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 بسمه تعالی

 مقدمه 

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

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

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

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

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

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

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

در همین راستا، معاونت طرح و برنامه با . نمایددسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها تسهیل می

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

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

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

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

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

 .قابل بهره برداری می باشد نیز وزارتخانه

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

 .سازد

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

.داده ها ارائه نمایند
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  معرفی شاخص

پذیری اقتصادهای  میالدی، هرسال اقدام به انتشار گزارش رقابت 1979مجمع جهانی اقتصاد که از سال 

سه زیر شاخص تحت عناوین زیرساختهای پایه، افزایش کارایی و  این گزارش بر مبنای .کند جهان می

شامل رکن  11 از پذیری یك اقتصادرقابت مذکوردر گزارش . نوآوری و پیچیدگی تشكیل شده است

، «ای آموزش عالی و حرفه»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «محیط اقتصاد کالن»، «ها زیرساخت»، «نهادها»

اندازه »، «آمادگی تكنولوژیك»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «کارآیی بازار نیروی کار»، «کارآیی بازار کاال»

شده و این ارکان زیر مجموعه یكی از  تشكیل( «نوآوری»و « های تجاری پیشرفته بودن بنگاه»، «بازار

پذیری بتهای رقادر شكل زیر اجزای هر یك از زیرشاخص .گیرندهای سه گانه ذکر شده قرار میزیرشاخص

اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت  ،شودتر میشایان ذکر است هر چقدر یك اقتصاد پیشرفته .اندمعرفی شده

 .کنداقتصاد مبتنی بر کارایی و نوآوری حرکت می

 
 

پذیری جهانیشاخص رقابت  

 زیرشاخص زیرساختهای پایه افزایش کاراییزیرشاخص  نوآوری و پیچیدگیزیرشاخص 

 نهادها .1

 زیرساختها .2

 محیط اقتصاد کالن .3

 بهداشت و آموزش ابتدایی .4

 ای آموزش عالی و حرفه .5

 کارآیی بازار کاال .6

 کارآیی بازار نیروی کار .7

 پیشرفته بودن بازار مالی .8

 آمادگی تکنولوژیک .9

 ندازه بازارا .11

 های پیشرفته بودن بنگاه .11

 تجاری

 نوآوری .12

 کلیدی  برای اقتصادهای

 کارایی مبتنی بر

 کلیدی  برای اقتصادهای

 مبتنی بر منابع

 کلیدی  برای اقتصادهای

 مبتنی بر نوآوری
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پذیری اقتصادهای جهان، سوئیس با امتیاز  مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت 1112-1116در گزارش 

پس از سوئیس، کشورهای سنگاپور و ایاالت . رتبه نخست خود را در صدر این فهرست حفظ کرد 2776

بندی  آنها نسبت به ردههای دوم و سوم قرار دارند که جایگاه  امتیاز، در رتبه 2761و  2768ترتیب با  متحده به

 .گذشته تغییری نكرده است

م جهان قرار گرفته چهارامتیاز در رتبه  2723بندی، آلمان با یك پله صعود نسبت به سال قبل، با  در این رده

امتیاز، به رتبه پنجم صعود کرده  2721بندی گذشته، با کسب  و هلند با سه پله رشد، از رتبه هشتم در رده

  .است

قرار گرفته  83گذشته در رتبه دوره بندی  بنابر گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، ایران که در رده

قطر با کسب . جهان قرار گرفته است 74پله صعود در رتبه  9امتیاز، با  4719با کسب  این گزارشبود، در 

شود؛ قطر نسبت به  یانه محسوب میترین اقتصاد خاورم جهان، رقابتی 14امتیاز و قرارگیری در رتبه  2731

امتیاز و  2714پس از این کشور، امارات متحده عربی با کسب . رده بندی گذشته، دو پله صعود کرده است

 .شود محسوب می ان، رقابت پذیرترین اقتصاد منطقهجه 17قرارگیری در رتبه 

 

 معرفی مرجع 

کلیه جداول این گزارش . شودمنتشر میبه صورت سالیانه تهیه و  مجمع جهانی اقتصادتوسط این شاخص   

استخراج گردیده است و دسترسی به   http://www.weforum.orgبه آدرس  سازماناین  از سایت

 .اطالعات از طریق مراجعه به سایت برای عموم امكان پذیر است
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 0212لغایت  0211طی دوره  پذیریرقابترتبه در شاخص  - 1جدول 

 

 کشور
0211 

 بین از

 کشور 141 

0210 

 از بین

 کشور 141 

0213 

 از بین

 کشور 148 

0214 

 از بین

کشور 144   

0212 

از بین 

  کشور141

 74 83 81 66 61 ایران

 21 42 44 43 29 ترکیه

 18 11 14 12 11 مالزی

 16 16 12 19 14 کره جنوبی

 42 23 64 67 66 روسیه

 18 18 33 19 16 چین

 4 2 4 6 6 آلمان

 6 6 9 11 9 ژاپن

 3 3 2 7 2 آمریکا

 12 14 11 18 17 عربستان
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 نهادهادر  امتیازرتبه و  - 0جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 3728 94 ایران

