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 3  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 بسمه تعالی

 مقدمه 

بین  ایهای مقایسهها و شاخصبا جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده

انتشار  المللی اقدام به گردآوری ومعتبر بینکشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اساس برخی سازمانهای 

 نمایند. ای بین کشوری میهای مقایسهآمارها و شاخص

های اقتصععادی، گیریتصععمی  تواند نقشععی به سععدا  در ها میاطالع از آخرین وضعععیت کشععورمان در این شععاخص 

ها رمستمر و فراگیر اینگونه آمارها و شاخصگذاران و فعالین تجاری و دیگرذینفعان داشته باشد. لذا درجهت انتشاسرمایه

های یاد شده ضمن داند با انتشعار گدارشعاتی از آمارها و شععاخص  وظیفه خود می هادادهوری رآدر کشعور، دفتر آمار و ف 

کمک در راستای فراه  آوردن شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها 

های مه  نماید. در همین راسعتا، معاونت طر  و برنامه با هد  شعناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص  میتسعهی   

ود را در دستور کار خ« المللیهای بینآمارها و شاخص» اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهیه گدارش 

های اطالعاتی معتبر ، شععام  آمار و اقالم پایگاهقرار داده اسععت. این گدارش که بصععورت ادواری منتشععر خواهد شععد 

رود که این المللی بوده و فارغ از هر گونه تحلی  تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می شود. انتظار میبین

ریق ط های تخصصی )کارشناسانه( قرار گیرد. این سلسله گدارشات ازآمارها بصورت نقادانه مورد بحث، بررسی و تحلی 

 قاب  بهره برداری می باشد. نید)بخش گدارش آماری بین المللی(  پورتال وزارتخانه

 امید است این سری گدارشات زمینه بهبود تصمیمات و سیاستگذاری مرتبط با فضای کسب کار را فراه  سازد. 

 

 نکته مهم :

در زمینه موضوعات و ساختار را نظرات خود پیشنهادات، انتقادات و همکاران محترم می توانند 

و فرآوری داده ها ارائه نمایند.به دفتر آمار  گزارش



  

                                                                                                                                                                                              

 4  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 معرفی شاخص

گرفت، امروزه تعریف  قرار توجه مورد جدی صورت به نوآوری مفاهی  دانش، بر مبتنی اقتصاد هایی از نشانه ظهور با   

از آنجا که نوآوری  .شودمنتشر شده محدود نمیو دیگر تنها به تحقیق، توسعه و مقاالت علمی  نوآوری گسترده شده

نوآوری در  گردد، لذا نقشسبب افدایش تولید از طریق افدایش توان تولید افراد شده و منجر به تقویت رشد اقتصادی می

های مناسب و تحلی  جایگاه کشورها بر اساس این شاخص ها را به توسعه و پیشرفت کشورها، ضرورت تعریف شاخص

است. در واقع به پیاده ساختن  خالقیتهای نوین ناشی از ، بکارگیری ایده"نوآوری ". مه  تبدی  نموده است فعالیتی

 .گویند ه ارائه شود، نوآوریتاز خدمتیا  محصولکه به صورت یک  خالقیتایده ناشی از 

 معرفی مرجع 

استخراج   www.globalinnovationindex.orgشاخص نو آوری جهانیکلیه جداول این گدارش از سایت 

 گردیده است و دسترسی به اطالعات از طریق مراجعه به سایت برای عموم امکان پذیر است.

و دانشگاه کورن ، شاخص جهانی  (WIPO) فکری مالکیتدر همکاری با سازمان جهانی  INSEAD وکارکسب وسسهم

 هر ساله منتشر می کند.  7002از سال را (GII) نوآوری
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 5  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 

 4112در سال  و جمعیت کشورهای منتخب )به قیمت جاری( تولید ناخالص ملی-1جدول 
 

 میلیون نفر  -میلیارد دالر                                                                                               

 جمعیت تولید ناخالص ملی کشور

 7662 36663 ایران

 72 84764 ترکیه

 4964 31462 مالزی

 51 144168 کره

 12365 4118 روسیه

 135167 918162 چین

 8169 363661 آلمان

 14766 291165 ژاپن

 31369 1679967 آمریکا

 4863 72563 عربستان

 3269 184561 کانادا 

 4467 151563 استرالیا 

 

 
 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 6  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 1شاخص نو آوری جهانی رتبه  - 4جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 141 113 112 95 ایران

