بهبود 2با  3112رتبه ايران در اين ركن  در سال 

تعتداد خطتوط   و  هاي ريلي كيفيت زير ساخت سالهادر تمامي اين  ،كه در اين ركن مورد مطالعه قرار گرفته است

تعداد اشتتراك تلفتن همتراه و     اليكه  رد .اند قرار داشته (21زير)رتبه  اول گروهدر  نفر 111تلفن ثابت به ازاء هر 

 رده بنتدي   2همچنتان در گتروه    3112عليرغم بهبتود رتبته از ستال     هاي  مل و نقل هوايي كيفيت زيرساخت

 اند. ها در  د متوسط قرار گرفته به باال( قرار دارند و بقيه زير شاخص 111)

 

ف
دي

 ر

 شاخص

 6112سال

 121) از

 كشور(

 6112سال

 122) از 

 كشور(

 6112سال

 121) از 

 كشور(

 6112سال

 121) از 

 كشور(

12 
جرايم سازمانيافته )مانند اخاذي و باجگيري به شيوه 

 (مافيايی
112 161 112 41 

 42 41 11 22 قابليت اعتماد به خدمات پليس 12

 12 111 161 16 اخالق كسب و كار 14

11 
قوي بودن استانداردهاي مربوط به حسابرسی و تهيه 

 گزارشهاي مالی
112 162 112 112 

 161 121 166 114 اثربخشی سهامداران و هيأت مديرهشركتها 14

 114 161 161 112 حفاظت از منافع سهامداران خرد 61

 114 161 114 162 گذارانحمايت از سرمايه  61
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 6112تا  6112و زير شاخص هاي آن در سال هاي  زير ساخت هاركن  .2 جدول

 

  

ف
دي

ر
 

 6112سال  شاخص  

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 24 22 24 22 زير ساخت ها

 42 42 16 42 كيفيت عمومی زيرساخت ها  1

 21 22 22 22 كيفيت جاده ها 6

 22 22 22 22 زير ساخت هاي ريلیكيفيت  2

 42 41 11 44 كيفيت زير ساخت هاي بنادر 2

2 
كيفيت زير ساخت هاي حمل و 

 111 111 166 166 نقل هوايی

2 
ظرفيت خطوط هوايی در 

 22 22 22 22 جابجايی مسافران در هفته

4 
كيفيت تامين برق )قطع و وصل، 

 22 21 21 21 نوسانات ولتاژ و ...(

1 
اشتراك تلفن همراه به ازاء تعداد 

 112 111 116 114 نفر 111هر 

4 
خطوط تلفن ثابت به ازاء هر 

 62 66 64 61 نفر 111
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 محيط كالن اقتصادي  .4.3

مي باشد مورد سنجش قرار كسب و كار موثر  را كه براي توسعهاين ركن پايداري و ثبات محيط اقتصادي كالن 

 دهد. مي

رونتد   ،3112رتبه ترقتي نستبت بته ستال      21با  3112بهبود رتبه ايران در سال با وجود  2مطابق جدول شماره 

 شود. مشاهده مي 3112نزولي وضعيت كشور تا سال 

متورد   يهتا  ستال طي  دهي دولتبو  انداز ملي رخ پسندو زير شاخص در رتبه ايران  ،زير شاخص اين ركن 2 از

بتا وجتود بهبتود نستبت بته       ركشو اعتباري تبهرو  تورم هاي زيرشاخصبوده است در  اليكه  33كمتر از بررسي 

اين دو زير شاخص جزء اولين مشكالتي بوده كه در جدول شتماره   سوم قرار گرفته است.گروه هاي قبل در  سال

هاي صورت گرفته در جهت كاهش نرخ تورم و  نكته  ائز اهميت اينكه با وجود تالش به آن اشاره شده است. 2

 قرار ندارد. مورد انتظار اصل شده كماكان رتبه ايران در اين زيرشاخص در وضعيت  مطلوبنتايع 

 6112تا  6112و زير شاخص هاي آن در سال هاي  محيط كالن اقتصاديركن   .2 جدول

 

 

