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، ایـاالت   آلمـان  فنالنـد،  سـنگاپور،  س،ییسـو  کـشورهای  )2013-2014 (اداقتص جهانی مجمع ساالنه گزارش براساس
 کـشورهای   میـان در  . جهـان هـستند    پذیر قابت ر نخست اقتصاد   10کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان       ، هنگ  سوئد متحده،
عربستان سعودی  و 19، امارات متحده عربی با رتبه 13قطر با رتبه ترتیب به کشورهای  ها به   بهترین رتبه   خاورمیانه منطقه

 رتبـه   )2013-2014 (پـذیری جهـانی      کـشور مـورد مطالعـه در گـزارش رقابـت           148 میـان در   .تعلق دارد  20با رتبه   
 144 در بین 66پذیری   و رتبه رقابت22/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 07/4 و شاخص آن  82پذیری ایران     رقابت

 یهـا  شـاخص  و بـازار  انـدازه  رکـن  در همواره رانیا یها رتبه .ت بدتر شده اس     پله 16 گذشتهاقتصاد جهان در سال     
بـا   خـارجی  بازار اندازه شاخص ،18 رتبه با داخلی بازار اندازه شاخص رکن نیا در. است بوده مطلوب هیپا و اساسی
 بر جهان داخلی ناخالص تولید از) PPP (خرید قدرت برابری اساس بر ،داخلی ناخالص تولید سهم شاخص و 25رتبه  
پـذیری    های رقابـت    با این حال، شاخص و رتبه      .باشند یم کشور یها لیپتانس و ها تیظرف انگریب 17 رتبه با PPP اساس

بیشترین کاهش . اند گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده      رکن از ارکان دوازده    11 سطح توسعه و     3ایران در هر    
 بـه  57 پله نزول از رتبـه  43بوده که با فضای اقتصاد کالن ایه و رکن    توسعه یعنی الزامات پ    نخسترتبه ایران در سطح     

هـای    ، شاخص تعرفـه   148توان به شاخص تورم با رتبه         های ایران می    همچنین، از بدترین رتبه   .  رسیده است  100رتبه  
ـ  از درصدی عنوان به واردات، شاخص   148، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه        147تجاری با رتبه      ناخـالص  دتولی

، 148 با رتبه    وام به آسان دسترسی، شاخص   145با رتبه    استعدادها جذب در کشور تیظرفشاخص   ،147 با رتبه    داخلی
 بـر  کـار  و کـسب  قـوانین   محدودکننـده  اثـرات  و شـاخص     139 با رتبـه     کارآفرینان برای سرمایه به دسترسیشاخص  
 ناخالص انداز پستوان به شاخص      های ایران می    ز بهترین رتبه  ا. اشاره نمود  136 با رتبه    خارجی مستقیم گذاری سرمایه
 تولیـد  از درصـدی  عنوان به دولتی ناخالص بدهی، شاخص   15 با رتبه    داخلی ناخالص تولید از یدرصدعنوان   به ملی

ترتیب کار، به    و  عامل محدودکننده ایجاد کسب    16براساس این گزارش، از میان      .  اشاره نمود  9 با رتبه    داخلی ناخالص
 ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرسـاخت ناکـافی                عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات      5

  .اند ه کار در ایران را به خود اختصاص داد و  درصد از عوامل محدودکننده کسب70سهمی بیش از 
  

  .وری پذیری، ارکان رقابت، کارایی، بهره رقابت: های کلیدی واژه
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  مقدمه. 1
 بـا  جهـان  کـشورهای  یریپذ  رقابت رتبه ساالنه مقایسه و کشوردر   پذیری رقابت های  شاخص بررسی و تحلیل

 مختلـف  یها بخش در را ضعف نقاط و ها چالش گرید طرف از و قوت نقاط و ها پتانسیل ها،  تیظرف یکدیگر،
، گذشـته  نـسبت بـه سـال        ،پذیری  های رقابت   این در حالی است که تغییر رتبه و شاخص         .سازد یم انینما کشور

 بـرای برانگیـز و اثـرات اجرایـی آنهـا را در کـشور                ها و موانع قانونی و همچنین مقررات زائد و چالش          ضرورت
  .نماید می راهنمایی آتی های سیاست اتخاذ و ها ریزی برنامه در را آنها و نموده روشن سیاستگذاران

شـود،     منتشر مـی   WEF(1( مجمع جهانی اقتصاد  له توسط    که هر سا   پذیری جهانی  گزارش رقابت 
هـای کـشورهای مـورد مطالعـه و         پـذیری خـود را بـا اسـتناد بـه داده             های رقابـت     تحلیل 2005از سال   
ریـزی     پایـه  GCI(2( پـذیری  شاخص جهانی رقابت  با استفاده از    المللی و     های بین  های سازمان  گزارش
مـورد تحلیـل و مقایـسه قـرار     هـای مختلـف    را در حـوزه های رقـابتی ایـن کـشورها        و شاخص  نموده
 مرکز تحقیقات و مطالعـات اقتـصادی اتـاق بازرگـانی،            از طریق  سال گذشته    4ایران نیز طی     .دهد  می

  . نماید همکاری میبا این مجمع در این خصوص صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
  

  پذیری شاخص جهانی رقابت. 2
 جـامع بـرای     یعنوان ابزار   به GCI(3( پذیری شاخص جهانی رقابت  ،  نیپذیری جها   رقابت در گزارش 

بر این اساس،   . گیرد مورد استفاده قرار می   گیری اصول بنیادین اقتصاد خرد و کالن رقابت ملی            اندازه
تـوان رقابـت اقتـصادی و         اسـت   مورد مطالعه قرار گرفته و سـعی شـده        متعدد و متنوعی    های    شاخص

دهنده میـزان      نشان مقالهها در این      رتبه .گرددشهروندان مشخص    مین رفاه برای  توانایی کشورها در تأ   
یابی بـه   ت خدمات خود و توان هر کـشور در دسـ          توانایی هر کشور برای فروش و تأمین محصوالت و        

پـذیری کـشورها در محـدوده     شاخص رقابـت  .مدت است مدت و میان    رفاه اقتصادی پایدار در کوتاه    
 نزدیکتـر باشـد     7چـه شـاخص بـه رقـم          شود؛ بر این اساس هر     ور کمی محاسبه می   ط  به 7 تا   یکارقام  

 گونـاگونی اسـت کـه    یشـاخص، متوسـط وزنـی اجـزا      ایـن    .پذیری کشور بیشتر است    قدرت رقابت 
اساسی، عوامـل     رکن کلی الزامات   3 در   این اجزا . نمایند  گیری می  های مختلف رقابت را اندازه     جنبه

 زیر شاخه   12پذیری خود به      رکن اساسی رقابت   3. گیرند وآوری جای می  افزایش کارایی و عوامل ن    

                                                            

1. World Economic Forum (WEF) 
2. Global Competitiveness Index (GCI) 
3. Global Competitiveness Index (GCI) 
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 110بـیش از    پـذیری نیـز بـه        گانه رقابت  12این در حالی است که ارکان       . )1 نمودار( شوند تقسیم می 
  .شوند تقسیم می زیرگروه