 52 68 72 65 ترکیه

 33 34 34 31 مالزی

 16 18 41 16 جنوبی کره

 29 64 51 56 روسیه

 49 35 32 49 چین

 13 15 15 14 آلمان

 41 44 45 41 ژاپن

 6 5 11 7 آمریکا

 38 24 28 52 عربستان

 14 11 14 8 کانادا 

 17 19 43 41 استرالیا 

 

های ورودی نوآوری دربردارنده نوآوری جهانی شام  دو زیرشاخص ورودی و خروجی نوآوری است. زیرشاخصشاخص 

 باشد و زیرکار می کسب و )بلوغ( پیچیدگیبازار و  )بلوغ( پیچیدگینهادها، منابع انسانی و تحقیقاتی، زیرساخت،  پنج رکنِ

است. هر یک از این ارکان نید به چند خالق  خروجیِو وری دانش و فن آ خروجیِ نوآوری شام  دو رکنِ خروجیِ شاخصِ

 .که در زیر هر جدول نام برده شده است شوندمؤلفه تقسی  می

 

                                                           
1 - Global innovation index 



  

                                                                                                                                                                                              

 7  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 4 نهادها رتبه- 3جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 131 134 148 112 ایران

 94 89 86 69 ترکیه

 51 29 55 51 مالزی

 34 34 47 35 جنوبی کره

 88 87 93 97 روسیه

 112 113 141 98 چین

 41 41 46 41 آلمان

 18 41 43 41 ژاپن

 17 17 17 15 آمریکا

 73 77 53 61 عربستان

 7 5 4 3 کانادا 

 11 11 11 7 استرالیا

   

حقوقی و اجرایی که در آن افراد، شرکت ها و دولت ها بمنظور ایجاد درآمد و محیط نهادی عبارت است از چارچوب    

 ثروت تعام  دارند.کیفیت نهادها تاثیر شگرفی بر رقابت پذیری و رشد دارد و نقش آن فراتر از چارچوب قانونی است.

وب پرورش یک چهارچانگیدش که از عوام  موثر بر نوآوری است، موجبات  قاب  قبول سطححاکمیتی مناسب و  بستر

 نهادی موثر بر رشد کسب و کار را فراه  می سازد.

 .اشاره کرد  کار و کسب محیطقانونی و  محیطتوان به می شاخص نهادها مه ی ها زیر شاخص از 

 

 

                                                           
2 - Institutions 



  

                                                                                                                                                                                              

 8  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 3سرمایه انسانی و تحقیقات رتبه  - 2جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 26 56 52 58 ایران

 52 76 84 81 ترکیه

 35 21 24 24 مالزی

 3 4 8 7 جنوبی کره

 31 33 23 38 روسیه

 34 36 82 56 چین

 12 19 16 11 آلمان

 17 14 19 41 ژاپن

 11 6 44 13 آمریکا

 27 39 21 53 عربستان

 13 45 45 19 کانادا 

 7 11 42 9 استرالیا 

 

یر ز    و تحقیقات با استفاده از آموزش و پژوهش و تحقیقات سعی در افدایش ظرفیت نیروی انسانی دارد.سرمایه انسانی 

دانشگاهی و تحقیق و توسعه می  پرورش، آموزش و آموزش شام های اصلی شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات شاخص

 د.نباش

                                                           
3 - Human capital & research  



  

                                                                                                                                                                                              

 9  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2زیر ساخترتبه  - 5جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 81 79 88 94 ایران

 75 73 67 62 ترکیه

 35 33 21 53 مالزی

 5 2 3 6 جنوبی کره

 51 29 52 73 روسیه

 39 22 39 33 چین

 17 12 16 41 آلمان

 11 9 7 13 ژاپن

 12 17 12 12 آمریکا

 31 21 25 64 عربستان

 13 15 15 3 کانادا 

 7 16 13 2 استرالیا

   

هایی زیرساخت گسترده و کارآمد برای عملکرد مطلوب اقتصاد ضروری است و مکان فعالیتهای اقتصادی، نوع و بخش

ی و پیوند آن با بازار ملکه در هر اقتصاد می توانند توسعه یابند را نید تعیین می کند. زیرساخت مناسب در یکپارچه سازی 

 سایر بازارها، ایجاد ارتباط بین مناطق کمتر توسعه یافته و مراکد اقتصادی و نید کاهش نابرابری درآمدی موثر است.