ف
دي

ر
 

 6112سال  شاخص 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 46 22 26 111 كالن اقتصاديمحيط 

1 

 دولت توازن بودجه

)بر اساس درصد از توليد ناخالص  

 (داخلی

26 22 22 22 

6 

 رخ پس انداز ملین

)بر اساس درصد از توليد ناخالص  

 (داخلی

12 2 11 66 

 121 124 122 121 (تورم )بر اساس درصد تغيير ساالنه 2

2 
دهی دولت )بر اساس درصد از ب

 (ناخالص داخلیتوليد 
4 2 4 4 

 112 112 112 111 ركشواعتباري  تبهر 2
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 بهداشت و آموزش مقدماتی  .4.4

وري در يك كشور امري  ياتي استت. از آنجائيكته كاركنتان ناستالم      رقابت پذيري و بهره نيروي كاري سالم براي

هتاي   در آنها سبب افتزايش هزينته  از كار غيبت نموده و در زمان  ضور كارايي پاييني دارند، ضعف سالمتي  "غالبا

هاي پايه، كارايي فتردي نيتروي    شود. اين ركن عالوه بر سنجش سالمتي با توجه به اينكه آموزش كسب و كار مي

 هاي پايه را نيز در نظر گرفته است. دهد، كيفيت و كميت آموزش را افزايش مي كار

سته بتا   يدر مقا 3112نستبت بته ستال     3112ال در ست  تنتزل با دو پله رغم  عليركن بهداشت و آموزش مقدماتي 

ايران در اين ركن از شترايط ختوبي نستبت بته ديگتر كشتورها        ،بهبود يافته است. در مجموعاز آن هاي قبل  سال

تتثثير  و بدترين رتبته مربتوط بته     بودهآن  از كمترو  21 زير شاخص 2 ،زير شاخص اين ركن11. از برخوردار است

تتثثير  مقايسه دو زيرشتاخص   .ايم را در آن داشته 91رتبه  3112كه در سال  ،باشد مي وكارها بيماري ايدز بر كسب

در ايران شيوع بستيار كمتي    اين بيمارياينكه  دهد كه با وجود نشان مي شيوع ايدز و وكارها بيماري ايدز بر كسب

در ايتران در وضتعيت    ستب و كتار  (، امكان بته كتارگيري فترد مبتتال در ك    1)رتبه  دكشورها دار سايردر مقايسه با 

  .(91)رتبه  مطلوبي قرار ندارد

 6112تا  6112و زير شاخص هاي آن در سال هاي بهداشت و آموزش مقدماتیكن ر .2 جدول

ف
دي

ر
 

 6112سال  شاخص 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 24 24 26 21 مقدماتیبهداشت و آموزش 

 14 14 14 11 وكارها تأثير بيماري ماالريا بر كسب 1

6 
ميزان شيوع ماالريا )در هر 

 ت(نفر جمعي111111
12 14 14 1 

 42 42 42 22 وكارها تأثير بيماري سل بر كسب 2

2 
ميزان شيوع بيماري سل )در هر 

 (نفر جمعيت111111
24 22 22 21 

 41 44 41 46 كسبوكارهاتأثير بيماري ايدز بر  2
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 آموزش عالی و مهارت آموزي .4.4

خواهد زنجيره ارزشي فراتر از فرآيند توليد ساده داشته باشد، كيفيت آموزش عالي و براي اقتصادي كه مي

آموزي اساسي و مهم است. اين ركن نرخ ثبت نام در سطوح تحصيلي متوسطه و عالي و در عين  ال مهارت 

كار مي سنجد. اندازه آموزش كاركنان نيز به دليل اهميت  كيفيت اين آموزش ها را از ديد مجريان كسب و

ي شود، مورد توجه م آموزش هاي  رفه اي و تداوم آموزش هاي  ين كار كه در بيشتر كشور ها نديده گرفته

 قرارمي گيرد.

 رتبه ايران در اين ركن نشانگر وضعيت خوب آموزش عالي و مهارت آموزي در قياس با ديگر اركان مي باشد.