ن، ، فـضای اقتـصاد کـال   2، زیربناها1کننده شاخص رقابت جهانی عبارتند از نهادها      رکن تعیین  12
بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی، آموزش عالی و تربیـت نیـروی انـسانی، کـارایی بـازار کـاال،                     

  .کار و نوآوری و های کسب کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، تکنولوژی، اندازه بازار، مهارت
  

  تعریف رقابت. 3
ـنوان مجمـوعه  رقابت بهپذیری جهانی زارش رقابت ـگبر اسـاس    ـیاسـتای ا ع ها و عوامل که سـطح   ز نهادها، س

هره ای از ســطح رفـاه         بـه نوبـه خـود مـجموعــه        ،وری نیز   سـطح بهره . شود   تعریف می  نمایند  وری را تعیین می     ـب
صاد حاصـل شود   از طریق تواند    است که می   واسطه نـرخ بازگــشت سـرمایه در         وری به    همچنین سطح بهره   ، اقـت

ـتصاد تعیین می    . شـوند   به نوبه خود عوامـل بنیــادین نـرخ رشـد در یـک کـشور محـسوب مـی                   شود که     یک اق
  .ی دست یابدتر تر است که در طول زمان به رشد سریع  رقابتییعبارت دیگر، اقتصاد به
  

  ارتباط ارکان رقابت با سطوح توسعه. 4
این عوامل  است که اثرات آشکار اما، باشد میعلیرغم اینکه ارکان رقابت برای تمام کشورها یکسان 

 یهـای متفـاوتی بـرای ارتقـا         به سطح توسعه کـشورها روش      نابر کشورهای مختلف متفاوت بوده و ب      
ضمن حرکت در مـسیر توسـعه افـزایش         دستمزدها  در واقع، در کشورهای جهان      . رقابت وجود دارد  

پـذیری بـا    گـزارش رقابـت  .  یابد بهبودبایست میوری  به منظور حفظ این درآمد باالتر بهره  یابد و     می
 سطح  3گانه رقابت و ارتباط این ارکان با سطوح توسعه کشورهای جهان را در               دوازدهمعرفی ارکان   

 . قرار داده است3 به 2 یا از سطح 2 به یکتوسعه یا مراحل گذار از سطح 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

1. Instiutions 
2. in Frastructure 
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  محور نهاده: سطح اول توسعه. 4-1
اقتـصادی کـه در مرحلـه      (GCI) و فروض محاسبه شاخص جهانی رقابتدی توسعه اقتصاهای  تئوریبر اساس

 قرار دارد با سایر کشورها تنها بر اساس عوامل طبیعـی            1محور  و به تعبیر گزارش رقابت جهانی، نهاده       اول توسعه 
 کاالهـا و    هـا نیـز در فـروش       بنگـاه . نمایـد  خود یعنی منابع طبیعی و نیروی کار بدون مهارت ابتدایی رقابـت مـی             

وری پـایین آنهـا بـه دسـتمزدهای پـایین              که این بهره   نمایند  های پایه رقابت می    محصوالت خود بر اساس قیمت    

                                                            

1. Factor-Driven Stage 

 الزامات اساسی

  مرحله اول توسعه                                                                                                           نهادها - 
  طبیعیعواملاقتصاد وابسته به  ها                                                                              زیر ساخت - 
 )محور  تولیدعامل(   کالن                                                                           فضای اقتصاد - 
  بهداشت و آموزش در سطوح اولیه - 

 
 

  وری عوامل تقویت بهره

  مرحله دوم توسعه                                                            آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی - 
  رو به سوی کاراییاقتصاد                     کارایی بازار کاال                                                            - 

 )محور کارایی(کارایی بازار کار                                                                                         - 
 توسعه بازار مالی                                                                             - 
 آمادگی فنی  - 
  اندازه بازار - 

 

 

  مرحله سوم توسعهعوامل نوآوری و پیشرفت                                                                                      

  اد خالقاقتصکار                                                                                    و های کسب مهارت - 
  )محور خالقیت(نوآوری                                                                                                   - 
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دولتـی و    نهادهـای  خـوب بـه عملکـرد   نخـست     در درجـه   ،حفظ رقابت در این مرحله از توسعه      . شود  منجر می 
و نیروی کار   )  3رکن(قتصاد کالن   ، فضای با ثبات ا    )2 رکن(ها   ، توسعه مناسب زیرساخت   )1رکن   (خصوصی

 .)1 نمودار(  خواهد داشتبستگی) 4 رکن( را دیده است نخستینسالم که حداقل آموزش 
  

  محور کارایی: سطح دوم توسعه. 4-2
فـزایش  اقتصادی که در مرحله باالتری از رقابت قرار دارد، با باال رفتن درجه توسـعه یـافتگی، ا                 وری    بهره

 1محـور   سطح دوم توسـعه یعنـی کـارایی        سویدر این مرحله کشور به      . یابند ایش می یافته و دستمزدها افز   
هـا    قیمـت  امـا یابنـد،     با افزایش کارایی تولیـد، کیفیـت تولیـدات و دسـتمزدها افـزایش مـی               . رود  پیش می 

، کارایی  )5رکن  (در این مرحله، رقابت از طریق آموزش و تربیت در سطوح عالی             . توانند زیاد شوند    نمی
، توانـایی   )8 رکـن (یافتـه    ، بازارهای مـالی توسـعه     )7 رکن( ، عملکرد خوب بازار کار    )6 رکن(زار کاال   با

) 10رکـن   ( و یک بازار بـزرگ داخلـی یـا خـارجی          ) 9 رکن (های موجود  وریانبرداری از مزایای ف    بهره
  .)1 نمودار(افزایش خواهد یافت 

 

  محور خالقیت: سطح سوم توسعه. 4-3
گیـرد، دسـتمزدها تنهـا در     قـرار مـی    2)محـور  خالقیـت (وری کـه در مرحلـه نـوآوری         کشدر  در نهایت،   

فـرد را دارا باشـد افـزیش خواهنـد      توان رقابت با محصوالت جدید و منحـصر بـه   کار و که کسب صورتی
تـرین    بـا اسـتفاده از پیچیـده   گونـاگون  با تولید کاالهـای جدیـد و     بایست  میها   در این مرحله بنگاه   . یافت
  .رقابت نمایند) 12 رکن(های جدید  و نوآوری) 11 رکن(دهای تولید فراین

  

   جهان یپذیرترین کشورها رقابت. 5
برای پنجمین سال پیاپی  67/5یس با شاخص رقابتی ی سو)2013-2014(پذیری جهانی  بر اساس گزارش رقابت

ایاالت متحده و ، فنالند، آلمان  از آن کشورهای سنگاپورپس. را دارا بوده است جهان اقتصادپذیرترین  رقابت
ایاالت  . رسید4 رتبه ارتقا به رتبه 2آلمان در سال جاری با . گیرند  جهان قرار می5 تا 2های  آمریکا در رتبه