عمومی و  هایساخت ، زیر(ICT) ارتباطات و اطالعات آوری فن شام ها های اصلی شاخص زیرساختزیر شاخص

 می باشد. حفظ محیط زیست

                                                           
4 - Infrastructure 



  

                                                                                                                                                                                              

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 5بازار  )بلوغ(پیچیدگیرتبه  - 6جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 139 133 133 117 ایران

 63 61 62 74 ترکیه

 17 43 12 11 مالزی

 12 17 16 14 جنوبی کره

 111 72 87 76 روسیه

 52 35 35 46 چین

 45 41 42 12 آلمان

 13 12 18 19 ژاپن

 12 4 4 2 آمریکا

 48 38 36 31 عربستان

 5 2 7 9 کانادا 

 11 9 11 16 استرالیا 

 

های جهانی چگونگی کسب اعتبارات، سرمایه گذاری و دسترسی به بازارهای بین المللی است. عمده  مساله اصلی بنگاه   

 شاخص می باشد. این پیچیدگی بازار مالی مربوط به

 رقابت می باشد. -تجارت اعتبار ، سرمایه گذاری و   شام زیر شاخصهای اصلی شاخص پیچیدگی بازار    
 

 

 

                                                           
5 - Market sophistication 



  

                                                                                                                                                                                              

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 6کسب و کار  )بلوغ(پیچیدگی رتبه - 7جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 136 141 29 112 ایران

 111 118 117 91 ترکیه

 49 47 11 9 مالزی

 31 34 45 46 جنوبی کره

 61 54 23 37 روسیه

 26 33 48 49 چین

 41 46 42 41 آلمان

 17 41 41 12 ژاپن

 1 4 9 15 آمریکا

 23 26 36 28 عربستان

 15 16 12 11 کانادا 

 46 18 41 17 استرالیا

 

و برای رسیدن به فناوری های جدید همانند  ساختهرکن پیچیدگی کسب و کار در تالش است شرکت ها را توانمند    

نگاهها افدایش ظرفیت ب در تالش ،رکن سرمایه انسانی و تحقیقات که در تالش افدایش ظرفیت نیروی انسانی است

 .را انجام می دهدبرای رسیدن به نوآوری 

             آوری و جذب دانش نو پیوستگیِ دانش کارگران، شام اخص پیچیدگی کسب و کار زیر شاخصهای اصلی ش   

 د.نباشمی

 شاخص پیچیدگی کسب و کار ارتباطی با شاخص بهبود فضای کسب و کار ندارد.   

 
                                                           
6 -Business sophistication  



  

                                                                                                                                                                                              

 12  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 7خروجی دانش و فن آوری رتبه  - 8جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 113 96 73 25 ایران

 28 29 63 91 ترکیه

 39 42 36 38 مالزی

 6 14 9 7 جنوبی کره

 32 28 34 32 روسیه

 66 4 5 9 چین

 11 11 14 12 آلمان

 14 16 15 13 ژاپن

 11 7 11 5 آمریکا

 77 78 131 93 عربستان

 41 17 44 41 کانادا 

 31 26 23 33 استرالیا 

 

زیر شاخص های اشاره دارد.  می باشند)سنتی( حاص  از نوآوری  عوام  قدیمیِ جد این بخش به متغیر هایی که    

 .دناثیر دانش و انتشار دانش می باشتخروجی دانش و فن آوری تولید دانش،  شام  اصلی شاخص

 

 

                                                           
7  -  Knowledge & technology outputs 



  

                                                                                                                                                                                              

 13  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 8خالق  خروجیرتبه  - 9جدول 

 4111 کشور
 کشور( 571)از بین 

4114 
 کشور( 545)از بین 

4113 
 کشور( 547)از بین 

4112 
 کشور( 541)از بین 

 113 96 131 111 ایران

 21 69 62 49 ترکیه

 39 38 24 21 مالزی

 37 52 59 47 جنوبی کره

 74 111 82 75 روسیه

 22 96 56 35 چین

 12 12 11 6 آلمان

 26 63 69 65 ژاپن

 2 19 33 42 آمریکا

 46 42 49 57 عربستان

 16 11 16 2 کانادا 

 14 17 43 36 استرالیا 

 

 برخطخدمات و محصوالت خالقانه و خالقیت  های نامشهود،زیر شاخصهای اصلی شاخص خروجی خالق دارایی

 د.نمی باش )آنالین(

 

 

                                                           
8 - Creative outputs 