. در ايتن ميتان بهتترين زيتر     يافته استت پله بهبود  11تا  7هر سال بين 3112تا سال  3112رتبه كشور از سال 

ميزان ارائه آموزشهاي ضمن ختدمت بته   ( و بدترين رتبه مربوط به 32)رتبهنرخ ثبت نام در آموزش عاليشاخص 

. آنچه در زير شاخص هتاي ايتن   دوم قرار گرفته اندگروه شاخص در مي باشد. غالب رتبه هاي اين زير  كاركنان

 مي باشد. 3112تا  3112بهبود اكثر زير شاخص ها بين سالهاي  ،ركن به چشم مي آيد

 

 

ف
دي

 ر

 6112سال  شاخص 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

2 
شيوع ايدز )بر اساس درصد از 

 (جمعيت بزرگسال
22 1 1 1 

4 
مرگ و مير نوزادان )تعداد مرگومير در 

 (تولد 1111هر 
42 42 42 42 

 21 42 42 14 (به زندگی )بر اساس سالاميد  1

 22 21 41 22 كيفيت آموزش ابتدايی 4

11 
رخ ثبتنام در آموزش ابتدايی )درصد ن

 (خالص
2 2 12 11 
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 6112تا  6112مهارت آموزي و زير شاخص هاي آن در سال هاي ركن آموزش عالی و .4 جدول

 

 كارايی بازار كاال .4.4

كشورها در صورت داشتن بازار كاالي كارآمد، در موقعيت خوبي براي ايجاد تركيبي مناسب از توليد و خدمات 

تضمين كننده تجاري  كند و در ضمن گيرند، اين امر براي آنها شرايط عرضه و تقاضاي مناسبي ايجاد مي قرار مي

 باشد. شدن كاالها بطور اثر بخش در اقتصاد مي

هايي كه كارايي بيشتر در بازارهاي  وري در كسب و كار شركت در  ركت به سمت بازار كارآمد و در نتيجه بهره

ين كنند كه مورد نياز بازار هست و همين امرسبب پيشرفت ا كاالهايي را توليد مي ،داخل و خارج كشور دارند

 شود.  ها مي شركت

ف
دي

ر
 

 6112سال  شاخص

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 21 24 41 11 آموزش عالی و مهارت آموزي

 44 16 12 11 نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه 1

 22 24 21 26 در آموزش عالینرخ ثبت نام  6

 44 42 111 112 كيفيت نظام آموزشی 2

 21 22 22 21 كيفيت آموزش علوم و رياضيات 2

 41 41 112 42 سطح كيفی دانشكده هاي مديريت 2

 112 161 162 162 دسترسی به اينترنت در مدارس 2

4 
دسترسی به خدمات آموزشی و 

 پژوهشی در داخل كشور
16 11 42 41 

1 
ميزان ارائه  آموزشهاي ضمن خدمت 

 به كاركنان
121 122 164 161 
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ليكن از سال است.  قرارداشتهشرايط خود در طي سالهاي مورد بررسي در ضعيف ترين  3112اين ركن در سال  

دو پله ضعيف تر  3112نيز نسبت به سال  3112پله بهبود شرايط بهتري پيدا نموده است. در سال  11با  3112

 يافته است.در اين سال به اين ركن تعلق  111شده و رتبه 

 21درگروه رتبه زيتر  هاي ضد انحصاري اثربخشي سياستو  ميزان آگاهي و پيچيدگي خريدارانهاي  زير شاخص

زير شتاخص در   9زيرشاخص اين ركن  12از اند.  بررسي هر سال بهبود يافتهمورد هاي  اند و طي سال داشتهقرار 

افتت   3112نستبت بته ستال     3112زير شاخصي كته در ستال    قرار دارند. سومگروه مورد آن در  9دوم و  گروه

هتاي صتورت    با وجود تالش كه باشد مي هاي الزم جهت شروع كسب و كار تعداد مرا ل و رويه ،داشتهشديدي 

 .تر شده است پله ضعيف 29 گرفته براي تسهيل در شروع كسب و كار كشور 

 