 راروندی نزولی های اخیر   طی سال،پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت  سال پیش رقابت4متحده که تا 
با در سال جاری این کشور .  جهان را به خود اختصاص داد7ردیف ) 2012-2013 (و در گزارشطی کرده 

  کشورهای سوئد،پس از آمریکا، .پذیری در جدول صعود کرده است  رقابت5دو رتبه ارتقا به جایگاه 
 .گیرند پذیری قرار می های بعدی رقابت  در ردهترتیب  به انگلستان و ژاپن،کنگ هنگ

                                                            

1 Efficiency-Driven Stage 
2. Innovation-Driven Stage 
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  گذشتهسال  2 در مقایسه با )2013-2014 (های پذیرترین کشورهای جهان در سال ترتبه و شاخص رقاب. 1جدول 
  

 )1-7( مقیاس 2013شاخص سال  2011رتبه سال  2012رتبه سال   2013رتبه سال  کشور

 67/5 1 1  1 سوییس
 61/5 2 2  2 سنگاپور
 54/5 4 3  3 فنالند
 51/5 6  6  4 آلمان
 48/5 5 7  5 مریکاآایاالت متحده 
 48/5 3 4  6 ئدسو
 47/5 11 9  7 کنگ هنگ

 42/5 7 5  8 هلند
 40/5 9 10  9 ژاپن

 37/5 10 8  10 انگلستان
  .مجمع جهانی اقتصاد، )2010 -2013(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ     

 

ــههمان ــ مالحظــه کــه گون ــسب یریپــذ رقابــت کــه آنجــا از شــود یم ــابت شــاخص رقــم اســت ین  در یرق
نیـز بـا     یرقـابت  شـاخص  نیبدتر. دارد فاصله 7 رقم تا و نرفته فراتر 67/5 از هم جهان یاقتصادها رترینپذی رقابت

 نیرتـر یفق و نیکـوچکتر  از یکـ ی( 1یبرونـد شـود کـه جـایگزین کـشور           چاد مربوط مـی    کشور به 85/2رقم  
 افـزوده  بـا  ش،گـزار  نیـ ا در که است ذکر انیشا.  است گردیده گذشته در گزارش سال     )ییقایآفر یکشورها
  .ه استافتی شیافزا کشور 148به  144  ازمطالعه مورد یکشورها تعداد کشور، 4 شدن

  

در مقایـسه    2013 در سال    ایران و   کشورهای منطقه برخی  پذیری   رقابتشاخص و رتبه    . 6
 گذشته سال 2با 

قطر با شاخص ، اورمیانه خحاکی از آن است که در بین کشورهای منطقه) 2013-2014 (پذیری جهانی گزارش رقابت
عربستان و  19 و کسب رتبه 11/5پذیری  ، امارات متحده عربی با شاخص رقابت13 و کسب رتبه 24/5پذیری  رقابت

  .ندا هپذیری را به خود اختصاص داد های رقابت  بهترین رتبه20 و کسب رتبه 10/5پذیری  سعودی با شاخص رقابت
عنوان   بهتری برخوردارند؛  پایینپذیری رقابترتبه و شاخص یافته از  سعه کشورهای توبرخی این در حالی است که
پذیری   و روسیه با رتبه رقابت49، ایتالیا با رتبه 29چین با رتبه ، 25کره جنوبی با رتبه ، 23پذیری  نمونه فرانسه با رتبه رقابت

کشورهای مالزی با رتبه همچنین، . گیرند قرار میحال توسعه  نسبت به برخی کشورهای درتری  های پایین  در رده64
، آذربایجان با رتبه 36، کویت با رتبه 33، عمان با رتبه 26با رتبه ) دارالسالم(، برونئی 24پذیری  رقابت

                                                            

1. Burundi 
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 خوبی در پذیری نسبتاً های رقابت ه حائز رتب60 و هند با رتبه 50قزاقستان با رتبه  ،44ترکیه با رتبه ، 39
  .باشند منطقه می

پـذیری   رقابـت  رتبـه  مطالعه مورد کشور 148 نیب در و) 2013-2014 (پذیری جهانی زارش رقابتگدر 
 144 میـان  در گذشـته  سـال  در کـه  اسـت  یحـال  در نیـ ا. است بوده 07/4 یریپذ شاخص رقابت  و 82ایران  
  .است شده تربد  پله 16 نظر نیا از که بوده 66 یریپذ رقابت رتبه و 22/4 رانیا یرقابت شاخص جهان، اقتصاد
 

  گذشته در مقایسه با سال 2013پذیری ایران و برخی کشورهای منطقه در سال  رتبه و شاخص رقابت. 2جدول 
  

 کشور
رتبه سال 

2013  
رتبه سال 

2012 
رتبه سال 

2011 
 2012شاخص سال 

 )1-7(مقیاس 
 2013شاخص سال 

 )1-7(مقیاس 
 24/5 38/5 14 11  13 قطر
 متحده امارات

 عربی
19  24 27 07/5 11/5 

 20/5 19/5 17 18  20 سعودی عربستان
 23/5 11/5 18 21  23 فرانسه
 24/5 06/5 21 25  24 مالزی
 95/4 87/4 28 28  26 یبرونئ
 84/4 83/4 26 29  29 چین
 64/4 65/4 32 32  33 عمان
 56/4 56/4 34 37  36 کویت

 51/4 41/4 55 46  39 آذربایجان
 45/4 63/4 37 35  43 بحرین
 45/4 45/4 59 43  44 هیترک

 33/4 40/4 53 48  56 برزیل
 28/4 32/4 56 59  60 هند
 25/4 23/4 66 67  64 هیروس
 20/4 23/4 71 64  68 اردن

 15/4 20/4 88 77  72 گرجستان
 10/4 07/4 92 82  79 ارمنستان

 07/4 22/4 62 66  82 رانیا
 77/3 88/3 89 91  103 لبنان
 63/3  − 107  118 مصر

.، مجمع جهانی اقتصادی)2010-2013(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ    
 

 های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی ایران سهم بخش. 7
های توسعه بانک جهانی، گزارش   شاخص های  با استناد به گزارش)2013-2014 (پذیری جهانی گزارش رقابت

های مختلف اقتصادی  مان اطالعات ایاالت متحده سهم ارزش افزوده بخشاکونومیست و گزارش فکت بوک ساز
این اساس، سهم ارزش افزوده  بر. در تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد مطالعه را در جدولی ذکر نموده است

های کشاورزی، صنایع تولیدی، صنایع غیر تولیدی و خدمات ایران و برخی کشورهای منتخب در تولید  بخش
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 درصد بیشترین 45شود، خدمات با  که مالحظه می طوری هب. الص داخلی کشور در جدول زیر توزیع شده استناخ
 درصد از 34پس از آن، .  میالدی به خود اختصاص داده است2012سهم را در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

 درصد از تولید 11صنایع تولیدی تنها شود و  تولید ناخالص داخلی ایران به بخش صنایع غیر تولیدی مربوط می
 درصدی را از تولید ناخالص 10چندان باالی  همچنین، بخش کشاورزی نیز سهم نه. ندا ناخالص داخلی را شامل شده