 3784 72 ترکیه

 2713 13 مالزی

 3791 69 کره جنوبی

 3746 111 روسیه

 4712 21 چین

 2711 11 آلمان

 2721 13 ژاپن

 4781 18 آمریکا

 2717 14 عربستان
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 هارتبه و امتیاز در زیرساخت - 3جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 4716 63 ایران

 4743 23 ترکیه

 2721 14 مالزی

 2781 13 کره جنوبی

 4781 32 روسیه

 4773 39 چین

 6711 7 آلمان

 6711 2 ژاپن

 2787 11 آمریکا

 2719 31 عربستان
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 رتبه و امتیاز در محیط اقتصاد کالن - 4جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 4778 66 ایران

 4772 68 ترکیه

 2741 32 مالزی

 6728 2 کره جنوبی

 2719 41 روسیه

 6721 8 چین

 2798 11 آلمان

 3767 111 ژاپن

 4732 96 آمریکا

 6763 4 عربستان
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 رتبه و امتیاز در بهداشت و  - 2جدول 

 آموزش ابتدایی
 

 امتیاز رتبه کشور

 6712 47 ایران

 2769 73 ترکیه

 6733 14 مالزی

 6734 13 کره جنوبی

 2794 26 روسیه

 6719 44 چین

 6748 13 آلمان

 6768 4 ژاپن

 6712 46 آمریکا

 6711 49 عربستان
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 ای آموزش عالی و حرفه رتبه و امتیاز در - 6جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 4731 69 ایران

 4728 22 ترکیه

 4797 36 مالزی

 2736 13 کره جنوبی

 4796 38 روسیه

 4733 68 چین

 2727 17 آلمان

 2741 11 ژاپن

 2787 6 آمریکا

 4773 49 عربستان
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 کارایی بازار کاال  رتبه و امتیاز در - 7جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 3799 119 ایران

 4723 42 ترکیه

 2741 6 مالزی

 4781 16 کره جنوبی

 4716 91 روسیه

 4737 28 چین

 4791 13 آلمان

 2714 11 ژاپن

 2711 16 آمریکا

 4771 19 عربستان
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 کارایی بازار  رتبه و امتیاز در  -8جدول 

 رنیروی کا
 

 امتیاز رتبه کشور

 3712 138 ایران

 3746 117 ترکیه

 4786 19 مالزی

 4718 83 کره جنوبی

 4741 21 روسیه

 4721 37 چین

 4764 18 آلمان

 4781 11 ژاپن

 2741 4 آمریکا

 4731 61 عربستان
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 بودن پیشرفته رتبه و امتیاز در - 9جدول 

 بازار مالی 
 

 امتیاز رتبه کشور

 1777 134 ایران

 3793 64 ترکیه

 2716 9 مالزی

 3761 87 کره جنوبی

 3723 92 روسیه

 4718 24 چین

 4771 18 آلمان

 4771 19 ژاپن

 2742 2 آمریکا

 4731 41 عربستان
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 آمادگی تکنولوژیك رتبه و امتیاز در -12جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 3717 99 ایران

 4718 64 ترکیه

 4763 47 مالزی

 2721 17 کره جنوبی

 4711 61 روسیه

 377 74 چین

 6711 11 آلمان

 2771 19 ژاپن

 2782 17 آمریکا

 477 41 عربستان
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 اندازه بازار رتبه و امتیاز در -11جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 2714 19 ایران

 2741 16 ترکیه

 2712 16 مالزی

 2726 13 کره جنوبی

 2793 6 روسیه

 6798 1 چین

 6711 2 آلمان

 6711 4 ژاپن

 6791 1 آمریکا

 2741 17 عربستان
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 بودن   پیشرفته رتبه و امتیاز در -10جدول 

 های تجاری بنگاه
 

 امتیاز رتبه کشور

 3721 111 ایران

 3724 117 ترکیه

 2719 13 مالزی

 4781 16 کره جنوبی

 3779 81 روسیه

 4731 38 چین

 2771 3 آلمان

 2777 1 ژاپن

 2761 4 آمریکا

 4724 19 عربستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

  دفتر آمار و فرآوری داده ها 
18 

 نوآوری رتبه و امتیاز در -13جدول 
 

 امتیاز رتبه کشور

 3714 91 ایران

 3716 82 ترکیه

 4781 11 مالزی

 4783 19 کره جنوبی

 3719 68 روسیه

 3789 31 چین

 2721 6 آلمان

 2724 2 ژاپن

 2728 4 آمریکا

 3783 34 عربستان

 

 

 

 