 6112تا  6112و زير شاخص هاي آن در سال هاي كارايی بازار كاالركن  .1 جدول

ف
دي

ر
 

 شاخص

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

سال 

6112 

 كشور( 122) از

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

 111 114 161 111 كارايی بازار كاال

 162 161 114 161 شدت رقابت داخلی 1

 42 42 46 24 وجود بنگاه هاي مسلط بر بازار 6

 22 22 12 42 انحصاري اثربخشی سياست هاي ضد 2

 41 12 12 42 تاثير ماليات بر انگيزه هاي سرمايه گذاري 2

 42 42 44 41 نرخ ماليات كل)بر اساس درصد از سود( 2

2 
تعداد مراحل و رويه هاي الزم جهت شروع كسب و 

 كار
42 42 24 42 

 14 21 44 22 تعداد روزهاي مورد نياز براي شروع كسب و كار 4
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 كارايی بازار نيروي كار .4.4

در اين ركن، اطمينان از اين امر كه نيروي كار در بهترين سطح كارايي در فضاي اقتصتاد كشتور قترار گرفتته و     

رود بتازار   ميوجود دارد، مهم و اساسي است. انتظار  انگيزه كافي جهت انجام كار با باالترين  د تالش براي آنها

كار انعطاف الزم را براي انتقال نيروي كار از يك فعاليت اقتصادي به فعاليت ديگر بتا كمتترين هزينته و زمتان     

فرآهم نمايد. در اين بازار بايد برابري ميان زنان و مردان  فا شود. تمام مواردي كه در ايتن ركتن متورد توجته     

 كار خواهد گذاشت. تاثير مثبتي روي عملكرد نيروي ،گيرد قرار مي

باشد، عليرغم بهبود در رتبه اين ركن  پذيري مي تر از ديگر اركان شاخص رقابت فرتبه ايران در اين ركن ضعي

كماكان رتبه ايران در سال  ها با لحاظ نمودن كاهش جامعه آماري در طي اين سال طي سالهاي مورد بررسي

هاي  اثر ماليات بر انگيزهزير شاخص  3تنها ي اين ركن ها زير شاخصدر بوده است.  122كشور  121از  3112

ف
دي

 ر

 شاخص

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

سال 

6112 

 كشور( 122) از

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

1 
هزينه هاي ناشی از سياست گذاري در حوزه 

 كشاورزي
112 111 112 42 

 11 44 162 112 ميزان رواج موانع تجاري 4

11 
تعرفه هاي تجاري)بر اساس درصد از عوارض 

 گمركی(
 

124 122 121 121 

 124 121 122 121 ميزان رواج مالكيت خارجی 11

 122 122 122 122 اثر قوانين بر سرمايه گذاري خارجی 16

 114 114 112 112 پيچيدگی تشريفات گمركی 12

 122 124 126 124 نسبت واردات به توليد ناخالص داخلی 12

 164 112 114 166 ميزان مشتري مداري بنگاه ها 12

 24 21 21 22 ميزان آگاهی و پيچيدگی خريداران 12
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سوم گروه در  نيز زير شاخص ديگر 1 و دوم قرار دارندگروه در  كارنيروي شيوه هاي استخدام و اخراج و  كاري

 واقع شده اند.

   6112تا  6112 ركن كارايی بازار نيروي كار و زير شاخص هاي آن در سال هاي .4 جدول

 

 توسعه بازار مالی .4.4

انتداز شتده و از ختارج از مرزهتاي      هايي چون بخش مالي كارآمد، منابعي كه توسط مردم پس مولفهاين ركن به 

گذاري با باالترين نرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار  هاي كار آفرينانه يا سرمايه شود و پروژه ميكشور وارد اقتصاد 

 خارج از ارتباطات سياسي اشاره دارد.