  .داخلی به خود اختصاص داده است
  

   منتخبعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای های اقتصادی به ارزش افزوده بخش. 3جدول
 خدمات صنایع غیر تولیدی صنایع تولیدی کشاورزی  کشور  های اقتصادی سهم بخش

 45 34 11 10  ایران
 43 17 30 10  چین
 کره
  58  9  31  3  جنوبی
  44  5  39  12  تایلند
  45  18  26  11  مالزی
  64  9  18  9  ترکیه

.ادی، مجمع جهانی اقتص)2013-2014(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ  
  

وجود نیامده  هبتغییر چندانی های اقتصادی ایران در تولید ناخالص داخلی  سهم بخشهای اخیر  طی سال
تولیدی نسبت به صنایع تولیدی در تولید ناخالص داخلی  این در حالی است که سهم صنایع غیر. است

مالزی، ترکیه و تایلند یافته و نیز اقتصادهای در حال گذار همچون چین، کره جنوبی،  کشورهای توسعه
  . مراتب بیشتر بوده است به

 

  کار در ایران و سهم عوامل محدودکننده ایجاد کسب. 8
وکـار در هـر    عمل آمده توسط محققان بانک جهانی در خـصوص مـشکالت ایجـاد کـسب      در تحقیق به  

دوین و پس از کار دارند ت و  عامل مهم که بیشترین سهم را در محدود نمودن کسب16کشور، فهرستی از 
  .ارائه شده استپذیری جهانی  رقابتیک مطالعه میدانی نتایج آن برای هر کشور در گزارش 
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    کار در ایران و  سهم عوامل محدودکننده ایجاد کسب.4جدول   
  )درصد(

  سهم  عامل
 1/20 بی ثباتی سیاسی
 14/4  ارزی ضوابط و مقررات

 9/13 دسترسی به منابع مالی
 6/12 تورم

 3/10 بوروکراسی دولتی ناکارآمد
 0/9 ها مین زیرساختأکافی نبودن ت

 0/5 فساد
 6/2 مقررات کار محدودکننده

 5/2 کافی نبودن نیروی کار تحصیلکرده
 1/2 ضعف اخالق کاری در نیروی کار ملی

 9/1 کودتا/بی ثباتی دولتی
 9/1 های مالیاتی نرخ

 5/1  های نوآوری نقصان ظرفیت
 3/1 ررات مالیاتیمق

 8/0 جنایت و سرقت
 1/0 بهداشت عمومی ضعیف

  .، مجمع جهانی اقتصادی)2013-2014(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ      
 

کـار در    و  عامـل محدودکننـده ایجـاد کـسب        16ه در جدول نشان داده شده است از میـان           چچنان
 ارزی، دسترسـی بـه منـابع مـالی، تـورم،             و مقـررات   عامـل ثبـات سیاسـی، ضـوابط          5ترتیـب    ایران به 

کار  و  درصد از عوامل محدودکننده کسب70بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از     
  .اند ه در ایران را به خود اختصاص داد

  

  
  

 
 
 
  
  
  
  

  
.، مجمع جهانی اقتصادی)2013-2014(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ   
 

  کار در ایران و سهم عوامل محدودکننده ایجاد کسب. 2نمودار 
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   کشورهای جهانمیانپذیری ایران در  رقابت. 9
 میلیـارد دالر    9/548 میلیون نفر جمعیت،     8/74، ایران با دارا بودن      )2013-2014  (پذیری جهانی   گزارش رقابت 

از سـهم تولیـد ناخـالص داخلـی          درصد   20/1 دالر تولید ناخالص داخلی سرانه و        7211تولید ناخالص داخلی،    
 را  07/4 و شـاخص     82پذیری     کشور مورد مطالعه رتبه رقابت     148 میانجهان بر اساس قدرت برابری خرید در        

ـین     گذشتهاین در حالی است که در سال        . کسب کرده است    اقتـصاد جهـان، شـاخص رقـابتی ایـران           144 در ب
 همچنین طبق این گـزارش رتبـه سـال          ، بدتر شده است     پله 16 بوده که از این نظر       66پذیری     و رتبه رقابت   22/4

  .شود  برآورد می81 کشور مورد مطالعه 148گذشته ایران با مقیاس 
 

 صادپذیری مجمع جهانی اقت هایرقابت پذیری ایران بنابر گزارش تغییرات رتبه و شاخص رقابت. 5جدول 
)2013- 2010(  

تعداد کشور مورد / گزارش سال
 مطالعه

  ایرانپذیری رتبه رقابت  ایرانپذیری ابتشاخص رق

 69 14/4 ) کشور139( )2011-2010(
 62 26/4 ) کشور142() 2012-2011(
 66 22/4 ) کشور144 ()2013-2012(
  82  07/4  ) کشور148() 2014-2013(
.، مجمع جهانی اقتصادی)2010-2014(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ  

  

 .  است بدتر شده رکن اساسی رقابت و توسعه نسبت به سال گذشته3هر پذیری ایران در  شاخص و رتبه رقابت

 دارا بودن منابع غنی طبیعی و نیروی کار مناسب در دلیل  ایران به: اساسی پایه ورکن الزامات -
 رتبه بهتری  همواره)با محوریت عوامل تولید(سطح اول رقابت و توسعه یعنی الزامات اساسی 

 اما درعین حال بر اساس گزارش اخیر مجمع جهانی ،ا بوده است رکن دیگر دار2ه نسبت ب
 را بین کشورهای 75 و رتبه 5/4پذیری  اقتصاد ایران در رکن الزامات اساسی شاخص رقابت

 .  پله نزول کرده است16 در سال گذشته 59جهان کسب نموده که نسبت به رتبه 

 )با محوریت کارایی(وری   رقابت و توسعه یعنی افزایش بهرهدر مرحله دوم: وری رکن تقویت بهره -
 را کسب نموده که ضمن کسب رتبه 98 و رتبه 7/3ایران بین کشورهای مورد مطالعه شاخص 

   . پله بدتر  شده است8نامطلوب نسبت به سال قبل 
 )تبا محور خالقی(ایران در مرحله سوم یعنی نوآوری و پیشرفت  :رکن نوآوری و خالقیت -

  . استپایین آمده 86  رتبه به77رتبه از  نزول پله 9  و4/3با کسب شاخص 
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  )2010-2013 (های پذیری سال  رقابت در گزارشاتپذیری رقابتکلی رتبه ایران در عوامل و ارکان . 6جدول 
  2013رتبه  2012 رتبه 2011 رتبه 2010 رتبه توسعه سطح 3 در رقابت کلی عوامل

  اساسی الزامات
  75 59 51 63 )توسعه اول حسط(

  کارایی افزایش عوامل
  98 90 88 90 )توسعه دوم سطح(

  نوآوری عوامل
  86 77 83 82 )توسعه سوم سطح(

  .، مجمع جهانی اقتصادی)2010-2014(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ   
  

  گانه رقابت12پذیری ایران در ارکان  رقابترتبه . 10
 در سال جاری ایرانپذیری  رقابتهای  تغییرات رتبه. شوند  تقسیم میرکن 12  به خودترقاب عامل کلی سه

پذیری ایران بجز در  های رقابت شود رتبه ه مالحظه میچچنان. آمده استدر جدول زیر های قبل  نسبت به سال
 .  استبدتر شدهپذیری نسبت به سال قبل   ارکان رقابتیک رکن در سایر

، فضای اقتصاد کالن و بهداشت 2ها ، زیرساخت1 نهادها  زیرگروه4پذیری شامل  رقابت  پایهرکن الزامات
 به 69از ها  ساخت رقابتی زیرشاخص  رتبه یرغم ارتقا رکن، بهاین در . باشد و آموزش در سطوح ابتدایی می

 قابل مالحظهش کاهدر رکن الزامات پایه، رتبه ایران شدید  کاهش  دلیل عمده.رتبه کلی تنزل یافته است 65
  . رتبه بوده است15 رتبه و رکن نهادها به میزان 43به میزان فضای اقتصاد کالن پذیری ایران در رکن  رقابت

  
  )2010 -2013 (های پذیری در سال رتبه ایران در عوامل و ارکان رقابت. 7جدول 

عوامل 
کلی 
  رقابت

 گانه دوازده ارکان
 پذیری رقابت

 در رتبه
 2010 سال

 رد رتبه
 2011 سال

 در رتبه
 2012سال

 در رتبه
  2013سال

جهت 
  تغییرات

    83 68 72 82 موسسات و نهادها
    65 69 67 74 ها ساخت زیر
    100 57 27 45 کالن اقتصاد فضای

 الزامات
  پایه

    51 46 50 54 ابتدایی آموزش و بهداشت
    88 78 89 87 انسانی نیروی تربیت و عالی آموزش

    110 98 103 98 کاال بازار کارایی
    145 141 139 135 کار بازار کارایی
    130 123 123 120 مالی بازار توسعه

    116 111 104 96 فنی آمادگی

 افزایش
  کارایی

    19 18 21 20 بازار اندازه
 عوامل    104 93 92 91 کار و کسب یها مهارت

 نوآوری
    71 65 70 66 خالقیت و نوآوری  ومهارت

  .، مجمع جهانی اقتصادی)2010-2014(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ  
  

                                                            

1. Institutions 
2. Infrastructure 
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 کارایی ،آموزش عالی و تربیت نیروی انسانییعنی افزایش کارایی که شامل ارکان در سطح دوم توسعه 
 بهترین رتبه ایران به رکن ؛باشد میاندازه بازار  و های فنی  آمادگی، توسعه بازار مالی، کارایی بازار کار،بازار کاال

 اختصاص  کارایی بازار کار بدترین رتبه ایران در این سطح به رکن. بوده است19شود که  اندازه بازار مربوط می
همچنین، .  استنموده را کسب 145 کشور مورد مطالعه در این خصوص رتبه 148 میانیابد که ایران در  می

 از دیگر ارکان 110و کارایی بازار کاال با رتبه 116 و آمادگی فنی با رتبه 130توسعه بازار مالی با رتبه 
  .باشند پذیری نامطلوب ایران در این سطح می رقابت

ای   پله9رغم نزول  بهنوآوری عوامل کسب مهارت و سطح سوم توسعه یعنی در رتبه ایران 
 در زمینه رکن نوآوری و خالقیت ویژه ه، همواره بهتر از سطح دوم توسعه بوده بگذشتهنسبت به سال 

 های مهارتپذیری ایران در رکن  رتبه رقابت.  استنموده را کسب 71 پله کاهش رتبه 6که با 
  . بدتر شده است104 به 93نیز از کار  و کسب

  

 2013ه در سال گان12های ارکان   در شاخصپذیری ایران رقابترتبه و وضعیت . 11
  گذشتههای  نسبت به سال

 در )2010 -2013 (های گانه برای سال های ارکان دوازده شاخه  در زیرپذیری ایران  رقابتهای شاخص
های   شاخصبیشترشود از آنجا که رتبه ایران در  که مالحظه می طوری  ه ب،جدول زیر آمده است

هایی که از وضعیت   به شاخصبخش تنهاین پذیری نسبت به سال قبل بدتر شده است در ا رقابت
های رقابتی ایران که  این در حالی است که بررسی هر یک از شاخص. پردازیم تری برخوردارند می مطلوب

 توجه بوده و شایانباشند به نوبه خود  های مختلف کشور می  عدد بوده و مربوط به بخش114در حدود 
  .شناسان مربوطه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرندهای ذیربط توسط کار الزم است در دستگاه

  

  )2013-2014 ( ایران در گزارشپذیر های رقابت ها و شاخص تغییرات برخی رتبه. 12
 استمدارانیس به یعموم اعتمادتوان به رتبه شاخص  سسات میؤهای ایران در رکن نهادها و م از بهترین رتبه

بدتر شده است هنوز هم که  47 به 35 از رتبه گذشتهبت به سال  واحدی نس12رغم کاهش  اشاره نمود که به
  . برخوردار بوده است50های این رکن از رتبه زیر  نسبت به سایر شاخص

 ،46 با رتبه ریلی های زیرساخت کیفیتهای  های ایران در شاخص  بهترین رتبهها زیرساختدر رکن 
  .باشد  می28 با رتبه جمعیت نفر 100 در فعال ثابت نتلف خطوط تعداد و شاخص 51با رتبه برق  ارائه کیفیت

 یدرصدعنوان  به ملی ناخالص انداز پسدر رکن فضای اقتصاد کالن نیز رتبه ایران در شاخص 
 ناخالص تولید از درصدی عنوان به دولتی ناخالص بدهی، شاخص 15 با رتبه داخلی ناخالص تولید از

  .باشد  حائز اهمیت می9 با رتبه داخلی
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 تعداد (سل شیوع شاخص  رکن بهداشت و آموزش در سطوح ابتداییهای مربوط به شاخص بخشر د
با ) سال 15-49 بین بالغین از درصدی (ایدز  شیوع، شاخص47با رتبه ) جمعیت نفر هزار 100 در سل به مبتالیان

 .باشند کن میهای این ر  از بهترین شاخص6 با رتبه ابتدایی مقطع در نام ثبت  نرخ و شاخص45رتبه 

 عالی آموزش در نام ثبت  نرخ ایران در شاخصرکن آموزش عالی و تربیت نیروی انسانیدر 
 کیفیت شاخص ،همچنین.  استیافته پله ارتقا 7 را کسب نموده که نسبت به سال قبل 52رتبه 

های ایران   یکی از بهترین رتبه-ای در این سال  پله8رغم نزول   به–40با رتبه  علوم و ریاضی آموزش
  . باشد پذیری می های رقابت در این قسمت و سایر شاخص

 رکن کارایی بازار کاال و کارایی بازار کار در ایران در 2های مربوط به   شاخصاغلب
 میانتنها شاخصی که . اند  برخوردار بودهگذشتهسال جاری از وضعیت بدتری نسبت به سال 

، شاخص موانع تجاری است که با گردیدههبود مواجه پذیری در این قسمت با ب های رقابت شاخص
  . پله ارتقا یافته است12 در سال قبل 125 نسبت به رتبه 113کسب رتبه 
های   هم در سال جاری همچون سالهای فنی و تکنولوژیک رکن آمادگی و رکن توسعه بازار مالی 2ایران در 