ف
دي

ر
 

 6112سال  شاخص

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121از ) 

 122 121 126 122 كارايی بازار نيروي كار

1 
 همكاري در روابط

 كارگر با كارفرما 
161 122 166 162 

 162 162 121 121 انعطاف در تعيين دستمزد  6

2 
نيروي شيوه هاي استخدام و اخراج 

 كار
114 161 41 41 

 116 112 114 111 هزينه هاي اضافی بر حقوق )هفتگی( 2

 41 41 11 16 هاي كاري اثر ماليات بر انگيزه 2

 112 114 164 121 ارتباط پرداختها با بهره وري   2

4 
استخدام مديران حرفه اي بدون 

 "روابط"دخالت 
164 126 121 121 

1 
ظرفيت كشور درنگاهداشت افراد 

 بااستعداد
121 162 161 166 

4 
ظرفيت كشور در جذب افراد 

 بااستعداد
122 121 122 162 

 124 124 122 124 مشاركت زنان در نيروي كار 11
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بتا   3112ليكن در سال  .در بدترين رتبه خود در طي چهار سال مورد بررسي قرار داشت 3112اين ركن در سال 

 1و از  اند قرار گرفته و بيشتر( 111)رتبه  سوم گروهاين ركن در هاي  صرسيد. كليه زير شاخ 121پله رشد به  2

آميتز، ستهولت دسترستي بته وام،      هاي مخاطره دسترسي به سرمايه آنها شامل مورد ازچهار وضعيت زير شاخص 

وضتعيت  و  يافتته  هبودب 3112از سال  ،قابل تامين بودن استفاده از خدمات مالي، در دسترس بودن خدمات مالي

هتا، شتاخص  قتوق قتانوني و      ز طريق بازار داخلي سهام، استتحكام متالي بانتك   اتامين مالي شامل ساير موارد 

 اند. تر شده ضعيف مبادالت مقررات اوراق بهادار

 6112تا  6112ركن توسعه بازار مالی و زير شاخص هاي آن در سال هاي  .11 جدول

 

 

 

 

 رديف
 شاخص

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

سال 

6112 

 كشور( 122) از

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

سال 

6112 

 كشور( 121) از 

 121 122 161 121 توسعه بازار مالی

 114 122 122 124 در دسترس بودن خدمات مالی 1

 111 121 121 122 قابل تامين بودن استفاده از خدمات مالی 6

 112 112 44 12 تامين مالی از طريق بازار داخلی سهام 2

 162 121 121 121 سهولت دسترسی به وام 2

 111 162 122 124 آميز دسترسی به سرمايه هاي مخاطره 2

 166 161 162 161 استحكام مالی بانك ها 2

 161 166 116 16 مقررات اوراق بهادار مبادالت 4

1 
شاخص حقوق قانونی)وام دهند و وام 

 گيرنده(
111 42 112 111 
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 آمادگی فناوري  .4.4

سنجد. اين  وري در صنعت مي فناوري، چابكي اقتصاد را در پذيرش فناوري موجود براي افزايش بهرهآمادگي 

هاي روزانه و فرآيند توليد  در فعاليت ICTs)ركن تاكيد خاصي به شيوه نفوذ اطالعات و تكنولوژي ارتباطات) 

 وري دارد.آبراي افزايش كارايي و نو

با دو پله رشد نستبت   3112در سال  وبررسي هر سال بهبود يافته  مورد هاي رتبه ايران در اين ركن در طي سال

 اول گتروه زير شاخص اين ركن هيچ كتدام در   9پيدا نموده است. عليرغم اين بهبود از  به سال قبل از آن ارتقاء

جتذب فنتاوري در ستطح    باشند خصوصا زير شاخص  سوم مي گروهقرار نگرفته و چهار شاخص در  (21)رتبه زير 

 .ترين رتبه را به خود اختصاص داده است ضعيف بنگاه

 6112تا  6112و زير شاخص هاي آن در سال هاي  آمادگی فناوريركن  .11 جدول

 رديف

 6112سال  شاخص

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 44 44 114 112 آمادگی فناوري

 114 111 166 161 آخرين فناوريدسترسی به  1

 162 126 121 161 جذب فناوري در سطح بنگاه 6

2 
( FDIسرمايه گذاري مستقيم خارجی)

 و انتقال فناوري
162 162 116 12 

 11 41 42 41 كاربران اينترنت، % 2

 21 41 41 12 پهناي باند اشتراك اينترنت 2

2 
 پهناي باند اينترنت بين المللی

 در ثانيه بر نفر()كيلوبايت 
166 111 112 111 

 114 112 162 122 پهناي باند اشتراك تلفن همراه 4

 

 



 

21 
 

 اندازه بازار .4.14

از اندازه بازار يك كشور شامل جمع اندازه بازار داخلي و خارجي آن كشور تشكيل شده است. در اين اين ركن 

واردات كاال و خدمات، منهاي ارزش صادرات  بازار داخلي شامل توليد ناخالص داخلي به اضافه ارزش ميان اندازه

 باشد. كاال و خدمات مي

 3112اي در ستال   ايران در اين ركن بهترين رتبه را در قياس با ديگر اركان داشته و رتبه آن به جزء افت دو پله

و  1 گتروه در زيتر شتاخص    2زيتر شتاخص در ايتن ركتن      2را به خود اختصاص داده استت. از  17همواره رتبه 

داشته و هتر ستال رتبته كشتور در ايتن زيتر       قرار  2گروه در  درصد صادرات به توليد ناخالص داخليرشاخص زي

دهنده اين واقعيت است كه با وجود داشتن بازاري مناستب در كشتور    اين امر نشان تر شده است. شاخص ضعيف

  نشده است.تاكنون از اين فرصت به منظور افزايش توليد و توسعه صادرات استفاده مناسبي 

 

 6112تا  6112و زير شاخص هاي آن در سال هاي  اندازه بازارركن  .16 جدول

ف
دي

ر
 

 6112سال  شاخص

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 14 14 61 14 اندازه بازار

 11 11 11 11 اندازه بازار داخلی 1

 26 61 61 62 خارجیاندازه بازار  6

2 
توليد ناخالص داخلی بر مبناي قدرت 

 خريد 
14 11 11 11 

2 
درصد صادرات به توليد ناخالص 

 داخلی
112 112 116 114 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 پيشرفته بودن بنگاه هاي تجاري .4.11

كيفيت گيرد. اند در نظر مي در هم تنيدهاي  هاي تجاري، دو عنصري را كه بطور پيچيده ركن پيشرفته بودن بنگاه

روند رتبه ايران در اين ركن  .ها بطور خاص ها و عمليات شركت شبكه كسب و كار بطور عام و كيفيت استراتژي

 . هاي مورد بررسي داشته است نسبتا يكساني را در طي سال

قرارگرفته اند.  3 گروهركن در  2و  2 گروهركن در  2زير شاخصي كه در اين ركن در نظر گرفته شده است،  7از 

با   تمايل به تفويض اختيار به مديران ميانيو  هاي پيشرفته بازاريابي استفاده از ابزارها و شيوهزير شاخص  3

 اين ركن قرار دارند. ترين رتبه  در پايين 121رتبه 

 6112تا 6112هايدرسالآنو زير شاخص هاي پيشرفته بودن بنگاه هاي تجاريركن  .12 جدول
 

ف
دي

ر
 

 6112 سال شاخص

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

پيشرفته بودن بنگاه هاي 

 تجاري
112 111 111 114 

 22 42 14 24 تعداد تامين كنندگان داخلی 1

 114 161 126 161 كيفيت تامين كنندگان داخلی   6

 11 16 44 44 وضعيت توسعه خوشه ها 2

 112 112 111 112 ماهيت مزيت رقابتی 2

2 
حضور گسترده شركت ها در كل 

 زنجيره ارزش
116 161 116 111 

2 
كنترل شبكه توزيع و بازاريابی بين 

 المللی
22 22 11 111 

 41 44 14 11 پيشرفته بودن فرآيند هاي توليد 4

1 
استفاده از ابزارها و شيوه هاي 

 پيشرفته بازاريابی
161 112 162 121 

4 
تمايل به تفويض اختيار به مديران 

 ميانی
121 122 126 121 
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 نوآوري  .4.12

توسط بخش خصوصي، وجود موسسات تحقيقاتي با كيفيت  "گذاري كافي در تحقيق و توسعه، خصوصا سرمايه

باالكه بتواند دانش پايه مورد نياز براي ايجاد تكنولوژي جديد را فرآهم نمايد، وسعت همكاري تحقيقاتي و 