  .باشند  می100 رکن باالی 2های این   شاخصاکثره  رتباًهای خوبی برخوردار نبوده و تقریب  از رتبهگذشته
همانطور که در . پذیری بهتر بوده است وضعیت ایران در رکن اندازه بازار نسبت به سایر ارکان رقابت

 بر عالوه داخلی ناخالص تولید مجموع (داخلی بازار اندازه شاخص، ایران در گردد جدول مالحظه می
 را 18 رتبه 5 با رقم 2013 در سال )خدمات و کاال صادرات ارزش یمنها خدمات و کاال واردات ارزش

 بازار اندازه شاخصرتبه ایران در .  یک رتبه کاهش داشته استگذشتهکسب نموده که نسبت به سال 
همچنین، .  بوده است6/5 و با رقم 25) بهترین= 7 ،7 تا 1 بین خدمات، و کاال صادرات ارزش (خارجی

 جهان داخلی ناخالص تولید از )PPP( خرید قدرت برابری اساس بر داخلی لصناخا تولید سهمشاخص 
 . استنموده را کسب 17 در سال جاری رتبه PPP براساس

 توزیع  تنها شاخص قابل قبول ایران شاخص نظارت برکار و های کسب رکن مهارتدر 
 گذشته که نسبت به سال  کشور مورد مطالعه کسب نموده148 را در بین 34 بوده که رتبه المللی بین
 در مربوطه زمینه در بهترین= 7 (علمی تحقیقات مؤسسات کیفیتشاخص .  پله بدتر شده است13

 شده است که از نظر 2/4 و شاخص 43 در رکن مهارت و نوآوری نیز حائز رتبه )المللی بین سطح
  . نداشته استگذشتهرقم شاخص تفاوتی با سال 
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   2013پذیری در سال  های رقابت  ایران در  شاخصهای مقایسه رتبه. 8جدول 
  )2010 -2012( های سالنسبت به 

 2010 سال در رتبه پذیری  رقابتشاخص
 سال در رتبه

2011 
 در رتبه
 2012 سال

 سال در رتبه
2013  

  سساتؤرکن نهادها و م
  65 55 61 70 مالکیت حقوق

  122 112 111 114 یمعنو تیمالک از تیحما
  75 59 59 62 یعموم ودجهب از انحراف

  47 35 39 39 استمدارانیس به یعموم اعتماد
  73 62 65 69 رشوه و قانونی غیر پرداختهای

  73 63 66 65 ییقضا استقالل
  52 41 43 48 یدولت مقامات ماتیتصم مقبولیت

  74 53 68 85 یدولت مخارج در اسراف
  123 116 107 99 کار و کسب بر دولتی الزامات بار
  91 77 72 79 مناقشات فصل و حل در یقانون چارچوب کارایی
  124 104 105 112 برانگیز چالش مقررات در یقانون چارچوب کارایی

  131 127 125 124 دولتی تصمیمات شفافیت
  117 105 109 119 کار و کسب بر سمیترور یها نهیهز
  94 78 90 101 کار و کسب بر خشونت و جرم های هزینه
  105 88 90 102 کار و کسب بر یافته سازمان میجرا های هزینه

  66 56 60 53 سیپل خدمات به نانیاطم
  82 66 84 84 ها بنگاه یاخالق رفتار

  105 93 105 107 استانداردها یده گزارش و یزیمم قدرت
  119 105 103 101 مدیران اثربخشی میزان

  104 78 90 98 جزء سهامداران منافع از تیحما
  123 130 131 127 گذاران هیسرما از حمایت تقدر
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  .8ادامه جدول 
  ها رکن زیرساخت

  76 74 78 75 یکل یها رساختیز تیفیک
  66 68 74 74 ها جاده کیفیت

  46 45 50 53 ریلی های زیرساخت کیفیت
  79 81 87 84 بندر یها رساختیز تیفیک

  122 132 137 130  ییهوا نقل و حمل یها رساختیز تیفیک
 در کشور از هوایی مسافت طی قابلیت حداکثر

 )لومتریک میلیون (هفته
50 49 53 56  

  51 60 72 70  برق ارائه کیفیت
  28 32 31 36 جمعیت نفر 100 در فعال ثابت تلفن خطوط تعداد
  117 112 85 95 جمعیت نفر 100 در همراه تلفن اشتراک تعداد

  رکن فضای اقتصاد کالن
 ناخالص تولید از درصد (تیدول بودجه تراز

 )داخلی
43 19 29  62  

 تولید از درصد (ملی ناخالص انداز پس
 )داخلی ناخالص

26 10 3  15  

 شاخص تغییرات ساالنه متوسط (تورم
 )کننده مصرف

121 136 142 148  

 عنوان به دولتی ناخالص بدهی (دولتی بدهی
 )داخلی ناخالص تولید از درصدی

17 13 15  9  

 های بدهی احتمال ( کشور یاعتبار یندب رتبه
 )0 -100 بین حکومتی

97 114 108  118  

  رکن بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی
  81 79 84 86  کار و کسب بر ایماالر یماریب آثار

 100 در ماالریا به مبتالیان تعداد (ماالریا شیوع
 )جمعیت نفر هزار

- 86 84 85  

  63 57 66 76  کار و برکسب سل اثرات
 هزار 100 در سل به مبتالیان تعداد (سل شیوع

 )جمعیت نفر
43 41 38 47  

  72 62 66 66 کار و کسب بر  HIV ایدز اثرات
  45 54 55 55 )سال 15-49 بین بالغین از درصدی (ایدز شیوع
 در ماه 0-12 بین نوزادان (نوزادان ریم و مرگ

 )تولد 1000 هر
94 92 88 93  

  87 86 86 87 )سال (زندگی به امید
  65 61 66 70 ابتدایی تحصیالت کیفیت

  6 9 5 5 ابتدایی مقطع در نام ثبت نرخ
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  .8ادامه جدول 
  رکن آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی

  81 62 80 89 )ناخالص درصد (دبیرستان مقطع در نام ثبت نرخ
  52 59 65 62 )ناخالص درصد (عالی آموزش در نام ثبت نرخ

  103 94 104 108  آموزشی سیستم کیفیت
  40 32 35 41  علوم و ریاضی آموزش کیفیت

  95 93 94 87  مدارس مدیریت کیفیت
  126 117 118 114  مدارس در اینترنت به دسترسی

 و تخصصی تحقیقات به محلی دسترسی
  آموزشی خدمات

74 79 73 82  

  141 134 133 132  کارکنان آموزش میزان
  ازار کاالرکن کارایی ب

 121 106 106 112  محلی صنایع دررقابت شدت
 67 47 49 54  ها بنگاه در بازار تسلط وسعت

  73 60 73 59 )رقابت مشوق (انحصار ضد های سیاست اثربخشی
 کار بر محدودیت (مالیات وضع اثر و وسعت

 )گذاری سرمایه  و 
72 73 71 95  

 بر مالیات از ترکیبی سود، درصد (مالیات نرخ
 )ها مالیات وسایر کار بر مالیات سود،

80 86 93 98  

  74 47 34 57 کار و کسب یک شروع برای نیاز مورد مراحل تعداد
  63 34 28 30 )روز (کار و کسب یک شروع برای نیاز مورد زمان
 بین تعادل (کشاورزی های سیاست های هزینه
 و کنندگان مصرف دهندگان، مالیات منافع

 )تولیدکنندگان

60 82  102  114  

  113 125 137 135 )کاال واردات محدودیت (تجاری موانع
 های تعرفه نرخ متوسط (تجاری های تعرفه

 )تجاری موزون
135 140 139 147  

  148 144 141 139  خارجی مالکیت میزان
 گذاری سرمایه بر کار و کسب قوانین اثرات

 )محدودکننده( خارجی مستقیم
129 128 127 136  

  103 100 104 114 )کارایی (گمرکی حقوق وضع
  147 137 133 134 داخلی ناخالص تولید از درصدی عنوان به واردات
  122 114 115 114 )مشتری حفظ و پاسخگویی(ی مداری مشتر درجه

 از پیچیده های تحلیل برطبق (خریداران مهارت
 )یعملکرد های ویژگی

64 58 48 56  
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  .8ادامه جدول 
  ر بازار کارکن کارایی

  128  119  119 118  کارفرما با کارگر روابط دری همکار
  138  134  131 127 )شرکت هر به وابسته (دستمزد تعیین در انعطاف

  109  89  88 90 )کارفرما توسط تعیین (اخراج و استخدام های شیوه
  108  104  112 108 )هفتگی (حقوق بر اضافی های هزینه

  82  -  -  -   کاریهای اثر مالیات بر انگیزه
  130  124  118 111  وری بهره با ها پرداخت ارتباط

 ای حرفه مدیران انتخاب(ی ا حرفه تیریمد بر هیتک
 )شایستگی و تحصیلی مدرک اساس بر

121 124  122  127  

  ظرفیت کشور در جذب استعدادها
 )کشور در استعداد با افراد  برایوجود فرصت (

109 107  109  145  

 مشارکت نرخ (کار نیروی عنوان به زنان مشارکت
 )مردان به نسبت زنان

126  129  143  147  

  رکن توسعه بازار مالی
  137  135 134 133  مالی خدمات بودن دسترس در
  135  128 130 129 رقابتی های قیمت با مالی خدمات ارائه توانایی
  86  65 80 82 داخلی سرمایه بازار قیطر ازی مال نیتأم

  148  141 137 136  وام به نآسا دسترسی
  139  129 133 133 کارآفرینان برای سرمایه به دسترسی
  121  104 113 113 )ترازنامه طبق بر (ها بانک استحکام

  82  74 89 88  بهادار اوراق ضوابط بورس
 ازی قانون حفاظت درجه (قانونی حقوق شاخص

 ) دهندگان وام و رندگانیگ وام حقوق
86 89 99  101  

  های فنی و تکنولوژیک  آمادگیرکن
  121  114 117 123  تکنولوژی آخرین به دسترسی
  120  119 120 116  ها بنگاه سطح دری ورناف جذب

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه و تکنولوژی انتقال
)FDI جدید های تکنولوژی کلیدی منبع( 

114 111 108  123  

 کنندگان استفاده (اینترنت شخصی از استفاده
 )اینترنت از صیشخ

60 102 95  98  

 100 هر در اینترنت باند پهنای ثابت مشترکان تعداد
 نفر

101 104 128  85  

 10000 در) برثانیه لوبایتیک (اینترنت باند پهنای
 جمعیت نفر

99 103 115  122  

  136  89  -  -  *تعداد مشترکان پهنای وسیع اینترنت
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  .8ادامه جدول 
  رکن اندازه بازار

 ناخالص تولید مجموع (داخلی بازار دازهان شاخص
 منهای خدمات و کاال واردات ارزش عالوه هب داخلی

 )خدمات و کاال صادرات ارزش

18 18 17   18  

 کاال صادرات ارزش (خارجی بازار اندازه شاخص
 )خدمات و

25 25 26   25  

 برابری اساس بر ایران داخلی ناخالص تولید سهم
 داخلی ناخالص تولید از) PPP (خرید قدرت

 PPP اساس بر جهان

17 18 17  17  

  103  -  -  -  عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی صادرات به

  کار و های کسب رکن مهارت
  57   46 53 56 داخلی کنندگان عرضه کمیت
  128   123 129 125  داخلی کنندگان عرضه کیفیت

  99   85 93 91 ی ا  خوشه توسعه وضعیت
  116   100 95 102 )بفرد رصمنح ولیداتت(یرقابت تیمز

  112   107 107 94  ارزش زنجیره وسعت
  34   21 21 15  المللی بین توزیع نظارت بر
  80   71 76 75  تولید فرایند شدن تخصصی

  120   113 114 107 ی ابیبازار وسعت
  131   120 124 121  اختیار تفویض به تمایل

   نوآوری مهارت ورکن
 شرویپ ،یرسم قاتیتحق انجام با (ینوآور ظرفیت
 )دیجدی ندهایافر و محصوالت تولید در

68 67 59   85  

 مربوطه زمینه در (علمی تحقیقات مؤسسات کیفیت
 )المللی بین سطح در

52 49 40   43  

  110   97 102 107  ها  در بنگاهتوسعه و تحقیق مخارج
  90   87 93 97  توسعه و تحقیق در دانشگاه و صنعت مشارکت

  73   66 61 60  دولت توسط شرفتهیپی ورافن با محصوالت دیخر
  37   34 37 37  مهندسین و دانشمندان به دسترسی

 میلیون یک در شده ثبت اختراعات موارد
 )تعداد (جمعیت

80 79 100   107  

  .، مجمع جهانی اقتصادی)2010-2013(پذیری جهانی  گزارش ساالنه رقابت: مأخذ
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  بندی جمع. 13
هـای اقتـصادی و        جـامعی اسـت کـه عمـده شـاخص          اً گـزارش نـسبت    پـذیری جهـانی    گزارش رقابـت  

دهـد و     پذیری در کشورها را مورد تحلیل و ارزیـابی قـرار مـی              اقتصادی اثرگذار بر قدرت رقابت     غیر
گـزارش   اساس بر .کند  سال گذشته با مجمع جهانی اقتصاد در این خصوص همکاری می          4ایران طی   
هــای  بــا اســتفاده از داده و مجمــع جهــانی اقتــصادکــه توســط  )2013-2014( ی جهــانیپــذیر رقابــت

در خصوص رتبه رقابت اقتصادی و با استناد بـه           المللی  های بین    و گزارشات سازمان   کشورهای جهان 
بـرای   67/5سـوئیس بـا شـاخص رقـابتی         شود،    پذیری کشورها هر ساله منتشر می       های رقابت   شاخص

 کـشورهای سـنگاپور،   اقتـصاد . شـود  محـسوب مـی   جهـان  اقتصادپذیرترین  رقابتپنجمین سال پیاپی   
  .گیرند  میجایم جهان پنجهای دوم تا  ایاالت متحده آمریکا در رتبهو فنالند، آلمان 