 باشد. توسعه فناوري ميان دانشگاه و صنعت و  مايت از مالكيت معنوي، از موارد مورد توجه در اين ركن مي

 است. نهادهوضعيت كشور رو به ضعف  3112نسبت به سال  3112رغم اندكي بهبود در سال در اين ركن علي

ها  هاي بنگاه هزينه شامل زير شاخص 2به جزء زير شاخصي كه در اين ركن مورد بررسي قرار گرفته است 9از 

ها  سايرزيرشاخص ،يميزان ثبت اختراعات كاربردو  خريد دولت از محصوالت با تكنولوژي پيشرفته، R&Dدر 

  اند. با افت رتبه مواجه بوده

 6112تا  6112و زير شاخص هاي آن در سال هاي  نوآوريركن  .12 جدول

 

 

 

ف
دي

ر
 

 6112سال  شاخص 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 122) از

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 6112سال 

 كشور( 121) از 

 14 41 12 41 نوآوري

 111 112 42 12 ظرفيت نوآوري 1

 22 22 22 22 كيفيت موسسات تحقيقات علمی 6

 R&D 111 111 112 14هزينه هاي بنگاهها در  2

 R&D 41 116 116 112همكاري دانشگاه و صنعت در  2

2 
خريد دولت از محصوالت با 

 تكنولوژي پيشرفته
42 41 16 22 

 22 22 22 24 دانشمندان و مهندسان بهدسترسی  2

4 
كاربرديميزان ثبت اختراعات   

()نسبت به ميليون جمعيت   
114 112 112 111 



 

21 
 

 بندي جمع .4

در سه گروه چهارتايي  3112بر اساس آمارهاي سال پذيري  گانه رقابت 13در جدول زير رتبه ايران در اركان  

 اند. طبقه بندي شده متوسط و قوي ،ضعيف

 6112رتبه ايران در اركان رقابت پذيري در سال دسته بندي وضعيت  .12 جدول

 

تر از اركاني استت كته انتظتار     شود رتبه ايران در اركان زير بنايي مناسب همانطور كه در جدول فوق مال ظه مي

دسترستي  عامتل   كهپذيري در ايران است  هاي رقابت رود. توسعه بازار مالي از گلوگاه از آنها ميبازدهي اقتصادي 

ترين عوامل بتراي اجتراي كستب و كتار      در مشكلهاي اقتصادي  از نگاه مديران اجرايي بنگاهنيز  منابع ماليبه 

وضعيت نسبتا مناستب آموزشتي كشتور )ركتن آمتوزش عتالي و       در ركن كارايي بازار كار نيز عليرغم . بوده است

بتا وجتود انتدازه    ايي بازار كاال نيتز  . در ركن كارمهارت آموزي( بازدهي نيروي كار در وضعيت مطلوبي قرار ندارد

هتا، از فرصتت ايجتاد شتده در      مناسب بازار هم در سطح داخلي و خارجي و همچنين مطلوب وضعيت زيرساخت

 توسعه بازار كاال استفاده بهينه صورت نگرفته است.

زمتان كوتتاه    هايي كه نقش كليدي در توستعه كشتور داشتته و در    گردد در زمينه زيرشاخص در انتها پيشنهاد مي

هتاي   ريتزي  ها بطور بلنتد متدت برنامته    ريزي كوتاه مدت و براي ديگر شاخص امكان بهبود آن وجود دارد برنامه

 كارشناسانه صورت پذيرد.

 

 ضعيف متوسط قوي

 رتبه ركن رتبه ركن رتبه ركن

 46 محيط اقتصادي  14 اندازه بازار
پيشرفته بودن 

 بنگاه هاي تجاري
114 

بهداشت و آموزش 

 مقدماتی
 111 كارايی بازار كاال 14 نوآوري 24

 24 زير ساخت ها
 نهادهاي اقتصادي

 كالن
 121 توسعه بازار مالی 41

آموزش عالی و مهارت 

 آموزي 
 44 آمادگی فناوري 21

كارايی بازار نيروي 

 كار
122 