ها و عواملی کـه      ای از نهادها، سیاست     عنوان مجموعه   رقابت به  ،پذیری جهانی   در گزارش رقابت  
پـذیری   ی رقابـت شـاخص جهـان  . شود ، تعریف مینمایند  تعیین میوری را در یک کشور      سطوح بهره 

های   گوناگونی است که جنبهیکار گرفته شده است، شامل متوسط وزنی اجزا      هکه در این گزارش ب    
هـای کلـی الزامـات         سطح توسـعه و شـاخص      3این اجزا در    . نمایند گیری می   مختلف رقابت را اندازه   

 رکـن   12 سـطح خـود بـه        3گیرنـد و ایـن        امل نوآوری جای می   اساسی، عوامل افزایش کارایی و عو     
پـذیری نیـز      گانه رقابت   این در حالی است که هر یک از ارکان دوازده         . شوند  پذیری تقسیم می    رقابت
  .شوند های متعددی را شامل می گروه زیر

، 13قطـر بـا رتبـه    هـا بـه ترتیـب بـه کـشورهای       ، بهترین رتبه خاورمیانه  کشورهای منطقه  میاندر  
کـشورهای مـالزی   همچنین، . تعلق دارد 20عربستان سعودی با رتبه   و   19امارات متحده عربی با رتبه      

، 36، کویـت بـا رتبـه        33، عمـان بـا رتبـه        26بـا رتبـه     ) دارالـسالم (، برونئـی    24پـذیری    با رتبه رقابـت   
هـای   ه حـائز رتبـ  60  و هنـد بـا رتبـه   50قزاقـستان بـا رتبـه       ،   44ترکیـه بـا رتبـه       ،  39آذربایجان با رتبه    

 کشور مـورد مطالعـه در ایـن گـزارش، رتبـه و              148در بین    .باشند  خوبی در منطقه می    اًپذیری نسبت  رقابت
این ارقام نسبت به شاخص و رتبه رقابتی ایـران          .   بوده است   07/4 و   82پذیری ایران به ترتیب       شاخص رقابت 

 اقتـصاد   144 میـان  در   22/4بـا کـسب شـاخص       در سال گذشته ایـران      . در گزارش سال قبل بدتر شده است      
  .  بوده است66پذیری  جهان حائز رتبه رقابت
پذیری مجمع جهانی  رقابت) 2013-2014 (، در گزارشپذیری ایران های رقابت شاخص و رتبه

گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر  رکن از ارکان دوازده 11 سطح توسعه و 3اقتصاد در هر 
فضای اقتصاد  کاهش رتبه ایران در سطح اول توسعه یعنی الزامات پایه و رکن بیشترین. اند شده

ایران  های همچنین، از بدترین رتبه.  رسیده است100 به رتبه 57 پله نزول از رتبه 43بوده که با کالن 
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، شاخص میزان مالکیت 147های تجاری با رتبه  ، شاخص تعرفه148توان به شاخص تورم با رتبه  می
 ،147 با رتبه داخلی ناخالص تولید از درصدی عنوان به واردات، شاخص 148 با رتبه خارجی

و  148 با رتبه وام به آسان دسترسی، شاخص 145با رتبه  استعدادها جذب در کشور تیظرفشاخص 
  . اشاره نمود139 با رتبه کارآفرینان برای سرمایه به دسترسیشاخص 
در . مطلوب بوده استهای اساسی و پایه  شاخصه بازار و رکن انداز ایران همواره درهای  رتبه

 و کاال واردات ارزش عالوه هب داخلی ناخالص تولید مجموع (داخلی بازار اندازه شاخصاین رکن، 
 ارزش (خارجی بازار اندازه  شاخص،18 با رتبه )خدمات و کاال صادرات ارزش منهای خدمات
 قدرت برابری اساس بر داخلی ناخالص تولید  سهم و شاخص25با رتبه ) خدمات و کاال صادرات

های  ها و پتانسیل  بیانگر ظرفیت17 با رتبه PPP اساس بر جهان داخلی ناخالص تولید از )PPP( خرید
توان به این موارد  گانه رقابت می های ایران در سایر ارکان دوازده از بهترین رتبه .باشند کشور می
 ملی ناخالص انداز پس، شاخص 47 با رتبه استمدارانیس به یعموم اعتمادشاخص : اشاره نمود

 عنوان به دولتی ناخالص بدهی، شاخص 15 با رتبه داخلی ناخالص تولید از یدرصدعنوان  به
شاخص  ،46 با رتبه ریلی های زیرساخت کیفیت، شاخص 9 با رتبه داخلی ناخالص تولید از درصدی
، 28 با رتبه جمعیت نفر 100 در فعال ثابت تلفن خطوط دتعدا، شاخص 51با رتبه برق  ارائه کیفیت
، 40با رتبه  علوم و ریاضی آموزش کیفیت، شاخص 52 با رتبه عالی آموزش در نام ثبت  نرخشاخص

  . 43 با رتبه علمی تحقیقات مؤسسات کیفیت و شاخص 34 با رتبه المللی بین توزیع شاخص نظارت بر
 سل شیوع شاخص اشت و آموزش در سطوح ابتدایی رکن بهدهای مربوط به در بین شاخص

 بالغین از درصدی (ایدز  شیوع، شاخص47با رتبه ) جمعیت نفر هزار 100 در سل به مبتالیان تعداد(
های  ، از بهترین شاخص6 با رتبه ابتدایی مقطع در نام ثبت  نرخ و شاخص45با رتبه ) سال 15-49 بین

  .باشند این رکن در سال جاری می
 و ها شاخص محاسبه در  ابهاماتبرخی وجود رغم به-یجهان یریپذ رقابت گزارشل حاضر، در حا

 خصوص نیا در کشورها سهیمقا و یبند رتبه جهت یالملل نیب مرجع  تنها-ی ایرانریپذ  رقابتهای  رتبه
 تواند یم اقتصاد یجهان مجمع با کشور در ارقام و آمار یمتول ینهادها یهمکاربر این اساس، . باشد یم

 ضمن و دهد ارائه دکنندگانیتول و نانیکارآفر و گذاران هیسرما به یتر قبول قابل و تر حیصح اطالعات
  . نجامدیب کشور توسعه سطح یارتقا به کشور مختلف یها بخش رقابت قدرت شیافزا

 ایران  جمهوری اسالمیانداز چشم سند اهداف تحقق خصوص در نظر مورد اهداف به عنایت با
 پذیری رقابت افزایش منطقه، سطح در یفناور و یعلم ،یاقتصاد نخست گاهیجا به دستیابی هتج در
 هدفی چنین به دستیابی اساس، این بر. دارد قرار مسئولین کیدأت مورد کشور های حوزه تمام در

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            20 / 22

http://ejip.ir/article-1-162-fa.html


...پذیری ایران و های رقابت بررسی شاخص  

  

127

 است اوریفن ویژه به و انسانی مادی، منابع از برداری بهره و اقتصادی های بنگاه کارایی یارتقا نیازمند
 .داشت خواهد پی در را کشور اقتصادی رشد در نهایت که
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